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УДК 339.5.018.6
ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РИНОК В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ
Гладченко А.Ю.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Завданням представленого наукового дослідження є виявлення потенціалу
інтеграції України у європейський енергетичний ринок в контексті досягнення
економічної рівноваги так як на сьогодні енергетична сфера для розвитку
національної економіки є першочерговою прерогативою, однак новітні процеси
дестабілізації у вищезазначеній сфері дають змогу стверджувати про необхідність
ретельного аналізу існуючих альтернатив. На основі розрахунку рівня
розшарованості залежності від імпорту енергетичних ресурсів для країн
Європейського Союзу у статті виявлено, дисбаланси між основними країнами
імпортерами, що вливають на стабільність енергетичних ринків в цілому та
газового ринку зокрема. Також у статті автор акцентує увагу, що при підвищенні цін
на нафту та газ динаміка споживання в країнах Європейського Союзу достатньо
диференціюється і може призвести до неможливості закупівель в окремих країнах.
Вирішення поставленого завдання дає змогу стверджувати, подальшого розвитку
потребує вибіркова взаємодія з певними країнами Європейського Союзу, що дасть
змогу зменшити енергозалежність української економіки.
Ключові слова: потенціал, інтеграція, європейський енергетичний ринок,
розвиток, розшарованість, залежність, ресурси, дисбаланси, споживання.

UDC 339.5.018.6
THE POTENTIAL INTEGRATION OF UKRAINE INTO THE
EUROPEAN ENERGY MARKET IN THE CONTEXT OF ACHIEVING
ECONOMIC BALANCE
Gladchenko A.
Dnipropetrovs’k National University named after Oles Honchar

The objective of the present research is to identify the potential integration of Ukraine
into the European energy market in the context of achieving economic equilibrium.
Today the energy sector for the national economy is the primary prerogative.
However, new processes of destabilization in the mentioned area make it possible to
argue about the need for a thorough analysis of existing alternatives. On the basis of
calculating the level of stratification of dependence on imports of energy resources for

© Гладченко А.Ю., 2015
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the European Union the imbalances between the main importing countries have been
revealed in the article. These imbalances have poured on the stability of the energy
markets in general and in particular on the natural gas market. The author emphasizes
that increasing in prices for oil and gas consumption dynamics in the European Union
is differentiated enough and may lead to the inability of purchases in some countries.
The solution of this problem allows to state that further development requires selective
interaction with certain countries of the European Union, which will reduce the energy
dependence of the Ukrainian economy.
Keywords: the potential, integration, the European energy market, development,
layering, dependency, resources, imbalances of consumption.

Актуальність проблеми. Розбудова конкурентоспроможної
економіки в новітніх умовах неможлива без урахування зовнішніх умов,
зокрема таких як паралельний розвиток процесів глобалізації та
регіональної інтеграції світового господарства. Входження країни в
систему
глобальної
економіки
відбувається
одночасно
з
трансформацією її внутрішніх економічних механізмів, перебудовою
структури власності і виробництва, що помітно ускладнює адаптацію до
зазначених процесів. Сьогодні дуже важко знайти країну, яка не була б
учасницею того чи іншого регіонального інтеграційного блоку чи угоди
про економічне співробітництво. Регіональна економічна інтеграція в
енергетичній сфері - це одне із значущих напрямків міжнародної
економічної взаємодії. У процесі переходу до ринкової економіки все
більшого значення набувають питання розвитку регіональної
економічної інтеграції. Ефективність розвитку єдиного ринкового
простору в значній мірі залежить від скоординованого функціонування
регіональних ринкових структур та розвитку інтеграційних відносин на
різних рівнях економічної системи. Активізація цих відносин має
великий вплив на економіку України. Інтенсивні інтеграційні процеси,
що відобразили тенденції економічного розвитку окремих країн і
регіонів, привели до змін у структурі світової економіки [1].
Аналіз останніх публікацій. Проблематиці регіоналізації
енергетичних ринків та інтеграції України у європейський енергетичний
ринок присвячено достатню кількість аналітичних узагальнень вчених
зокрема: Амоша О.І. [1], Артамонова Г. В. [2], Бедін С. В. [3],
Гладченко А. Ю. [4], Деркач Т. В. [5], Прийменко С. А. [8]. Однак слід
підкреслити, що на сьогодні відсутні публікації щодо визначення
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потенціалу інтеграції України у європейський енергетичний ринок в
контексті досягнення економічної рівноваги.
Мета дослідження: визначення потенціалу інтеграції України у
європейський енергетичний ринок з позицій досягнення економічної
рівноваги.
Основні результати дослідження. Пріоритети інтеграційних
відносин України в енергетичній сфері визначаються за географічною
ознакою. Новітня політика Євроінтеграції України, що має за мету
приєднання в рамках спільного ринку потребує об’єктивного
обґрунтування на основі точного та досконального аналізу енергетичної
сфери даного угрупування. Тому при виборі вектору регіональноінтеграційної політики України в енергетичній сфері важливим є
дослідження розшарованості енергетичної незалежності ЄС. Потребує
обґрунтування на скільки є стабільним та ефективним Європейський
союз в розрізі енергетичної сфери. В країнах ЄС на сьогодні
спостерігається високий рівень енергетичної залежності від імпорту
енергетичних ресурсів. Найбільше Європейський Союз імпортує газ [6].
Оскільки власний видобуток природного газу в країнах ЄС вже
зараз не в змозі задовольняти зростаючі потреби, значно підвищується
їх залежність від імпорту газу, за рахунок якого задовольняється не
менше 40% потреб цих країн у цьому виді палива. Уже зараз Росія
поставляє практично весь імпортований в ці регіони природний газ,
ясно, що і надалі вона буде грати роль домінуючого постачальника.
Приріст видобутку російського газу може повністю перекрити
зростання потреби в газі країн ЄС до 2030 року [6,12]. Дослідження
розшарованості показників ефективності енергетичної стратегії
можливо за допомогою коефіцієнта Джині. Модифікація коефіцієнту під
умови наукового завдання, для розрахунку розшарованості за
показником залежності від імпорту енергоресурсів дозволила вивести
наступну формулу:
Kg = Σpiqi+1 - Σpi+1qi.
(1)
де: Kg – коефіцієнт Джині
pi- кумульована доля i-тої країни від загального показника
залежності від імпорту енергоресурсів
qi – об’єм залежності від імпорту енергоресурсів i-тої країни від
загального показника
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Розрахунки, що визначають рівень розшарованості за показником
залежності від імпорту енергетичних ресурсів для країн Європейського
Союзу за формулою зображені в таблиці 1.
Таким чином індекс Джині за показником залежності від імпорту
енергетичних ресурсів для країн Європейського Союзу виглядає
наступним чином:
Kg= = Σpiqi+1 - Σpi+1qi =1, 040571 - 0, 4552 = 0, 5853

(2)

Коефіцієнт змінюється в межах від 0 до 1. Причому, чим більше
його значення відхиляється від нуля і наближається до одиниці, тим
більша розшарованість залежності від імпорту енергетичних ресурсів
для країн Європейського Союзу, чим менше значення відхиляється від
нуля, тим менше розшарованість залежності від імпорту енергетичних
ресурсів для країн Європейського Союзу [11].
Таблиця 1 - Показники розшарованості залежності від імпорту енергетичних ресурсів
для країн Європейського Союзу в 2014 році [6,12]
№

Країна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Швеція
Данія
Кіпр
Чехія
Нідерланди
Мальта
Франція
Естонія
Ірландія
Литва
Словенія
Греція
Латвія
Фінляндія
Болгарія
Ісландія
Словаччина
Бельгія
Румунія
Польща
Португалія
Іспанія
Австрія
Люксембург
Угорщина
Італія
Німеччина

Частина
від 100%
0,01
0,03
0,20
0,56
0,60
0,90
0,93
1,00
1,25
2,32
2,32
2,53
3,03
3,25
3,33
3,44
3,45
3,54
3,74
5,54
6,34
7,12
8,99
0,01
9,65
10,23
15,50
100%

PI

QI

PIQI+1

PI+1Q

0,0740741
0,1111111
0,1481481
0,1851852
0,2222222
0,2592593
0,2962963
0,2962963
0,3333333
0,3703704
0,4074074
0,4444444
0,4814815
0,5185185
0,5555556
0,5925926
0,6296296
0,6666667
0,7037037
0,7407407
0,7777778
0,8148148
0,8518519
0,8888889
0,9259259
0,962963
1
1

0,00005
0,00030
0,00203
0,00563
0,00600
0,00900
0,00930
0,01000
0,01250
0,02324
0,02324
0,02324
0,03034
0,02324
0,02324
0,03435
0,03454
0,03543
0,02324
0,05543
0,02324
0,07123
0,02324
0,09655
0,02324
0,02324
1

0,0000222
0,0002256
0,0008341
0,0011111
0,0020000
0,0024111
0,0029630
0,0037037
0,0077467
0,0086074
0,0094681
0,0134844
0,0111896
0,02324
0,0190833
0,0204681
0,0223078
0,0154933
0,0390063
0,0172148
0,0554011
0,0189363
0,0822429
0,0206578
0,0215185
0,6212324
1,0405716

0,000006
0,000044
0,000376
0,001251
0,001556
0,002667
0,002756
0,003333
0,004630
0,009468
0,010329
0,011190
0,015732
0,012911
0,013772
0,021628
0,023027
0,024932
0,017215
0,043112
0,018936
0,060677
0,020658
0,089394
0,022379
0,023240
0,4552
0,5853

Виявлений рівень розшарованості залежності від імпорту
енергетичних ресурсів для країн Європейського Союзу за 2014 рік
показує, що рівень енергетичної залежності країн європейського союзу
дуже різниться, що є дуже небезпечним процесом. Крім цього було
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140

0,7

120

0,6

100

0,5

80

0,4

60

0,3

40

0,2

20

0,1
0

0

Значння коефіцієнту Джині

Доларів/ барель

розраховано індекс Джині для країн Європейського Союзу починаючи з
2007 року. Та накладено індекси цін на нафту та газ. Результати такого
підходу можна зобразити на рис.1.
Індекс(Нафта) Henry Hub
(CША)
Індекс Afbetra (Газ)
(Канада)
Індек cif. Сира
нафта,(ОЄСР)
Коефіцієнт Джині для
країн ЄС

20072008200920102011201220132014
роки

Рис.1. Динаміка енергетичні ресурси на основних світових ринках та індекс Джині за
показником залежності від імпорту енергетичних ресурсів для країн Європейського
Союзу в 2007-2014рр. (дол. / тис. м3) [6,11,12]

Проведені розрахунки в динаміці дозволяють стверджувати, що вплив
цін на природний газ на основних світових ринках на індекс Джині за
показником залежності від імпорту енергетичних ресурсів для країн
Європейського Союзу є суттєвим дефектом в стабільності функціонування
даного інтеграційного угруповання [4,5]. Це означає, що при подальшому
підвищенні цін на нафту та газ деякі країни Європейського Союзу будуть
відчувати значні складнощі з імпортом енергетичних ресурсів, в той час, як
інші країни цього угрупування будуть мати достатній рівень забезпеченості
енергетичними ресурсами. Тобто розбалансованість між країнами призведе
до енергетичних криз в деяких країнах. Нову якість цьому процесу додають
прогнози міжнародних інститутів таких, як: Світовий Банк, Міжнародний
валютний Фонд, та міжнародне енергетичне агентство (табл. 2).
Наприклад «Міжнародне енергетичне агентство» прогнозувало
збільшення в наступні 20 років загальної потреби у первинних
енергоносіях на 65%. При цьому виснаження ресурсів органічного палива
(насамперед нафти та газу), при високому рівні витрат на видобуток і
транспортування, викличе істотне зростання світових цін на всі його види.
Наведені фактичні та прогнозовані показники цін на такі категорії
енергетичних ресурсів як нафта, газ та вугілля, дозволяють стверджувати,
що підвищення цін на енергоносії є ділом часу. Темпи приросту цін
насамперед будуть визначатись темпами приросту споживання основних
категорій країн нетто - споживачів енергетичних ресурсів [6,7].
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Таблиця 2 - Динаміка цін на первинні енергетичні ресурси на світових ринках
за оцінками міжнародних інститутів в період 1995-2030 рр. [6,12]
Показники цін на енергоресурси міжнародних інститутів та профільних установ в
енергетичній сфері
Вид палива

Вугілля,$/1т.
Нафта,$/1
барель
Газ, $/1тис.м3
Вугілля,$/1т.
Нафта,$/1
барель
Газ, $/1тис.м3
Вугілля,$/1т.
Нафта,$/1
барель
Газ, $/1тис.м3

Фактичні

Прогнозні
Середній
2016
Приріст,%
Світовий Банк

2000

2005

2014

45

49

51

1,1333

120

150

180

1,5

150

180

200

2020

2025

2030

Середній
Приріст,%

56

57

60

65

1,160729

250-

310-

410

460

1,84

300

400

450

2,3684

45

49

1,3333
190
Міжнародний валютний фонд
51
1,133
59

65

70

75

1,271186

123

152

189

300

400

450

1,875

153

184

400

450

2,5

44

47

205
1,339
180
300
Міжнародне енергетичне агентство
51
0,1118
60
70

78

85-

1,41667

125

156

188

1,5537

250-

300

400

440

1,76

152

182

203

1,3355

190-

300

400

450

2,3105

1,536

240

Висновок. Отже, в процесі визначення потенціалу інтеграції
України у європейський енергетичний ринок з позицій досягнення
економічної рівноваги на основі дослідження розшарованості
показників ефективності енергетичної стратегії за допомогою
коефіцієнта Джині виявив наступне: по-перше, спостерігається
негативна тенденція розшарування енергетичної залежності за країнами
Європейського Союзу, що при подальшому підвищенні цін на нафту та
газ може призвести до енергетичних криз в деяких країнах даного
регіонального інтеграційного угруповання в майбутньому; по-друге,
очевидно, що спільна політика в енергетичній сфері в рамках спільного
ринку для України не принесе успіхів. Спільна енергетична політика
Європейського союзу декларує тільки загальні пріоритети, тоді коли в
окремих країнах в умовах підвищення цін на газ та нафту ці пріоритети
недоцільні. Така ситуація може призвести до припинення існування ЄС,
як валютного союзу та великої регіональної економічної кризи. Тому
подальшого розвитку потребує вибіркова взаємодія з певними країнами,
що дасть змогу зменшити енергозалежність української економіки.
Також слід підкреслити, що інтеграція в енергетичній сфері не повинна
бути автономною ініціативою, тому подальшого розвитку потребує на
нашу думку розробка механізмів інтеграції країни до сучасної
глобальної економічної системи регулювання , яка складається не тільки
з інтеграційних відносин за географічною ознакою, а й міжнародних
організацій, транснаціональних корпорацій
та інших інституцій
міжнародного характеру.
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УДК 339.97
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Квактун О.О., к.е.н., Божанова В.Ю., д.е.н.
Варламова О.А., Левченко Л.М.

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

У статті розглянуті особливості розвитку міжнародного менеджменту на
сучасному етапі глобалізації, визначено його сутність та завдання в умовах
посилення міжнародної конкуренції. Проаналізовано основні концепції систем
менеджменту глобальних корпорацій в міжнародній діяльності. Розглянуто
системно-ситуаційний підхід в рішенні етичних проблем та важливість питань
етики в спілкуванні міжнародних компаній та органів державного управління і
місцевого самоврядування з обох сторін . Виокремлено стратегічні альтернативи
розвитку глобальних корпорацій та загрози виходу на зарубіжні ринки.
Ключові слова: міжнародний менеджмент, глобалізація, світова економіка,
міжнародний бізнес, світовий ринок, глобальні корпорації, альтернативні
стратегії, менеджер.

UDC 339.97
INTERNATIONAL MAMAGEMENT DEVELOPMENT
ON THE PRESENT STAGE OF GLOBALIZATION
Kvaktun O., PhD in Econ.Sc., Bozhanova V., Dr. of Econ.Sc.
Varlamova O., Levchenko L.

Pridniprovs’ka State Academy of the Civil Engineering and Architecture

The peculiarities of international management development at the present stage of
globalization have been analyzed in the article. The nature and objectives of
international management have been defined. The basic concepts of management
systems of global corporations in their international operations are analyzed. It have
been reviewed the system-situational approach in dealing with ethical issues, on the
one hand, and the importance of ethics in international companies’ communication
with public administration bodies and local self-government on another hand. The
strategic options for global corporations development and the threats of their entering
onto foreign markets have been identified.
Keywords: international management, globalization, international economy,
international business, global market, global сorporation, alternative strategies,
manager.
© Квактун О.О., к.е.н., Божанова В.Ю., д.е.н., Варламова О.А., Левченко Л.М., 2015
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Актуальність проблеми. Наприкінці ХХ століття феномен
глобалізації здійснив значний вплив як на розвиток світової економіки в
цілому, так і на сферу міжнародного менеджменту зокрема. Сучасний
міжнародний менеджмент розглядає глобалізацію як світову тенденцію
розширення бізнесу за межами власної національної економіки, тобто у
світі глобальної економіки будь-яка організація з будь-якої країни може
стати конкурентом.
Одними з сучасних глобалізаційних проявів є й те, що бізнесмени,
підприємці, працівники державного сектора і професіонали різних сфер
постійно мають спілкуватися з людьми інших культур особисто або в
електронному вигляді. Таким чином, особливо у бізнес-середовищі
люди повинні розуміти і поважати своїх колег, повинні прагнути
поліпшити свої навички і компетенції
у сфері міжкультурного
спілкування для того, щоб підвищити ефективність своєї роботи. Таким
чином, культура має важливе значення для кожної окремої особи. Як
стверджує Шайн [1]: «розглянемо будь-які комплексні питання: арабські
відносини, проблема між сербами , хорватами і боснійцями,
корпоративні рішення, контроль дефіциту США тощо. У корені
питання, ми, ймовірно, можемо знайти обрив зв'язку і міжкультурні
непорозуміння, які заважають сторонам зрозуміти проблеми в
загальному сенсі та впоратися з проблемою конструктивно». Шнайдер і
Barsoux [2] справедливо відзначають, що «культура в усьому її
різноманітті визначається як ресурс, а не загроза та має важливе
значення для реагування на вимоги глобальної ринкової економіки».
Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Теоретичні
аспекти міжнародного менеджменту розглядало багато провідних
вчених-економістів, серед яких, зокрема, Віщук В.М., Гошта А. В.,
Лук‘яненко Д.Г., Білогубенко В.С., Опаріна О.В., Радченко В.В.,
Семенов А.А., Пехник А. В. та інші, які розглядали передумови появи
міжнародного менеджменту, його суб’єктно-об’єктні відносини та
існуючі стратегії. Разом з тим, специфічні прояви розвитку
міжнародного менеджменту на сучасному етапі глобалізації потребують
більш глибокого дослідження.
Таким чином, метою статті є визначення основних тенденцій
розвитку міжнародного менеджменту на початку ХХІ століття,
враховуючи виклики сучасної економічної глобалізації.
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Викладення основного матеріалу дослідження. З розвитком та
поглибленням взаємозв’язків й взаємозалежностей між країнами,
посиленням міжнародного характеру господарської діяльності значною
мірою пов’язані і сучасні тенденції світового менеджменту. Паралельно
за переходом більшості постіндустріальних країн до відкритої
економіки, стрімким зростанням ролі транснаціональних корпорацій у
світовій
економіці,
розвитком міжнародного
підприємництва
розвивалася й інтернаціоналізація управління. Це викликало багато
нових питань в управлінській теорії та практиці.
Головними з них є наступні: що є спільного і відмінного в
управлінні в різних країнах; які закономірності, форми, методи
управління є універсальними, а які діють в діапазоні конкретних умов
різних держав; як найкращим чином виконати функції управління в
в чому полягають особливості
зовнішньоекономічній діяльності;
національного стилю в управлінні, в організаційній поведінці, наскільки
ці особливості важливі для досягнення бажаних результатів; як
іноземцям швидше пристосуватися до національного місцевого
середовища; як максимально використати світові ресурси і переваги
міжнародної взаємодії для досягнення максимального ефекту своєї
діяльності. Це виключно нові питання, які поставила перед
менеджерами реальна практика наприкінці XX- початку XXI ст. в епоху
глобалізації, і вирішити які можна лише за умови формування якісно
нової системи управління, адекватної вимогам глобальної ефективності
бізнесу, — системи міжнародного менеджменту.
Сфера міжнародного менеджменту в сучасних умовах вона
повністю підпорядкована визначальним тенденціям функціонування
транснаціонального виробництва і капіталу, що склалися в світовій
практиці. Саме капітал в усіх його формах стає системоутворюючим
чинником міжнародного управління. Оскільки капітал та науковотехнічний прогрес інтернаціональні, а національні або регіональні
господарські комплекси більше чи менше відособлені, це призводить до
суперечностей і диспропорцій у прийнятті управлінських рішень, що
спричиняє перехід до нової якості управління. Закономірність цього
процесу очевидна, оскільки вона безпосередньо пов’язана з
використанням порівняльних переваг окремих країн за допомогою
глобального (міжнародного) управління.
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Міжнародний менеджмент, як теорія і практика специфічного
управління поширюється на сфери діяльності, пов'язані з переміщенням
ресурсів, товарів, послуг і робочої сили через національні кордони.
Таким чином, цілком очевидним стає факт, що виникненню
міжнародного менеджменту передував вихід бізнесу за національні
кордони і формування міжнародного бізнесу [3, c. 35].
Під цим терміном розуміють підприємницьку діяльність
економічного суб’єкта (компанії, підприємства, банку, установи,
організації тощо) у двох і більше країнах, а також систему зв’язків між
економічними суб’єктами в процесі міжнародного виробництва,
розподілу, обміну товарами, послугами, капіталом, робочою силою тощо.
Отже, міжнародний менеджмент – це система методів управління,
спрямованих на формування, утримання, розвиток і використання
конкурентних переваг у різних країнах з метою підвищення
ефективності, стабільності, зміцнення і розширення позицій
міжнародних компаній на світових ринках [4, c. 67].
На нашу думку, основними задачами сучасного міжнародного
менеджменту є наступні:
1. Комплексне вивчення, аналіз та оцінка зовнішнього середовища
міжнародного бізнесу в інтересах пошуку і реалізації джерел
конкурентних переваг фірми.
2. Поглиблений аналіз та оцінка культурного фонду в кожній країні
перебування і використання його можливостей (урахування обмежень)
при виробленні стратегічних, тактичних та оперативних рішень по
функціонуванню й розвитку фірми як у даній країні, так і в цілому.
3. Оцінка, вибір і практичне використання організаційних форм, у
рамках яких здійснюються закордонні операції фірми, з тим щоб
максимізувати ефект використання економічного потенціалу і правових
можливостей країн перебування.
4. Формування і розвиток мультинаціонального колективу фірми та
її підрозділів у країні базування й у країнах перебування в інтересах
максимального використання особистого потенціалу робітників,
можливостей окремих колективів і національних ефектів від їхньої
взаємодії усередині фірми.
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5. Пошук, розвиток і ефективне використання різноманітних
можливостей бізнес-сервісу, насамперед у сферах фінансового,
технологічного й інформаційного обслуговування економічних операцій.
Зміст міжнародного менеджменту проявляється в основних
концепціях
управління
національними
і
транснаціональними
компаніями (НК, ТНК), які діють на світових ринках. Ці концепції
визначаються співвідношенням двох протилежних вимог і завдань
систем менеджменту таких компаній, яким з одного боку необхідно
пристосовуватись до специфічних національних умов, вимог і законів, а
з іншого – доцільність якомога ширшої інтеграції усіх видів діяльності в
глобальному масштабі.
Головним завданням системи міжнародного менеджменту такої
компанії слід вважати досягнення балансу між глибиною пристосування
до місцевих умов з одночасним використанням можливостей і переваг
світової інтеграції, що, в свою чергу, вимагає забезпечення
високоякісного менеджменту з залученням кваліфікованих і
досвідчених
міжнародних
топ-менеджерів,
впровадженням
прогресивних методів і технологій управління.
Так як основними суб’єктами світової економіки і міжнародного
бізнесу є висококонкурентні НК і ТНК, які є реальними носіями нових
продуктів і технологій, нових методів організації і управління
виробництвом, налагодження глобалізованих господарських зв’язків і
сучасних логістичних мереж, то концептуальною основою «практичної
філософії» міжнародного менеджменту повинні стати три наступні
принципи управління: адаптивний, підприємницький та інноваційний.
Аналіз праць науковців показав, що в своїй міжнародній діяльності
системи менеджменту НК і ТНК використовують такі концепції [5,6,7]:
- етноцентрична (управління орієнтоване на використання методів і
принципів управління країни базування компанії з використанням
єдиного стилю управління у всіх державах, де є підрозділи компанії);
- поліцентрична (стилі управління в закордонних підрозділах
компанії пристосовують до місцевих умов);
- регіоцентрична (вважає, що як окремі економічні регіони, так і
увесь світ є однорідним ринком, який вимагає збереження базових
стилів управління в усіх підрозділах компанії);
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- геоцентрична (вимагає в управлінні одночасно використовувати
переваги стандартизації і пристосування в усіх складових частинах
глобально орієнтованої мережі структурних підрозділів незалежно від
умов країни, в якій вони функціонують).
Центральне місце в міжнародному менеджменті та в його
концепціях відводиться розумінню і такого важливого чинника як
культура країни- перебування: пануюча в суспільстві система цінностей,
вірувань, звичаїв, традицій, переважаючих установок і стереотипів
поведінки, вплив котрих позначається на стилі повсякденного життя.
Завдяки проведеному аналізу класифікацій культур ми отримали
досить суттєві характеристики культурних особливостей людей, які
повинні бути враховані про вивченні культури інших країн. Наприклад,
Холл М. [9, c. 21] виокремлює культури за такими ознаками:
монохромна та поліхромна орієнтація часу; високий і низький контекст
комунікації; простір: персональний/фізичний. Модель Тромпенара [10,
c. 65] будує за трьома перспективами культури: відносини з іншими
людьми; ставлення до навколишнього середовища; сенс часу. Хаус та ін.
(проект GLOBE) (різні автори та дати) - перші п'ять з їхніх вимірів
відображають новаторську модель Хофстеда: уникання невизначеності;
відстань до влади; колективізм 1 (соціальна акцент на колективізм);
колективізм 2 (сімейні колективістські практики); статевий егалітаризм;
упевненість; майбутні напрямки; орієнтація на продуктивність.
Наприклад, культуру США можна охарактеризувати як
індивідуалістичну, прагматичну і орієнтовану на самоцінність часу. В
той же час у Японії чи Китаї групі приділяється набагато більше уваги,
ніж індивіду, а тому підкорення і співробітництво є важливішим від
індивідуалізму. Американці поважають придбання, які символізують
високий статус, а в багатьох суспільствах незахідного типу значно
вищим є інтерес до естетичної та духовної сторони буття. Без
урахування особливостей такого роду ніякий міжнародний бізнес не
може бути успішним. Пріоритетне значення для міжнародного
менеджменту мають проблеми етики.
Системно-ситуаційний підхід в цьому випадку рекомендує:
розробку етичних нормативів, які застосовуються в усьому світі;
урахування етичних питань при розробці стратегії; відхід з сумнівного
ринку при виникненні великих невирішуваних етичних проблем;
навчання етичній поведінці.
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Етичні проблеми управлінського і виконавчого персоналу, зумовлені
роботою в умовах інших культур, зазвичай стають причинами невдач.
Тому для досягнення успіху потрібно постійно виявляти культурні
відмінності та відповідним чином модифікувати поведінку персоналу,
стиль ділової практики і керівництва. З усього вищевказаного стає
очевидною різноманітність і складність чинників, які прямо або
опосередковано впливають на результати міжнародного бізнесу.
Особливим аспектом процесу управління міжнародним бізнесом
слід вважати форми участі в ньому управлінців і службовців органів
державного управління і місцевого самоврядування, яким це доручено
за посадовими обов’язками і сферою відповідальності. Покликанням
останніх є всебічне сприяння цьому процесу на своєму робочому місці,
в силу свого досвіду, кваліфікації і компетенції. До речі ці вимоги не
слід адресувати тільки і виключно працівникам, які безпосередньо
залучені в обслуговування міжнародного бізнесу. Сприяти міжнародній
активності того чи іншого бізнесу або тієї чи іншої територіальної
громади зобов’язані всі управлінці і службовці, що вимагає певних
теоретичних знань і практичного досвіду. Адже, якщо з поля зору
менеджменту випаде навіть один з впливових чинників зовнішнього
оточення і внутрішнього середовища, це може дуже істотно вплинути на
ефективність діяльності як окремого бізнесу, так і територіальної
громади. Системно-ситуаційний підхід звертає увагу керівників будьяких суб'єктів міжнародного бізнесу та всіх, хто покликаний сприяти
цьому (керівників і працівників державних органів, спеціалізованих
установ і самоврядних органів) на необхідність використання
адаптивних методів управління, врахування його підприємницького
характеру, інноваційності, маркетингової спрямованості, соціальної
орієнтованості тощо.
Сучасний міжнародний бізнес зобов’язаний бути здатним дуже
швидко адаптуватись до навколишнього середовища, іншими словами,
володіти здатністю до оперативного реагування на зміни вимог
середовища, запитів ринку. «Реагувати негайно! Діяти блискавично!
Приймати рішення на місці» - так визначив суть адаптивного управління
засновник і керівник японської корпорації з виробництва електронної
апаратури «Омрон» Казума Татеісі. Без цього неможливий не лише
успіх, але й виживання компанії. Сповільнена реакція на кон’юнктуру
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світового ринку зменшує можливість поліпшити стару або створити
нову конкурентоспроможну продукцію, неминуче призводить до втрати
позицій на ринку, що особливо небезпечно для міжнародного бізнесу
через виключно гостру конкуренцію.
Адаптація охоплює всі дії стратегічного характеру, котрі
поліпшують відносини організації з її оточенням. Це можуть бути зміни
її цілей на тому чи іншому міжнародному ринку, випуск нової
продукції, зміни в технології, організаційній структурі, методах
управління, стратегічній поведінці і т. ін. Таке пристосування
називається здібністю і мистецтвом менеджменту відповісти на
«виклик» обставин.
Глобальний характер діяльності НК, ТНК та органів державного
управління і місцевого самоврядування з обох сторін (країнаперебування і країна-ринок) піднімає проблему адаптації до умов і
вимог світогосподарського середовища: до змін у світових стандартах
технологій і управління, якості та дизайну продукції і послуг, рівня
світових витрат виробництва, які повинні одночасно пристосовуватись і
до місцевих умов десятків країн кількох континентів, котрі часто дуже
істотно відрізняються між собою. Це вимагає сполучення універсальних
форм і методів управління з такими, які діють ефективно в діапазоні
конкретних умов різних країн.
У ХХІ столітті глобальні корпорації, користуючись підтримкою
своїх держав і спираючись на систему глобалізму, прагнуть сформувати
єдиний глобальний ринок у своєму прагненні домогтися збалансованого
досягнення глобальної ефективності, багатонаціональної гнучкості і
глобального навчання багатонаціональні корпорації, як правило, йдуть
однією із чотирьох стратегічних альтернатив [11, с.112].
Перша з цих стратегічних альтернативних варіантів - стратегія
дублювання моделі ведення бізнесу (home replication strategy), яку
компанія застосовує у своїй країні. Дотримуючись цієї стратегії,
компанія використовує свою ключову компетенцію або характерні для
компанії переваги, досягнуті у себе вдома, в якості засобу конкурентної
боротьби на ринках зарубіжних країн, куди вона прагне проникнути.
Іншими словами, компанія намагається дублювати на іноземних ринках
ту бізнес-модель, яка виявилася успішною на внутрішньому ринку.
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Мультилокальна стратегія (multidomestic strategy) - це ще одна
альтернативна можливість, наявна в розпорядженні міжнародних
компаній. Мультилокальна корпорація являє собою сукупність щодо
незалежних дочірніх компаній, кожна з яких обслуговує конкретний
внутрішній ринок. Крім того, кожне дочірнє підприємство може вільно
адаптувати свою продукцію, маркетингові кампанії та методи
виробництва для максимального задоволення специфічних потреб
місцевих споживачів. Такий мультилокальний підхід особливо
ефективний у наступних випадках: наявність явно виражених
особливостей у кожного національного ринку; низький рівень економії
від розширення масштабів виробництва, розподілу та маркетингу;
високий рівень витрат на координацію дій материнської компанії та її
зарубіжних дочірніх підприємств.
Глобальна стратегія (global strategy) - це третя альтернативна
філософія ведення бізнесу, використовувана міжнародними компаніями.
Корпорація, що дотримується глобальної стратегії (глобальна
корпорація), сприймає світ як єдиний ринок і в якості основної своєї
мети ставить створення стандартизованих товарів і послуг, які
відповідали б вимогам споживачів у всьому світі. Глобальна стратегія
практично протилежна за своєю суттю мультилокальній стратегії.
Основним елементом мультилокальної стратегії є припущення про те,
що між споживачами різних країн існують фундаментальні відмінності,
які зумовлюють специфічні методи діяльності мультилокальної
корпорації. У той же час корпорація, що дотримується глобальної
стратегії, передбачає, що споживачі в принципі не розрізняються
залежно від їх національності. Глобальна корпорація прагне отримати
економію від розширення масштабів виробництва та збуту продукції,
концентруючи виробничі операції в рамках невеликої кількості
високоефективних підприємств, з подальшим розгортанням глобальної
рекламної та маркетингової кампанії, спрямованої на стимулювання
збуту цієї продукції. Глобальна корпорація повинна здійснювати
координацію стратегій виробництва та збуту продукції в світових
масштабах, тому всі адміністративні повноваження, так само як і
відповідальність за прийняття рішень, покладені на управлінський
персонал штаб-квартири корпорації. Між стратегією дублювання
вітчизняної моделі ведення бізнесу та глобальної стратегією існує
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важлива схожість: кожна з цих стратегій передбачає ведення бізнесу в
одному форматі в будь-якій країні світу. З іншого боку, ці стратегії
істотно відрізняються один від одного. Компанія, яка дотримується
стратегії дублювання вітчизняної моделі бізнесу, діє на ринках
зарубіжних країн за тією ж схемою, якою вона користується на
вітчизняному ринку. По суті, керівництво компаній, що використовують
таку стратегію, переконане в тому, що якщо ті чи інші методи ведення
бізнесу виправдовують себе на вітчизняному ринку, то вони повинні
виявитися дієвими і на зарубіжних ринках. Навпаки, компанія, яка
дотримується глобальної стратегії, не схильна до такого впливу
вітчизняного ринку. В цьому випадку концепція вітчизняного ринку
принципово непридатна, оскільки в глобальній компанії світовий ринок
розглядається як єдине ціле, а не як ринок, розділений на вітчизняний та
іноземні сегменти. Основне завдання глобальної компанії полягає в
тому, щоб визначити оптимальний спосіб задоволення потреб всіх
споживачів на світовому ринку.
Четвертий підхід до ведення бізнесу, наявний у розпорядженні
міжнародних компаній, - це так звана транснаціональна стратегія
(transnational strategy). Діяльність корпорацій, що реалізують цю стратегію,
заснована на поєднанні переваг підвищення ефективності за рахунок
глобалізації операцій (як це відбувається в глобальних корпораціях) і
переваг делегування повноважень керівництва місцевих дочірніх компаній
(що є метою мультилокальних корпорацій). Корпорації, що реалізують
транснаціональну стратегію, намагаються вирішити це завдання за
допомогою неформального підходу до централізації чи децентралізації
повноважень. Цей підхід заснований на ретельному розподілі
відповідальності за виконання тих чи інших завдань між тими
організаційними підрозділами, які здатні найкращим чином забезпечити
одночасно ефективність роботи компанії і її гнучкість.
Як вже зазначалося вище, основними причинами розвитку
діяльності глобальних корпорацій є: бажання освоїти нові ринки,
отримати доступ до родовищ природних ресурсів інших країн,
необхідність досягнення більш низьких витрат тощо.
При виборі стратегії виходу на світовий ринок компанія повинна
чітко усвідомлювати ситуацію. Особливу увагу слід приділити смакам і
перевагам споживачів, збутовим каналам, перспективам зростання,
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рушійним силам і тиску конкурентів на світовому ринку, які
відрізняються від національних умов. Крім того, до основних відмінностей
ринку однієї країни від іншої, слід додати чотири характерні особливості
міжнародних операцій: різний рівень виробничих витрат, коливання
валютних курсів, особливості торговельної політики національних урядів,
характер міжнародної конкуренції.
Відмінності в рівні виробничих витрат, оплати праці,
продуктивності праці, інфляції, податкових ставок, витрат на
електроенергію, специфіка державного регулювання – все це породжує
відмінності у величині виробничих витрат у різних країнах. У деяких з
них рівень виробничих витрат досить низький, що досягається за
рахунок дешевої робочої сили, законодавства, сприяє розвитку
виробництва або унікальних природних ресурсів. У подібній ситуації в
цих країнах розміщується багато іноземних підприємств, а велика
частка виробленої продукції вивозиться за кордон. Компанії, що мають
свої філії в країнах з низьким рівнем виробничих витрат або
співпрацюють з виробниками таких країн, зазвичай мають конкурентні
переваги перед тими, хто такої можливості не має. Конкурентна вигода
від розміщення виробництв у країнах з низькими витратами
виробництва особливо очевидна в країнах з дешевою робочою силою,
таких як Тайвань, Південна Корея, Мексика, Бразилія та інші.
Коливання обмінних курсів ускладнюють для окремих країн
використання переваг низького рівня виробничих витрат. Обмінні курси
часом змінюються на 20-40% щорічно. Ці коливання можуть докорінно
знищити перевагу низьких витрат або перетворити країну з високими
витратами в країну, де стане вигідно розміщувати виробництво.
Торговельна політика національних урядів приймає різні заходи для
регулювання міжнародної торгівлі та діяльності іноземних фірм на
ринку своїх країн. Уряди можуть вводити імпортні тарифи і квоти,
встановлювати місцеві вимоги до товарів, вироблених іноземними
компаніями усередині цих країн, регулювати ціни на імпортні товари.
Крім того, іноземні фірми можуть зіткнутися з величезною кількістю
правил, що стосуються технічних стандартів та сертифікації товарів
тощо. Деякі уряди надають пільгові кредити та субсидії національним
компаніям, підтримуючи їх у конкурентній боротьбі з іноземними
виробниками. Інші ж уряди, зацікавлені у будівництві нових
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підприємств, створення нових робочих місць, пропонують субсидії
іноземним компаніям, забезпечують їм більш легкий вихід на ринок та
надають технічну допомогу.
Характер міжнародної конкуренції та її форми в різних галузях
суттєво розрізняються. Наприклад, банківські послуги надаються у
Франції, в Бразилії і в Японії, але умови конкуренції в банківській сфері
цих країн різні. Більш того, репутація, коло клієнтів і конкурентна
позиція банку в одній країні не впливають (або майже не впливають) на
успіх його дій в інших країнах. В галузях, де переважає
багатонаціональна конкуренція, дія ефективної стратегії фірми і
досягнуті з її допомогою конкурентні переваги на одному ринку
обмежуються межами саме цього ринку і не поширюються на інші
країни, де працює дана фірма.
Таким чином, на основі вищенаведеного, з урахуванням культурних
і політичних відмінностей країн виробляється оптимальна стратегія для
глобальної компанії.
Висновки. Резюмуючи вищевикладене зазначимо, що процес
глобалізації, який проявляється все активніше, змушує учасників
міжнародних економічних відносин підкорятися єдиним стандартам
поведінки, формувати нові інноваційні стратегії розвитку та є
найважливішою передумовою прискореного розвитку теорії і практики
міжнародного менеджменту. Посилення глобалізаційних процесів
створює базу для переміщення і широкого використання досягнень
міжнародного менеджменту в різних державах світу і регіональних
центрах, формує умови для підвищення ефективності всіх суб'єктів
господарської діяльності. Залежно від того, що поставлено за мету
розвитку міжнародних корпорацій, передумовами успіху їх діяльності в
умовах глобалізації є: розуміння й прийняття необхідних змін; потреба
підвищення гнучкості організаційних структур; спроможність
змінювати культуру.
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УДК 336.02: 336.71 (477)
ВЗАЄМОДІЯ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ТА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ГНУЧКОГО РЕЖИМУ
КУРСОУТВОРЕННЯ
Козакевич О.P.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Основним завданням написання наукової статті є дослідження теоретичних та
практичних аспектів взаємодії валютно-курсової і фіскальної політики та
обґрунтування оптимальної моделі їх взаємного функціонування. Проведено
аналіз теоретичних механізмів взаємозв’язку між елементами бюджетної та
курсової політики, досліджено динаміку та особливості коливань валютного
курсу гривні до долара та фіскальних важелів.Здійснено емпіричну оцінку їх
кореляції у період підтримки фіксованого та плаваючого обмінного курсу. На
основі досліджень встановлено пряму лінійну залежність між показниками
бюджетної сфери та валютним курсом, послаблення кореляції між обмінним
курсом та видатками бюджету при переході до гнучкого курсоутворення, а
також доведено небезпеку знецінення грошової одиниці за надмірної фіскальної
експансії. Обґрунтовано доцільність взаємодії дій уряду та центрального банку
за моделлю координації як такої, що сприяє оптимальному функціонуванню
фінансової системи на сучасному етапі.
Ключові слова: обмінний курс, фіскальні важелі, валютно-курсова політика,
гнучке курсоутворення, координація, кореляція.
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INTERACTION BETWEEN EXCHANGE RATE AND FISCAL POLICY
IN CONDITIONS OF FLEXHIBLE EXCHANGE RATE REGIME
TRANSITION
Kozakevych O.R.
Ivan Franko National University of L'viv

The main purpose of the article is to study theoretical and practical aspects of
interaction between the exchange rate and fiscal policiesand substantiation the optimal
model of their interoperability. The theoretical mechanisms of the relationship
between elements of fiscal and exchange rate policy are analyzed; dynamics and
characteristics of exchange rate fluctuations and fiscal instruments are investigated.
The empirical estimation of their correlation during the support of fixed and floating
exchange rate regimes is conducted. On the basis of researches a direct linear
relationship between the public sector indicators and exchange rate, the weakening of
correlation between the exchange rate and budget expenditures during the transition to
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a flexible exchange rate are established and the danger of devaluation of the currency
due to excessive fiscal expansion is proved. The expediency of the interaction between
government actions and central bank by model of coordination as such that promotes
optimal functioning of the financial system at the current stage is proved.
Keywords: exchange rate policies, fiscal instruments, flexible exchange rate,
coordination, correlation.

Актуальність дослідження. На сучасному етапі Україна переживає
безпрецедентне поєднання політичної, фінансово-економічної та
банківської криз. Конфлікт на сході України разом із накопиченими у
попередні роки макроекономічними дисбалансами зруйнували
макрофінансову стабільність держави. Було здійснено відмову від
багаторічної де-факто прив’язки курсу гривні до долара США. Відбувся
болісний, але необхідний перехід від штучно стабільного до гнучкого
обмінного курсу гривні, який визначається фундаментальними
чинниками ринку: попитом та пропозицією. На жаль, бізнес-спільнота
та населення не отримали гідних компенсаторів курсовій волатильності,
бо комплексного синхронного реформування усіх секторів економіки не
відбулося.Зниження сукупного попиту і перетікання заощаджень з
банківського у позабанківський сектор істотно звужують можливості
Національного банку в частині регулювання грошово-кредитного ринку
і, відповідно, – досягнення стабільно низьких темпів інфляції.
Таким чином, зважена цілісна політика щодо валютного ринку
України потребує не просто врахування специфічних особливостей
поточного періоду, а планування та виконання відповідних перетворень
в грошово-кредитній та фіскальній сферах, що додатково актуалізує
вивчення взаємодії валютно-курсової та фіскальної політики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у
питання взаємодії фіскальної та монетарної політики здійснили такі
іноземні вчені як Т. Андерсен, М. Вудфорд [13], Дж. Стігліц [12],
Ф. Шнейдер та ін. В Україні цю проблему досліджували Є. Андрущак
[1], М. Бурда, С. Виплош [3], А. Капелюш [7], В. Лагутін [5],
С. Ніколайчук [9], Д. Сенкевич [6], Д. Серебрянський [7], О. Чурій [9],
В. Шевчук [10]. Проте, зважаючи на динамічність змін у сфері
фінансової політики, внаслідок її реагування на стохастичні збурення в
економіці та значну курсову волатильність, проблематика взаємодії
26

Економічний простір

№101, 2015

фіскальної та монетарної політики потребує постійного перегляду та
диференціації підходів дослідження.
Метою статті є дослідження взаємодії фіскальних інструментів та
валютного курсу в умовах курсової нестабільності та переході до
режиму гнучкого курсоутворення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інтереси фіскальної і
грошово-кредитної політики перетинаються на фінансовому ринку. Дії
чи інструменти регулювання однієї можуть впливати на реалізацію
іншої, тому для ефективного функціонування фінансової системи
необхідно узгоджувати дію цих механізмів [1, с. 55].
Д.Серебрянський та А. Капелюш виділяють два варіанти наслідків
взаємодії фіскальної та монетарної політики:
1) порушення макроекономічної рівноваги та загострення проявів
деструктивних чинників кризи;
2) формування ефективної державної фінансової політики,
спрямованої на забезпечення фінансової стабільності [7, c. 22].
Взаємодія грошово-кредитної та фіскальної політики як складових
фінансової системи переважно здійснюється у трьох формах:
координація, взаємодія за моделями Штакельберга чи Курно, що
систематизовано у таблиці 1.
Таблиця 1.Форми взаємодії складових фінансової політики
Форма взаємодії
Координація
Взаємодія за моделлю
Штакельберга
Взаємодія за моделлю Курно

Характеристика
рівноправність регуляторних органів у повноваженнях та
узгодженість у діях
агенти обирають один із можливих варіантів поведінки – лідера або
послідовника (відповідно можливі два варіанти: Міністерство
фінансів – лідер, Національний банк – послідовник; або
Національний банк – лідер, Міністерство фінансів – послідовник).
неузгодженість у формуванні та реалізації фіскальної та монетарної
політики, відсутність спільних стратегічних ці- лей та
інформаційного взаємообміну між уповноваженими органами.

Джерело: узагальнено на основі: [7]

Згідно ряду досліджень у сфері фінансової політики, у вітчизняних
реаліях спостерігалась взаємодія за моделлю Штакельберга (перша
половина 90-х рр.) та Курно (поточний період). Світовий досвід також
засвідчив, що взаємодія на основі нерівноправного розподілу сфер
впливу між складовими фінансової політики не спроможна забезпечити
економічне зростання, особливо в умовах фінансової стабілізації [11]. В
той час як, взаємодія фіскальної та монетарної політики за моделлю
Курно, порівняно з рештою, є найменш ефективною та зумовлює високі
суспільні втрати [7, с. 26].
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Особливості
національної економіки та практика державного
управління свідчить про те, що оптимальною комбінацією для
забезпечення економічного зростання в Україні є проведення поміркованої
фіскальної політики (збалансований бюджет без прихованого дефіциту)
разом із експансивною монетарною політикою для стимулювання
економічної активності суб'єктів господарювання. Позитивний вплив
грошово-кредитної політики на макроекономічні процеси є можливим при
проведені «здорової» фіскальної політики та утримання рівня дефіциту
бюджету та джерел його фінансування в економічно безпечних межах. При
координації грошово-кредитної та фіскальної політики також необхідно
враховувати їх взаємодію та вплив у сферах податкової політики, політики
видатків та боргової політики [1, 57-58].
Окремі експерти вважають, що жоден монетарний режим не буде
успішним за умов фіскального домінування, коли центральний банк
змушений обирати між цілями цінової стабільності та уникнення дефолту
держави та/або зриву опалювального сезону. Особливо, в умовах вкрай
обмежених міжнародних резервів. Адже для ефективної розробки та
впровадження оновленої монетарної політики критично необхідною є
виважена фіскальна політика та відсутність дисбалансів у квазіфіскальній
сфері (насамперед розв'язання фінансових проблем «Нафтогазу») [9].
Проте, вітчизняні реалії протилежні. Загалом за минулий рік НБУ
придбав у свій портфель ОВДП на 171 млрд грн. Це більше, ніж за
попередні шість років, разом узяті (147 млрд). І майже стільки ж,
скільки в цілому мав залучити на аукціонах з продажу ОВДП Мінфін.
Якщо за перше півріччя минулого року він купив держпаперів на 40
млрд грн, то за друге півріччя — уже на 131 млрд. За рік НБУ
профінансував 40% доходів зведеного бюджету країни. Загалом
портфель ОВДП НБУ на кінець 2014 року склав майже 70% всіх
локальних запозичень уряду. Проблема в тому, що таке перекладання
грошей з кишені Нацбанку до держскарбниці не підкріплене реальним
приростом економіки, НБУ просто «друкує» ці гроші. І в ситуації
дефіциту валюти це створює додатковий тиск на курс гривні і темпи
інфляції в країні [8; 9].
Теоретичне обґрунтування впливу фіскальних важелів на стан
валютного ринку подано М.Бурдою та С.Виплошем. Ці автори дають
оцінку збуренням в попиті на іноземну валюту, внаслідок збільшення
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державних видатків, зазначаючи про неефективність фіскальної політики
при гнучких валютних курсах, бо вона діє в напрямі збільшення
процентних ставок. В свою чергу, припливи капіталу, що супроводжують
цю політику, викликають зростання курсу валюти [3, c. 476 – 477].
Необхідність переходу на гнучкий валютний курс на початку
лютого 2014 року була зумовлена як найбільшим відносно ВВП
дефіцитом валютних надходжень до країни за поточним рахунком, так і
нестачею валютного ресурсу для його регулювання, хоча такий перехід
став би менш відчутний для економіки в період стабільного (сталого)
розвитку[2, c.12]. Крім того, перехід до гнучкого курсоутворення
виступав однією з ключових передумов ухвалення Радою Директорів
МВФ нової дворічної програми «Стенд-бай», виконання якої стало
одним із ключових чинників, що дозволив Україні отримати доступ до
зовнішньої підтримки з боку міжнародних фінансових організацій.
Д. Сенкевич пояснює, що проведення фіскальної політики за
рахунок зростання державних витрат потребує збільшення кількості
грошей для обслуговування цих витрат, які призведуть до зростання
сукупного попиту на гроші. Особливою відмінністю малої відкритої
економіки (що характеризує Україну) в порівнянні із закритою
економікою є те, що в цьому випадку дохід не збільшується, але
зростаючий попит на гроші за незмінною їх пропозицією призводить до
зростання валютного курсу. Якщо державні витрати збільшилися, а
сукупний дохід є незмінним, то зростання державних витрат має
компенсуватися за рахунок зниження інших доходів, що повинне найти
відображення в зміні структури сукупного попиту. Відомо, що
валютний курс є аргументом функції чистого експорту, а дохід
залишається незмінним за рахунок зниження чистого експорту. Чистий
експорт, як різниця між експортом та імпортом, буде знижуватися за
рахунок зростання імпорту та зниження експорту. Таким чином, при
плаваючому валютному курсі збільшення державних витрат не призведе
до зростання доходу, так як у цьому випадку та частина доходу, яка була
викликана приростом державних витрат, відійде за кордон внаслідок
зростання курсу національної валюти. Із цього можна зробити висновок,
що при проведенні фіскальної політики, тобто, при зростанні державних
витрат при плаваючому валютному курсі дохід залишається незмінним,
валютний курс зростає, а чистий експорт зменшується [6, с.152].
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Стандартною теоретичною базою для аналізу впливу фіскальних
важелів на стан валютного ринку є модель Мандела – Флемінга.
Концептуально дана модель є кейнсіанською та дає можливість
аналізувати фіскальну та монетарну політику у відкритій економіці
(fiscal-monetarymix) [10, c. 326]. Канонічну модель Мандела – Флемінга
складають три рівняння:
Y=C(Y-T,r)+I(r)+G+CA(q,Y,Y*),
(1)
Cy, CAq, CAy> 0, Cr, Ir, CAy< 0,
(2)
M
L >0, Lr<0,
 L(Y, r), y
P
CA(q,Y,Y*)+ k(r-r*)=0,
0≤k<∞,
(3)
де Y – доход; С – споживання; T – податкові надходження; r –
процентна ставка; I – інвестиції; G – урядові видатки; CA – сальдо
поточного рахунку; q – реальний обмінний курс;Y* – дохід торговельних
партнерів;Cy, CAq, CAy, Cr, Ir, Ly, Lr– відповідні часткові похідні; M –
грошова маса; P – рівень цін; L – функція попиту на гроші; k –
залежність потоків капіталу від різниці процентних ставок; r* – світова
процентна ставка.
У моделі Манделла-Флемінга фіскальну політику моделюють зміни
у рівнях видатків бюджету та оподаткування. Збільшення видатків
бюджету або зменшення податків уособлюють експансійну фіскальну
політику, а зменшення урядових видатків або підвищення податків – це
приклади рестрикційної фіскальної політики [10, c. 328]. Крім
структурних характеристик (цінова еластичність експорту – імпорту,
залежність попиту на гроші від доходу і процентної ставки, залежність
інвестицій та приватного споживання від процентної ставки тощо)
наслідки фіскальної політики визначаються системою обмінного курсу
та припущеннями стосовно мобільності капіталу [10, c. 340].
Графічна ілюстрація експансійної фіскальної політики за умов
обмеженої мобільності капіталу (плаваючий обмінний курс) зображена
нарис 1.
Інтерпретація експансійної фіскальної політики дає змогу
простежити яким чином зменшення податків за умов обмеженої
мобільності капіталу (плаваючий обмінний курс) впливає на стан
валютного рику. Так, зменшення податків спричинює зміну рівноваги на
ринку товарів та послуг (IS0 → IS`), що підвищує рівень процентної
ставки та доходу, що в свою чергу активізує попит на імпорт. Таким
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чином відбувається збільшення попиту на іноземну валюту та знецінення
грошової одиниці (↑Е); відповідно знижується реальний обмінний курс.
Сприятливіші цінові співвідношення у зовнішній торгівлі поліпшують
поточний рахунок (ВР0 → BР1), що стимулює попит (IS0 → IS1). В
кінцевому результаті зовнішня, внутрішня рівновага досягаються на
значно вищому рівні доходу (т. С), хоча й ціною підвищення процентної
ставки (r1 → r2). Знецінення грошової одиниці посилює експансійне
спрямування фіскальної політики. Загалом, у моделі впливфіскальних
важелів на валютний ринок залежать від: системи обмінного курсу;
мобільності капіталу; ступеня гнучкості ціноутворення; залежності
сукупної пропозиції від реального обмінного курсу.
r
ВР0

BP1
LM0
C

r2
B

r1
A

r0

IS0
Y0

Y1

Y2
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Y

Рис.1.Експансійна фіскальна політика для обмеженої мобільності капіталу
(плаваючий обмінний курс).
Джерело:[10]

Для детальнішого аналізу взаємозв’язку між валютним ринком та
фіскальними чинниками доцільно дослідити динаміку показників
обмінного курсу гривні до долара та видатків й надходжень до бюджету
(рис.2 та 3).
Як можна спостерігати з рисунка 2, перехід до гнучкого режиму
курсоутворення на початку лютого 2014 року супроводжувався
наростаючим знеціненням національної валюти, пік якого спостерігався
на початку 2015 року. Загалом, вітчизняна валюта пройшла 9 етапів
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знецінення, знецінившись за останній рік мало не в 5 разів (якщо брати
реальний курс на «чорному ринку» у 40 грн/дол станом на 25 лютого
2015 року). Так, протягом одного дня, 7 лютого 2014 року, курс гривні
впав з 8 до 8,7 за долар США. З 22 лютого по 1 березня курс скотився з
8,8 до 10 гривень за долар.
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Рис. 2. Динаміка офіційного обмінного курсу гривні за період 2010-2015 рр.
(місячні дані)
Джерело: [8]

Третє коло девальвації, викликане початком окупації Криму Росією
в березні 2014 року, призвело до знецінення національної валюти до 11
гривень за долар. Різке падіння сталося з 7 по 14 квітня, в розпал
громадянського протистояння в трьох східних областях України: курс
впав з 11 до майже 13 гривень за долар. З кінця липня почалася нова
хвиля девальвації: 27 серпня курс досяг 13,89 гривень за долар,
наприкінці вересня курс стабілізувався на позначці 12,9 гривень за
долар, однак у період з 5 по 11 листопада зріс до 15,7 гривень. З початку
лютого 2015-го відбувся черговий обвал гривні, курс досяг 24,8 гривень
за 1 долар США. Станом на 24 лютого офіційний курс гривні на
міжбанківському ринку становив 33,5 гривень за долар[8].
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Рис. 3. Динаміка доходів та видатків бюджету за період 2010-2015 рр. (місячні дані).
Джерело:[8]
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Перехід до гнучкого валютного курсу та знеціненнягрошової
одиниці у першому півріччі 2014 року супроводжувалось підвищенням
державних видатків та зниженням податкового навантаження, схожі
тенденції спостерігались й у другому півріччі даного року, хоча це
швидше ознаки політичного циклу (президентські й парламентські
вибори) й складно стверджувати про взаємозв’язок між даними у цей
період. Дефіцит державного бюджету в 2014 році становив 78,1 млрд.
грн. та був сформований під впливом істотного зростання видатків на
оборону (на 84.4%) і обслуговування боргу (на 51,5%). Значною мірою
дефіцит був профінансований розміщенням облігацій внутрішньої
державної позики[8].
Доходи зведеного бюджету за 2014 рік становили 462,8 млрд. грн., що
на 4,5% більше, ніж у 2013 році, державного бюджету - 363,8 млрд. грн.,
що на 7,3% більше, ніж за 2013 р. (339,2 млрд. грн.). За результатами року
недовиконання плану Державного бюджету за доходами становило 14,0
млрд. грн. або 6,3%.Основними факторами, що визначали збільшення
доходів бюджету стали інфляція та девальвація, які збільшили
надходження від непрямих податків. Проте додаткові ресурси від нових
податків виявилися обмеженими. Річний план 2014 року з видатків було
недовиконано на 11,3% перш за все за рахунок капітальних видатків,
соціальних трансфертів населенню, оплати праці в бюджетному секторі.
Скорочення видатків та їхнє перенесення до позабюджетного сектору
дозволило формально втримати дефіцит зведеного бюджету у 2014 році на
рівні 4,7% ВВП, що відповідало вимогам МВФ, закріпленим у вересневому
Меморандумі.І кв. 2015 р. відзначився несподіваним покращенням ситуації
у фіскальній сфері. Зокрема, доходи зведеного бюджету збільшилися на
25,0% до 140,3 млрд грн (112.2 млрд грн рік тому). Основними факторами,
що стимулювали збільшення доходів бюджету, стали: девальвація, нові
податки та підвищення вже існуючих зборів, а також одноразові
надходження у вигляді плати за 3G-ліцензію. У ІІ кв. 2015 р. доходи
бюджету продовжили стрімко зростати. Зокрема доходи зведеного
бюджету збільшилися на 41,0% до 158,4 млрд грн (112,3 млрд грн рік
тому). Однак причини росту доходів дещо змінилися. В ІІ кв. високі
показники були досягнуті завдяки: високим темпам інфляції, потроєнню
доходів від НБУ, ввізному миту, низькій базі порівняння. Частково
прискорення доходів у ІІ кв. 2015 року пояснюється низькою базою
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порівняння через відсутність анексованого Криму. У ІІ кв. 2015 р. видатки
зведеного бюджету зросли на 20,1% рік до року та становили 159,2 млрд
грн. Для порівняння, в І кварталі 2015 року видатки зведеного бюджету
збільшилися на 12,9% рік до року та становили 126,0 млрд грн. [8].
Подальше дослідження взаємозв’язку між валютним ринком та
фіскальними важелями нами здійснено у розрізі двох специфікацій, що
відображають часові періоди підтримки де-факто фіксованого валютного
курсу (2010-2013 рр. та 1-й місяць 2014 року) та переходу до плаваючого
валютного курсу (від 2-го місяця 2014 до 8-го місяця 2015 року).
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Рис.4. Кореляційне поле залежності обмінного курсу гривні до долара з показником
надходжень до бюджету (зліва) та видатків бюджету (справа) за період
2010М1-2014М1 рр.
Джерело: розраховано за [8]

Для дослідження було обрано метод точкової діаграми (Scatter-plot),
що є одним із типів математичних діаграм, яка використовує Декартову
систему координат для відображення значень двох змінних для набору
даних. Методом найкращого наближення було обрано лінійне рівняння
регресії, припущення – лінійний тренд.
На рис.4. нами відображено результати досліджень залежності
результативної ознаки ( обмінний курс) від факторних ознак за період
2010-поч.2014 рр. Як видно з коефіцієнта детермінації (достовірності
апроксимації)значущість обох факторних ознак є майже рівною (40%), а
знак коефіцієнта при факторних вказує на їх слабкий стимулюючий вплив.
В то й час як явище знецінення грошової одиниці під впливом зростання
видатків бюджету цілком відповідає теоретичним передбаченням
наслідків експансійної фіскальної політики, то поглиблення девальвації
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під впливом зростання податків не зовсім узгоджується з існуючою
теорією. Проте. У вітчизняних реаліях може бути наслідком «проїдання»
бюджетних коштів (фінансування соціально-популістських заходів) та їх
неінвестиційного спрямування, що частково пояснюється збільшенням
витрат на військовий сектор.
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Рис.5. Кореляційне поле залежності обмінного курсу гривні до долара з показником
надходжень до бюджету (зліва) та видатків бюджету (справа) за період
2014М2-2015М8 рр.
Джерело: розраховано за [8]

Як можна спостерігати з рисунка 5, при переході до більш гнучкого
валютного режиму вплив фіскальних важелів дещо змінився. Зокрема,
зміцнився вплив факторної ознаки – доходів бюджету (57%), в той час
як послабився вплив другої факторної ознаки – видатків бюджету (23%).
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Рис.6. Кореляційне поле залежності показника надходжень до бюджету від
обмінного курсу гривні до долара (зліва) та видатків бюджету від обмінного курсу гривні
до долара (справа) за період 2010М1-2014М1 рр.
Джерело: розраховано за [8]
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На рисунках 6 та 7 зображено кореляційні полязалежностей
фіскальних чинників від обмінного курсу у відповідні періоди. Попри
збереження прямої лінійної залежності у другій специфікації (період
вільного плавання) прямий вплив обмінного курсу послаблюється.
70000

70000

60000

60000

50000

50000

40000

40000

30000

30000

20000

20000
y=0,0142x + 20,619
R² = 0,5761

10000

y = 0,0072x + 34,461
R² = 0,2329

10000

3000,00

2500,00

2000,00

1500,00

1000,00

3000,00

2500,00

2000,00

1500,00

1000,00

500,00

500,00

0

0

Рис.7. Кореляційне поле залежності показника надходжень до бюджету від
обмінного курсу гривні до долара (зліва) та видатків бюджету від обмінного курсу гривні
до долара (справа) за період 2014М2-2015М8 рр.
Джерело: розраховано за [8]

Результати кореляційного аналізу за відмінними специфікаціями
узагальнено у таблиці 2.Загалом коефіцієнти кореляції при відповідних
регресійних рівняннях свідчать про середній ступінь тісноти зв’язку між
змінними, а недостатньо високе значення показників апроксимації в
окремих випадках можна пояснити сезонним характером місячних
емпіричних даних. При переході до гнучкого валютного курсу вплив
доходів бюджету на валютний курс посилюється, видатків дещо слабне,
як і вплив обмінного курсу на фіскальні показники.
Таблиця 2. Результати регресійно-кореляційного аналізу
Рівняння лінійної регресії
Вплив доходів бюджету на
обмінний курс
Вплив обмінного курсу на
доходи бюджету
Вплив видатків бюджету на
обмінний курс
Вплив обмінного курсу на
видатки бюджету

2010-2013
y = 0,0001x +
793,07
y = 2,6643x 2092,8
y = 0,0001x +
793,76
y = 3,578x 2817,8

2014-2015
y = 0,0403x 151,9
y=0,0142x +
20,619
y = 0,0323x +
101,3
y = 0,0072x +
34,461

Коефіцієнти
апроксимації та кореляції
2010-2013
2014-2015
R² = 0,3942
R² = 0,5761
R = 0,6278
R =0,7590
R² = 0,4081
R = 0,6388

R² = 0,2329
R = 0,4826

Джерело:Джерело: розраховано за [8]

Загалом, здійснена емпірична оцінка засвідчила: наявність прямої
лінійної залежності між показниками бюджетної сфери та валютним
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курсом; послаблення кореляції між обмінним курсом та видатками
бюджету припереході до гнучкого курсоутворення; небезпеку
знецінення грошової одиниці за надмірної фіскальної експансії.
Наявність взаємного впливу між показниками фіскальної та валютної
сфери додатково свідчить про необхідність узгодження та чіткої
координації даних елементів фінансової політики держави.
Висновки. Отже, однією з передумов проведення ефективної
фінансової політики є взаємодія її фіскальної та монетарної складовихта
розробка комплексного підходу забезпечення такої форми взаємодії.
Таким чином, оскільки неефективність форми взаємодії за моделлю
Штакельберга доведена вітчизняним досвідом, а їхнєвпровадження на
сучасному етапі будепорушенням норм законодавства щодо статусу
незалежності та самостійності Національного банку України, атакож
враховуючи, що взаємодія за моделлю Курно, встановлена в поточному
періоді, апріорі є неефективною, нанашу думку, в умовах фінансової
стабілізації доцільнішою є взаємодія фіскальної та монетарної політики
за формою координації. Координація дій уряду та центрального банку
сприяє досягненню поставлених цілей фіскальної та валютно-курсової
політики найбільш ефективним способом, а також забезпечує спільну
відповідальність фіскальних і монетарних структур за кінцеві
показники. Виходячи з цього, вона може набувати форми постійного
контакту між урядом та ЦБ для узгодження дій щодо формування та
реалізації економічної політики, або, як альтернатива, – координація
може бути представлена набором правил та заходів, які зводять до
мінімуму необхідність постійної взаємодії.
Крім того, забезпечення інституційної автономії та незалежності
центрального банку країни від політичного тиску є необхідною
передумовою для ефективного досягнення ним основної цілі щодо
забезпечення цінової стабільності, а також виконання функцій
регулятора. Це передбачено Меморандумом про економічну та
фінансову політику з МВФ.
Координація взаємодії валютного ринкута фіскальних важелів
потребує створення стійкого фінансового середовища з мінімізацією
негативного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Досягнення даної
мети не можливе без рішучих дій щодо консолідації державних
фінансів, раціоналізації структури державних витрат, проведення
недискримінаційної щодо реального сектора економіки фіскальної
політики та стабілізації валютного ринку.
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Значна залежність взаємодії як бюджетної сфери так й валютного
ринку від економічного та політичного циклу, вразливість до
внутрішніх та зовнішніх стохастичних шоків, схиляє до розширення
апарату оцінки фінансової сфери та його постійного вдосконалення, що
буде враховано у наших подальших дослідженнях.
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УДК 339.137
ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН У СТРУКТУРІ
МЕХАНІЗМУ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Лисецька Н.М., к.е.н.
Науково-дослідний Інститут фінансового права

У статті обґрунтовано, що необхідною умовою для досягнення передових позицій в
міжнародній конкурентоспроможності є використання інноваційних оптимальних
стратегій. Інноваційні стратегії повинні бути гнучкими для адаптації до умов, які на
конкретний момент існують, в тому числі для подолання світової економічної
кризи. Високорозвинені країни намагаються використовувати вже апробовані
інноваційні механізми та на їх основі розробити нові оптимальні інноваційні
стратегії, які включають підтримку і розвиток інноваційної інфраструктури,
прискорення розробки науково-технічної загальнодержавної та регіональних
програм розвитку інноваційної діяльності,
сприяння розвитку малих
високотехнологічних фірм, надання системи податкових та інших пільг для
інноваційно активних підприємств, Розробка нових оптимальних інноваційних
стратегії, до яких входить створення нових інноваційних структур в глобальному
масштабі охоплюють продукування інновацій, налаштовують суспільство на
розуміння інноваційного розвитку та виводять країну на передові позиції у
міжнародному конкурентоспроможному просторі.
Ключові слова: інновації, глобальна конкурентоспроможність, інноваційні стратегії,
інноваційний процес, інституційний механізм.

UDC 339.137
INNOVATIVE STRATEGIES OF EUROPEAN COUNTRIES IN THE
STRUCTURE OF THE MECHANISM OF GLOBAL
COMPETITIVENESS
Lysetska N., PhD in Econ.Sc.
Research Institute of Financial Law

The article proves that a necessary condition for the achievement of advanced
positions in an international competitiveness is the using of innovative optimal
strategies. Innovative strategy must be flexible for adaption to existing conditions and
overcoming of world economic crisis. Highly developed countries try to use already
tested innovative mechanisms and work out new optimal innovative strategies on their
basis which include support and development of innovative infrastructure, acceleration
of development scientific and technical national and regional programs of
development of innovative activities, promotion the development of small high-tech
firms, giving tax and other benefit programs for innovative and active enterprises. In
© Лисецька Н.М., к.е.н., 2015

39

Економічний простір

№101, 2015

global scale development of new innovative optimal strategies, which include the
creation of new innovative structures, covers production of innovations, helps society
to understand the innovative development and derives the country on the top positions
in international competitive space.
Keywords: innovation, international competitiveness, innovative strategies, innovation
process, institutional framework.

Актуальність проблеми. Реалізація перспектив інноваційного
розвитку високорозвинених країн і країн з транзитивною економікою є
особливо актуальним питанням з огляду на аспект інноваційного
розвитку національної економіки. Враховуючи інтереси сучасного та
майбутнього покоління з точки зору соціальних, економічних та
екологічних вимог, країни орієнтують свою державну політику на
перспективний шлях розвитку. Одним з основних напрямків цієї
політики являється розробка і створення інноваційних стратегій, які
будуть оптимальними в структурі механізму
глобальної
конкурентоспроможності. В XXI столітті структура механізму
глобальної конкурентоспроможності базується, насамперед, на
інноваційній основі, коли інновації являються результатом з’єднання
можливостей науково-технічного прогресу з економічними потребами.
Аналіз останніх наукових досліджень. Процеси інноваційного
розвитку та глобальної конкурентоспроможності досліджували
вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема Стігліц Дж., Спенс М., Сорос
Дж., Тідд Д., Хеггерстранда Г., Білорус О.Г., Будкін В. С., Вергун В.А.,
Гальчинський А.С., Лук’яненко, Новицький В. Є., Сіденко В. Р.,
Філіпенко А. С., Чужиков В. І., Шнирков О. І. та ін.
Незважаючи на значну кількість наукових публікацій, присвячених
проблематиці глобальної конкурентоспроможності та інноваційного
розвитку, залишається низка недостатньо вирішених питань у цій сфері.
Зокрема, питання розвитку побудови та вибору інноваційних стратегій,
які є складовою інституційно-інноваційного механізму підвищення
глобальної конкурентоспроможності, що впливають на оптимальний
вибір національної інноваційної моделі країни, потребують додаткового
дослідження. Водночас подальші теоретико-практичні узагальнення та
моніторинг сучасного стану інноваційної
діяльності, зокрема
європейських країн необхідні для покращання національного
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інноваційного середовища, оптимізації інституційно-фінансового
забезпечення, удосконалення регулятивної сфери, розроблення гнучких
інноваційних стратегій виходу з кризи України.
Мета роботи: висвітлити основні інноваційні стратегії, що
впроваджують європейські країни «технологічного ядра» для
інтенсивного розвитку інноваційного механізму та підвищення власної
конкурентоспроможності в глобальному просторі.
Викладення основного матеріалу. Інноваційна складова механізму
глобальної конкурентоспроможності включає в себе суб’єктивні та
об’єктивні чинники, до яких входять інституційне регулювання
інноваційних процесів, інноваційна інфраструктура, інноваційний
менеджмент глобальних корпорацій, інформаційне забезпечення
конкурентних переваг, інтелектуальний потенціал як пріоритетний
компонент конкурентоспроможності. Для успішного функціонування
економіки й підвищення міжнародного іміджу країни принципово
важливою є ефективна державна політика в сфері інновацій.
Розвинені країни намагаються розробити нові оптимальні
інноваційні стратегії державної підтримки в структурі механізму
глобальної конкурентоспроможності. Інноваційні стратегії зарубіжних
країн, що забезпечують ефективне функціонування інноваційної моделі
економіки передбачають здійснення органами державної влади
особливої гнучкої політики, яка включає якісне регулювання
інноваційного середовища в суспільстві, здійснення інноваційної
регіональної політики, надання податкових та кредитних пільг, цільове
фінансування окремих інноваційних розробок, держзамовлення,
проведення реструктуризації та модернізації державних підприємств,
використання венчурного капіталу, створення і розвиток нових
інноваційних структур.
Інноваційний формат розвитку сучасної цивілізації стає
загальносвітовою сутнісною характеристикою НТП, проте рівень
використання інновацій в окремих країнах та регіонах є нерівномірним і
залежить від готовності конкретних економічних систем акумулювати
інноваційні досягнення.
Однією із інноваційних стратегій є регіонально-інноваційна
стратегія, яка передбачає створення нових технологій і залучення вже
апробованих технологій в інших країнах, які відповідають особливостям
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регіонального виробництва з урахуванням специфіки регіону.
Інноваційний об’єкт стає зоною як експорту, так і імпорту технологій,
що повинно позитивно впливати на інноваційний розвиток як регіону,
так і країни в цілому. Регіонально-інноваційна стратегія впроваджується
в
країнах «технологічного ядра», зокрема в європейських країнахлідерах, основа цієї стратегії полягає в створенні регіональних
техноструктур, вільних економічних зон.
Нещодавно, лідерами в світовому інноваційному розвитку були
США та Японія, вони перші наприкінці ХХ століття стали багато
публікувати про суспільство знань, ця концепція виникла не на основі
наукової теорії, а на базі аналізу розвитку інформаційного суспільства.
Почався процес відділення знання від інформації. Потім на цей шлях
стали Швеція, Данія, Великобританія, Фінляндія [1, с. 51]. В
інформаційному суспільстві інтенсивніше йде формування «економіки
знань» та продукування інновацій.
В межах ЄС-28 поки не існує спільної наднаціональної програми
для розвитку інновацій, кожна країна веде свою інноваційну політику та
створює фінансові механізми для розвитку інноваційного процесу. В
основному Європейські країни, а також Японія, Китай та «азіатські
тигри» характеризуються високим ступенем активного державного
втручання в інноваційний процес, але інші країни, такі як США надають
перевагу в розвитку інноваційної діяльності приватним підприємствам.
Лідируючи позиції в інноваційному світовому розвитку займають
наступні європейські країни: Швеція, Великобританія, Німеччина,
Данія, Ірландія, Фінляндія та Швейцарія, але в основному більшість
європейських країн, особливо нові члени ЄС залишаються інноваційнонепривабливими або інноваційно-посередніми, тому розробка нових
пріоритетних напрямків інноваційної стратегії Західної Європи є
актуальною і пов’язана з такими факторами: відставання Західної
Європи від США, Японії в сфері інноваційного розвитку, зміна
характеру й значення нововведень в економіці, заснованої на знаннях,
розширення ЄС на схід.
ЄС переходить до нової стратегії стимулювання інновацій, що
передбачає збільшення витрат на НДДКР, створення єдиного наукового й
інноваційного
загальноєвропейського
простору,
розширення
горизонтальної й вертикальної координації інноваційної політики,
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посилення її регіонального рівня. Країни ЄС використовують нові
фінансові механізми стимулювання інноваційної діяльності, роблячи акцент
на розвитку співпраці науковців різних країн, для цього створюються нові
рамкові програми ЄС з досліджень та інновацій по співпраці з третіми
країнами та країнами-кандидатами, зокрема нова освітня програма ЄС
«Горизонт-2020», що об’єднала в собі інші європейські програми розвитку
інновацій. Ця програма стартувала в 2014 році з метою зміцнення
інноваційної конкурентоспроможності Європи у глобальному вимірі, її
економічного зростання та створення нових направлень в світових
дослідженнях, що об’єднають науковців всього світу.
Разом з тим, в Європі пряму державну підтримку інноваційному
процесу надає низка інституцій, яка створена урядовими спільними
рішеннями країн ЄС: Європейський інвестиційний фонд, Європейський
інвестиційний банк, проект «Початковий капітал», проект «Євротекскапітал», існує програма підтримки малого бізнесу [2, с.81]. Країни ЄС
почали використовувати нові механізми стимулювання інноваційної
діяльності в підприємницькому секторі, роблячи акцент на
регіональному
інноваційному
розвитку.
Утворюються
нові
адміністративні структури, засновані на системному характері
інновацій. Низка країн (Великобританія, Німеччина) змінили функції
міністерств або створили нові міністерства, що займаються питаннями
інноваційної політики. У Фінляндії Рада з наукової і технологічної
політики відповідає за стратегічний розвиток і координацію цієї
політики, а також інноваційної системи в цілому. В Іспанії уряд
сформував у рамках національної інноваційної програми (PROINOV the Integrated Programme for Innovation) координаційну структуру у
сфері інноваційної політики.
В ЄС діє урядова «Програма підтримки інноваційних досліджень
малого бізнесу» (Smal Business Innovation Research -SBIR), відповідно до
якої 11 федеральних відомств, що фінансують науку, повинні
інвестувати розвиток наукових розробок малих наукових підприємств. З
кожним роком ці інвестиції збільшувалися. Але цих фінансових
організацій недостатньо для потужного розвитку інноваційної
діяльності. У деяких країнах Європи більшу частину фінансування
інноваційної діяльності складає приватний капітал.
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Для прикладу розглянемо структуру фінансування інновацій в
трьох європейських регіонах (табл.2.9). Як видно з таблиці 2.9
найбільша питома вага припадає на приватний капітал, однак в Ірландії
ця перевага приватного фінансування є невеликою відносно
фінансування інновацій в системі вищої освіти. Для удосконалення
функціонування інноваційних процесів в Ірландії посилюються умови,
що підвищують, стимулюють і підтримують створення інновацій.
Стратегія економічного розвитку цієї країни націлена на розробку
стимулюючого податкового режиму і пріоритетної політики в сфері
розробки і впровадження нових технологій, підприємництва, розвитку
інфраструктури, інвестицій в людський капітал та реформування
державного
сектору.
Для
цього
виконується
послідовний
координаційний підхід, завдяки якому зростають інвестування НДДКР з
наміром створити європейську сферу знань. Державне фінансування
НДДКР в останні роки зросло в 5 разів, 87% державного фінансування
йде на дослідження в державних інноваційних структурах, а 13 %
забезпечують цільові фонди для інвестування НДДКР-проектів в
підприємницькій сфері [3].
Таблиця 2.9 - Структура джерел фінансування інноваційної діяльності у деяких регіонах
Європи (у % до ВВП)
Регіон
Німеччина
Північна Ірландія
Республіка
Ірландія

Приватний
капітал
1.04
0.48
0.64

Уряд
0.22
0.22
0.1

Система вищої
освіти
0.34
0.34
0.56

Всього
1.60
0.96
1.30

Джерело: [4, с.191]

Для Швеції характерні ті особливості в організації й фінансуванні
інноваційної сфери, що і США: активна участь бізнесу у фінансуванні
досліджень і розробок, висока частка витрат на цю сферу стосовно ВВП
(у Швеції вона навіть вище, ніж у США) і високі темпи приросту цих
витрат, істотна роль венчурного капіталу (особливо на початкових
стадіях розробок), велика кількість дослідників щодо чисельності
населення при високих питомих витратах на одного зайнятого в цій
сфері, найбільше в ЄС число захищених дисертацій з природних і
точних наук (найбільше, звичайно, щодо розмірів населення) і т.п. Але є
в «шведській моделі» і риси, властиві тільки європейським країнам:
більша частка витрат на інноваційну сферу в бюджеті країни, високий
відсоток інженерів серед фахівців, невелика частка іноземців серед них.
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Швеція стала єдиним членом ЄС, що в останні роки не тільки не
знизила, але навіть підвищила темпи розвитку своєї інноваційної сфери.
У європейських програмах прискорення науково-технічного прогресу
робиться особливий акцент на розвиток середнього й малого бізнесу в
інноваційній сфері. Але в США частка цього бізнесу становить усього
близько 10%, а у Швеції вона не набагато більше, як і в інших
скандинавських країнах й у відносно благополучній Великобританії.
З посиленням глобалізаційних процесів країни-члени ЄС хочуть
розробити єдину інноваційну політику на рівні співтовариства: ухвалити
єдине антимонопольне законодавство; використовувати систему
прискорених амортизаційних відрахувань, що є безпроцентними позиками
на придбання новітньої техніки; пільгове оподаткування витрат на
НДДКР; заохочення малого наукоємного бізнесу; стимулювання
співробітництва університетської науки і компаній, що виробляють
інноваційну продукцію та ін. Інноваційна політика ЄС має логічне
завершення у виробленні координаційних заходів, що стимулюють
інноваційний бізнес на рівні Співтовариства в цілому [3, с.204-205].
Фонд інформаційних технологій й інновацій (Information
Technology and Innovation Foundation — ITIF) кожен рік публікує
рейтинг країн і регіонів світу з розвитку інновацій. При складанні
рейтингу ITIF ураховуються наступні індикатори:
1. Людський капітал: вища освіта, число співробітників наукових і
дослідницьких установ.
2. Інноваційний потенціал: корпоративні інвестиції в дослідження й
розробки (R&D); державні інвестиції в дослідження й розробки; частка у
світовому обсязі наукових публікацій.
3. Підприємництво: інвестиції у венчурний капітал; нові компанії.
4. Інфраструктура інформаційних технологій (IT): сучасні
технології
5. Економічна політика: ефективна ставка оподатковування
корпорацій; простота організації й ведення бізнесу.
6. Економічні результати: торговельний баланс; приплив прямих
іноземних інвестицій; реальний ВВП на душу населення працездатного
віку; продуктивність праці.
Для
успішного
розвитку
й
підвищення
міжнародної
конкурентоспроможності
принципово
важливою
інноваційною
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стратегією держави є підтримка і створення нових інноваційних
структур, які включають підтримку всієї інфраструктури, необхідної для
інновацій, розвитку інститутів, що сприяють комерціалізації наукових
розробок. Крім того, необхідно підтримувати такі напрямки, як
локальний
економічний
розвиток,
розвиток
підприємництва,
реформування освіти й навчання кадрів.
Об’єднання відокремлених ланок «освіта-наука-виробництво»,
спрямоване на технічну й технологічну модернізацію національної
економіки. Прийнятною формою для цього являються різні
техноструктури, які використовуються світовою практикою і які
дозволяють сконцентрувати фінансові та матеріальні ресурси на
інноваційний розвиток.
Інноваційні структури являють собою перспективну форму
взаємодії освіти, науки і виробництва. Функціонування технопарків
можливо тільки на основі органічного з'єднання новітніх наукових ідей
та їх впровадження, доведеного до стадії масового випуску нової
продукції. Інноваційні структури, переборюють відносну автономність
науки і виробництва, перетворюють їх у зацікавлених партнерів,
поєднуючи в один механізм відокремлені ланки: «освіта-наукавиробництво». У цьому сенсі інноваційні структури можна
охарактеризувати як дуже багатообіцяючий феномен, оскільки вже
сьогодні очевидно, що подальший розвиток виробництва просто
неможливий без поєднання його з наукою.
В
європейських країнах-лідерах
інтенсивно розвиваються
високотехнологічні галузі, що базуються на знаннях, забезпечують
національну конкурентоспроможність і динамічне економічне зростання
країн. Це видно також за таким показником інноваційного розвитку, як
експорт високих технологій. В Європі високі показники мають
Фінляндія -24%, Велика Британія -26, Нідерланди - 31, Ірландія – 34 і
Мальта -62%. Низка країн, зокрема, Мексика, Малайзія і Таїланд є
нетто-експортерами інформаційних продуктів та послуг. Швидко за
допомогою технопарків освоюють інновації Індія та Китай [5, с.60].
Державною інноваційною стратегією зарубіжних країн, яка може
здійснюватися в межах інноваційних структур є стимулювання
інновацій у великих та малих компаніях: реконструкція
малорентабельних великих підприємств, створення на основі дрібних і
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середніх інноваційних компаній більш динамічних і гнучких секторів
економіки. Співпраця великих компаній і малих та середніх виробничих
фірм в інноваційному контексті дуже вигідна, оскільки великі компанії
мають фінанси, а у малих та середніх фірм гнучке виробництво, яке
можна швидко переобладнати на випуск нового інноваційного товару.
Створеним підприємствам необхідні податкові пільги на дослідження й
розробки (R&D), які надаються державою, а також інші види стимулів:
прискорена амортизація, щоб збільшувалися інвестиції в нове
обладнання, зокрема IT, інші нормативи, які заохочують інвестиції в
головні економічні блоки, що визначають зростання економіки.
Аналізуючи міжнародний досвід розвитку інноваційних структур
ми можемо виділити дві основні моделі їх створення й функціонування:
європейську і американську, а також третю модель, яка включає
змішаний варіант перших двох. Європейська модель характеризується
високим ступенем активного державного втручання в процес
створювання на базі технологічних парків малих інноваційних
підприємств, які володіють гнучким виробництвом. Як правило, вона
базується на державних інвестиціях і субсидіях, і націлена головним
чином на створення нових робочих місць. Наприклад, у Великобританії
частка державного фінансування технологічних парків становить 62 %
від загального обсягу їхнього фінансування, у Нідерландах – 70 %, у
Франції – 74%, а в Бельгії – майже 100 % [6].
Американська модель у меншій мірі ґрунтується на державних
субсидіях. Основна увага тут приділяється стимулюванню ринкових
регуляторів попиту та пропозиції, шляхом залучення приватного капіталу
в діяльність інноваційних структур технопаркового типу. Приватним
підприємствам, які займаються дослідженнями та впровадженнями
інновацій надається матеріальна підтримка, пільгове кредитування. Діє
система безвідплатних субсидій у вигляді грантів під дослідницький
проект, це одна із форм підтримки фундаментальної науки в США. [7].
Дуже дієве в США податкове стимулювання, пільги розділяються на
прирістні та об’ємні. Об’ємні розраховуються пропорційно розміру витрат
на НДДКР, які пов’язані з основною виробничою та торговою діяльністю
платника податку, а прирістні визначаються залежно від приросту витрат в
порівнянні з базовим роком [8].
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Інноваційною стратегією розвинених країн в період кризи є
зменшення оподаткування на всі підприємства, що базуються на
відносно широкій базі оподаткування та нижчих ставках, зокрема
звільнення від податків фірм, які займаються інноваційною діяльністю.
Уряди почали усвідомлювати, що пільгове оподаткування само по собі є
фактором, який у певний спосіб забезпечує конкурентоспроможність
держави на світовій арені, причому фактором, який може бути
сформований самою країною. Пільгове оподаткування є одним з дійових
стимулів підвищення ефективності сфери публічних послуг і сприяє
примноженню суспільного добробуту країни. Також розвинені країни
вводять прогресивне оподаткування - це оподаткування надприбутків, в
Швеції, наприклад, воно складає біля 70%.
Формування інноваційних структур здійснюється на основі
рівноправного партнерства (НДІ, Вузи, промисловість). Кожний із
партнерів може здобувати максимальну кількість переваг від такої
інтеграції. Науково-дослідні інститути, функціонуючи в умовах
інноваційної зони, можуть здійснювати навчальний процес. Результати
наукових досліджень використовуються безпосередньо на технологічно
провідному підприємстві. Обробляючи результати досліджень на
реальному об’єкті, перевіряють доцільність їх подальшого розподілення
на інших виробництвах. У такому випадку, використовуючи
високопрофесійний кадровий потенціал промисловість буде одержувати
постійне надходження інноваційних ідей та проектів.
В структурі механізму глобальної конкурентоспроможності інноваційна стратегій удосконалення технопаркових структур надає
можливість вирішити дуже актуальну сьогодні проблему - реорганізації
існуючої системи освіти. Багато інноваційних структур, що мають у
своєму складі вищі навчальні заклади, безпосередньо займаються
підготовкою висококваліфікованих фахівців для своїх науководослідних підрозділів та фірм, оскільки традиційна система вищої
освіти відстає від практики виробничої діяльності. У технопарках же
з'являється унікальний шанс виховувати фахівця, що, починаючи з
перших
років
навчання
залучений
до
завдань
розвитку
високотехнологічного виробництва. А головною цінністю інноваційних
структур є висококваліфіковані фахівці, які на практиці використовують
свій інтелектуальний потенціал.
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Висновки. Резюмуючи вищесказане, можна констатувати, що
держави використовують оптимальні інноваційні стратегії в структурі
механізму глобальної конкурентоспроможності. Інноваційні стратегії
повинні бути гнучкими для адаптації до умов, які на конкретний момент
існують, в тому числі для подолання світової економічної кризи.
Змінюються умови, також змінюються стратегії. Ця теза доречна для
України, яка на сьогоднішній день зовсім не створює умови для
інноваційного розвитку. Дієва політика держави у сфері інноваційноінвестиційного розвитку, це стосується і України, повинна забезпечити
ефективне функціонування інноваційної моделі розвитку економіки,
обираючи гнучкі оптимальні стратегії, які надають можливість
вирішити проблемні питання та одержати передові позиції на світовій
арені. Кожна країна з різним ступенем розвитку обирає свої оптимальні
стратегії, що для них на даний момент є інноваційними.
Високорозвинені країни намагаються використовувати вже апробовані
інноваційні механізми та на їх основі розробити нові оптимальні
інноваційні стратегії, до яких входить створення нових інноваційних
структур. Інші країни для вирішення важливих питань використовують
специфічні інноваційні стратегії, які включають формування
інноваційного середовища в суспільстві, здійснення інноваційної
регіональної політики, надання податкових та кредитних пільг, цільове
фінансування інноваційних розробок, проведення реструктуризації та
модернізації державних підприємств, використання венчурного
капіталу, державну підтримку техноструктур, за допомогою яких
створюють сприятливі умови для соціального комфорту життєдіяльності
населення та досягають економічного розвитку.
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УДК 339.7
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГЛОБАЛЬНОЇ
ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
Стукало Н.В., д.е.н.
Литвин М.В., к.е.н
Полішко Г.Г.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні та аналізі глобальної фінансової
кризи. Методологічну базу дослідження сформували праці провідних вітчизняних
та зарубіжних учених, інформаційно-аналітичні матеріали міжнародних
рейтингових агентств. Для досягнення мети застосовували методи наукової
абстракції, порівняльного, структурного аналізу та синтезу, системний підхід.
Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було
теоретично обґрунтовано теоретико-методологічні засади глобалізації, глобальної
фінансової кризи. Обґрунтовано генезис, загальні характеристики та підходи до
дослідження глобалізації. Проаналізовано методологічні підходи дослідження
світових економічних криз. Визначено основні тенденції функціонування світової
економіки в умовах глобальної фінансової кризи в 2008-2010 рр. Визначено
негативні та позитивні наслідки впливу глобальної фінансової кризи. Одержані
результати можуть бути застосовані у практичній діяльності як теоретична база для
поглиблення досліджень питань глобальної фінансової нестабільності
підприємствами та організаціями всіх форм власності, науковцями, студентами
економічних факультетів.
Ключові слова: глобалізація, фінансова глобалізація, глобальна фінансова
нестабільність, глобальна фінансова криза.

UDC 339.7
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE
GLOBAL FINANCIAL CRISIS
Stukalo N., Dr.of Econ.Sc.
Lytvyn M., PhD in Econ.Sc.
Polishko A.
Oles Honchar Dnepropetrovsk National University

The theoretical substantiation and analysis of the global financial crisis is the purpose of
the article. The works of leading domestic and foreign scientists, the informationanalytical materials from international rating agencies form the methodological base of the
research. The methods of scientific abstraction, comparative, structural analysis and
synthesis, systematic approach have been applied for achievement the goal. The theoretic
and methodological principles of globalization, global financial crisis has been offered.
© Стукало Н.В., д.е.н., Литвин М.В., к.е.н., Полішко Г.Г., 2015
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The reasonably genesis, general characteristics and approaches to globalization research
have been offered. The methodological approaches of research of world economic crises
have been analyzed. The main tendencies of functioning world economy in the conditions
of global financial crisis in 2008-2010 have been worked out. The negative and positive
consequences of influence of global financial crisis have been worked out. The received
results can be applied in practical activities as theoretical base to deepening of researches
of global financial instability by the enterprises and organizations for all forms of
ownership, scientists and students of economics departments.
Keywords: globalization, financial globalization, global financial instability, global
financial crisis.

Актуальність проблеми. Глобалізаційні процеси у фінансовій
сфері останнім часом набувають все більшої актуальності. Одним з
найбільш негативних проявів глобалізаційних процесів є виникнення
глобальних фінансових
криз. Криза 2008-2010 років є першою
повномасштабною економічною кризою в умовах глобалізації. Кризові
явища характеризуються високою швидкістю поширення (протягом 1-2
місяців криза охопила більшу частину Земної кулі); географічними
межами (кризові явища проявилися практично в усіх країнах світу
незалежно від ступеня розвитку економіки); глибиною (за короткий час
перестали існувати такі банківські гіганти, як Fanny May, Freddie Mac,
Salomon Brother).
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Багато
провідних іноземних та вітчизняних учених присвятили свої праці
дослідженням процесів глобалізації та глобальній фінансовій
нестабільності, серед яких слід відзначити М. Алле, Т. Андерсена та
Т. Хербертсона, О. Бєлоруса , І. Бочана, В. Будкіна, П. Герста та
Г. Томпсона, Д. Гелда та Е. Мак-Грю, Б. Губського, Д. Лук'яненка,
3. Луцишину, О. Мозгового, В. Новицького, Ю. Павленка, Ю. Пахомова,
О. Плотнікова, А. Поручника , О. Рогача, С. Соколенко, Дж. Сороса,
А. Філіпенка, Т. Циганкову, О. Чуб та інших.
Проте критичний аналіз праць іноземних та вітчизняних
дослідників свідчить про недостатність висвітлення проблем,
пов’язаних, насамперед, із дослідженням особливостей глобальної
фінансової кризи, що зумовило вибір теми дослідження, його мету та
свідчить про його актуальність.
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Метою статті є теоретичне обґрунтування та аналіз глобальної
фінансової кризи.
Виклад основного матеріалу дослідження. На даний час сучасне
світове господарство вступило в якісно нову стадію розвитку,
глобалізація зумовлює зростання взаємозв’язків і взаємозалежності
національних фінансових систем.
В економічну науку термін «глобалізація» був привнесений
соціологами, а його появу в наукових дослідженнях пов'язують зазвичай
з ім'ям американського соціолога Р. Робертсона, який у 1983 р.
використав поняття «globality» у назві однієї зі своїх статей, у 1985 р.
дав тлумачення поняття «globalization», а у 1992 р. виклав свою
концепцію глобалізму в окремій книзі [1]. Серед перших економістів,
які використали це поняття, називають Дж. Макліна. Крім цього, багато
економістів-теоретиків визнають, що термін «глобалізація» вперше
введений в науковий обіг професором Гарвардської школи бізнесу
Теодором Левітом у статті, опублікованій до «Гарварду бізнес ревью» в
1983 р., яким він визначив феномен злиття ринків окремих продуктів,
які виробляються крупними багатонаціональними корпораціями [2, с. 2].
Експерти
Міжнародного
Валютного
Фонду
визначають
глобалізацію як «економічну взаємозалежність країн усього світу, що
зростає в результаті збільшення обсягів і урізноманітнення міжнародних
операцій з товарами та послугами і світових потоків капіталу, а також
внаслідок більш швидшої та ширшої дифузії технологій» [3].
Глобалізація як феномен охоплює всі сфери суспільного життя,
характеризується розширенням взаємозалежності у торговій, виробничій,
інвестиційній, фінансово-економічній та культурній сферах, її
характерними ознаками стали розширення та лібералізація торгівлі,
інтернаціоналізація виробництва й обігу капіталів, глибокі зміни у
фінансовій сфері, розгортання діяльності транснаціональних корпорацій,
зростання їхньої експансії, переважаюча орієнтація попиту на світовий
ринок, утворення міжнародних економічних інститутів та ін. [4, с. 43].
Аналіз процесів глобалізації дає змогу виділити такі їх фази, як
міжнародний поділ праці, міжнародне економічне співробітництво,
міжнародна економічна інтеграція, глобалізація, які в кожній країні
визначаються розвитком продуктивних сил у національній економіці. Ці
фази співвідносяться з генезисом процесів глобалізації, а також з їх
структурою (рис. 1).
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Підходи до дослідження глобалізації

ГЕНЕЗИС

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

економічний
політичний

МІЖНАРОДНА
ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

екологічний
соціологічний
МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО

культурний

цивілізаційний

МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ
ПРАЦІ

геополітичний

Основні характерні ознаки глобалізації:
 лібералізація торгівлі;
 інтернаціоналізація виробництва та обігу капіталів;
 інтернаціоналізація грошових відносин;
 формування стійких взаємозв'язків між державою та транснаціональним
капіталом;
 підвищення ролі транснаціональних та наддержавних економічних,
політичних, галузевих інституціональних структур;
 утворення міжнародних економічних інститутів (МВФ, СБ, ЄБРР,
ВТО);
 утворення єдиного інформаційно комунікаційного простору;
 збільшення обсягів міжнародної торгівлі товарами та послугами за умов
зменшення торговельних бар'єрів та на базі розвиненої правової системи
міжнародних правил, зокрема Генеральної угоди про тарифи та торгівлю
(ГАТТ);
 кооперація виробництв між країнами та регіонами країн, окремими
підприємствами;
 розширення
та
інтенсифікація трансферу технологій, обміну
інформацією та кадрами у науково-технічній та освітній сферах;
 міграція робочої сили, зокрема в галузі високих технологій, залучення
спеціалістів до роботи в іншій країні через інформаційний простір

Рис. 1. Генезис, загальні характеристики, підходи до
дослідження глобалізації
Складено за даними [6; 2, с.2; 4, c. 43]

Однією з найвагоміших складових світової економічної глобалізації є
фінансова глобалізація. Український вчений Чуб О.О. у монографії «Банки
в глобальній економіці» визначає фінансову глобалізацію як «…процес
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об'єднання в єдину світову систему всієї сукупності міжнародних
фінансових відносин, розвиток фінансової глобалізації забезпечує
розширення кредитно-інвестиційної діяльності транснаціональних
корпорацій і банків, формування міжнародних фінансових ринків,
трансформацію фінансових систем держав…» [5, c. 25]. Основним
двигуном глобалізації є банки, центральні банки, транснаціональні банки,
міжнародні банківські групи.
Процес глобалізації викликає різноманітні зміни, позитивний або
негативний вектор цих змін багато в чому залежить від рівня розвитку
банківської системи країни та позиції країни в світовому господарстві.
При цьому очевидно, що глобалізація значно більше впливає на рівень
стабільності фінансових систем країн, які розвиваються. Негативні
наслідки глобалізації проявляються у виникненні глобальних фінансових
криз та банківських криз зокрема.
Враховуючи реалії сьогодення, варто зазначити, що періодичність
та небезпека глобальних фінансових криз залишається найбільшою
перешкодою для стабільного функціонування банківських систем різних
країн світу.
Фундаментальною методологічною основою досліджень світових
економічних криз є праці Ф. Кене, К. Жюгляра, К. Маркса, М. ТуганБарановського, М. Кондратьєва, Й. Шумпетера,
Є. Слуцького,
В. Мітчела, Дж. Хікса, Дж. Кітчіна, Р. Лукаса, Дж. Кейнса та інших
дослідників XIX - початку XX століття, коли домінував індустріальний
тип економічного розвитку. Серед праць, що відображають фінансові
аспекти зародження і розвитку сучасних криз, доцільно виділити
теоретичні моделі П. Кругмана, Монтеса, Полака, Дж. Сороса [7, c. 5].
Моделі П. Кругмана ґрунтуються на тому, що передумови фінансової
кризи виникають всередині певної країни внаслідок нераціональної
економічної політики її уряду, а власне фінансова криза починається
після усвідомлення цієї нераціональності зовнішніми економічними
агентами. Моделі фінансової кризи Монтеса ґрунтуються на
максимізації ролі очікувань у процесі виникнення кризи, навіть якщо ці
очікування не співпадають з реальними макроекономічними
показниками. Так, наприклад, недовіра населення до національної
валюти та очікування девальвації може призвести до масового вилучення коштів приватних вкладників з банківської системи з наступ55
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ною конвертацією їх в іноземну валюту, що загрожує банківською та валютною кризами. Модель Дж. Сороса принципово відрізняється від
вищезазначених моделей. Вона базується на тому, що рівноваги ринків у
розумінні традиційної економічної науки взагалі не існує, оскільки вона
постійно порушується ринковими коливаннями, пов'язаними з тими чи
іншими очікуваннями економічних агентів на цих ринках, тобто існує
«статична нерівновага». Якщо очікування багатьох учасників ринку
співпадають, то ринок може значно відхилитися від того рівноважного
стану, який передбачено розрахунками, тобто перейти до стану
«динамічної рівноваги». В разі різкої зміни очікувань відбувається різка
корекція ринку або його перехід до стану «динамічної нерівноваги».
Саме в цьому і полягає причина фінансових криз [7, c. 7].
Світова фінансова криза виступає як крайня форма вияву
розбалансування руху реального та фіктивного капіталів. Така
диспропорція в сучасних умовах виражається в спекулятивних
транзакціях, перекредитуванні економіки, розривах між суб’єктивними
оцінками ринкової ціни компаній і їх обґрунтованою ринковою
вартістю. Вказані процеси характерні як для розвинених країн, так і для
ринків, що розвиваються, хоч і виявляються у специфічних формах [8].
Фінансові кризи, як правило, призводять до дисбалансу, рецесії,
дефолту, обвалу фондових ринків та політичної напруженості у
фінансово-господарському житті, спричиняють банківську паніку серед
вкладників, зростання відсоткових ставок, а отже, й ризиків інвесторів.
А найголовніше – вони характеризуються крахом багатьох
інвестиційних інститутів, адже порушують рівновагу всієї національної
фінансово-кредитної системи (див. рис. 2) [9].
Слід зазначити, що сучасні фінансові кризи, порівняно з минулими,
глибше вражають економічні системи окремих країн і, крім того, мають
властивість швидко поширюватися на інші країни. Якщо провести
порівняльний аналіз складових основних фінансових криз за період
1949–2008 pp., неважко помітити, що кризи, які відбувалися протягом
50–60-х років минулого століття, були пов'язані насамперед із
політичними факторами (занепад колоніальної системи, встановлення
нових відносин між колоніями і метрополіями, війна між арабськими
країнами та Ізраїлем, криза Бреттон-Вудської валютної системи), кризи
70–80-х – з уповільненням темпів економічного зростання у промислово
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розвинутих країнах, що мало циклічний характер, а починаючи з 90-х років
головними факторами фінансових криз став рух так званих «гарячих
грошей», які внаслідок значних обсягів і надмобільності на світових
фінансових ринках відіграли роль «детонатора» кризи [10, c. 51]. У 1990-х
роках найбільш значними виявились фінансові кризи 1994 року в Мексиці,
1997 року – в Південно-Східній Азії, яка певною мірою зачепила й Україну
та 1998 року – в Росії. До того ж практично постійно одна чи кілька країн,
що розвиваються, потерпають від фінансових криз меншого масштабу
(Бразилія у 1997–1999 рр., Туреччина в 2000-2001 рр., Аргентина у 2001 р.).
Обвал фондових
ринків

Зростання
відсоткових ставок

Дефіцит
позичкових коштів

Підвищення фінансових та психологічних ризиків

Зниження економічної активності

Банківська
паніка

Банкрутство інвестиційних інститутів

Дестабілізація фінансово-кредитної системи
Рис. 2. Типова фінансова криза
Складено за даними [9]

Криза 2008 року була першою повномасштабною економічною
кризою в умовах глобалізації, яка характеризувалася швидкістю
поширення, географічними межами (майже всі країни світу) та значною
глибиною. Щодо банківських криз, то вони є закономірним явищем у
динаміці розвитку економічної системи в цілому, лише за період 1970–
2007 рр. спеціалістами МВФ було ідентифіковано 124 банківські кризи
[11, c. 20]. Причому 24 з них доповнювалися валютною чи борговою
кризами та класифікувалися як подвійні кризи, а 10 випадків аналітики
МВФ визначили як потрійні системні банківські кризи.
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Світова фінансова криза 2007–2009 рр. виявилася найбільш
руйнівним явищем, що негативно вплинуло на розвиток міжнародної
фінансової системи в період глобалізації. Ця криза набула статусу
глобальної, оскільки вона розпочалася в одній країні (США), поступово
поширюючись на інші країни, регіони, континенти, врешті та на весь
світовий простір. За даними інформаційного агентства «Bloomberg»,
фінансова криза впродовж 2007–2008 рр. завдала збитків акціонерам
банків на суму понад 690 млрд доларів США. Для порівняння: загальний
обсяг втрат у банківському секторі в усьому світі під час кризи на
початку 1990-х рр. становив 200 млрд дол.
Проведений аналіз подій світової фінансової кризи дає підстави
виділити такі основні етапи її розвитку:
І етап (із липня 2007 р. до серпня 2008 р.) – період загострення
кризових явищ на іпотечному ринку США, який супроводжувався
банкрутством багатьох фінансових установ, зростанням інфляції,
обвалом фондових ринків;
ІІ етап – криза ліквідності банківських та небанківських
інвестиційних інститутів. Уже з ІІ та ІІІ кварталів 2008 р. багато
фінансових установ почали відчувати гострий дефіцит позичкових
коштів;
ІІІ етап (кінець 2008 р. – середина 2010 р.) – кредитний колапс.
Унаслідок неспроможності банків адекватно оцінювати фінансові
ризики та системні загрози збільшилися психологічні ризики на тлі
втрати довіри до регуляторів фінансових ринків. Аналіз існуючих
тенденцій у світовій економіці дає можливість оцінити розвиток
фінансової кризи (див. табл. 1).
Аналізуючи таблицю 1, ми бачимо, що незважаючи на зниження
базових процентних ставок, що здійснюється центральними банками
провідних країн, відсотки за банківськими кредитами, які надаються
підприємствам, залишаються на досить високому рівні. Тільки компанії
з високим рейтингом отримують кошти для зовнішнього фінансування з
процентних ставок, що знаходиться на докризовому рівні (наприклад, в
зоні євро під 4,3% річних). В особливо скрутному становищі опинилися
малі та середні підприємства. Труднощі з фінансуванням нефінансових
суб'єктів (підприємств і домогосподарств) створюють небезпеку
подальшого економічного спаду [12].
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Таблиця 1. - Розвиток світової економіки в умовах глобальної фінансової кризи в
2008-2010 рр.
Показники
Ціна на нафту вищий/нижчий показники за рік на
прикладі «Brent Crude» (дол. США за барель)
Валютний курс:
євро/долар
фунт/євро
Базова відсоткова ставка центральних банків:
США (ФРС)
Центральний банк Японії
Європейський Центробанк
Банк Англії
Зміна споживчих цін (%):
США
Японія
Зона євро
Великобританія
Темпи зростання обсягу ВВП (%):
США
Японія
Зона євро
Зміна обсягу імпорту (%):
Світ в цілому
Промислово розвинені країни
Країни, що розвиваються
Сальдо платіжного балансу за поточними операціями
(у % до ВВП):
США
Японія
Зона євро

2008
146,08 /
37,88
1,46
1,26

2009
77,77 /
34,68
1,49
1,10

2010
84,52 /
42,97
1,55
1,10

2,1
0,5
3,75
4,7

0,25
0,1
1
0,5

1,5
0,5
1
0,5

3,8
1,4
3,3
3,6
1,1
-0,8
0,7

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

0,1
-0,2
1,3
0,9
0,5
0,3
-0,3

3,2
-12,6
0,3

0,5
-10,1
-17,0

0,3
-0,5
1,8

-4,7
3,2
-0,7

-3,7
0,6
-1,5

-3,6
0,8
-1,3

Таблицю побудовано за даними [12]

Таким чином, надмірна доларизація світової економіки, високі ціни
на енергоносії, загальне загострення ситуації на світових фінансовокредитних та фондових ринках, крах кількох всесвітньо відомих
найпотужніших інвестиційних банків та втрата віри в надійність
банківських та інших фінансових установ призвели б до повного обвалу
світових фінансових ринків, якби не трильйонні вливання урядів країн в
економіки США та ЄС [13].
Слід зазначити, що наслідки глобальної фінансової кризи мають як
негативний так і позитивний вимір. До негативних наслідків глобальної
фінансової кризи належать: значний вплив на гальмування динаміки ВВП;
зростання інфляції; скорочення промислового виробництва, інвестиційної
діяльності, роздрібної торгівлі, зовнішньої торгівлі в постраждалих
країнах; дисбаланс між збільшеним попитом на кредитні ресурси та
джерелами їх забезпечення; банкрутство банків; девальвація національної
валюти тощо [14]. Позитивними наслідками глобальної фінансової кризи є:
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скорочення цін на нерухомість, землю; скорочення робочого персоналу до
найбільш кваліфікованих співробітників; державна підтримка малого
бізнесу; підтримка вітчизняних виробників тощо [15].
Висновки. Отже, процес глобалізації викликає різноманітні зміни,
позитивний або негативний вектор цих змін багато в чому залежить від
рівня розвитку банківської системи країни та позиції країни в світовому
господарстві. При цьому очевидно, що глобалізація значно більше
впливає на рівень стабільності фінансових систем країн, які
розвиваються. Негативні наслідки глобалізації проявляються у виникненні
глобальних фінансових криз та банківських криз зокрема. Як показує
світовий досвід, кожна глобальна криза є унікальним явищем, проте на
основі розроблених алгоритмів можливо визначити сутнісні
особливості, що, у свою чергу, створює умови для прогнозування
перебігу подій та визначення комплексу заходів для реагування на
глобальну фінансову кризу.
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ÏÐÎÁËÅÌÈ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÒÀ
ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ
УДК 330.101.8
ПАРАДИГМА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ТА
БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Дугінець Г.В., к.е.н.
Чала В.С., к.е.н
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

В статті проведено дослідження сучасної парадигми соціальної відповідальності
держави та бізнесу в умовах глобалізації. Визначено, що соціальна сфера, до якої
традиційно держава відносилося за залишковим принципом, повинна розглядатися
як фактор національної безпеки, оскільки вирішення довгострокових і
короткострокових бізнес-завдань тісно пов'язане з тенденціями розвитку всього
суспільства. Проаналізовано основні теоретичні підходи до дослідження соціальної
відповідальності. Розглянуто існуючі моделі, а саме американську, європейську та
японську. Визначено їх характерні риси. Отримано висновок, що враховуючі сучасні
вимоги глобалізованого суспільства саме взаємодія бізнесу і держави в інноваційній
сфері є одним з важливих умов формування ефективної економічної політики. Це
дозволить в свою чергу сформувати стратегічний ресурс, у вигляді трудових
ресурсів, здатних сприймати, генерувати, освоювати і ефективно просувати
інновації на ринок. Це наддасть додаткові конкурентні переваги за рахунок
істотного нарощування інтелектуального та репутаційного капіталу українських
підприємницьких структур.
Ключові слова: соціальна відповідальність, глобалізація, держава, бізнесструктури, інноваційний розвиток.

UDC 330.101.8
PARADIGM OF SOCIAL RESPONSIBILITY FOR GOVERNMENT
AND BUSINESS IN THE ERA OF GLOBALIZATION
Duginets A., PhD in Econ.Sc.
Chala V., PhD in Econ.Sc.
Pridniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

The paper studies the modern paradigm of social responsibility of the state and
business in the context of globalization. It is determined that the social sphere, which
has traditionally been treated by the state on a residual basis, should be considered as a
factor of national security, since the resolution of long-term and short-term business
objectives is closely linked to trends in social development. The basic theoretical
© Дугінець Г.В., к.е.н., Чала В.С., к.е.н., 2015
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approaches to defining social responsibility are analyzed. The existing models, such as
the American, European and Japanese, are studied; their characteristics are
determined. It is concluded that, given the current demands of a globalized society, the
development of interaction between state and business in the innovation area
constitutes an important condition for forming an effective economic policy. This will
in turn allow creating a strategic resource in the form of labor that can perceive,
generate, develop and effectively promote innovation on the market. This will provide
additional competitive advantage by significantly increasing the intellectual and
reputational capital of Ukrainian businesses.
Keywords: social responsibility, globalization, government, business structures,
innovative development.

Актуальність проблеми. Необхідною умовою ефективного
функціонування
соціальної
держави
є
реалізація
соціальної
відповідальності органів всіх рівнів влади та управління, великого,
середнього та малого бізнесу, а також кожного громадянина. До того ж
загострення трансформаційних суперечностей під впливом дії глобалізації
актуалізує необхідність формування нової парадигми суспільного
розвитку, в якій завдання досягнення кількісного зростання поступається
місцем завданню забезпечення сталого екологічного, соціального та
економічного розвитку в межах світового господарства. Зазначені завдання
можуть бути реалізовані в межах стратегії поєднання соціальної
відповідальності держави та бізнесу, яка є добровільною ініціативою
організацій щодо дотримання етичних норм у сфері соціальної взаємодії та
прийняття на себе відповідальності за вплив на навколишнє середовище,
партнерів, споживачів, працівників, громади тощо.
Соціальна сфера, до якої традиційно держава відносилося за
залишковим принципом, повинна розглядатися як фактор національної
безпеки, оскільки вирішення довгострокових і короткострокових бізнесзавдань тісно пов'язане з тенденціями розвитку всього суспільства.
Пріоритети всіх форм бізнесу мають розширити свої сфери реалізації.
Акцент на витяганні максимального прибутку слідом за цивілізованими
ринками, поступово повинен бути витіснений усвідомленням, що ставка
на соціальну відповідальність є ключем до майбутнього процвітання
підприємства, компанії, фірми. Усе вище сказане підкреслює
актуальність обраної теми дослідження.
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Аналіз останніх наукових досліджень. Проблеми соціальної̈
відповідальності держави та бізнесу представляють інтерес для багатьох
науковців і знайшли відображення в ряді праць зарубіжних дослідників.
Так, до цих деякій аспектів цих питань звертаються Ф. А. Буарі,
Ж. Будуан, У. Оучі, Дж. Мангейм, Р. Річ, Е. Райє, Д. Траут, Дж. Ріггс,
К. Еклунд, М. Амштуц, Д. Калтвел, М. Ханкок та ін. В Украйні цими
питанням присвячено ряд публікацій Афонова А., Амджадіна Л.,
Бєляєва О., Бурковського І., Варналія З., Гришкіна В., Зайцева Ю.,
Косової Т., Садєкова А., Селезньова В., Сизоненка В. та ін. Їхні
концепції стосуються як теоретичного обґрунтування соціальної̈
відповідальності бізнесу та її значення для соціалізації̈ суспільства, так і
принципів розробки місії підприємств, базових бізнес-стратегій,
трудових відносин з працівниками, відносин зі «стейкхолдерами»
(зацікавленими суб’єктами), корпоративної підзвітності, впливу на
навколишнє середовище, взаємодії̈ у соціальній̆ політиці з місцевими
органами влади тощо. Але з повагою ставлячись до існуючих
досліджень вітчизняних та іноземних вчених слід відзначити, що
недостатньо уваги було приділено питанням державної̈ політики і
взаємовідносини у системі «держава – бізнес – суспільство», в якої
проблеми соціальної̈ відповідальності держави та бізнесу займають
значне місце, особливо зараз, в умовах глобальних трансформацій.
Таким чином метою дослідження є аналіз теоретичних підходів до
визначення сутності проблеми соціальної відповідальності держави та
бізнесу саме в умовах глобалізації з метою пошуку найбільш
результативних напрямів їх взаємодії.
Виклад основного матеріалу. Однією з головних тенденцій
сучасного соціально-економічного розвитку є соціалізація бізнесу, чітко
простежується з кінця ХХ століття. Головною причиною підвищення уваги
до розвитку соціальних функцій з'явився перегляд традиційних поглядів на
концепцію соціальної політики з позиції розширення кола її суб'єктів. Для
підтримки сформованого рівня соціальних гарантій необхідний подальше
зростання інвестицій, які вже не можна забезпечити тільки за рахунок
коштів державного бюджету. Від того, наскільки успішно фірми зуміють
об'єднати зусилля з державою та громадськими організаціями у
формуванні активної стратегії соціального розвитку, в чому будуть
залежати конкурентоспроможність і продуктивність бізнесу. Якщо
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останній не візьме на себе частину відповідальності за вирішення
наростаючих в умовах поглиблення глобалізації проблем у соціальнотрудовій сфері, то стане першою їх жертвою.
Сучасний рівень розвитку економік провідних країн світу формує
нові напрями і пріоритети розвитку вітчизняної економічної системи.
Поряд з цим відбуваються макроекономічні зміни в світовому масштабі.
До них можна віднести наростаючу глобалізацію і диверсифікацію
ринків технологій, матеріальних і нематеріальних активів. Звідси
виникають нові пріоритети для розвитку вітчизняної економіки. В даний
момент, незважаючи на серйозні наслідки світової фінансової кризи,
основні напрямки розвитку можна охарактеризувати як інноваційні та
соціальні. Два цих напрямки взаємодоповнюють один одного. Виходячи
з цього, виникає потреба в пошуку нових економічних та інституційних
інструментів, здатних забезпечити необхідну кількість ресурсів з метою
вирішення поставлених завдань модернізації економіки Росії та
підвищення рівня соціально-економічного розвитку. Однак подібні
завдання вимагають мобілізації досить великого обсягу фінансових,
інтелектуальних і людських ресурсів. Вирішення даного питання
вбачається нам, насамперед, у консолідації державних, приватних
(підприємницьких) і суспільних інтересів з виробленням загального
вектору розвитку, відповідного потребам суб'єктів і вимогам мети
створення інноваційної економіки.
Слід зазначити, що початок сучасної̈ літератури про соціальну
відповідальність було покладено у 1953 р., коли вийшла у світ перша
фундаментальна праця «Соціальна відповідальність бізнесмена»
професора економіки Іллінойського університету (США) Хоуард Р.
Боуена (Howard R. Bowen) [8]. В ній автором розкрито зміст поняття
«соціальна відповідальність», показано, як концепція соціальної
відповідальності може бути поширена на бізнес, наскільки бізнесу є
вигідною участь у соціальних програмах, які економічні і соціальні
вигоди від цього отримує суспільство, відображено можливості
подальшого детального вивчення соціальної відповідальності. В якості
«другого кандидата на звання батька соціальної відповідальності» вчені
розглядають Кіта Девіса, який на підставі аналізу діяльності багатьох
корпорацій̆, дійшов висновку, що соціальна відповідальність сприяє
розвиткові компаній, і навпаки, уникнення соціальної відповідальності
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звужує можливості успіху організацій. Це дало змогу сформулювати
«залізний закон відповідальності», згідно з яким у довгостроковій
перспективі ті, хто не використовує наявну владу в напрямі соціальної
відповідальності, має тенденцію втратити цю владу. Проблема
соціальної відповідальності має розглядатися і на системному рівні, і на
рівні фірми − в управлінському контексті. Реальні рішення приймає
бізнесмен, а відповідний інститут бізнесу визначає тільки культурні
рамки, напрями діяльності і специфічні інтереси [1, с. 27]. Серед
визначень соціальної відповідальності, що просуваються самим
бізнесом, найбільш популярне те, що дано міжнародною організацією
«World Business Council for Sustainable Development» (WBCSD):
«Корпоративна соціальна відповідальність − це постійна прихильність
бізнесу етичній поведінці і внесенню внеску в економічний̆ розвиток, в
цей же час поліпшуюча якість життя працівників і їх сімей, а також
місцевих громад і суспільства в цілому» [6].
В економічній̆ літературі немає єдності у підходах до визначення
соціальної̈ відповідальності. Але з усього різноманіття існуючих
підходів до визначення соціальної̈ відповідальності вітчизняні [5, с. 39] і
зарубіжні вчені [2, с. 168-170] виділяють три найбільш поширених.
Перший напрям – теорія корпоративного егоїзму, за якою єдина
відповідальність бізнесу – збільшення прибутку для своїх акціонерів. Ця
точка зору була озвучена Мільтоном Фрідманом у 1971 р. Вважаємо, що
її можна назвати теорією корпоративного егоїзму.
Другий напрям – теорія корпоративного альтруїзму. Ця концепція –
повністю протилежна теорії М. Фрідмана. Виникла вона майже
одночасно з публікацією статті М. Фрідмана в «New-York Times» і
належала Комітету з економічного розвитку США.
Третій напрям представляє собою одну з найсильніших
«центристських» теорій – теорію «розумного егоїзму». Суть її полягає в
тому, що соціальна відповідальність бізнесу – це просто «хороший
бізнес», адже він скорочує довгострокові втрати прибутку. Витрачаючи
гроші на соціальні і філантропічні програми, корпорації скорочують свої
поточні прибутки, але в тривалій перспективі створюють сприятливе
соціальне оточення а, значить, стійкі прибутки. Отже, соціальна
відповідальна поведінка – це можливість реалізувати свої основні
потреби у виживанні, безпеці і стійкості. В свою чергу соціально
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відповідальність це філософія поведінки та концепція, що
вибудовується діловою спільнотою, компаніями та окремими
представниками бізнесу та влади відповідно до своєї діяльності.
Слід зазначити що нині вже можна вести мову про три найбільш
популярні
моделі
соціальної
відповідальності:
американську,
європейську й азійську (японську).
В американській моделі навіть на сьогоднішньому етапі переважає
філантропічний підхід, що передбачає розподіл частини прибутку компанії
для інвестування її суспільно-корисних ініціатив. Подібного роду
добродійна діяльність часто не пов’язується з основною діяльністю
компанії і легко може бути скорочена залежно від економічної ситуації і
політики компанії. У сучасних економічних умовах американська модель
соціально відповідальної поведінки компаній використовується найширше.
І цьому факту є принаймні два пояснення. По-перше, вона досить легко
втілюється в життя, результати її реалізації часто є публічно наочними.
Важливим є і той факт, що з погляду інвестора, участь компанії в
добродійній діяльності характеризує її як соціально стійку і, значить, за
інших рівних умов, привабливішу для зовнішніх вкладень. По-друге, саме
ця модель у разі грамотного її втілення, знаходить найбільш жвавий відгук
з боку населення, громадських організацій і персоналу, оскільки дозволяє
цим групам сприймати компанію як таку, що піклується про потреби
мешканців міста, району або регіону.
Відповідно до європейської моделі, соціально-відповідальна діяльність компанії пов’язана з досягненням її бізнес-цілей і є частиною
стратегії створення додаткової інвестиційної привабливості компанії.
Практично всі ініціативи, що фінансуються компанією в рамках такої
моделі, мають безпосередньо стосуватися підвищення прибутку.
Поштовхом до розвитку соціальної відповідальності в Європі став закон,
що зобов’язав пенсійні фонди інформувати громадськість про те, чи
вкладають вони надходження від пенсійних внесків у діяльність соціально
відповідальних компаній. Взагалі, сектор інвестицій в соціально
відповідальний бізнес (socially responsible investments – SRI) у світі
постійно зростає. Сьогодні активи тільки європейських SRI-фондів
сягають $15 млрд.
Соціальна відповідальність в Японії підтримується культурними
традиціями країни. Азійська модель корпоративної відповідальності
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передбачає соціальну згуртованість на рівні компанії і ділову згуртованість
на рівні індустріальної групи. Для азійської моделі характерною є активна
роль держави, яка впродовж тривалого часу брала участь у стратегічному
плануванні бізнесу. Управління бізнесом, з японської̈ точки зору, не може
обмежуватися тільки організаційним розвитком і отриманням прибутку.
Воно має базуватися на правильному сприйнятті буття, суспільства і
навколишнього світу, усвідомленні своєї відповідальності перед
суспільством і прагненні до прогресу цивілізації в цілому.
Що стосується України, то в останні роки в економіці країни, так
само, як і в економіці розвинених країн, партнерству держави і бізнесу
відводиться найважливіша роль стратегічного ресурсу розвитку
підприємницької діяльності. Ця роль полягає в консолідації державного
і приватного капіталів, інтелектуальних і людських ресурсів. Однак
розвиток подібних відносин не може відбуватися незалежно (без
підтримки) від суспільних інтересів. Це полягає, насамперед, у
проникненні приватного капіталу в область надання соціальних послуг
та побудові інфраструктури соціального призначення (ЖКГ, транспорт,
охорона здоров'я, освіта, інноваційна сфера і т.д.). Таким чином, існує
небезпека повної націоналізації або повної (часткової) приватизації
соціально значущих галузей, що є прерогативою держави. І в тому і в
іншому випадку це принесе негативні наслідки для всього суспільства:
формування цін на ринковій основі в соціально значущих галузях,
монополізація, недостатній рівень конкуренції, зниження якості послуг і
т.д. Отже, виникає завдання формування механізму конструктивного
(взаємовигідного) співробітництва держави та приватного сектору, що
відображає цілі та завдання суспільства в цілому на основі принципів
соціальної відповідальності. У даному випадку останнє виступає як
основний механізм формування нової економіки, побудованої на
знаннях, на соціальному та інтелектуальному капіталі товариства. Отже,
соціальна відповідальність держави та бізнесу (СВДБ) сприяє
формуванню ресурсів, необхідних для побудови інноваційної
економічної системи в масштабі країни, яка передбачає
інтелектуалізацію капіталу та формування нематеріальних активів, у
своїй кількості і якості переважаючих матеріальні та фінансові кошти
об'єднаних державно-приватних активів.
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Компоненти СВДБ тільки формуються у вітчизняній економіці і
давно сформовані в зарубіжних країнах сприяють збільшенню
репутаційного капіталу, що в свою чергу виражається в збільшенні
акціонерної вартості в довгостроковому періоді а так само дозволяє
об'єднати інтереси держави, підприємництва і суспільства і таким чином
виробити загальний вектор розвитку. Використання подібних
інструментів здатне викликати мультиплікативний ефект в економіці.
Даний ефект створює необхідні ресурси для побудови інноваційної
економіки, заснованої на знаннях та інтелектуалізації капіталу, а також
підвищити рівень соціально-економічного розвитку до рівня
індустріально розвинених країн.
Варто відзначити, що найважливішим джерелом формування і
основним рушійним ресурсом інноваційного розвитку в умовах
глобалізації є людський капітал. Це пояснює той факт, що в розвинених
країнах інвестиції в знання збільшуються значно швидше, ніж інвестиції
в основні фонди, особливо в умовах трансформації економіки, націленої
на використання природних ресурсів в інноваційну економіку,
засновану на знаннях, людському капіталі та на використанні
інноваційних розробок.
На частку інноваційних розробок, втілюваних у технологіях,
обладнанні та організації виробництва, у промислово-розвинених країнах
вже припадає до 80-90% приросту валового внутрішнього продукту (ВВП);
обсяг світового ринку наукомісткої продукції становить 2,3 трлн. доларів
США; обсяги світової торгівлі ліцензіями на об'єкти інтелектуальної
власності щорічно збільшуються, за оцінками експертів, на 12% і
перевищують до теперішнього часу 600 млрд. доларів [9]. Таким чином,
саме освіту (через навчання персоналу компаній та органів державної
влади,
орієнтованих
на
впровадження
принципів
соціальної
відповідальності) сьогодні потрібно розглядати, як експериментальний
майданчик консолідованого розвитку держави, соціально-відповідального
бізнесу та суспільства. Сфера освіти стає не тільки об'єктом, але і суб'єктом
модернізації в умовах формування економіки знань. Вона повинна стати
сферою стратегічних інтересів України, претендуючи на роль потужного
інструменту консолідації суспільства.
Зарубіжний досвід показує, що саме при реалізації національних
проектів і програм відбувається ефективне об'єднання інтересів
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держави, бізнесу, науки, освіти та суспільства, а також різних ресурсів
та їх джерел у певну систему, спрямовану на вирішення найважливіших
стратегічних завдань соціально-економічного розвитку країни. Подібна
інтеграція різних факторів розвитку певною мірою є передумовою для
активної участі в реалізації національних проектів і програм не тільки
органів державного управління всіх рівнів, а й зацікавлених
господарюючих систем зі сфери науки, освіти і приватного бізнесу, які в
сукупності несуть відповідальність за повноцінний суспільний розвиток
на віддалену перспективу.
Висновки та пропозиції. Враховуючі сучасні вимоги
глобалізованого суспільства саме розвиток взаємодії бізнесу і держави в
інноваційній сфері є одним з важливих умов формування ефективної
економічної політики, підвищення інноваційної активності та
конкурентоспроможності на світових ринках. При цьому, слід
підкреслити, що найважливішим завданням і функцією соціальновідповідальних держави і бізнесу в частині формування інноваційної
економіки повинно бути формування трудових ресурсів, здатних
працювати в ній, сприймати, генерувати, освоювати і ефективно
просувати інновації на ринок. Це дозволить в свою чергу сформувати
стратегічний ресурс, який дає додаткові конкурентні переваги за
рахунок істотного нарощування інтелектуального та репутаційного
капіталу українських підприємницьких структур. Враховуючі це,
подальші дослідження необхідно спрямовувати на розробку заходів та
інструментів механізму взаємодії̈ вітчизняного бізнесу з державними
органами влади на засадах соціальної̈ відповідальності.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1.

Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции /
Ю.Е Благов; Высшая школа менеджмента СПбГУ. − СПб.: Изд-во «Высшая
школа менеджмента», 2010. − 272 с.

2.

Валитов Ш.М. Взаимодействие власти и бизнеса: сущность, новые формы и
тенденции, социальная ответственность / Ш.М. Валитов, В.А. Мальгин;
Федеральное агентство по образованию, Казанский гос. финансово-экон. ин-т. –
М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 207 с.

3.

Верба Д.В. Теоретичні дослідження соціальної відповідальності роботодавця /
Д.В. Верба // Україна: аспекти праці. − 2013. − No2. − С. 33-40.

70

Економічний простір
4.

№101, 2015

Грішнова О.А. Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи
в Україні / О.А. Грішнова // Демографія та соціальна економіка. − 2011. − No
1(15). − С. 39-46.

5.

Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [А.М. Колот,
О.А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. – К.:
КНЕУ, 2012. – 501 с.

6.

Чубарова Т.В. Социальная ответственность в рыночной экономике: работник,
бизнес, государство. − СПб.: Нестор- История, 2011. − 320 с.

7.

Ящишина І.В. Соціальне спрямування інноваційної економіки: досвід, тенденції,
наслідки: монографія/ І.Ящишина. – Кам’янець-Подільський, 2012.– 368 с.

8.

Bowen Howard R. Social Responsibilities of the Businessman / H.R. Bowen. - N.Y.:
Harper & Row, 1953. − 298 p.

9.

The Enterprise of the Future: IBM Global CEO Study - Life Sciences Industry Edition. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www-935.ibm.com/services/
us/gbs/bus/pdf/gbe03080-usen-ceo-ls.pdf.

71

Економічний простір

№101, 2015

УДК: 332.145
ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА АДАПТИВНОСТІ РОЗВИТКУ
РЕГІОНУ
Євсєєва О.O., д.е.н.
Український державний університет залізничного транспорту

Уточнено визначення сталого розвитку регіональної соціально-економічної
системи. Зроблено акцент на двоїстий характер процесу її формування, що
відбувається під впливом, з одного боку, внутрішніх організаційних взаємодій, а
з іншого – зовнішніх чинників (державної регіональної політики, глобалізації,
євроінтеграції та інновацій як кінцевого результату НТП). Виявлено основні
групи факторів, що впливають на характер розвитку регіональної соціальноекономічної системи. Обґрунтовано, що адаптаційна гнучкість регіональної
організаційної структури, що представляє собою властивість системи, необхідне
для сталого розвитку, дозволяє їй адекватно реагувати на зовнішні впливи і
внутрішні зміни, зберігаючи при цьому свої функціональні можливості і
зміцнюючи потенціал Виявлено, що крім інтегруючої, регулюючої й
інформаційної функцій, регіональне інституційне середовище адаптивного типу
виконує системоутворюючу (регіоноутворюючу) функцію. Сформовано і
структуроване поле проблем, що ускладнюють на сучасному етапі процеси
сталого розвитку регіонів України. Запропоновано заходи з підвищення
стійкості розвитку регіональних соціально-економічних систем України.
Ключові слова: регіон, стійкість, адаптивність, ефективність, соціальноекономічна система, глобалізація, євроінтеграція.

UDC: 332.145
INCREASING STABILITY AND ADAPTABILITY OF THE REGION
Ievsieieva O.A., Dr.of Econ.Sc.
Ukrainian state university of railway transport

The definition of sustainable development of regional socio-economic system was
clarified. The emphasis was made on the dual nature of its formation process that is
influenced, on the one hand, with internal organizational interactions and on the other external factors (state regional policy, globalization, European integration and
innovations as the final result SP). The basic groups of factors that influence on the
nature of regional socio-economic system were revealed. It is substantiated that
adaptive flexibility of regional organizational structure, which is a feature of the
system is necessary for sustainable development, allows it to respond appropriately to
external influences and internal changes thus keeping its functionality and
strengthening the capacity. It was discovered that in addition to integrating regulatory
© Євсєєва О.O., д.е.н., 2015
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and informational functions, the adaptive type of regional institutional environment
performs system-creating (region-creating) function. The circle of problems that make
difficulties at the modern stage of the process of sustainable development of regions of
Ukraine has been formed and structured. The measures for improvement of
sustainability of regional socio-economic systems of Ukraine have been proposed.
Keywords: region, stability, adaptability, efficiency, socio-economic system,
globalization, European integration.

Актуальність проблеми. Розвиток регіонів України ще не носить
сталого характеру. Про це свідчить вкрай низька здатність адаптації
української економіки до зовнішніх шоків. Для підвищення стійкості
регіонального розвитку в сучасних умовах крім інституційних
передумов потрібно створити ефективно функціонуючий економічний
базис. Складність використання зарубіжних моделей у вітчизняній
практиці управління полягає в тому, що пряме копіювання досвіду, що
дає позитивні результати в інших країнах, в Україні не приносить
аналогічних позитивних зрушень. Пошук нових факторів і формування
інституційних умов, що сприяють подоланню негативних явищ і
вирішення завдання забезпечення сталого розвитку регіонів України
актуально як у теоретичному, так і практичному плані [5, с. 59].
Аналіз останніх наукових досліджень з досліджуваної проблеми
та визначення питань, що не вирішені. Великий перелік наукових
робіт, присвячених регіональної проблематики, не знижує актуальності
теми проведеного нами дослідження. Вивченню та узагальненню
проблем розвитку регіонів присвячені фундаментальні дослідження
українських вчених. Результати досліджень з даних питань певною
мірою розкрито в наукових працях як вітчизняних, так і зарубіжних
вчених, зокрема С.І. Бандура [1], І.В. Бережної [2], М.І. Долішнього [3],
Т.А. Заяць [1], Л.В. Левковської [6], С.Л. Пакуліна [7], А.М. Золотарьова
[8], В.Г. Воронкової [9], В.П. Третяк [10], Л.Г. Чернюк [11]. У нашому
дослідженні ми спиралися на новітні наукові публікації цих вчених. В
даний час недостатньо вивчений вплив на регіональні соціальноекономічні
утворення
глобалізації
світового
простору,
євроінтеграційного вектору розвитку України. Також не отримали
належної проробки питання про роль регіонального інституційного
середовища в забезпеченні процесу сталого розвитку регіонів та
закріплення даного стану в якості умови їх саморозвитку. Все це
зумовило вибір теми нашого дослідження.
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Мета роботи. Мета дослідження полягає в узагальненні
теоретичних положень та розвитку концептуальних основ підвищення
стійкості та адаптивності розвитку регіонів України як просторових
соціально-економічних утворень. Досягнення поставленої мети
передбачало вирішення наступних завдань: 1) уточнити поняття
стійкості регіонального розвитку і виявити фактори, що сприяють
досягненню даного стану на сучасному етапі; 2) виявити специфічні
особливості сучасних регіональних утворень в умовах глобалізації та
НТП; 3) виявити основні проблеми, що ускладнюють стійкий і
адаптивний розвиток регіонів України; 4) сформувати і структурувати
поле проблем, що ускладнюють на сучасному етапі процеси сталого
розвитку регіонів України.
Викладення основного матеріалу дослідження. На основі
дослідження теорій стійкості динамічних систем та аналізу факторів, що
впливають на досягнення даного стану, нами було уточнено визначення
сталого розвитку регіональної соціально-економічної системи,
представленого як процес її поступального руху, в рамках якого на
основі збалансованого розподілу повноважень і ресурсів між
національним і регіональним рівнями влади, з одного боку, і
організаційно-економічних зв'язків між економічними суб'єктами – з
іншого, формується інституційне середовище адаптивного типу, що
забезпечує внутрішню гнучкість організаційної структури регіональної
системи, що дозволяє їй протягом відносно тривалого проміжку часу
зберігати збалансоване співвідношення між економічною і соціальною
підсистемами . Відмінною особливістю пропонованого нами визначення
є те, що вводиться поняття внутрішньої адаптаційної гнучкості
організаційної структури регіону як властивості системи, необхідної для
її сталого розвитку, що дає можливість адекватно реагувати на зовнішні
впливи і внутрішні зміни і забезпечується наявністю інституційного
середовища адаптивного типу.
Регіон являє собою складну динамічну систему, відносно
автономне локальне, інституційно і економічно цілісне утворення, в
рамках якого забезпечуються процеси розширеного відтворення
валового регіонального продукту та робочої сили, що володіє
наступними характеристиками:
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– наявністю кордонів, що дозволяють йому існувати відносно
автономно від інших територіальних утворень;
– наявністю мети – побудови стійко функціонуючої економіки,
орієнтованої на ефективне розширене відтворення робочої сили;
– наявністю певної сукупності ресурсів, об'єднаних для здійснення
соціально-економічної діяльності та досягнення поставленої мети.
– наявністю внутрішньої адаптаційної гнучкості організаційної
структури, що дозволяє йому адекватно реагувати на зовнішні впливи і
внутрішні зміни і забезпечується за рахунок інституційного середовища.
– наявністю відносної самостійності, що, однак, не дає йому
можливості розвиватися як окремо взятої цілісності, так як структура
кожної регіональної соціально-економічної системи визначається
структурою і загальною логікою розвитку єдиної соціально-економічної
системи в масштабах одного або декількох держав.
Стійкість регіону нами визначається як здатність регіональної
соціально-економічної системи підтримувати динамічну рівновагу,
забезпечуючи за рахунок інформаційного обміну адаптивне закріплення
корисних для виживання в даному середовищі характеристик. Для
забезпечення сталого розвитку регіон повинен володіти економічною та
інституціональною цілісністю, що досягається за таких умов:
– внутрішніх процесів інтеграції його економічних суб'єктів;
– гармонізації відносин між національними та регіональними
органами управління;
Регіональна система буде стійко розвиватися в тому випадку, якщо
вона здатна на якийсь період часу ставати нестійкою під впливом
збурень, що тягнуть за собою появу у неї нових ознак.
Процес сталого розвитку регіональної освіти визначається:
– типом інституційного середовища (адаптивна / не адаптивна), що
склалася в регіоні;
– економічним потенціалом, об'єктивно спрямованим на
відтворення економічних благ і послуг;
– соціальною ефективністю, яка характеризується здатністю регіону
задовольняти соціальні потреби населення і забезпечувати його
розширене відтворення;
– ефективністю системи управління;
– закономірностями світових глобалізаційних процесів;
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– ефективністю інноваційних та модернізаційних процесів;
– природно-географічними умовами території.
В ході проведеного дослідження нами виявлено основні групи
факторів, що впливають на характер розвитку регіональної соціальноекономічної системи (табл. 1).
Архіважливою є адаптаційна гнучкість регіональної організаційної
структури, що являє собою властивість системи, необхідну для сталого
розвитку, що дозволяє їй адекватно реагувати на зовнішні впливи і
внутрішні зміни, зберігаючи при цьому свої функціональні можливості і
зміцнюючи потенціал [4, с. 161].
Таблиця 1 – Основні групи факторів, що впливають на сталий розвиток регіону
України
Інституційні
Ефективність і
узгодженість
діяльності
територіальних
органів влади
Повнота
нормативноправової бази
територіальних
органів влади

Інноваційні
Науковотехнічний
потенціал

Ефективність
системи
управління

Кількість
створених і
запозичених
інновацій
Цільова
спрямованість
інновацій

Рівень розвитку
комунікаційних
каналів
Розвиток
державноприватного
партнерства
Ефективна
взаємодія бізнесу
і влади

Ефективність
НДР та
впровадження
інноваційних
розробок

Чітке визначення
пріоритетів
інновацій
Оптимальний
розподіл
обмежених
ресурсів території
на інноваційні
розробки
Залучення
інноваційного
потенціалу малого
бізнесу

Групи факторів
Глобалізаційні
Сприятлива
зовнішньополітична та
внутрішньодержавна
обстановка

Економічні
Підприємницька
активність

Соціальні
Чисельність
населення

Ефективне державне
регулювання
діяльності
транснаціональних
корпорацій та банків
на території регіону
Використання переваг
членства України в
СОТ

Інвестиційний
потенціал

Кваліфікація і
вмотивованість
робочої сили

Ресурсний
потенціал

Рівень і якість
життя
населення

Використання переваг
підтримки України
міжнародними
організаціями
Державне
регулювання
діяльності іноземних
торгових мереж
Євроінтеграційний
вектор розвитку
України

Розвиненість
інфраструктури

Стан здоров'я
населення

Технологія та
організація
виробництва

Розвиненість
соціального
комплексу
регіону
Рівень
соціальної
підтримки
населення

Поліпшення співпраці
з країнами ЄАЕС

Бюджетна
підтримка

Енергоефективність
виробництва

Адаптивність
соціального
комплексу
регіону

Регіональне інституційне середовище адаптивного типу являє
собою певним чином упорядковану сукупність інститутів, організацій та
їх взаємозв'язків, що утворюють інституційний простір регіону,
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сформована під впливом як внутрішньої інтеграції економічних
суб'єктів, так і зовнішніх факторів (національної регіональної політики,
євроінтеграції, глобалізації та НТП), де на основі системи стимулів і
механізмів примусу забезпечується подолання функціональної та
інформаційної роз'єднаності елементів регіональної системи, а також
цільова орієнтація руху регіональної соціально-економічної системи в
напрямку сталого розвитку шляхом:
– забезпечення підвищення керованості регіону за рахунок
зниження протиріч між національними та субнаціональними органами
управління, а також між економічною і соціальною підсистемами
регіону;
– формування спонукальних мотивів до інтеграції організацій, що
входять до складу економічної та соціальної підсистем регіону
(особливо відзначимо, що в якості критерію ефективності для
економічної підсистеми виступає наявність на території регіону різних
форм інтеграційних об'єднань, для соціальної підсистеми – підвищення
якості надаваних послуг соціальним комплексом);
– стимулювання інноваційної діяльності економічних суб'єктів і
вдосконалення організації регіональних інноваційних систем.
На основі аналізу основних типів взаємозв'язків елементів
регіонального соціально-економічної освіти нами були отримані такі
наукові результати:
– виявлено, що крім інтегруючої, регулюючої й інформаційної
функцій, регіональне інституційне середовище адаптивного типу
виконує системоутворюючу (регіооноутворюючу) функцію;
– обґрунтовано, що для підвищення ефективності інформаційної
функції діючого регіонального інституційного середовища регіонів
України в її структуру слід ввести такий елемент, як комунікаційні
канали, які визначені нами як реальні або віртуальні лінії зв'язку, по
яких відбувається рух інформаційних потоків між елементами
регіональної системи. Вони представлені у вигляді транспортної
інфраструктури та систем повідомлення (зв'язок, електронні системи
передачі даних);
– були виділені елементи зовнішнього і внутрішнього
інституційного середовища регіону. До складу внутрішнього
середовища входять: 1) органи громадського примусу і контролю,
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представлені судовою системою, силовими структурами та
громадськими організаціями; 2) організації (субнаціональні органи
влади, організації економічної та соціальної підсистем регіону), які,
здійснюючи в рамках інституційного середовища різні види діяльності,
в свою чергу, впливають на її інститути; 3) формальні інститути
(правові норми), між якими існує сувора ієрархія, що забезпечує
несуперечливість і єдність законодавчої бази України; 4) неформальні
інститути, що склалися в результаті тривалого процесу суспільної
еволюції та існуючі у формі морально-етичних, релігійних та
ідеологічних переконань громадян країни. Владні органи національного
рівня і сформовані ними формальні інститути регіональної політики
визначені нами як елемент зовнішнього інституційного середовища
регіону, яка задає рамки функціонування всіх елементів регіональної
соціально-економічної системи. Також в якості зовнішніх факторів, що
впливають на стан інституційного середовища регіону, виділені
глобалізація, євроінтеграція і НПТ;
– встановлено, що внутрішнє інституційне середовище забезпечує
сталий розвиток регіону, оскільки, з одного боку, зміна її формальних і
неформальних інститутів відбувається з певним часовим лагом, однак, з
іншого, – її структура знаходиться в постійному русі огляду на те, що
будь-які зміни в суспільного життя тягнуть за собою необхідність
створення нових і ліквідації старих інститутів. На цій підставі
інституційне середовище адаптивного типу являють собою
найважливіший механізм, що забезпечує стійкість розвитку регіональної
соціально-економічної системи. Нами зроблено акцент на двоїстий
характер процесу її формування, що відбувається під впливом, з одного
боку, внутрішніх організаційних взаємодій, а з іншого – зовнішніх
чинників (державної регіональної політики, глобалізації, євроінтеграції
та інновацій як кінцевого результату НТП).
В ході проведеного дослідження нами було сформоване і
структуроване поле проблем, що ускладнюють на сучасному етапі
процеси сталого розвитку регіонів України. Основні проблеми –
деформації в інституційному середовищі та економічній підсистемі.
Вузловими проблемами нами визнані слабке сприйняття інновацій та
низький рівень капіталізації людського фактору, а в числі результуючих
проблем позначені розбалансованість і нестійкість розвитку сучасних
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регіональних систем, а також істотне уповільнення темпів руху
українського суспільства до інноваційної економіки.
В інституційному середовищі нами виявлені наступні проблемні
зони:
– нестабільність економічної і політичної обстановки в країні;
– розбіжності в стратегічних орієнтирах розвитку регіональних
систем. Даний висновок зроблено в ході порівняльного аналізу останніх
документів, які декларують стратегічні перспективи трансформацій
українського суспільства;
– наявність прогалин у системі правового та фінансового
забезпечення регіональної політики, насамперед, у питаннях
розмежування предметів ведення України та її регіонів;
– відсутність ефективних механізмів контролю та відповідальності
за порушення чинних правових норм, наслідком чого є високий рівень
корупції та слабкий захист прав власності;
– слабкий рівень розвитку комунікаційних каналів, що ускладнює
рух ресурсних потоків і відтворювальних процесів між елементами
регіональної системи;
– відсутність системного характеру взаємодії між суб'єктами
інноваційної діяльності. Нами встановлено, що інноваційна структура
регіонів України представлена значною кількістю суб'єктів інноваційної
діяльності, проте їх робота утруднена відсутністю чітких орієнтирів
діяльності.
Висновки. У сфері економіки регіонів України основними
проблемами є: неоптимальне витрачання обмежених ресурсів України
на пріоритетні напрямки посилення економічного потенціалу держави;
низький рівень технологічного розвитку і застаріла матеріальнотехнічна база; слабка сприйнятливість вітчизняних підприємств до
інновацій;
На національному рівні неефективне інституційне середовище
придушує інтерес господарюючих суб'єктів до інновацій, що
погіршується нерівномірним розподілом інноваційного потенціалу
серед суб'єктів; висока диференціація в рівнях інноваційного потенціалу
регіонів. На регіональному рівні мають місце відсутність системного
характеру взаємодії між елементами інноваційної інфраструктури,
невірна цільова орієнтація суб'єктів інноваційної діяльності, низький
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технологічний рівень виробництва, дефіцит кваліфікованих кадрів,
незадовільний стан виробничої та соціальної інфраструктури в регіонах.
На рівні підприємств ускладнюють інноваційну діяльність брак власних
коштів, висока вартість нововведень, високий економічний ризик,
руйнування системи науково-технічного вдосконалення виробництва.
Для підвищення стійкості розвитку регіональних соціальноекономічних систем України необхідні: стабільний розвиток
регіональних економік на основі модернізації виробництва та
формування регіональних інноваційних систем; трансформація
регіонального інституційного середовища в напрямку зниження
трансакційних витрат між структурними елементами регіонів України та
формування спонукальних мотивів до їх внутрішнього об'єднанню;
вдосконалення роботи організацій соціального комплексу в напрямку
підвищення якості наданих соціальних послуг, а також формування
умов для стимулювання бізнесу до інвестування в соціальну сферу;
формування регіональних і міжрегіональних кластерів та інших форм
інтеграційних об'єднань; посилення роботи з удосконалення діючих
стандартів виробництва та надання послуг; розвиток комунікаційних
каналів на рівні регіонів України за такими напрямками як: створення
єдиного інформаційно-управлінського ресурсу на основі інформаційних
баз даних обласних адміністрацій; активізація заходів щодо введення в
експлуатацію програмних продуктів з надання державних послуг в
електронному вигляді; здійснення ремонту діючих і прокладання нових
автомобільних доріг; а також поліпшення взаємодії економічної та
соціальної підсистем регіональних утворень за рахунок: розвитку
регіональних економічних підсистем на основі стимулювання різних
форм інтеграції та інноваційної діяльності економічних суб'єктів, а
також активізації процесів модернізації підприємств реального сектору;
поліпшення використання потенціалу транскордонних регіонів України;
вдосконалення стимулювання бізнесу до інвестування в соціальні
проекти у вигляді пільг та інших видів державної підтримки.
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УДК 338.434
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Палюх О.М.
Департамент боргової та міжнародної фінансової політики
Міністерства фінансів України, м. Київ

Основним завданням статті є розробка реальних шляхів оптимізації державного
фінансування аграрного сектору національної економіки України. Автором
запропоновано та реалізовано алгоритм процесу оптимізації державного
фінансування аграрного сектору національної економіки. Поставлено та
вирішено три задачі оптимізації державного фінансування аграрного сектору
України з урахуванням обмежень фінансових ресурсів держави. На основі
одержаних результатів вперше розроблено три стратегічних сценарії розвитку
сільськогосподарського виробництва. Кризовий сценарій розроблено для
визначення міри ризиків, пов’язаних зі стагнацією національної економіки та
фінансовою кризою. Імітація реального економічного зростання та сприятливої
кон’юнктури ринків аграрної продукції втілена в оптимістичному сценарії.
Реалістичний
стратегічний
сценарій
показує
максимальний
обсяг
сільськогосподарського виробництва за обсягу державного фінансування на
рівні 2013 року. Одержані результати проведеного дослідження закладають базу
для прийняття державними органами влади ефективних адміністративних
рішень щодо забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки в
умовах соціально-економічної кризи та дефіциту фінансових ресурсів.
Ключові слова: державне фінансування, оптимізація, аграрний сектор, цільова
функція, обмеження.

UDC 338.434
WAYS TO OPTIMIZE THE PUBLIC FINANCE OF THE
AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE
Paliukh O.
Debt and International Financial Policy Department, Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

The main objective of the article is to develop actual ways to optimize the public
finance of the agricultural sector of the national economy of Ukraine. The author has
proposed and implemented the algorithm of the optimization process of the public
finance of the agricultural sector of the national economy. The three optimization
problems of public finance of the agricultural sector of Ukraine considering limitation
of the state financial resources have been posed and solved. On the basis of the
obtained results first three strategic scenarios of the development of the agricultural
production have been developed. Crisis scenario was developed to determine the level
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of risks associated with the stagnation of the national economy and the financial crisis.
Imitation of the real economic growth and favorable agricultural market conditions has
embodied in an optimistic scenario. The realistic strategic scenario has shown the
maximum volume of agricultural production, according to the public finance at the
level in 2013. The obtained results of the conducted research form the basis for the
public authorities to make effective administrative decisions to ensure sustainable
development of the agricultural sector of the economy in terms of socio-economic
crisis and lack of the financial resources.
Keywords: public finance, optimization, agricultural sector, the objective function,
limitation.

Актуальність проблеми. У державних фінансах термін
«оптимізація», як правило, вживається разом з термінами «видатки» та
«витрати» і буквально означає скорочення, тобто зменшення їх обсягу.
Проблема оптимізації (скорочення або економії) видатків Державного
бюджету стоїть особливо гостро в період фінансової кризи, коли суттєво
зменшуються обсяги джерел надходжень. В умовах економічного
зростання обсяги доходів Державного бюджету збільшуються, тому є
сенс збільшувати видатки на розвиток галузей економіки, у тому числі й
аграрного сектора. Тому виникає потреба у дослідженні наявних
резервів та можливостей оптимізації державних видатків на
фінансування аграрного сектору економіки України.
Аналіз останніх наукових досліджень. Проблемі державного
фінансування аграрного сектору економіки безпосередньо або
опосередковано присвячено наукові праці таких учених, як:
В.М. Метелиця (досліджує контроль за надходженням і використанням
бюджетних коштів фінансової підтримки сільського господарства) [1],
С.А. Надвиничний (вивчає зарубіжний досвід державної підтримки
сільського господарства) [2], С.П. Леонтович (пропонує напрями
удосконалення бюджетної фінансової підтримки розвитку аграрного
сектора економіки України) [4], Г.А. Скрипник (удосконалює процес
бюджетного фінансування аграрного сектора економіки) [7],
Н.С. Танклевська (розробляє основні теоретичні, методологічні та
практичні засади фінансової політики розвитку сільського господарства
України) [8]. Проте поза увагою дослідників залишається проблема
оптимізації державного фінансування аграрного сектору України.
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Метою роботи є розробка реальних шляхів оптимізації державного
фінансування аграрного сектору національної економіки України.
Викладення основного матеріалу дослідження. Оптимізація в
економічних дослідженнях займає чільне місце, оскільки забезпечує найбільш
вигідні шляхи вирішення прикладних завдань з урахуванням обмеженості
ресурсів та засобів досягнення поставлених цілей. На відміну від практики
управління державними фінансами, оптимізація, як метод дослідження
операцій, передбачає використання складного математичного апарату для
досягнення поставлених цілей. У математичному прогнозуванні оптимізацію
розглядають як економіко-математичний метод розв’язання цільової функції
максимізації або мінімізації.
Зазвичай цільова функція максимізації формується тоді, коли
головна мета дослідження полягає у знаходженні максимально
можливих прибутку, доходу, рентабельності, надходжень до бюджету,
фінансового або соціального ефекту тощо, за умови заздалегідь
визначеного обсягу засобів (ресурсів). Цільова функція мінімізації
формується у випадку, якщо головною метою дослідження є зниження
дії ризику, обсягу витрат, видатків бюджету тощо, в умовах незмінності
фінансового, соціального чи іншого ефекту. Тобто, максимізація
вирішує, якого максимального ефекту буде досягнуто, якщо повністю
використати наявні ресурси, а мінімізація – який мінімальний обсяг
ресурсів можна використати, щоб ефекти залишився незмінним.
В умовах фінансової кризи методичний апарат оптимізації набуває
особливого значення, оскільки закладає підвалини для вирішення
нагальних потреб скорочення бюджетних видатків з мінімальними
втратами ефективності державного фінансування аграрного сектору
економіки. Побудуємо алгоритм оптимізації державного фінансування
аграрного сектору національної економіки України (рис. 1).
Як видно з даних, наведених на рис. 1, автор пропонує процес
оптимізації державного фінансування аграрного сектору національної
економіки реалізовувати в алгоритмічній послідовності. Запропонований
алгоритм передбачає реалізацію 7 логічно послідовних етапів, які є
універсальними і можуть бути використанні для розв’язання багатьох
інших оптимізаційних задач. Є підстави вважати, що результати, одержані
в ході оптимізації, закладуть підвалини для подальшого розвитку теорії
державних фінансів у сфері державного фінансування аграрного сектору з
урахуванням обмеженості фінансових ресурсів.
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ПОЧАТОК ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
1. Постановка задачі оптимізації державного фінансування аграрного сектору
2. Визначення критерію оптимізації (максимум чи мінімум)
3. Формування змінних цільової функції (ресурсної бази) та їх обмежень
4. Побудова цільової функції оптимізації з обмеженнями змінних

5. Виконання процесу оптимізації (максимізації або мінімізації
цільової функції) за допомогою надбудови “Solver” MS Excel («Поиск
решения»)
Так

Розв’язок задовольняє умову задачі?

Ні

6. Коригування обмежень змінних та/або рівняння цільової функції
7. Формування висновків та економічна інтерпретація результатів
ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЦЕСУ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО
СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Рис. 1. Алгоритм процесу оптимізації державного фінансування аграрного сектору
національної економіки

Постановка задачі оптимізації державного фінансування аграрного
сектору національної економіки є вкрай складним завданням, оскільки
від його коректності та можливості реалізації залежить успіх всього
наукового експерименту дисертаційного дослідження. Проте, для
повноти дослідження доцільно ставити декілька оптимізаційних задач і
знаходити їх розв’язки. Тоді, чим більше буде одержано результатів
оптимізації, тим більше альтернативних рішень можна прийняти щодо
розробки стратегічних напрямів розвитку аграрного сектору
національної економіки з урахуванням його державного фінансування.
Перш ніж перейти до безпосередньої реалізації алгоритму процесу
оптимізації державного фінансування аграрного сектору національної
економіки, слід визначитися з вихідними даними. Є підстави вважати,
що побудовані (за офіційними даними Державної служби статистики
України [6] та Державної казначейської служби України [5]) у раніше
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опублікованій праці автора [3, с. 91] комплексні трифакторні лінійні
моделі валової продукції сільського господарства, продуктивності праці
в аграрних підприємствах, рентабельності сільськогосподарського
виробництва та чотирифакторна модель фінансового результату
(сальдо) до оподаткування підприємств АПК є цілком придатними для
того, щоб лягти в основу формування цільових функцій та постановки
оптимізаційних задач.
Для встановлення обмеження змінних було розраховано інтервали
довіри для екстрапольованих прогнозних значень відповідних
показників. При цьому самі прогнозні значення показників державного
фінансування аграрного сектору, попередньо обраховані за рівняннями
трендів, при визначенні обмежень змінних до уваги не бралися (табл. 1).
Таблиця 1. Зведені дані обмежень показників фінансування аграрного сектору
економіки на 2014-2018 рр.
Найменування змінної

Обмеження

1. Сукупні видатки на
фінансування
Мінагрополітики, млн грн.
2. Частка загального фонду у
видатках на фінансування
Мінагрополітики, %
3. Рівень виконання видатків
на фінансування Апарату
Мінагрополітики, %
4. Частка загального фонду у
видатках на фінансування
Апарату Мінагрополітики, %
5. Фінансування розробок у
сфері розвитку АПК, млн
грн.

Роки прогнозу
2016
2017
18567,0
19361,7

Максимальне

2014
16956,1

2015
17765,3

2018
20149,9

Мінімальне

3598,7

3906,8

4199,9

4479,3

4746,2

Максимальне

83,7

84,1

84,5

85,0

85,5

Мінімальне

44,6

43,5

42,5

41,5

40,5

Максимальне

113,9

115,2

116,5

117,7

119,0

Мінімальне

69,8

69,4

69,1

68,6

68,2

Максимальне

92,5

93,3

94,2

95,0

95,9

Мінімальне

32,0

30,6

29,1

27,6

26,2

Максимальне

166,0

178,4

191,2

204,3

217,8

Мінімальне

-7,0

-1,1

5,1

11,6

18,3

З даних, наведених у табл. 1, видно, що на кінець періоду прогнозу
обсяг сукупних видатків на фінансування Міністерства аграрної
політики та продовольства України, з урахуванням існуючої тенденції
розвитку, буде не меншим 4,7 млрд грн і не більшим 20,1 млрд грн.;
частка загального фонду у видатках на фінансування Мінагрополітики
складе не менше 40,5% і не більше 85,5%; рівень виконання видатків на
фінансування Апарату Мінагрополітики може скласти від 68,2% до
119%; частка загального фонду у видатках на фінансування Апарату
Мінагрополітики не перевищить 95,9% та не буде меншою 26,2%; обсяг
видатків на фінансування розробок у сфері розвитку АПК може скласти
від 18,3 до 217,8 млн грн. Проведений аналіз критичних значень
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показників бюджетного фінансування аграрного сектору дає змогу
сформувати обмеження змінних цільової функції в задачі оптимізації.
Отже, завершено підготовчий етап щодо формування вихідних
даних для постановки задачі оптимізації державного фінансування
аграрного сектору економіки та розробки стратегічних напрямів
забезпечення його ефективності. В рамках реалізації алгоритму процесу
оптимізації державного фінансування аграрного сектору національної
економіки поставимо три оптимізаційні задачі.
Перша оптимізаційна задача полягає у побудові цільових функцій
мінімізації обсягу валової продукції сільського господарства,
продуктивності праці в аграрних підприємствах, обсягу фінансового
результату (сальдо) до оподаткування підприємств АПК та
рентабельності сільськогосподарського виробництва [3, c. 91] для
визначення міри ризиків, пов’язаних зі стагнацією національної
економіки та фінансовою кризою:
ВПСГ = 200,2 + 0,005ВМ – 0,650ЧЗФ(ВМА) + 0,205ВФР
ППАП = 110,0 + 0,013ВМ – 1,298ЧЗФ(ВМА) + 0,240 ВФР
ФР = 18,4 + 0,001ВМ – 0,452ЧЗФ(ВМ) + 0,133ВВМА + 0,240ВФР

ВМ,ЧЗФ ВМА ,ВФР
ВМ,ЧЗФ ВМА ,ВФР

ВМ,ЧЗФ ВМ ,ВВМА ,ВФР

РСВ = 0,001ВМ – 0,452ЧЗФ(ВМ) + 0,133ВВМА

ВМ,ЧЗФ ВМ ,ВВМА

min,
min,
min,

(1)

min,

якщо 4746,2 ≤ ВМ ≤ 20149,9;
26,2 ≤ ЧЗФ(ВМА) ≤ 95,9;
18,3 ≤ ВФР ≤ 217,8;
40,5 ≤ ЧЗФ(ВМ) ≤ 85,5;
68,2 ≤ ВВМА ≤ 119,0,
де ВПСГ – валова продукція сільського господарства, млрд грн.;
ВМ – сукупні видатки на фінансування Мінагрополітики, млн грн.;
ЧЗФ(ВМА) – частка загального фонду у видатках на фінансування
Апарату Мінагрополітики, %;
ВФР – видатки на фінансування розробок у сфері розвитку АПК,
млн грн.;
ППАП – продуктивність праці в аграрних підприємствах, тис. грн.;
ФР – фінансовий результат (сальдо) до оподаткування підприємств
АПК, млрд грн.;
ЧЗФ(ВМ) – частка загального фонду у видатках на фінансування
Мінагрополітики, %;
ВВМА – рівень виконання видатків на фінансування Апарату
Мінагрополітики, %;
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РСВ – рентабельність сільськогосподарського виробництва, %.
– означає, що оптимізація здійснюватиметься
ВМ,ЧЗФ ВМА ,ВФР

шляхом зміни показників, розміщених під стрілкою.
Розв’язки задачі мінімізації цільових функцій показників
ефективності розвитку сільського господарства зведемо у табл. 2.
Таблиця 2. Результати мінімізації показників ефективності розвитку аграрного
сектору національної економіки (кризовий сценарій)
2013 рік
2018 рік
(факт)
(прогноз)
Результати розвитку аграрного сектору економіки
1. Валова продукція сільського господарства, млрд
252,9
165,3
грн.
2. Продуктивність праці в аграрних підприємствах,
201,2
51,6
тис. грн.
3. Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування
16,0
-5,7
підприємств АПК, млрд грн.
4. Рентабельність сільськогосподарського
11,2
1,4
виробництва, %
Показники державного фінансування аграрного сектору економіки
1. Сукупні видатки на фінансування Мінагрополітики,
7193,4
4746,2
млн грн.
2. Частка загального фонду у видатках на
58,0
85,5
фінансування Мінагрополітики, %
3. Рівень виконання видатків на фінансування Апарату
77,1
68,2
Мінагрополітики, %
4. Частка загального фонду у видатках на
46,2
95,9
фінансування Апарату Мінагрополітики, %
5. Фінансування розробок у сфері розвитку АПК, млн
128,5
18,3
грн.
Найменування показника

2018 р. у % до
2013 р. (+, -)
-34,6
-74,4
-135,6
-9,8
-34,0
+27,5
-8,9
+49,7
-85,8

Дані, наведені у табл. 2, свідчать, що у найближчі 5 років можливий
сценарій тотального скорочення державних фінансів, спричиненого
фінансовими ризиками, бюджетною кризою, кон’юнктурними
коливаннями економіки чи іншими кризовими соціально-економічними
явищами, максимальне скорочення сукупних видатків на фінансування
Міністерства аграрної політики та продовольства України буде не
більше 34% від обсягу видатків 2013 року, але фінансування розробок у
сфері розвитку АПК може бути зменшене на 85,8%, порівняно з 2013
роком. При цьому мінімальний рівень виконання видатків на
фінансування Апарату Мінагрополітики може скласти 68,2%, що на
8,9% менше рівня 2013 року, а частки загального фонду у видатках на
фінансування Мінагрополітики та у видатках на фінансування Апарату
Мінагрополітики – відповідно 85,5% (на 27,5% більше рівня 2013 року)
та 95,9% (на 49,7% більше рівня 2013 року).
Згідно розробленого кризового сценарію державного фінансування
ефективність аграрного сектору національної економіки може суттєво
погіршитися, зокрема обсяг валової продукції сільського господарства
складе 65,4% рівня 2013 року, що спричинить скорочення
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продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах у 4 рази,
обсяг збитку до оподаткування підприємств АПК на 5,7 млрд грн.
перевищить обсяг прибутку, а рентабельність сільськогосподарського
виробництва знизиться до 1,4% (з 11,2% у 2013 році).
Розв’язок задачі мінімізації ефективності сільського господарства
було покладено в основу кризового сценарію його розвитку. Для
розробки оптимістичного сценарію розвитку аграрного сектору
економіки з урахуванням його державного фінансування необхідно
розв’язати оптимізаційну задачу максимізації цільових функцій обсягу
валової продукції сільського господарства, продуктивності праці в
аграрних підприємствах, обсягу фінансового результату (сальдо) до
оподаткування
підприємств
АПК
та
рентабельності
сільськогосподарського виробництва:
ВПСГ = 200,2 + 0,005ВМ – 0,650ЧЗФ(ВМА) + 0,205ВФР
ППАП = 110,0 + 0,013ВМ – 1,298ЧЗФ(ВМА) + 0,240 ВФР
ФР = 18,4 + 0,001ВМ – 0,452ЧЗФ(ВМ) + 0,133ВВМА + 0,240ВФР

ВМ,ЧЗФ ВМА ,ВФР
ВМ,ЧЗФ ВМА ,ВФР

ВМ,ЧЗФ ВМ ,ВВМА ,ВФР

РСВ = 0,001ВМ – 0,452ЧЗФ(ВМ) + 0,133ВВМА

ВМ,ЧЗФ ВМ ,ВВМА

max,
max,

(2)

max,
max,

якщо 4746,2 ≤ ВМ ≤ 20149,9;
26,2 ≤ ЧЗФ(ВМА) ≤ 95,9;
18,3 ≤ ВФР ≤ 217,8;
40,5 ≤ ЧЗФ(ВМ) ≤ 85,5;
68,2 ≤ ВВМА ≤ 119,0.
Розв’язки задачі максимізації цільових функцій показників
ефективності розвитку сільського господарства наведено у табл. 3.
Таблиця 3. Результати максимізації показників ефективності розвитку аграрного
сектору національної економіки (оптимістичний сценарій)
2013 рік
2018 рік
(факт)
(прогноз)
Результати розвитку аграрного сектору економіки
1. Валова продукція сільського господарства, млрд грн.
252,9
328,6
2. Продуктивність праці в аграрних підприємствах, тис.
201,2
390,3
грн.
3. Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування
16,0
45,2
підприємств АПК, млрд грн.
4. Рентабельність сільськогосподарського виробництва, %
11,2
38,3
Показники державного фінансування аграрного сектору економіки
1. Сукупні видатки на фінансування Мінагрополітики, млн
7193,4
20149,9
грн.
2. Частка загального фонду у видатках на фінансування
58,0
40,5
Мінагрополітики, %
3. Рівень виконання видатків на фінансування Апарату
77,1
119,0
Мінагрополітики, %
4. Частка загального фонду у видатках на фінансування
46,2
26,2
Апарату Мінагрополітики, %
5. Фінансування розробок у сфері розвитку АПК, млн грн.
128,5
217,8
Найменування показника

2018 р. у % до
2013 р. (+, -)
+29,9
+94,0
+182,5
+27,1
+180,1
-17,5
+41,9
-20,0
+69,5
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Так, досягнення 30% приросту валової продукції сільського
господарства, забезпечення 94% приросту продуктивності праці в
аграрних підприємствах, перевищення на 45,2 млрд грн. сумарного
прибутку до оподаткування над сумарним збитком підприємств АПК та
досягнення 38,3% рентабельності сільськогосподарського виробництва
до 2018 року можливе, якщо додатково залучити близько 13 млрд грн.
для фінансування стратегічних проектів розвитку галузей сільського
господарства та фінансової підтримки сільськогосподарських
виробників через Міністерство аграрної політики України, у тому числі
89,3 млн грн. на фінансування розробок у сфері розвитку АПК,
забезпечити
виконання
видатків
на
фінансування
Апарату
Мінагрополітики на рівні 119%, зменшити частку загального фонду у
видатках
на
фінансування
Мінагрополітики
та
Апарату
Мінагрополітики відповідно на 17,5% та 20%. Зрозуміло, що реалізація
оптимістичного сценарію розвитку сільського господарства можлива
лише в умовах реального економічного зростання та сприятливої
кон’юнктури ринків аграрної продукції.
Згідно одержаного розв’язку попередньої оптимізаційної задачі, для
максимізації ефективності розвитку аграрного сектору, виникає потреба
у збільшенні його фінансування в обсязі, який у 1,8 рази перевищує
обсяг реального фінансування станом на кінець 2013 року. У зв’язку з
цим, потрібно забезпечити щорічне збільшення сукупних видатків на
фінансування Міністерства аграрної політики і продовольства України в
обсязі 2,6 млрд грн., тоді як у 2013 році, порівняно з 2012 роком,
бюджет Мінагрополітики було зменшено на 812 млн грн. Таким чином,
для розробки оптимального або реалістичного сценарію розвитку
аграрного сектору економіки з урахуванням його державного
фінансування, доцільно поставити оптимізаційну задачу максимізації
цільових функцій обсягу валової продукції сільського господарства,
продуктивності праці в аграрних підприємствах, обсягу фінансового
результату (сальдо) до оподаткування підприємств АПК та
рентабельності сільськогосподарського виробництва за умови, що обсяг
сукупних видатків 2013 року на фінансування Міністерства аграрної
політики і продовольства України 7,2 млрд грн. залишиться незмінним
до 2018 року:
ВПСГ = 200,2 + 0,005ВМ – 0,650ЧЗФ(ВМА) + 0,205ВФР
max, (3)
ЧЗФ ВМА ,ВФР
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ППАП = 110,0 + 0,013ВМ – 1,298ЧЗФ(ВМА) + 0,240 ВФР
ФР = 18,4 + 0,001ВМ – 0,452ЧЗФ(ВМ) + 0,133ВВМА + 0,240ВФР

ЧЗФ ВМА ,ВФР

ЧЗФ ВМ ,ВВМА ,ВФР

РСВ = 0,001ВМ – 0,452ЧЗФ(ВМ) + 0,133ВВМА

ЧЗФ ВМ ,ВВМА

max,
max,
max,

якщо ВМ = 7193,4;
26,2 ≤ ЧЗФ(ВМА) ≤ 95,9;
18,3 ≤ ВФР ≤ 217,8;
40,5 ≤ ЧЗФ(ВМ) ≤ 85,5;
68,2 ≤ ВВМА ≤ 119,0.
Розв’язок третьої оптимізаційної задачі зведемо в табл. 4.
Таблиця 4. - Результати максимізації цільових функцій ефективності розвитку
аграрного сектору національної економіки з фіксацією сукупних видатків на
фінансування Мінагрополітики (оптимальний сценарій)
Найменування показника
1. Валова продукція сільського господарства, млрд
грн.
2. Продуктивність праці в аграрних підприємствах,
тис. грн.
3. Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування
підприємств АПК, млрд грн.
4. Рентабельність сільськогосподарського
виробництва, %

2013 рік
(факт)

2018 рік
(прогноз)

2018 р. у % до
2013 р. (+, -)

252,9

263,8

+4,3

201,2

221,8

+10,2

16,0

32,3

+101,9

11,2

25,3

+14,1

Дані, наведені у табл. 4, одержані в результаті оптимального
перерозподілу бюджетного фінансування. Тобто, використавши існуючі
резерви у фінансуванні аграрного сектору економіки, можна досягнути
зростання ефективності його розвитку. Так, збільшення на 89,3 млн грн
фінансування розробок у сфері розвитку АПК, забезпечення виконання
видатків на фінансування Апарату Мінагрополітики на рівні 119%,
зменшення частки загального фонду у видатках на фінансування
Мінагрополітики та Апарату Мінагрополітики відповідно на 17,5% та 20%
з великою імовірністю може призвести до збільшення обсягу валової
продукції сільського господарства на 11 млрд грн., зростання
продуктивності праці в аграрних підприємствах на 10,2%, збільшення
більш, як удвічі сальдо фінансового результату до оподаткування
підприємств АПК та рентабельності сільськогосподарського виробництва.
Є підстави вважати, що реалізація даного оптимального сценарію розвитку
аграрного сектору економіки можлива за період, менший 5 років.
Висновки. Отже, автором запропоновано та реалізовано алгоритм
процесу оптимізації державного фінансування аграрного сектору
національної економіки, а також розроблено вперше три стратегічних
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сценарії розвитку сільськогосподарського виробництва: кризовий,
оптимістичний і оптимальний. В рамках реалізації кризового сценарію
доведено, що за найгірших умов розвитку обсяг валової продукції
сільського господарства точно не буде меншим 165,3 млрд грн., а
рентабельність сільськогосподарського виробництва – на менше 1,4%,
також від’ємне сальдо фінансового результату до оподаткування
підприємств АПК буде не меншим 1,4 млрд грн., якщо мінімальний
обсяг сукупних видатків на фінансування Мінагрополітики буде 4746,2
млн грн. Згідно оптимістичного сценарію, досягнення 328,6 млрд грн.
валової продукції сільського господарства, 38,3% рентабельності
сільськогосподарського виробництва, 45,2 млрд сальдо фінансового
результату до оподаткування та зростання продуктивності праці в
аграрних підприємствах удвічі забезпечить збільшення фінансування
аграрного сектору у 2,8 рази, порівняно з 2013 роком.
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ДЕТЕНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ФАКТОР ІНСТИТУЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Панкратова О.М., к.е.н.
Харківський інститут фінансів Українського державного
університету фінансів та міжнародної торгівлі

У статті представлено теоретичне дослідження тіньової діяльності національної
економіки, її вплив на економічне життя суспільства. Сучасний стан економіки
України обумовлює пріоритетне значення інституційної складової ринкової
трансформації. Це зумовлює принципову важливість формування та розвитку
суб'єктів. Тіньовий сектор є одним із найсильніших чинників інституційного
розвитку суб’єктів господарської діяльності. У міру інституціоналізації легальної
економіки масштаби цього явища відчутно скорочуються, але цій рух не є лінійним
та односпрямованим. Детінізація економіки в інституційних координатах ринкової
трансформації тотожна інституційному розвитку суб'єктів господарювання. В
роботі були встановлені основні чинники, що зумовили збільшення обсягів тіньової
економіки у 2015 р. Такі масштаби тіньової господарської діяльності перетворюють
її на важливий елемент інституційного ландшафту перехідної економіки. На основі
теоретичного аналізу в процесі дослідження були виявлені умови, які можуть як
сприяти, так і перешкоджати інституціоналізації господарських процедур. Ринкова
система, побудова якої сьогодні є в Україні, неможлива без достатнього рівня
інституціоналізації суспільства. Регулюючи й скеровуючи процес інституційного
розвитку суб'єктів господарювання, держава вирішує кілька важливих завдань
державного і загальносоціального плану: досягнення стійкої бюджетно-фінансової й
макроекономічної рівноваги, забезпечення стійкого розвитку, соціальної
стабільності і справедливості, скорочення тіньового сектора. Розуміння специфіки
інституційної позиції тіньових суб'єктів господарювання в умовах трансформаційної
економіки дозволяє обґрунтувати позитивну програму боротьби з тіньовим
сектором. Ця програма має на увазі всіляке стимулювання ціннісної орієнтації
господарської діяльності при одночасному посиленні державного ієрархічного
силового тиску на кримінал.
Ключові слова: тіньова економіка, институти, ринкова
детінізація, суб’екти господарчої діяльності, держава.
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DESHADOWING OF ECONOMY AS A FACTOR OF INSTITUTIONAL
DEVELOPMENT OF BUSINESS ENTITIES
Pankratova E.N., PhD in Econ.Sc.
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The paper presents a theoretical study of the shadow activities of the national economy
and its impact on the economic life of society. The current state of Ukraine's economy
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determines the priority of the institutional component of market transformation. This
causes fundamental importance of development of entities. The shadow segment is one
of the strongest factors of institutional development of economic activity. With the
institutionalization of the legal economy, scale of this phenomenon significantly
reduced, but this movement is not linear and unidirectional. Deshadowing of economy
in the institutional market transformation coordinates is identical to institutional
development entities. The main factors that caused the increase of the shadow
economy in 2015 were installed in this work. Current value of shadow economic
activity makes it an important element of the institutional landscape of transition
economy. Based on the theoretical analysis in the study were identified the conditions
that can both facilitate and hinder economic institutionalize procedures. The market
system, the construction of which is now in Ukraine, is impossible without a sufficient
level of institutionalization of society. Understanding of the institutional position of
shadow entities in conditions of the transition economy allows us to justify the positive
program of struggle against shadow sector. This program stimulates value orientation
of economic activity while increasing public hierarchical pressure on crime.
Keywords: shadow economy, institute, market transformation, legalization, an
economic activity, the state.

Актуальність проблеми. Сучасний стан економіки України
обумовлює пріоритетне значення інституційної складової ринкової
трансформації. Це, у свою чергу, зумовлює принципову важливість
формування та розвитку суб'єктів, які повинні виконувати правила і
розпорядження інституційної системи. Для ринкової економіки феномен
соціальної відповідальності бізнесу є необов'язковим і достатньо
екзотичним явищем. Необхідність діяти в умовах тіньової або
напівтіньової економіки, як правило, погано уживається з орієнтацією
на загальні інтереси. Саме тіньовий сектор найнегативнішим чином
впливає на ціннісну складову діяльності суб'єктів господарювання. Тому
детінізація трансформаційної економіки є обов'язковою умовою
формування
дієвих
інституційних
передумов
соціальної
відповідальності як важливого виміру господарської діяльності [1].
У сучасній науковій літературі складається погляд на тіньову
економіку як неусувне явище, яке можливо й потрібно мінімізувати, але
ліквідовувати повністю не можна й не потрібно: «Загалом і в цілому для
оцінки рівня кримінальності тіньової економіки доцільно враховувати
максимально повно як її економічну ефективність і корисність, так і
деструктивний вплив. Корисно відповісти на питання: «Якщо правові
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розпорядження будуть повністю реалізовані, а податки і платежі
повністю сплачені, то при існуючій економічній кон'юнктурі яка
частина
економічної
діяльності
виявиться
мінімально
конкурентоздатною і рентабельною?». Саме в цій частині слід шукати
кримінальний тіньовий сектор. Питання може бути сформульоване і в
більш загальній формі: «У якій мірі і яка частка, сфера тіньової
економіки, що пов'язані з порушенням правової заборони, забезпечують
виживання суспільного організму?» [2].
У сучасному світі з проблемою тінізації економічних процесів
стикаються майже всі країни. Обсяги тіньового сектору в економічно
розвинених країнах світу утримуються на рівні, що не має істотного
впливу на соціально-економічні процеси в суспільстві (5-12% ВВП).
При розмірах тіньового сектору в 30% ВВП настає критична межа,
перевищення якого свідчить про функціонування в країні
відтворювальної системи тіньових економічних відносин.
Аналіз останніх наукових досліджень. Інститути неформальних,
тіньових форм діяльності вивчаються так само активно, як і інститути
легальної економіки. Це обумовлено тим, що вітчизняна господарська
культура (і дорадянська, і радянська, і пострадянська) менш
законослухняна і більш «мафіозна», ніж західна.
Інституційний розвиток як змістовний аспект глобальних і
локальних соціально-економічних переходів широко досліджується у
вітчизняній економічній науці. Внесок у розробку теорії інституційного
розвитку зробили С. Архієреєв, Г. Ватаманюк, В. Геєць, А. Гриценко,
В. Дементьєв, П. Єщенко, Б. Кваснюк, А. Коломієць, В. Лісовицкий,
В. Мандибура, В. Малий, О. Прутська, В. Соболєв, В. Тарасевич,
А. Чаусовський, О. Яременко. Цілий ряд питань, пов'язаних з аналізом
проблем інституційного становлення суб'єктів перехідної економіки,
знайшов віддзеркалення в роботах таких зарубіжних авторів, як
Р. Капелюшников, Г. Клейнер, А. Нестеренко, Р. Нурєєв, А. Олійник,
В. Полтерович, В. Радаєв, В. Тамбовцев, Л. Тимофєєв, А. Шастітко й ін.
Разом із тим, не дивлячись на давні традиції інституційного
моделювання економічної реальності у вітчизняній і зарубіжній
літературі, системне вивчення процесів
інституційного розвитку
суб'єктів господарювання відсутнє. Саме цим визначається актуальність
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досліджеення тееоретични
их і практични
п
их аспеектів інсституційн
ного
розвиткуу суб'єктіів господ
дарювання.
Метта роботи: прроаналізуувати рівень
р
тіньової діяльн
ності
націоналльної екоономіки, його впллив на еккономічн
не життя суспільсства;
вивчити
умовви, які можуть як спр
рияти, так і пеерешкодж
жати
інституц
ціоналізац
ції господ
дарськихх процеду
ур.
Вик
кладення
я основ
вного матеріал
м
лу досл
лідження
я. Сьогодні
тіньовий
й сектор є одни
им із най
йсильніш
ших чинн
ників інсституційн
ного
розвиткуу суб’єкттів господ
дарської діяльноссті. У мірру інститтуціоналіззації
легальноої економ
міки масш
штаби цього явищ
ща відчутн
но скороочуються,, але
цій рух не
н є ліній
йним та односпрям
о
мованим..
За оцінками
о
и Міністеерства еккономіки України
и, на поочатку 2015
2
року в умовахх поши
ирення цінових
ц
та деввальвацій
йних шо
оків,
спостеріігалось подальш
ше суттєєве зросстання тіньової економ
міки,
започаткковане у 2013 рооці. Рівен
нь тіньоввої еконооміки за попередн
німи
розрахун
нками Мінеконом
М
мрозвиткуу у І кваарталі 20015 року порівнян
но з
відповід
дним періодом 20014 року збільши
ився ще на
н 5 в.п. до 47%
% від
обсягу офіційноого ВВП
П (розраххунок рівня тіньової
т
економ
міки
здійснюєється віідповідноо до Методични
М
их рекомендацій
й розраху
унку
рівня тііньової економік
е
ки, затвеерджених
х наказом
м Мінеккономіки від
18.02.2009 № 1233) (рис. 1)). [3].

Рис. 1. Іннтегральниий коефіцієєнт тіньової економікки в Українні, % від оф
фіційного ВВП.
В

Осн
новними чинникам
ми, що зумовили
з
и збільшеення обсягів тінььової
економікки у 20155 р., стали
и:
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- неефективність державного управління та несприятливі умови
ведення бізнесу;
- тіньова економіка виступає інструментом збагачення окремих
суб’єктів ринку, близьких до влади;
- у період економічної кризи тіньова економіка відіграє роль
«амортизаційної подушки», дозволяючи суб’єктам підприємницької
діяльності підтримувати рівень власної конкурентоспроможності;
- нестабільна економічна та політична ситуація спонукає уб`єктів
економічної діяльності активно використовували схеми приховування
частини прибутків, у тому числі такі, як поширення збитковості та
неплатежів в економіці;
- нарощування негативних інфляційних очікувань населення та
товаровиробників, посилених також високими ціновими трендами на
світових ринках;
- зміна обсягів тіньової економіки, з одного боку, віддзеркалює
тенденції до її перетворення на кримінальний бізнес, а з іншого – є
реакцією бізнесу на зростання ризиків щодо його знищення.
Міністерство економіки України здійснює оцінки тіньового сектора за
допомогою 4-х різних методів: методу збитковості підприемств,
монетарного, «електричного», порівняння витрат домогосподарств з
обсягами роздрібної торгівлі.
Три з чотирьох методів (за виключенням монетарного), показали
збільшення рівня порівняно з І кварталом 2014 року, зокрема (рис. 2):
- метод «витрати населення – роздрібний товарооборот» зафіксував
збільшення рівня тіньової економіки на 5 в.п. (до 56%);
- за методом збитковості підприємств збільшення рівня тіньової
економіки склало 8 в.п. (до 50% від обсягу офіційного ВВП);
- електричний метод показав збільшення рівня тіньової економіки на
6 в.п. (до 38%).
Монетарний метод зафіксував зменшення рівня тіньової економіки –
на 1 в.п. (до 35%) [3].
Кожен метод розрахунку рівня тіньової економіки охоплює певну
сферу національної економіки (з відповідно, різною часткою в ній
нелегального сектору). Тому лише інтегральний показник рівня тіньової
економіки повною мірою характеризує таке явище, як тіньова економіка.
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Ри
ис 2. Динаміка рівня т
тіньової екоономіки за окремими методами,
м
% від обсяягу
офіціійного ВВП

Такіі масштаб
би тіньоввої господ
дарської діяльностті перетворюють її
ї на
важливи
ий елемен
нт інститууційного ландшаф
фту переххідної екоономіки, який
я
потребуєє глибокоого теореттичного ан
налізу. Існує тендеенція звод
дити прич
чини
тіньової економікки до прровалів ринку
р
і недоскон
н
налості ін
нституційн
ного
Обумовлеена недоосконалісттю ринкку й
устрою економікки і дерржави: «О
и регулю
ювання економічн
них відно
осин
держави неефекттивність системи
ормальноою і нееформалььною
здатна підсилитти суперречність між фо
истемами,, стимулю
юючи зро
остання тіньової
т
еекономіки
и і її
нормативвними си
криміналлізацію» [2]. В цілому
ц
таакий підх
хід не ви
икликає принципо
ових
заперечеень. Протте виникаає питанн
ня: наскіільки обґґрунтован
но ігнору
увати
суб'єктиввну (інди
ивідуальнуу) складоову чинни
иків тіньоової екон
номіки? Адже
А
виникає враженн
ня, що варрто тількки створитти правилльні форм
ми держаави й
економікки, і тіньоова економ
міка зникн
не сама со
обою.
Чи можуть суб'єктти нести
и відповвідальністть за п
процеси, що
відбуваю
ються в перехідно
п
ому суспіільстві? Багато
Б
аввторів баччать джер
рело
і причин
ну девалььвації цін
ннісних орієнтаці
о
ій, ідеаліів та етиччних нор
рм у
нинішнььому стані сусп
пільства в цілому, сооціально-культурн
ному
середови
ищі, в яккому розввиваєтьсяя особисттість [4]. Сам соб
бою суб'єкт 
лише сліпа й безввинна жеертва обсставин, яккі від ньоого ніяк н
не залежаать, і
за які він
н відповіідати в прринципі не може.. Раз нем
має відповвідальноссті 
виходить, немає свободи, немає й самого су
уб'єкта.
Стррого каж
жучи, учасники
у
и тіньоввої екон
номіки не мож
жуть
розглядаатися як повноцінні госп
подарюю
ючі суб'єккти. При
ичини цьього
полягаю
ють у глиб
бинному неспівпааданні си
истеми цін
нностей суспільсттва і
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тіньових структур (хоча в чомусь, в якихось деталях, вони можуть і
збігатися). Якщо господарської діяльності як такої завжди необхідний і
доступний якийсь мінімум зовнішньої і внутрішньої стійкості
(рівноваги), то тіньова діяльність за інших рівних умов завжди володіє
меншою стійкістю.
Тому в стабільній господарській системі більшості суб'єктів
тіньової економіки властиво прагнути з тіні в легальний сектор,
зрозуміло, з мінімальними витратами. Якщо держава здатна зберігати і
примножувати переваги легальної господарської діяльності, то
легалізація набуває стійкого характеру, включаючи і повернення
капіталів з-за кордону.
У той же час не слід забувати, що легалізація учасників тіньової
економіки не носить однозначного і незворотного характеру. Якщо
переваги фінансової та макроекономічної стабільності, інституційної
передбачуваності державою не забезпечуються, то процес легалізації
різко гальмується і взагалі може піти назад. Особливо сильний вплив на
процеси легалізації мають фіскальна і монетарна політика держави, а
також дієвість і доступність незалежного судового арбітражу.
Однією з основних умов формування й розвитку суб'єктів
господарювання є стабільність інституційного середовища [5]. У
більшості країн з перехідною економікою пройдено більшу частину
шляху ринкової трансформації. Основні досягнення економічних
перетворень  професіоналізація господарської діяльності і глибока
монетизація господарської системи.
Професіоналізація
й
монетизация
економіки
дозволяють
сформувати більш чіткі уявлення про напрями реформ, їх критерії,
породжують позитивну інформаційну асиметрію, що дає можливість
забезпечити передбаченість дій. Коридор дозволених дій для держави
робиться вужчим, що дозволяє ставити чітко окреслені цілі й
концентрувати ресурси і в той же час обмежити свавілля держави.
«Передбачена держава» це половина того, що визначає інституційний
внесок держави в конкурентоспроможність національної економіки та її
суб'єктів. Друга половина − це оптимальний або мінімальний рівень
втручання держави в господарське життя.
Якщо втручання держави в экономіку перевищує її інституційні,
ресурсні й інфраструктурні можливості, то регулятивна діяльність
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швидко деградує в бік корупційних практик. У свою чергу, як зазначає
Д. Хьюстон, корупційна діяльність може приводити до посередніх
ефектів широкого плану – як підтримка неефективних суб’єктів,
нераціональне скерування ресурсів у ті сфери, де вони не можуть
використовуватись із достатньою продуктивністю [6]. Втрати реального
ВВП порівняно з потенційним можуть повністю поглинати вигоди
корупційних дій на мікрорівні.
Більш того, на думку Д. Хьюстона, суб’єкти господарювання
можуть свідомо знижувати свою поточну ефективність задля того, щоб
не притягувати до себе зайвої уваги корумпованих інстанцій держави:
«У компаній може виникнути стимул для організації своєї діяотності
неефективним чином, щоб звести до мінімуму ризики, пов’язані з
майбутніми домаганнями корумпованих чиновників (наприклад,
налагодити виробництво на тимчасовой основі, щоб його можна було
в будь–яку мить із легкістю згорнути). Фірми можуть докладати
чималих зусіль задля створення структур, які спеціально призначені
для роботи з корумпованими держслужбовцями» [6]. У цьому плані
корупційні практики
можуть бути оцінени як антиінвестиційні
квазіінститути, що ломають довіру, збільшують невизначеність і
трансакційні витрати.
Ще радикальнішу точку зору висловлює П. Ореховський, який
вважає, що зміцнення державного регулювання економіки, незалежно
від того, виявляється воно в «ліберальній формі» загальних конкурсів
щодо закупівлі товарів або надання послуг, чи в «дирижистській формі»
створення держкорпорацій, закликаних «реалізовувати національні
пріоритети», завжди породжує корупцію. На його думку, «державне
регулювання
взагалі
завжди
пов’язане
з
використанням
«адміністративного ресурсу». Під останнім я розумію можливість влади
знижувати трансакційні витрати одних фірм і збільшувати такі витрати
ведення бізнесу для інших» [7]. Саме тому інвестиції в
адміністративный ресурс (а краще кажучи, псевдоінвестиції)
виявляються набагато рентабельнішими за освоєння будь-яких
природних ресурсів, усяке місце «концентрації влади» стає своєрідною
зоною «інтенсивного промислового освоєння».
У процесі регулювання інституційного розвитку суб'єктів
господарювання держава вирішує важливі завдання, включаючи
бюджетні, детінізації економіки, забезпечення соціальної стабільності й
справедливості.
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Якщо податкова політика відповідає очікуванням суб'єктів
господарювання, вона виступає як чинник інституціоналізації
господарської діяльності. Рівень ризику у відносинах з державою
знижується, що дозволяє суб'єктам знизити страхові витрати й перенести
центр тяжіння своєї діяльності на ринкові ризики та ринкову активність.
У відповідь на передбаченість і справедливість податкової політики
суб'єкти господарювання «дисциплінуються» як платники податків, що, у
свою чергу, дозволяє державі збільшити наповнюваність бюджету, зменити
його дефіцит і витрати на утримання податкової системи. Вихід суб'єктів
господарювання з тіні прискорюється, завдяки ліквідації формальних і
неформальних податкових преференцій зростає рівень конкуренції в
офіційному секторі. Від держави потрібно небагато: забезпечити
відповідність податкової системи очікуванням суб'єктів господарювання.
Проблема ускладнюється тим, що очікування суб'єктів за своїм
змістом є динамічними і диференційованими. Розрізняються раціональні
очікування, адаптивні очікування, статистичні очікування. З погляду
функціонального підходу в економічній теорії прийнято виділяти
очікування попиту і пропозиції, доходів, інфляції, процентних ставок,
податкових ставок тощо. Гіпотеза раціональних очікувань розкриває, як
у процесі формування очікувань відбувається зіставлення оцінок стану
середовища і власних ресурсів, що дозволяє суб'єкту діяти відповідно
до його уявлень про корисність.
Проте в реальній економіці діяти відповідно до гіпотези
раціональних очікувань складно, оскільки вона будується на процедурах
професійного прогнозування [8]. Для того щоб побудувати адекватну
модель, зібрати і опрацювати необхідну інформацію, потрібні значні
витрати часу й ресурсів. Зіставлення цих витрат із вигодою від точного
прогнозу показників іноді змушує суб'єкта господарювання вирішити,
що раціональнішим буде не згадувати про гіпотезу раціональних
очікувань. Тому, не дивлячись на глибоке пророблювання й економікоматематичне обґрунтування гіпотези раціональних очікувань, вона не
виключає інші варіанти представлення очікувань в економічних
моделях. Потрібно враховувати такий інституційний за своєю природою
ефект, як навчання суб'єктів господарювання [9].
Таким чином, надмірне втручання держави в економіку не є
інституційно нейтральним. Корупція руйнівним чином впливає на
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крихний інституційний порядок, знижує довіру суспільства до держави
і виштовхує господарську активність до тіньового сектора:
підприємсьво, яке підкуповує чиновників, щоби зменшити ризики
залаштункових протидій, завтра може зробити те ж саме, щоб усунути
конкурентів. Тому необхідний дієвий громадський контроль за обсягом і
характером державного втручання в економіку.
Що стосується бажання держави відповідати за те, що відбувається
в трансформаційному суспільстві, то тут спостерігаються суперечливі
тенденції. Бажання почати все «з чистого листа», повністю розірвати з
тоталітарним минулим відображає не стільки ідеологічну й етичну
чистоту нової держави, скільки відсутність належних соціальних,
технологічних, інституційних і професійних ресурсів для вирішення
актуальних завдань. Відрікаючись від минулого і скорочуючи таким
чином сферу відповідальності, держава неминуче скорочує і сферу своєї
соціальної компетенції, частка якої переходить до інших суб'єктів.
Ринкова система, побудова якої сьогодні є в Україні, неможлива без
достатнього рівня інституціоналізації суспільства. «Лише визнаючи і
виконуючи систему інституційних обмежень, учасники ринку можуть
спокійно переслідувати свої власні цілі, не піклуючись безпосередньо
про сполученні і взаємному узгодженні їх вільного економічного
вибору. Система інститутів виконає це автоматично» [10, с. 226].
Висновки. Інституційний розвиток суб'єктів господарювання не є
безпроблемним і односпрямованим процесом. Ринкова трансформація
виявилася тривалим, суперечливим і складним процесом. Як показав
свого часу Ф. Хайек, суб'єкти ринкової системи, реалізуючи свої цілі,
виконують складні розпорядження інститутів, тому система спроможна
до цілісної поведінки, зв'язаних реакцій (рівновага) й розвитку [11].
Інституційний розвиток суб'єктів означає засвоєння інституційних
розпоряджень, перетворення їх на свої внутрішні підстави, цінності.
Тільки в цьому випадку дотримання зовнішніх безальтернативних
норм виступає як свобода. Тому інституціоналізована й вільна
економіка не є взаємовиключними альтернативними поняттями.
Регулюючи й скеровуючи процес інституційного розвитку
суб'єктів господарювання, держава вирішує кілька важливих завдань
державного і загальносоціального плану: досягнення стійкої
бюджетно-фінансової й макроекономічної рівноваги, забезпечення
стійкого розвитку, соціальної стабільності і справедливості,
скорочення тіньового сектора.
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Детінізація економіки в інституційних координатах ринкової
трансформації
тотожна
інституційному
розвитку
суб'єктів
господарювання. Для тіньових суб'єктів господарської діяльності
характерне нерозвинене внутрішнє середовище, в якому
всі
конституюючі елементи соціальних суб'єктів (технології, цінності і
статус) неначе злиті воєдино і в той же час підпорядковані статусній
основі. Реліктові стереотипи статусних процедур, успадковані від
епохи державної монополії на господарську діяльність, відтворюються
в ситуації перехідної невизначеності. Пошук статусу як універсальної
основи самоідентифікації штовхає суб'єкти в ті зони господарювання,
де зберігається або навіть панує ієрархія сили. Кримінальний
«порядок» заповнює дефіцит легітимного порядку державної ієрархії.
Таке розуміння специфіки інституційної позиції тіньових суб'єктів
господарювання в умовах трансформаційної економіки дозволяє
обґрунтувати позитивну програму боротьби з тіньовим сектором. Ця
програма має на увазі всіляке стимулювання ціннісної орієнтації
господарської діяльності при одночасному посиленні державного
ієрархічного силового тиску на кримінал. Суспільство і держава не
можуть миритися з тією роллю тіньової економіки, яку вона грає. Тут
однаково важливу роль відіграють і силовий тиск держави на тіньовий
сектор, і суспільний остракізм, і поступова регенерація ціннісної основи
в діяльності суб'єктів господарювання.
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UDC: 330.111.6.
THE SALIENT FEATURES AND STEPS OF THE IMPLEMENTATION
OF E-GOVERNMENT IN UKRAINE
Shevtsova S., PhD in Tech.Sc.
Sergienko K.
Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

The article concerns grounding of the implementation of e-government in Ukraine.
Despite the fact that we live in the era of high technology, in Ukraine the bureaucratic fuss
in the governance of the country have been still used. Ukrainians still have to stand in
queues, to get help, to register a business, to obtain a construction permit, to pay for
utilities, etc. All these bureaucratic procedures are forcing officials to abuse power and to
provoke corruption at all levels. The main reason of all this problems is that Ukrainian
bureaucratic machine is not institute of providing services, but punitive agency which
target is to extort money from business and citizens. Therefore, to make the economic
breakthrough and become the “European miracle” of doing business and ease of service,
the introduction of e-government is now more relevant than ever. The purpose of the
article is on the basis of analysis of the experience of introduction of e-government in
Eastern European and Baltic countries to determine the main directions of this system
implementation in Ukraine as well as its influence on the further development of our
economy. The article provides detailed written steps and options for the implementation
of e-government in Ukraine using the experience of other post-Soviet countries. The
options of cooperation of private business, graduates of universities and officials in
creating integrated electronic service have also been offered.
Keywords: e-government, public services, officials, private business, transparent
procurement, development of electronic services.

УДК: 330.111.6.
ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТАПИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ В УКРАЇНІ
Шевцова С.А. , к.т.н,
Сергієнко К.К.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Стаття присвячена обгрунтуванню впровадження електронного уряду в Україні.
Незважаючи на те, що ми живемо в епоху високих технологій, в Україні досі
використовується бюрократичний безлад в управлінні країною. Українцям, як і
раніше доведеться стояти в чергах, щоб отримати довідку, зареєструвати бізнес,
отримати дозвіл на будівництво, заплатити за комунальні послуги. Всі ці
бюрократичні процедури змушують чиновників зловживати владою і
провокувати корупцію на всіх щаблях влади. Головна причина цієї проблеми
© Шевцова С.А. , к.т.н, Сергієнко К.К., 2015
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полягає в тому, що наша бюрократична машина не є інститутом з надання
послуг мешканцям, а є каральним органом, мета якого вимагати гроші в бізнесу
і громадян. Тому, щоб зробити економічний ривок і стати "Європейським
дивом" за легкістю ведення бізнесу і простотою надання державних послуг,
впровадження електронного уряду актуально як ніколи. Мета статті полягає в
тому, щоб аналізуючи досвід впровадження "електронного уряду" в Східноєвропейських і Прибалтійських країнах, визначити основну модель та напрямки
впровадження цієї системи в Україні та її вплив на подальший розвиток нашої
економіки. У статті детально написані кроки і варіанти реалізації електронного
уряду в Україні з використанням досвіду інших пострадянських країн. Також
запропоновані варіанти співпраці приватного бізнесу, випускників вищих
навчальних закладів і чиновників в створенні інтегрованих електронних послуг.
Ключові слова: електронний уряд, державні послуги, можновладці, приватний
бізнес, прозорі державні закупівлі, розвиток електронних сервісів.

The actuality of the issue. Today we are living in an era of advanced
technology. If the country wants to be successful and keep up with the times – it is
the government who is expected to pay greater attention to the adoption of
electronics and cloud technologies in its management. In the 21st century the success
of a business often depends on how much time and money should be spent on
business registration, registration of authorization documents, and payment of taxes.
In countries where officials are using e-government and cloud technologies, all of the
above procedures and services usually occupy a minimum amount of time.
Moreover, citizens do not have contact with officials and in this way the level of
corruption and administrative pressure is still low.
Unfortunately, the e-government and the e-services are poorly developed
in Ukraine, which contributes to corruption and abuse of power. Ukrainians
sometimes have to wait for obtaining a permit or important documents for
months, while in other countries these services or documents can be issued to
get throughout the day. As a result, investors being aware of the high level of
corruption and bureaucracy in Ukraine do not seem to be eager to invest in
the national economy, thus making the country an outsider on the ease of
doing business and the development of e-government. This, consequently
may adversely affect the image of the country as a whole. Therefore, to make
the economic breakthrough of doing business and ease of service, the
introduction of e-government is more relevant than ever.
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The purpose of the article: on the basis of analysis of the experience of
adoption of e-government in Eastern European and Baltic countries to
determine the main directions of implementation of this system in Ukraine
and its influence on the further development of our economy.
Analysis of publications. Theoretical groundings and experience of
development of e-government were broadly studied by Bozhena Sheremeta,
Malwina Popiolek, Nikita Polataiko [1], [2]. The main factors affecting the
interaction of government and business interact in a web environment were
the subject of scientific research of Rhoda C. Joseph [3]. The experience of
implementation of e-government in the post-Soviet countries was investigated
by Georgian official Paata Sirbiladze [4]. Still there is a rising actuality of
systematization and searching of all necessary tools and experience which
will help to implement such system in Ukraine.
The main resuys of research. E-government (also known as e-gov,
Internet government, digital government) is the digital interactions between a
citizen and their government (C2G), between governments and government
agencies (G2G), between government and citizens (G2C), between
government and employees (G2E), and between government and
businesses/commerce (G2B). The ultimate goal of the e-government is to be
able to offer an increased portfolio of public services to citizens in an
efficient and cost effective manner [5]. E-government provides for
government transparency. Government transparency is important because it
allows the public to be informed about what the government is working on as
well as the policies they are trying to implement. Simple tasks may be easier
to perform through electronic government access. Many changes, such as
marital status or address changes can be a long process and take a lot of paper
work for citizens. E-government allows these tasks to be performed
efficiently with more convenience to individuals. It is also an easy way for
the public to be more involved in political campaigns. The use of digital
interaction between citizens and their government increases the responsibility
of voters and contributes to more active participation of citizens in the
election. It is convenient and cost-effective for businesses, and the public
benefits by getting easy access to the most current information available
without having to spend time, energy and money to get it.
For Ukrainian business the introduction of electronic government
simplifies online registration of companies, trademarks, acquisition of
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patents, licenses, etc. But directly to the state apparatus – savings on its
content (for example, in Britain thanks to the use of e-government saves
about $3 billion annually), increased levels of trust and transparency,
optimization of government procurement, aggregation, and interaction of the
individual agencies to provide integrated public services [6].
The implementation of e-government in Ukraine has a lot of difficulties
and obstacles. First of all, our government has no political will to implement
everything at once. There are some problems with the development of
electronic services and clouds technology due to the conflicts with finance
groups who have a close business links with government. It is much better for
business people to make a business without transparent tenders and earn on
kickbacks. The second reason is that there is no common strategy and
platform for building e-government. Nowadays, in Ukraine there are two
candidates who in the future may become the Foundation for the creation of a
single center providing services and information. They are Prozorro and
iGov. Prozorro is a system created through the initiative of NGOs,
commercial platforms, public authorities, and businesses. Their goal is
transparent and effective public spending and corruption preventing through
public monitoring and a wider range of suppliers [7]. IGov is another
example of future platform for development e-services in Ukraine. The main
target of this electronic application is to unify all public services on one
website. But in spite of all the difficulties and the struggle for the
implementation of e-government, we have made first steps for developing
transparent and efficient e-government. On 15 September 2015 Verkhovna
Rada adopted the bill on the transfer of all public procurement in electronic
form. The platform for all state procurement must be e-platform Prozorro.
Today for Ukraine there are a lot of successful examples of
implementation of e-government. One of the most significant e-development
was in Estonia after the collapse of USSR. The level of technological
advancement in Estonia during the 1989-2000 could be defined as low-grade.
Estonia’s IT environment was counted as “typical of the region” . Estonia
lacked “technological conveniences” that were taken for granted in Western
countries, eg the telephone system functioned poorly. Therefore, Estonia’s
case is interesting because, in comparison with other countries, technological
advancement happened later than in the Western world. While others were 10
or even 20 years ahead in the development of e-government, Estonia was still
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trying to find its path. It is interesting to witness a country that started its
technological processes so late but has reached the same level of development
than other (wealthier) states. Estonia could be considered fortunate to have
started building its information and communication technologies in an era
when the internet was just in developing stages and thus could take advantage
of its newly-found functionality in implementing modern technologies.
Similarly to other contemporaries, Estonia had political, governmental, social
and economic systems that were all Soviet, that needed to be restructured
after Estonia regained its independence on 20 August 1991. Numerous
necessary reforms derived from pragmatic rather than ideological reasons.
Some of the challenges were related to implementing liberal economic
policies, transforming the political ideology, reduce the influence of
government on business, free access to all necessary public information so
that it would be acceptable to the newly re-structured modern society,
integration to the Western community. Some relevant details and events in
the evolution of Estonia’s electronic government were brought out in first
years of independence. In 1993, a strategy paper was prepared by the IT
community for establishing foundations and principles for the management of
modern, well-functioning state information systems. Subsequently, a
specialized IT department was established in the central government and
additional finances were allocated for all IT expenditures at the various
government agencies. Furthermore, the development of e-government and
information and communication technologies in general was moduled by a
number of laws. The first was “the law of private data protection” in 1996;
second, “the law of databases in 1997; third, “the foundations of informatics”
in 1996; fourth, “the law of identification documents and digital signature” in
2000; and fifth, “the foundations of information politics” in 1998 [8].
Government IT procurement was subsequently unified and these efforts
concluded with the launch of a government wide backbone network EEBone
(“Peatee” – throughway in Estonian) in 1998. The network joined
governmental units with secure access to the internet and intranet.
Additionally, the X-Road network was implemented in 2001 that, in turn,
enabled a diverse range of government databases to communicate with one
another (Figure 1). It allowed government officials as well as individuals to
access information in these databases.
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The banking sector benefitted from the liberal economic regime and
sound financial policies. That, in turn, became an influential IT innovator by
introducing online banking in 1996. The system was simple, of high quality
and secure, and that attracted the majority of internet users to become its
customers. Subsequently, these qualities lead many state agencies to use the
identification verification system in online banking. That enabled government
services to work online. Since 2000, Estonians have had the opportunity to
file their taxes online using identity verification in the online banking system.
A larger number of services became accessible through online banking
systems, eg buying a bus pass online, paying for utilities and phone service,
and participating in local and general elections. In addition, the identification
system allows its users to identify themselves through private sector partners’
websites by using the same system based on online banking.

Figure 1.The structure of Estonian e-government
Source: [8]

The role of governments is constantly changing and the functions of a
government are congregating as increasingly more services and transactions
are expected to be delivered in a more efficient way. Electronic government,
a concept that initially emerged in the public administration of industrial
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countries, was developed as a response to these expectations [9].
Furthermore, e-government has become increasingly relevant in delivering
efficient services and value in public administration, central government and
restructured state information systems. ICTs are helping to achieve these
emerging goals by providing new and innovative solutions and by supporting
governments in integrating and enriching the ways communication flows both
locally, and globally.
Estonia’s experience has shown an example of a novel country that has
implemented modern e-government practices in a short time period with
limited resources. It is a case of a country that has seemingly built its
information infrastructures from scratch, although having access to knowhow and the possibility to import computer technologies. The circumstances
and technological advancement that Estonia had 20 years ago provided
unique possibilities and solutions that cannot be copied in the current,
technologically different time. However, it can be assumed that the
importance of e-government systems continues to increase, and thus, this case
provides valuable lessons on how starting from scratch and while having
limited resources one can still achieve successful results.
Another more intresting expample of development e-government is
Poland. Before the implementation of e-government in Poland started, it had
been very important to extensively computerize the offices. It was necessary
to develop ICT infrastructure. It is difficult to talk about polish e-government
in isolation from the European Union context. The development of electronic
solutions implemented by the polish government is closely associated with
the integration processes [10]. Before access to the EU, Poland had to fulfill
a number of varied conditions. Some of them were related to implementation
of e-government solutions.
Firstly, the Public Information Bulletin (BIP) was introduced. It is a
united system of web pages, designed to make public information available
for the general public. The Public Information Bulletin (BIP) was created for
public access to the public information in digital form. The Bulletin consists
of web sites on which public authorities and other entities performing public
functions provide public information required by Polish law.
In 2002, the concept of Wrota Polski (Polish Gateway) was presented. It
was created to make an integrated information system, enabling provision of
public services via the Internet, and in a broader sense, to open the country
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Conclusion. Today, after the Revolution in 2013-2014 Ukraine has a unique
chance to change country from crony-capitalism state to liberal democracy state with
developed institutes and strong middle class. One of the most important things which
the Ukrainians must do in order to be wealthy nation is to reduce the influence of
government on their economic, social life and to build transparent and independent
machine which will provide services and useful information. So, there are some steps
which must make our government and Ukrainians in order to create really
transparency e-government.
First of all, a unified concept of e-gov should be developed and approved
[12]. Also the creators have to describe a particular path of development, to
take into account the different experiences of other countries (in our case,
Poland, Estonia), norms, directives and regulations of European Union and
with the introduction of digital technology at the state level. Secondly, to
create a single authority with extended powers, which will be able to
coordinate the process of implementation of this concept and achieve real
results. Furthermore, the financial side of implementation e-government must
be solved at the beginning of creating such important system. Employees who
will be responsible for the development of e-government, procurement of
high quality equipment, servers and maintenance of the entire system should
receive higher salaries. This will ensure that the government will not develop
cyber-corruption, cyber-crime and would not undermine the national security
of the country. In our case, money for creating such system will be given by
European Union and United States of America. Finally, one of the most
important aspects: it is the attraction of highly qualified programmers, who
will create a highly secure government network. In different West countries
the best and most talented programmers are taken on the public services after
their graduation. Motivation in the form of large salaries and career
promotion really does work. In many countries these factors have built a
transparent, efficient and secure e-government system.
To sum everything up, we can say that the implementation of egovernment now is more relevant than ever. Many of us would agree that it is
not a panacea for all problems in the country. But in our country the
electrification of all public services play a great role due to the historical
development. Most of the troubles in Ukraine are due to the not efficient and
incompetent management of our government. The government's role in the life
of business and population is exaggerated. E-government aims to reduce the role
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of officials, the level of corruption in the lives of citizens and businesses.
Implementation will save the time and money of all of us. In this situation will
benefit both the state and ordinary citizens. Business will come out of the
shadows and begin to pay taxes and the government can use tax revenues to
increase the level in the life and development of the state as a whole.
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УДК 658:338.432:633.85
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ
ПРИРОДНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
Шрамко І.І.
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В сучасних умовах ринкової економіки олійні культури займають провідне місце
серед джерел формування грошових надходжень. Виробництво олійних культур
забезпечує населення продуктами харчування, тваринництво – кормами,
промисловість – сировиною. Природне аграрне виробництво дозволяє зменшити
негативний вплив на стан навколишнього середовища та підвищити екологічну
якість продукції. Головною складовою природного агровиробництва виступає
збереження родючості ґрунту. Цьому сприяє використання високотехнологічної
сільськогосподарської техніки. У статті проаналізовані дані щодо вирощування
олійних культур в Україні та світі. Встановлено динаміку виробництва,
структуру площ та урожайності олійних культур у вітчизняному сільському
господарстві. Розглянуто технічне забезпечення природного агровиробництва
соняшника, ріпаку та сої. Запропоновано механізми модернізації техніки для
вирощування та збирання олійних культур.
Ключові слова: олійні культури, природне агровиробництво, технічні засоби,
ефективність.

UDC 658:338.432:633.85
ECONOMIC ANALYSIS OF THE TECHNICAL DEVELOPMENT OF
THE NATURAL AGRARIAN PRODUCTION OF OIL CULTURE
Shramko I.
Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

In the modern market economy oil cultures occupy a leading place among the sources
of cash income. Oil cultures production provides population with food, animal - feed,
industry - with raw materials. Natural agrarian production allows reducing the negative
impact on the environment and improving the environmental quality of products. The
main component of natural agrarian production is a preservation of soil fertility. It is
promoted by using Hi-Tech agricultural machinery. The article analyzes data on the
cultivation of oil cultures in Ukraine and abroad. Production dynamics, structure of
area and productivity of oil cultures in the national agriculture have been established.
Technical maintenance of natural agrarian production of sunflower, rapeseed and
soybean has been considered. The article offers mechanisms of machinery
modernization equipment for cultivation and harvesting of oil cultures.
Keywords: oil cultures, natural agricultural production, machinery.
© Шрамко І.І., 2015
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Актуальність проблеми. Внаслідок інтенсивного ведення аграрного
виробництва швидко зростає екологічна загроза природному середовищу.
Це стимулює розробку альтернативних моделей землеробства, які краще б
відповідали інтересам суспільства. Ці моделі ґрунтуються на глибокому
розумінні процесів, що відбуваються в природі. Вони спрямовані на
поліпшення структури ґрунтів, відтворення їх природничої родючості та
сприяють утворенню екологічно стійких агроландшафтів [1].
Традиційно олійні культури в Україні вважаються однією із важливих
експортних груп сільськогосподарської продукції та займають у структурі
виробництва продукції рослинництва до 15%. Соняшник, ріпак та соя є
джерелом одержання цінної продукції продовольчого і технічного призначення. Але вирощування олійних культур із застосуванням низького рівня
матеріально-технічного забезпечення призводить до виснаження природних ресурсів: зниження біологічних якостей ґрунтів як наслідок
порушення сівозмін та використання великої кількості хімічних засобів
захисту рослин, переущільнення ґрунту в зв’язку з використанням важкої
та малозахватної техніки, забруднення хімічними елементами при втраті
паливно-мастильних матеріалів. Тому потрібна економічна підтримка
адаптації технологій природного агровиробництва сільськогосподарських
культур олійного сегменту [9].
Аналіз останніх досліджень. Питаннями ефективного функціонування підприємств із виробництва олійних культур, прогнозуванням їх
інноваційного розвитку, запровадження ресурсоощадних технологій при
вирощуванні соняшнику, сої та ріпаку за різних часів розглядали вітчизняні
вчені М.М. Ільчук, Г.М. Калешнік, М.В. Калінчик, І.Г. Кириленко,
С.М. Концеба, В.І. Перебийніс, В.І. Ткачук, О.В. Ульянченко,
О.М. Шпичак та інші науковці.
Зокрема проблемами формування ринку ріпаку і продуктів його
переробки присвячено наукові праці Ф.Ф. Адамеля, В.І. Бойка,
В.Д. Гречкосія, О.Г. Дерев’янка, А.А. Побережної, Л. фон КрамонаТаубеля, Л. Штрівера.
Фундаментальними багатоаспектними дослідженнями виробництва
соняшнику займаються вітчизняні вчені-економісти: В.Я. Амбросов,
В.Г. Андрійчук,
В.І. Бойко,
О.В. Воронянська,
П.І. Гайдуцький,
М.В. Гладій,
О.Д. Гудзинський,
Ю.В. Домашенко,
М.В. Зубець,
О.В. Крисальний,
І.І. Лукінов,
П.М. Макаренко,
М.Й. Малік,
Л.Г. Чернюк,
Л.О. Мармуль,
П.Т. Саблук,
М.Й. Хорунжий,
О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин.
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Питання виробництва та використання сої, з урахуванням світових
тенденцій та досвіду розкрито в роботах А.А. Бабич-Побережної,
В.І. Заверюхіна, В.Г. Лазаря, О.В. Подобєдова, В.В. Позднякова,
В.Н. Тимченко та інших вчених. Проте сучасні економічні реалії щодо
кризи, незавершеності аграрної реформи викликаної порушеннями агротехнологічних прийомів вирощування олійних культур та глобальні
світові тенденції розвитку сільського господарства стосовно підвищення
конкурентоспроможності, інтеграції ринків, приділення уваги охороні
навколишнього середовища стосовно природного агровиробництва
соняшника, ріпаку та сої.
Метою публікації є дослідження основних тенденцій виробництва
олійних культур, проведення економічного аналізу технічного забезпечення природного агровиробництва у рослинництві та одержання
рекомендацій із його поширення на соняшник, ріпак та сою.
Викладення основного матеріалу дослідження. За останні два
десятиріччя значно зріс попит в світі на олійну жирову продукцію, що
зумовило розширення посівних площ під основні олійні культури в
Україні з 1803,7 тис. га у 1990 році до 7840,4 тис. га у 2014 році або в 4,3
рази одночасно зі збільшенням виробництва в зазначений період з
2800,3 тис. т. до 16213,7 тис. т або в 5,7 раз [9].
Основними олійними культурами України є соняшник, ріпак та соя.
Їх провідними виробниками є сільськогосподарські підприємства, котрі
вирощують 85% соняшнику, 98% ріпаку, 93% сої. В розрізі регіонів
України в 2014 році першість серед сільськогосподарських підприємств по
виробництву соняшника посідає Кіровоградська область (930,6 тис. т) при
середній врожайності 22,8 ц/га на площі 407,8 тис. га. Дніпропетровська
область займає третю позицію рейтингу з 820 тис. т зібраного врожаю з
площі 472,1 тис. га, врожайність при цьому сягнула 17,4 ц/га, що на
4,6 ц/га нижча середнього показника по країні. Серед особистих селянських господарств по виробництву соняшника перше місце також
займає Кіровоградська область (234,8 тис. т врожаю, при урожайності
17,1 ц/га на площі 137 тис. га). Дніпропетровська область знаходиться на 5
позиції з 125,3 тис. т зібраного насіння соняшнику з площі 86 тис. га при
урожайності 14,6 ц/га. В цілому особисті селянські господарства
виробляють 14% урожаю соняшника від загальної кількості.
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У вирощування ріпаку в 2014 році сільськогосподарські підприємства
Одеської області досягли найкращих результатів. При посівній площі
115,2 тис. га та урожайності 20,9 ц/га кількість зібраного врожаю склала
240,4 тис. т. Такий значний результат досягнуто за рахунок великого
обсягу посівних площ. В Хмельницькій та Вінницьких областях середня
врожайність становила 31 ц/га, що дозволило з вдвічі менших посівних
площ зібрати значний врожай насіння ріпаку, в середньому рівний
220,8 тис. т. Сільськогосподарські підприємства Дніпропетровської
області посідають 8 місце з виробництва насіння ріпаку на 56,9 тис. га
посівних площ при врожайністю 17,2 ц/га. При вирощуванні сої перше
місце серед областей України в розрізі сільськогосподарських підприємств
займає Хмельницька область. Її посівна площа (219,6 тис. га ) та валовий
збір (6156,6 тис. т) майже в двічі перевищує аналогічні показники
Вінницької та Київської областей [2].
В цілому в порівнянні з 2013 роком у 2014 році виробництво
олійних культур зросло на 370,5 тис. т. При цьому збір соняшника
зменшився на 660,9 тис. т (6%), ріпаку – майже не змінився, а сої –
збільшився на 1102 тис. т (42%).
Встановлено, що позитивний вплив на обсяги виробництва олійних
культур справляє проведення вологозарядкового поливу, котрий
проводять восени по борознах ґрунту. Така технологія поливу
призводить до збільшення врожайності на 5ц/га для соняшника, 10 ц/га
для сої та 2 ц/га для ріпаку. Провівши аналіз динаміки посівних площ на
политих і зрошуваних землях, виявлено, що посіви соняшника в 2014 році
в порівнянні до 2004 року збільшилися на 14,4 тис. га, сої – на 74 тис га. За
цей час при збільшенні врожайності соняшника, на 7,6 ц/га виробництво
його насіння зросло на 46,6 тис. т. Збір врожаю сої підвищився на 241,4
тис. т при рості її врожайності на 4,2 ц/га.
Динаміка структури посівних площ олійних культур України
наведена в табл. 1. При аналізі структури площ протягом 1990-2014
років виявлено виразне збільшення посівних площ.
Так, у 1990 році площа під соняшником складала 1626,3 тис. га,
ріпаком – 89,6 тис. га, сої – 87,8 тис. га, а у 2014 році, відповідно, по
5212,2 тис. га, 865,3 тис. га та 1792,9 тис. га. Збільшення посівів
соняшника відбулося в 3,2 раз, ріпаку – в 9,6 раз, а сої – навіть в 20,4
раз. Такий значний ріст зумовлений суттєвим збільшенням попиту на
продукцію олійно-жирового комплексу як в Україні, так і за кордоном.
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Таблиця 1 - Динаміка структури посівних площ основних олійних
культур України, тис. га
Посівна
площа
Соняшник
Ріпак
Соя

1990
1626,3
89,6
87,8

2010
4525,8
862,5
1036

Роки
2011
2012
4716,6
5081,7
832,8
547
1110,3
1412,4

2013
5090,1
996,1
1351

2014
5212,2
865,3
1792,9

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [2]

При проведенні аналізу структури посівних площ в розрізі окремих
областей України можна зробити висновок, що лідерами у вирощуванні
олійних культур в 2014 році стали: Запорізька область (578,9 тис. га
соняшника), Одеська область (120,5 тис. га ріпаку) та Хмельницька
область (225,5 тис. га сої). Аналогічні показники посівних площ соняшнику, ріпаку та сої по Дніпропетровській області склали, відповідно,
558,1 тис. га, 57,6 тис. га 5,8 тис. га. Таким чином, в рейтингу областей
України Дніпропетровська область посідає 2 позицію по соняшнику,
провідну 4 позицію по ріпаку, але одну з найгірших, 21 позицію, по сої.
Збільшення виробництва основних олійних культур в Україні здійснюється в основному за рахунок розширення посівних площ. Динаміка
виробництва в межах України представлена в табл. 2.
Таблиця 2 - Динаміка виробництва основних олійних культур України
Культура

1990

2010

Соняшник
Ріпак
Соя

2570,8
130,2
99,3

6771,5
1469,7
1680,2

Соняшник
Ріпак
Соя

15,8
14,5
11,3

15,0
17,0
16,2

Роки
2011
2012
Виробництво, тис. т
8670,5
8387,1
1437,4
1204,4
2264,4
2410,2
Урожайність, ц/га
18,4
16,5
17,3
22,0
20,4
17,1

2013

2014

11050,5
2351,7
2774,3

10133,8
2198,0
3881,9

21,7
23,6
20,5

19,4
25,4
21,6

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [2]

Аналізуючи стан виробництва в цілому по Україні, можна зробити
висновок, що загальні врожаї соняшника збільшилась в 2014 році в 3,9 рази
відносно 1990 року, ріпаку – в 19,1 рази, сої – в 39 разів. Такий сплеск
виробництва сої обумовлено збільшенням попиту на соєву олію, адже вона
містить велику кількість вітаміну Е, що складається з обох його форм – Е1
та Е2. Тільки в такому сполученні вітамін Е засвоюється на 100%.
Додатковим стимулюючим чинником в даному разі було також зростання
попиту на продукти харчування з використанням білка сої, що добре
перетравлюється, розчиняється в воді і, відповідно, легко засвоюється.
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Проводячи аналіз стану виробництва основних олійних культур в
розрізі областей України, можна відзначити, що лідером у виробництві
соняшника в 2014 році виступає Кіровоградська область. Слід
зазначити, що вона тримає лідерство на протязі трьох років. У
виробництві ріпаку лідером 2014 року стала Одеська область, а сої –
Хмельницька область. Дніпропетровська область входить в трійку
найбільших виробників соняшника. Обсяг його виробництва складає
945,6 тис. т. Вирощуванню ріпаку та сої приділяється набагато менше
уваги. Так, виробництво ріпаку у Дніпропетровській області за 2014 рік
склало 99,0 тис. т, а сої всього 6,9 тис. т. Такий низький рівень
вирощування сої в області зумовлений грунтово-кліматичними
умовами. Дніпропетровська область не входить до «соєвого поясу»
Лісостепу України, що об’єднує в собі Вінницьку, Київську,
Полтавську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Хмельницьку,
Черкаську й Чернівецьку області. Безумовно, частина земельних угідь
Дніпропетровської області відноситься до зони Лісостепу, проте
провідна частина Дніпропетровщини належить до зони Степу, що
обмежує вирощування сої на цій території через замалу кількість опадів.
Згідно даних FAO за 2011-2013 роки про виробництво соняшника,
ріпаку та сої в світових масштабах (табл. 3), можна зробити висновки,
що серед провідних країн світу лідером у виробництві соняшника у 2013
році є КНР – 2423,24 тис. т. Посівні площі Китаю перевищили західноєвропейського лідера, Францію, на 423,29 тис. га, при врожайності 26,4
ц/га. Але слід зауважити, що світовим лідером по експортним потужностям соняшника виступає Україна.
КНР також має стабільно високий рівень виробництва ріпаку.
Зокрема, у 2011-2013 роках його врожаї склали в середньому
13963,78 тис. т. Посівні площі ріпаку в Китаї перевищують показники
західно-європейських лідерів, Франції та Німеччини, в середньому на
5900 тис. га. Саме цим обумовлюється високий врожай ріпаку, адже
врожайність в КНР менша, чим в Німеччині понад в 2 рази.
Стабільним лідером у виробництві сої виступають США, де
останні роки зберігаються практично незмінні посівні площі, приблизно
по 21242,64 тис га. При середній врожайності 27,9 ц/га загальне
виробництво сої становить 85243,24 тис. т.
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Таблиця 3 - Динаміка виробництва олійних культур в світі

Країна

2011

Соняшник
2012

2013

Ріпак
2012

2011

2013

2011

Соя
2012

14458,03
880,00
5784,30
4370,07

14485,10
84191,93
2,00*
122,52

12800,15
82054,80
2,00*
103,94

2013

Виробництво, тис. т.
Китай
США
Німеччина
Франція

2313,00
924,55
53,20
1880,71

2322,65
1263,57
62,80
1572,95

2423,24
922,00
46,10
1582,45

13426,01
698,91
3869,50
5369,01

14007,32
1112,23
4821,10
5463,18

11951,38
89483,00
2,00*
110,28

Урожайність, ц/га
Китай

24,6

26,1

26,4

18,2

18,8

19,2

18,3

18,9

17,5

США

15,6

16,9

15,4

16,5

15,8

12,8

28,1

26,6

29,1

Німеччина

19,8

23,7

21,0

29,1

36,9

39,4

20,0*

20,0*

20,0*

Франція

25,3

23,1

20,5

34,5

33,9

30,3

29,4

27,8

25,6

7519,43
685,00
1465,60
1437,73

7889,05
29856,41
1,00*
41,57

6755,08
30798,53
1,00*
37,36

6790,98
30703,00
1,00*
42,99

Посівна площа, тис. га
Китай
США
Німеччина
Франція

940,20
589,96
26,80
740,72

888,51
745,03
26,40
679,97

923,39
596,00
21,90
770,73

7347,13
422,62
1328,60
1556,02

7431,87
700,56
1306,20
1607,18

Джерело: складено за даними FAO [5]
* - по неофіційним даним
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Аналізуючи дані по врожайності олійних культур за 2004-14 роки в
межах України та світу, встановлено, що коливання показників по
соняшнику в Україні становить 31%, в світі – 49%; по ріпаку в Україні –
48%, в світі – 68%; по сої в Україні – 42%, в світі – 50%. Середня
врожайність соняшника в Україні становила 15,4 ц/га, в світі – 20,6 ц/га;
ріпаку в Україні – 18,4 ц/га, в світі – 26,4 ц/га; сої в Україні – 16,5 ц/га, в
світі – 21,9 ц/га [2]. Стабільно високий рівень виробництва олійних
культур досягається екстенсивними способами, а саме, сталим
розширенням посівних площ на протязі досліджуваного періоду. При
цьому мало уваги приділяється дотриманню вимог сівозміни й підбору
гібридів для посіву. Через недостатній рівень урожайності олійних
культур та його коливання Україна в середньому втрачає на соняшнику
приблизно 94 млн. грн., на ріпаку – приблизно 26 млн. грн., на сої – 20
млн. грн. Всі ці недоотримані прибутки могли б піти на покращення
насіннєвої бази та вдосконалення технічних засобів.
Загальна тенденція більш високої урожайності олійних культур в
світі зумовлена тим, що більшість насіннєвих лідерів вище олійних
культур розміщена саме в Європі: EURALIS Semence (Франція) для
соняшнику, ріпаку та сої; Lembke (Німіччина) – для ріпаку; Saatbau
(Австрія) – для ріпаку та сої [5].
До факторів підвищення врожайності можна віднести використання
органічних і мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин та
боротьби зі шкідниками (пестицидів, гербіцидів тощо), вирощування
високоврожайних сортів, впровадження комплексної механізації, інтенсивних та індустріальних технологій тощо. Використання вище
зазначений факторів інтенсифікованого підвищення врожайності
сільськогосподарських культур негативно впливає на загальний стан
навколишнього середовища та екологічну якість продукції. Тому
останнім часом все більше уваги приділяється природному
агровиробництву, основою якого виступає збереження та підвищення
якості ґрунту. Родючий ґрунт повинен бути багатим на органічні
речовини. Тільки в живому ґрунті мінеральні елементи під впливом
вологи, тепла і ґрунтових мікроорганізмів переходять в добре
засвоювану рослинами форму.
При використанні методів природного агровиробництва необхідно
поєднувати складові щодо: поверхневого обробітку ґрунту; дотримання
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сівозмін; відновлення родючого шару ґрунту; вирощування сидеральних
культур. Перша складова природного агровиробництва звичайно
включає в себе не тільки обробіток ґрунту, а й всі інші механізовані
операції. Розглянемо детальніше економічні аспекти технічного
забезпечення природного агровиробництва соняшника, ріпаку та сої.
Технологічні карти вирощування олійних культур включають в
себе наступні операції: основний обробіток ґрунту, передпосівний
обробіток та сівбу, догляд за посівами та збирання врожаю, що
переважно передбачені у традиційному землеробстві [8]. Наприклад,
при основному обробітку ґрунту здійснюється оранка, інколи з
одночасним боронуванням. Передпосівний обробіток включає
культивацію та боронування з одночасним внесенням мінеральних
добрив, при посіві рекомендується застосування гербіцидів. Згідно
технологічних карт, для цього використовуються трактори Т-150К,
МТЗ-6Л, ХТЗ-170 та причіпних агрегатів ЛДГ-15, ПГ-0,3,ПТК-9-35,
БЗСС-1,0, Європак Б622-6000, СКПП-12, ОП-2000-2-01 та інші [8].
Перелічена техніка не відповідає вимогам природного агровиробництва.
Аби сільськогосподарський бізнес був рентабельним, необхідно
скорочувати експлуатаційні витрати і підвищувати продуктивність на
кожному етапі робіт. Ефективнішим буде залучення інноваційної
техніки іноземного виробництва, причому як самостійно, так і в
комбінації з вітчизняною. Такі світові лідери виробництва сільськогосподарської техніки, як John Deere, New Holland, Caterpillar, Case,
Massey Ferguson забезпечують високий рівень продуктивності та
надійності механізмів, високі експлуатаційні характеристики,
екологічність роботи всіх пристроїв.
Розглянемо один із можливих варіантів використання більш
сучасної сільськогосподарської техніки. Так, для поверхневого
обробітку ґрунту та посіву соняшника, ріпака та сої можна
використовувати трактор JD8320R. Для різних операцій він
комбінується з бороною JD637, культиваторами JD2210 та K1000ps,
сівалками JD1745, KV Optima HD та JD1890. Вся ця причіпна техніка
характеризується більшою шириною захвата, в середньому в 2 рази, що
дозволяє зменшити кількість проходів трактора по полю і, відповідно,
знизити навантаження на ґрунт. Використання вище вказаних сіялок
зменшує ущільнення ґрунту та після посіву, адже вони забезпечують
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точне копіювання профілю поверхні та в сполученні з механічною
системою прижимного зусилля досягають оптимальної посадки та
контакту насіння з ґрунтом. Через це зникає необхідність в придбанні та
експлуатації
окремих
котків.
При
порівнюванні
вартості
сільськогосподарської техніки встановлено, що в середньому ціни на
іноземну техніку в 4 рази більші, ніж на вітчизняні аналоги. Так, трактор
JD8320R коштує в середньому 5500000 грн., культиватор JD2210 –
154000 грн., сівалка JD1745 – 3190000 грн. Але більш висока ціна
згодом повністю компенсується надійністю та економністю придбаної
сільського сподарської техніки. Витрати палива при її експлуатації
залежать від ряду факторів: швидкості руху, стану ґрунту, кількості
маневрів, ширини та глибини роботи причіпного знаряддя і так далі.
Але при 75% навантаження від повної потужності економія палива
складає в середньому 25%. В розрахунку на 1000 га на операціях
попереднього обробітку ґрунту та посіву це складає 96000 грн. (в цінах
вересня 2015 року).
При розгляді операцій по збиранню врожаю використання застарілих
вітчизняних комбайнів приводить тільки до його втрат та великих витрат на
ремонтні роботи. Втрати врожаю при запізненні збирання на 10-12 тижнів
досягають 25-30%, тому аграріям необхідно мати таку кількість комбайнів,
які забезпечать збирання вирощеного насіння в оптимальні строки. Середня
продуктивність комбайнів John Deere складає близько 4,5 т/га,
розвантаження бункера займає в середньому 1,5 хвилини. Використання
спеціалізованих ріпакових столів Zurn (Німеччина) дозволяє зменшити
втрати при збиранні на 30%. При ціні комбайну DJW660 4950000 грн. він
окупається в середньому за 5 сезонів роботи за умов повноцінної
експлуатації. Тільки на зменшенні втрат можна з 1000 га доотримати до
3511200 грн. виручки по соняшнику, до 4692000 грн. на ріпаку та 4207500
грн. на сої [6].
Використання
техніки
John
Deere
надає
можливість
використовувати систему JDLink, що поєднує бездротові технології та
унікальні рішення точного землеробства. Три складові даної системи
дозволять:
JDLink Select – визначити гео-межі індивідуальних машин, проводити моніторинг машинного часу, визначати планове технічне
обслуговування;
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JDLink Ultimate – підвищити ефективність використання палива,
оптимізувати використання техніки;
JdLink Harvest – відслідковувати налаштування по збору врожаю,
проводити аналіз продуктивності роботи агрегатів.
Система JDLink дозволяє скоротити на 10% площі перехльостів при
виконанні будь-яких сільськогосподарських робіт, а тому і зменшити
ущільненість
ґрунту,
що
відповідає
вимогам
природного
агровиробництва. При цьому супутниковий сигнал допускає мінімальну
похибку ± 2 см.
За оцінкою представника компанії «John Deere» Юрія Сайлера,
використання їх техніки з системою точного землеробства зберігає до
10% врожаю. А це дозволить додатково зібрати з 1000 га соняшника,
ріпаку та сої приблизно на 4136900 грн. [3]. Всі ці кошти можна
направити на вдосконалення матеріально-технічної бази аграрного
виробництва за природними принципами господарювання.
Дослідивши процес ведення аграрного виробництва в провідних
країнах світу, можна зазначити про доцільність кооперації у використанні
сільськогосподарської техніки. Наприклад, в США, Німеччині, Франції,
Великобританії та Канаді, від 20 до 70% малих форм господарювання в
сільському господарстві охоплено різними формами кооперування в
придбанні, спільному користуванні та обслуговуванні техніки. Якщо
високопродуктивні й спеціалізовані машини потрібні на короткий термін,
більшість землевласників користуються послугами об’єднань власників
техніки – машинних рингів.
Потужними конкурентами для спеціалізованих підприємств, що
надають механізовані послуги, виступають кооперативи по спільному
використанню сільськогосподарської техніки. В них машини та устаткування є колективною власністю. Фінансування таких кооперативів
здійснюється за рахунок позик, дотацій та власного капіталу.
Об’єднання, що включають 50-100 членів, називаються машинні пули. В
них для обслуговування та утримання техніки наймаються
спеціалізовані фахівці.
В будь-якому випадку форми спільного придбання та використання
техніки доцільно використовувати для господарств, які територіально
розташовані поруч та мають приблизно рівні обсяги робіт.
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Також в США, Канаді та країнах Західної Європи існують
самостійні підприємства, що надають механізовані послуги для
вузькоспеціалізованих робіт (найчастіше, це оранка та збирання
врожаю).
В багатьох країнах агровиробники забезпечуються технічними
засобами через постачальницько-збутові кооперативи.
При значному подорожчанню сільськогосподарської техніки стало
вигідно використовувати прокат та оренду окремих засобів та
механізмів. На цих умовах можуть функціонувати формування у вигляді
незалежних машино-тракторних станцій.
На теренах України за високої ціни на новітню закордонну техніку,
доцільно засновувати та використовувати такі форми спільного
використання техніки як машинні ринги та кооперативи, більше уваги
приділяти лізинговим формам довгострокового і майнового
кредитування в агропромисловому комплексі. Нажаль, в 2014 році по
цим державним програмам було закуплено всього 1,5% техніки та
обладнання. У країнах з розвинутою ринковою економікою частка
лізингу в інвестиціях на придбання машин і обладнання становить у
США – 31%, Великобританії – 24%, Франції – 22% та Німеччині – 20%.
В США федеральні бюджетні асигнування на сільське господарство
виділяються у вигляді прямих грошових виплат, пільгових кредитів,
безвідсоткових позик. Сільськогосподарським виробникам надають
податкові пільги на інвестиції, пропонуються відстрочки платежів за
кредитами. Субсидії в розвинутих країнах складають від 20% у США до
75% в Норвегії [7].
Сучасний стан агровиробництва в Україні характеризується низьким
рівнем прибутковості. Тому сільськогосподарські підприємства є некредитоспроможними, що унеможливлює отримання банківських позик. На стан
кредитування аграрного сектору також негативно впливає фінансове
становище самих вітчизняних банків. За даними Національного банку
України, наприкінці червня 2014 року обсяг наданих кредитів агросектору
склав 66,1 млрд. грн. [4]. В середньому процентні ставки навіть по
сільськогосподарським кредитам в країні складають 20-26% річних, що
приблизно в 5 разів перевищує європейські. У Європі активно функціонує
так звана система Кредитних спілок, яка в Україні не розвинена в силу
законодавчих та ментальних факторів.
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Отже, для створення сприятливих умов ведення аграрного бізнесу в
Україні необхідно покращити інвестиційний клімат, забезпечити стабільність законодавства у сфері інвестування та оподаткування. Державна підтримка виробників олійних культур повинна відбуватися у
загальному руслі підтримки природного сільського господарства і відповідно до стратегії його стабільного розвитку.
Висновки.
1. Виробництво олійних культур в Україні у 2014 році представлено соняшником (5212,2 тис. га посівних площ та понад 10 млн. т
насіння), ріпаком (865,3 тис. га посівів та 2,2 млн. т зібраного врожаю)
та соєю (1792,9 тис. га посівних площ та 3,9 млн. т насіння).
Встановлено, що Україна є найпотужнішим експортером олійних
культур, але через не великі та не стабільні врожайності втрачає на
соняшнику приблизно 94 млн. грн. прибутку, на ріпаку та сої,
відповідно, по 26 млн. грн. та 20 млн. грн. щороку. Вирішити дану
проблему та зберегти природні ресурси, котрі виснажуються від
вирощування олійних культур, дозволяє перехід до екологічних
інноваційних технологій сільського господарства.
2. Природне аграрне виробництво залежить від технічного оснащення. Найкращі світові пропозиції аграрної техніки надають компанії
John Deere, New Holland, Caterpillar, Case, Massey Ferguson, котрі
забезпечують зниження ущільнення ґрунту, економію палива,
зменшення втрат при збиранні врожаю. Висока ціна іноземних тракторів
та комбайнів унеможливлює їх придбання сільськогосподарськими
підприємствами. Виходом із ситуації, за досвідом провідних зарубіжних
країн, є розгортання машинних пулів та рингів, кооперативів по
спільному використанню техніки, вдосконалення державної аграрної
політики з питань кредитування та пільгового оподаткування,
активізація лізингу сільськогосподарського обладнання.
3. Подальші наукові дослідження за піднятою проблематикою
будуть пов’язані зі створенням механізмів оновленням технічної бази
природного аграрного виробництва олійних культур та розробкою
моделей їх запровадження у вітчизняних сільськогосподарських
підприємствах.
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ПЛАНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ ПРОГРАМ ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ
Васьків О. М.
Стадник Ю.А., к. е. н.
Шевчук І.Б., к. е. н.
Львівський національний університет ім. І. Франка

Стаття присвячена практичній реалізації методу кластерного аналізу у процесі
аналізу регіональних кредитних ринків та формування кредитних програм. У роботі
описуються сутність, переваги та процедури реалізації кластерного аналізу,
найбільш поширені методи кластеризації та функції відстаней, які у них
застосовуються. Характеризуються недоліки методу кластерного аналізу та
здійснюється його реалізація на основі даних банківської установи, яка веде свою
діяльність у різних регіонах нашої держави. Метод кластерного аналізу
застосовується для класифікації регіональних ринків (областей західної України) на
яких працює банківська установа за типом позичальника фізичної особи. За
класифікаційні ознаки обрано основні кредитні характеристики позичальника
фізичної особи: середню суму та термін кредиту, середній дохід, вік і соціальну
стабільність позичальника та його кредитну історію. Практична реалізація
класифікації регіональних ринків була виконана у середовищі прикладної програми
для статистичних досліджень STATISTICA. Досліджувані регіони були згруповані
у два кластери, які різняться між собою середнім значенням доходу позичальника
та середньою величиною суми кредиту, який позичають у комерційного банку
фізичні особи. За середніми значеннями інших класифікаційних ознак обидва
кластери схожі між собою. На основі проведеного дослідження були зроблені
висновки та рекомендації для банківської установи щодо формування кредитних
програм для позичальників фізичних осіб на досліджуваних регіональних ринках з
метою якомога повнішого задоволення кредитного попиту клієнтів.
Ключові слова: банківська установа, кредитні
позичальники фізичні особи, кластерний аналіз.

операції,
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PLANNING OF BANK CREDIT PROGRAMS WITH CLUSTER
ANALYSIS METHOD
Vaskiv О.
Shevchuk I., PhD in Econ.Sc.
Stadnyk Yu., PhD in Econ.Sc.

Lviv National University named after I. Franko

The article is devoted to the practical implementation of the method of cluster analysis
in evaluation of regional credit markets and the organization of loan programs
for © Васьків О. М., Стадник Ю.А., к. е. н., Шевчук І.Б., к. е. н., 2015
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clients. The essence, benefits, shortcomings and implementation procedures of cluster
analysis are described in the article. The most common methods of clustering and
functions of the distance which they apply are also characterized. The implementation
of the method of cluster analysis is carried out based on the data of commercial bank
that operates in different regions of our country. The method cluster analysis is used in
the article to classify regional markets (regions of western Ukraine) where banking
institution works. The classification is made by the type of an individual borrower.
The basic loan features of an individual borrower are taken as classification features.
They are the average amount and the term of the loan, the average income, the age and
the social stability of the borrower and his credit history. The classification of regional
markets has been made in the application environment for statistical researches
STATISTICA. The examined regions were grouped into two clusters that differ in the
average income of the borrower and the average size of the loan amount which
commercial bank lend to individuals. The average value of other classifications for
both clusters is similar. The conclusions and the recommendations on forming of loan
programs for individual borrowers in the target regional markets were made for the
commercial bank based on the results of the research.
Keywords: banking institution, credit transactions, classification, borrowers are
individuals, cluster analysis.

Актуальність проблеми. Протягом останніх років банківська
система України функціонує в умовах загальної економічної кризи, яка
нажаль призупинила розвиток банків та підірвала довіру до банківської
системи вцілому. Банкам доводиться долати виклики сьогодення,
пов’язані із значною девальвацією гривні та нестабільністю валютного
курсу, великим відтоком депозитних коштів, нестабільними умовами
ведення бізнесу та низьким рівнем корпоративного управління.
Банківські установи здійснюючи свою діяльність у таких складних
умовах, намагаються залучити депозитні ресурси, зберегти ліквідність,
отримати дохід від своєї діяльності. Найбільш вагомою статтею доходів
банку є відсоткові доходи від здійснення кредитних операцій, важливе
значення серед яких відводиться споживчому кредитуванню фізичних
осіб. Дослідження проблеми організації планування операцій
споживчого кредитування банківської установи, яке реалізується з
позиції реальної практики, є актуальним та необхідним для підвищення
ефективності банківської діяльності.
Аналіз останніх наукових досліджень. Вивченню питань
планування та управління кредитною діяльністю банку присвячено
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чимало праць багатьох вітчизняних, а також зарубіжних економістів, до
яких належать О. В. Дзюблюк, М. І. Савлук, В. І. Міщенко, А. М. Мороз,
В. Т. Сусіденко, О. В. Васюренко, О. А. Кириченко, Н. П. Шульга, Е. Рід,
П. Роуз та ін. Автори О. М. Колодізєв, О. М. Рац, Ю. І. Онищенко,
О. П. Заруцька наводять приклади застосування методу кластерного
аналізу для групування банківських установ за рівнем достатності
капіталу, аналізу фінансового стану банківських установ, планування
депозитної діяльності [2], [3], [5], [7]. Разом з тим, недостатньо
дослідженим залишається питання застосування методу кластерного
аналізу у процесі планування кредитних операцій комерційного банку.
Мета роботи полягає у виконанні класифікації регіональних
ринків, де здійснює свою діяльність банківська установа, за типом
позичальника із застосуванням методу кластерного аналізу.
Основними завданнями дослідження є проаналізувати поширені
методи реалізації кластерного аналізу та їх особливості; провести
вибірку об’єктів дослідження – регіональних кредитних ринків та ознак
класифікації типів позичальників фізичних осіб; виконати процедуру
кластеризації досліджуваних об’єктів у програмному пакеті Statistica; на
основі отриманих результаті зробити висновки та рекомендації щодо
планування кредитної діяльності комерційного банку.
Викладення основного матеріалу дослідження. Формально,
сутність кластерного аналізу полягає виконанні деякого теоретикомножинного розбиття початкової множини об’єктів на підмножини, які
не перетинаються, таким чином, щоб елементи, які відносяться до однієї
підмножини відрізнялись між собою в значно меншій степені, ніж
об’єкти з різних підмножин.
Виділення кластерів серед сукупності даних має відповідати
наступним вимогам [1, c. 341]:
1. Кожний кластер представляє собою сукупність об’єктів , які
схожі між собою значеннями деяких властивостей або ознак;
2. Сукупність всіх кластерів має бути вичерпною, тобто всі об’єкти
досліджуваної сукупності мають належати до деякого кластеру;
3. Кластери мають бути взаємовиключні, тобто жоден з об’єктів не
має належить до двох різних кластерів.
На відміну від інших методів, цей вид аналізу дає можливість
класифікувати об'єкти не за однією ознакою, а за декількома одночасно.
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Для цього вводяться відповідні показники, що характеризують певну
міру близькості за всіма класифікаційними параметрами.
Крім того, кластерний аналіз не накладає ніяких обмежень на
вигляд статистичних даних, що досліджуються, і дозволяє розглядати
безліч початкових даних практично довільної природи.
Кластеризація може здійснюватися двома основними способами: за
допомогою ієрархічних чи ітераційних процедур.
Ієрархічні процедури являють собою послідовні дії щодо
формування кластерів різного рангу, підпорядкованих між собою за
чітко встановленою ієрархією. Найчастіше ієрархічні процедури
здійснюються шляхом агломеративних дій. Вони передбачають операції
послідовного об'єднання подібних об'єктів з утворенням матриці
подібності об'єктів; побудови деревоподібної дендрограми, яка
відображає послідовне об'єднання об'єктів у кластери; формування із
досліджуваної сукупності окремих кластерів на першому початковому
етапі аналізу та об'єднання всіх об'єктів в одну велику групу на
завершальному етапі аналізу.
Ітераційні процедури полягають в утворенні з первинних даних
однорангових, ієрархічно не підпорядкованих між собою кластерів.
Одним із найбільш поширених способів проведення ітераційних
процедур ось уже понад сорок років виступає метод k-середніх.
Для вирішення завдання розбиття сукупності об’єктів на кластери
необхідно визначити поняття схожості і різнорідності. Класифікація
об’єктів визначається поняттям відстані, яка повинна бути достатньо
малою для об’єктів, що потрапляють у один кластер і достатньо
великою для об’єктів, що потрапляють у різні кластери.
Найчастіше використовуються наступні функції відстаней [6]:
1.
Евклідова відстань
1/2
(1)
d2 (Xi, ХJ) = ∑
2.
l1-норма
(2)
d1 (Xi, ХJ) = ∑
3.
Сюпремум-норма
d∞ (Xi, ХJ) = sup
, k = 1, 2,…,p (3)
4.

lP – норма
d1 (Xi, ХJ) = ∑
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Евклідова метрика є найбільш відомою та зрозумілою. Метрика l1
характеризується простотою обчислень. Сюпремум-норма легко
розраховується і включає процедуру впорядкування.
У науково-практичних дослідженнях застосовуються різні методи
кластерного аналізу. Серед поширених методів, що базуються на
понятті евклідової відстані, можна відзначити методи мінімальної
дисперсії.
Нехай Х – матриця спостережень: Х = (Х1, Х2,…,Хu) і квадрат
евклідової відстані між Xi і Хj визначається за формулою (5) [8]:
(5)
Суть методу повних зв’язків полягає в тому, що два об’єкти що
належать одній і тій же групі (кластеру), мають коефіцієнт схожості,
який менший деякого порогового значення [4]. В термінах евклідової
відстані це означає, що відстань між двома точками (об’єктами)
кластера не повинна перевищувати деякого порогового значення h.
Таким чином, h визначає максимально доступний діаметр підмножини,
що створює кластер.
Згідно методу максимальної локальної відстані кожен об’єкт
розглядається як одноточковий кластер. Об’єкти групуються за
наступним правилом: два кластери об’єднуються, якщо максимальна
відстань між точками одного кластера і точками іншого мінімальна.
Процедура складається з n кроків і результатом є розбиття, яке співпадає
з розбиттям отриманим за допомогою попереднього методу за
визначеного порогового значення.
У
методі
Ворда
як
цільову
функцію
застосовують
внутрішньогрупову суму квадратів відхилень, яка є сумою квадратів
відстаней між кожною точкою (об’єктом) і середнім значенням для
кластера, що містить цей об’єкт. На кожному кроці об’єднуються ті два
кластери, які приводять до мінімального збільшення цільової функції,
тобто внутрішньогрупової суми квадратів. Цей метод спрямований на
об’єднання розташованих поряд кластерів.
Суть центроїдного методу полягає у наступному. Відстань між
двома кластерами визначається як евклідова відстань між центрами
(середніми) цих кластерів:
(6)
с
с
с
с
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Кластеризація відбувається поетапно і на кожному етапі з n-1 об
єднують два кластери G і π, що мають мінімальне значення
. Іноді
цей метод називають ще методом зважених груп.
Застосуємо процедуру кластеризації у плануванні кредитних
операцій банківської установи.
Здійснюючи свої кредитні операції комерційний банк розробляє
кредитні програми орієнтовані на роботу з різними типами
позичальників. Кредитування позичальників фізичних осіб має важливе
значення у кредитній діяльності банківських установ. Працюючи на
кредитних ринках різних регіонів України комерційному банку доцільно
знати, які кредитні пропозиції слід розробляти для типу позичальника,
що переважає в цьому регіоні. Проведемо класифікацію цільових
регіональних кредитних ринків за типом позичальника із застосуванням
метод кластерного аналізу.
Серед факторів, що характеризують позичальників у розрізі
регіонів (областей західної України), візьмемо до уваги середню суму та
термін кредиту, середній дохід, вік і соціальну стабільність
позичальника та кредитну історію. Це основні характеристики щодо
кредитування та кредитоспроможності позичальників за областями.
Дані щодо названих характеристик банківських позичальників у
областях західної України, які досліджує банківська установа наведені у
таблиці 1.
Таблиця 1 - Характеристики типу позичальника фізичної особи за регіонами
№
п/п

Область

Середній
вік

Середній
дохід (грн.)

1
2
3
4
5
6
7
8

Вінницька
Волинська
Рівненська
Хмельницька
Ченівецька
Закарпатська
Львівська
Івано-Франківська

35
40
33
25
47
45
27
35

5120
3200
5020
3800
2700
3800
4950
2980

Середня
сума
кредиту
(грн.)
57300
32600
64500
23500
16000
21600
38600
19800

Середній
термін
кредиту
(міс.)
24
15
43
12
18
12
29
24

Кредитна
історія
(середній
бал)
4,8
4,1
4,5
3,5
4
3,6
4,2
3,9

Соціальна
стабільність
(сер. стаж,
роки)
19
16
21
16
23
21
22
18

Реалізацію методики кластерного аналізу виконаємо у програмному
пакеті для статистичних досліджень Statitica.
У програмному пакеті оберемо процедуру деревовидної
кластеризації за методом повних зв’язків.
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Реалізація процедури кластерного аналізу у програмному пакеті
Statitica дає можливість представити результати кластеризації у вигляді
вертикальної деревовидної дендограми (рис. 1).
Tree Diagram for 8 Cases
Single Linkage
Euclidean distances
3,5

Linkage Distance

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Закарпатська
Хмельницька
Волинська
Рівненська
Ченівецька
Івано-Франківська
Львівська
Вінницька

Рис 1. Вертикальна деревовидна дендограма

На дендограмі відображено об’єднання досліджуваних регіонів в
умовні групи відповідно до домінуючого у них типу позичальника. З
рисунку видно, що у один кластер об’єдналися Львівська, Рівненська та
Вінницька області, в яких потенційних банківських клієнтів можна
поєднати у однин тип позичальника, що характеризується потребою
довгострокових позик, бажаною сумою кредиту – від 35000 до 65000
гривень, а також щомісячним доходом в розмірі 4500–5500 гривень.
В інший кластер об’єдналися такі області західної України: ІваноФранківська, Волинська, Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька.
Потенційні позичальники у цих регіонах зорієнтовані позичати менші
суми коштів на коротший термін і середньомісячний дохід, яких
становить від 2500–4000 гривень.
Застосування методу кластеризації К-середніх дає можливість
обчислити середні значення показників (характеристик типу
позичальника) для кожного з отриманих кластерів.
Процедура застосування цього методу передбачає попереднє
визначення кількості кластерів (k) на які необхідно розбити наявні
спостереження і прийняття перших k-спостережень за центри
визначених класів. Для кожного наступного спостереження
розраховуються відстані до центрів кластерів і дане спостереження
відноситься до того кластера, відстань до якого була мінімальною. Після
чого для кластера у якому збільшилася кількість спостережень
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визначається новий центр ваги по всіх включених у кластер
спостереженнях. Центр ваги розраховується як середнє значення для
кожного показника.
Розраховані середні величини кластерів для всіх характеристик
типу позичальника представлені на рисунку 2. По вертикалі вказана
шкала середніх значень, а по горизонталі − змінні.

Соціальна стабільність, (сер. стаж)

Кредитна історія, (середній бал)

Середній термін кредиту

Середня сума кредиту

Середнійдохід

Середній ві

Plot of Means for Each Cluster
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
-10000
-20000

Cluster 1
Cluster 2

Variables

Рис. 2. Графічне зображення середніх значень змінних для кластерів

Даний рисунок підтверджує спрямованість позичальників фізичних
осіб у регіонах першого кластера, які мають трохи вище значення
середнього місячного доходу, на більші за обсягами кредити (середє
значеня більше 60 тис. грн.). Значення середньої величини позики для
другого кластера становить близько 25 тис. грн. За середніми
значеннями інших показників обидва кластери схожі.
Висновки. Отже у результаті застосування методики кластерного
аналізу було виконано класифікацію регіонів західної України, у яких
працює банківська установа за основними показниками, що
характеризують позичальника фізичну особу, а саме: середньою сумою
та терміном кредиту, середнім доходом, віком і соціальною стабільністю
позичальника та його кредитною історією. Досліджувані області було
об’єднано у кластери за схожістю типів позичальників фізичних осіб,
що переважають у цих областях. До першого кластера увійшли
Львівська, Рівненська та Вінницька області, у яких позичальники
орієнтовані на більші обсяги довготермінових кредитів, а до другого
Івано-Франківська, Волинська, Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька
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області, де позичальники фізичні особи частіше беруть кредити
меншого середнього обсягу на невеликий термін.
Проаналізувавши отримані результати банківська установа отримує
можливість удосконалити стратегію продажу кредитних продуктів в
досліджуваних регіонах України. Відповідно до домінуючого типу
позичальника у регіонах, що увійшли до першого кластера доцільно
розробляти програми довгострокового споживчого кредитування, а у
областях другого кластера – короткострокові експрес-кредити будуть
раціонально доповнювати кредитний портфель банку.
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УДК 332.142; 336.153.1; 336.143.23
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Кваша Т.К.

Інститут економіки та прогнозування НАН України

В даній роботі автор пропонує комплексний аналіз впливу фіскальної
децентралізації на економічний розвиток: вона починає з вивчення існуючих
емпіричних досліджень щодо ефекту фіскальної децентралізації для економічного
розвитку регіонів окремих країн, потім приводить результати цих досліджень на
основі виробничої функції Коба-Дугласа з наведенням того, як різні набори вхідних
даних впливають на результати моделювання. Наприкінці автор досліджує внесок
фіскальної децентралізації в економічне зростання українських регіонів з
використанням різних наборів вхідних даних. Це дослідження може допомогти
відповісти на питання щодо економічної доцільності фіскальної децентралізації для
регіонального розвитку в Україні. Методами дослідження є порівняння та
узагальнення, економетричне моделювання.
Ключові слова: фіскальна децентралізація, економічний розвиток, моделювання.

UDC 332.142; 336.153.1; 336.143.23
MODELLING OF THE IMPACT OF FISCAL DECENTRALIZATION
ON ECONOMIC DEVELOPMENT
Kvasha T.
Institute for Economics and Forecasting Ukrainian National Academy of Sciences

In this paper the author offers a comprehensive review of the impact of fiscal
decentralization on the economic development: first she investigates the existing
empirical studies on the effects of fiscal decentralization on the economic development
for the regions of individual countries, then she presents the results of the studies using
Cobb-Douglas production function with showing as to how the different set of input
data influence the modelling results. Finally the author is looking for what fiscal
decentralization can contribute to the economic growth of Ukrainian regions using the
different set of input data. This investigation can help to get answers about the
economic feasibility of fiscal decentralization for regional development in Ukraine.
Research methods are comparison and summarize, econometric modeling.
Keywords: fiscal decentralization, economic development, modeling

Актуальність проблеми. Фіскальна децентралізація на сьогодні
виступає найважливішою системною характеристикою сучасних
міжбюджетних відносин. Разом з тим, проблеми оцінки її впливу на
економічне зростання недостатньо представлені в сучасних українських
дослідженнях. Для України це вкрай актуально з огляду на завдання
© Кваша Т.К., 2015
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Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та програми діяльності уряду
щодо побудови ефективної системи територіальної влади з
максимальною передачею функцій на місцевий рівень, у т.ч. додаткових
бюджетних повноважень. Тому задача оцінювання впливу фіскальної
децентралізації на економічний розвиток українських регіонів є вкрай
актуальною задачею на сьогодні.
Аналіз останніх наукових досліджень. Емпіричний огляд
літератури дозволив визначити, що світова наука напрацювала велике
розмаїття моделей економічного розвитку з врахуванням фіскальної
децентралізації. Частина авторів розробила моделі та провела
розрахунки в розрізі країн, тим самим здійснивши міжкраїнові
порівняння, - K. Фукусакі,
Л. де-Мелло, Т. Баскаран, Л. Фелд,
В. Оутс, Х. Давуді та Хенг-фу Зу, С. Ілмаз,
Р. Барро, Р. Д. Ебел,
У. Тіссен та інші. Друга частина зарубіжних науковців вивчала вплив
децентралізації на економічне зростання регіонів для окремої країни Л. Фелд, Н. Акаі, М. Саката, Р. Десаї, Л. Фрайнкман, І. Голдберг, Б. Цяо,
Х. Мартінес -Васкес, Я. Сюй, Т. Чжан і Х. Цзоу тощо.
Серед українських науковців вагомий внесок у розвиток теорії
фіскальної децентралізації внесли І. Луніна [1], аналіз підходів до
оцінювання рівня децентралізації здійснили О. Глуха та О. Бондаренко
[2], Т. Кваша [3], Т. Сало [4]; теоретично обґрунтував процес
моделювання оптимальної структури доходної частини місцевих
бюджетів в Україні в умовах фіскальної децентралізації А. Гавриленко
[5] тощо. Однак розроблення моделі впливу фіскальної децентралізації
на економічний розвиток регіонів України не здійснено.
Мета дослідження – моделювання впливу фіскальної
децентралізації на економічний розвиток регіонів в Україні.
Для досягнення цієї цілі були виконані наступні завдання:
 здійснено огляд розроблених моделей впливу децентралізації
на економічне зростання регіонів однієї країни та проаналізовано
результати розрахунків за цими моделями;
 запропоновано відповідна модель для регіонів України.
Викладення основного матеріалу дослідження. Проаналізовані
моделі для оцінювання впливу децентралізації на розвиток регіонів окремої
країни стосуються регіонів Швейцарії, США, Китаю та Російської
Федерації. Основою переважної кількості таких моделей є виробнича
139

Економічний простір

№101, 2015

функція Коба-Дугласа у різній інтерпретації. В літературі наводиться або
первинний вигляд функції у вигляді добутку зведених у деяку ступінь
індикаторів, або вже її лінійний вигляд, до якого приходять шляхом
диференціації або логарифмування первинного рівняння.
Незалежними показниками лінійного рівняння у більшості випадків
є вже темпи змін або логарифми вхідних індикаторів. Залежною
змінною найчастіше є темп росту валового регіонального продукту або
його ж темп на душу населення, середньорічний темп за кілька років або
за весь період, обов’язковою незалежною змінною виступає функція
децентралізації. Часто, але не завжди, до них додаються функція праці
та функції капіталу.
Децентралізація представляє собою такі індикатори:
− доходна податкова децентралізація – частка податків у доходах
регіонального бюджету або частка податкових надходжень місцевих
бюджетів у загальному обсязі зібраних регіоном податкових
надходжень;
− витратна і доходна децентралізації – частка витрат / доходів
регіонального бюджету у витратах/доходах зведеного бюджету;
− частка трансфертів із державного/федерального бюджету у
регіональних бюджетах або загальний обсяг грантів/трансфертів,
отриманих регіоном, на душу населення;
− відношення доходів місцевих бюджетів без урахування
трансфертів/грантів до видатків місцевих бюджетів.
Швейцарські та китайські дослідники використали у якості
децентралізації
більш
специфічні
показники:
федеральні
гранти/трансферти
на
душу
населення;
податкова
конкурентоспроможність – різниця між обсягами податкових
надходжень даного та сусідніх регіонів по кожному податку;
фрагментація, урбанізація тощо (табл. 1).
В рівняннях, як правило використовують контрольні змінні, у
якості яких кожна країна обирає свої. Найбільш використовуваною є
чисельність населення регіону або темпи її змін.
Також часто присутні даммі-змінні – мовна, часова, приналежність
до центральних регіонів та ін. (табл. 1).
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Таблиця 1 - Окремі моделі оцінювання впливу фіскальної децентралізації на
економічний розвиток
Автор,
об’єкт
дослідження та
горизонт
даних

Виробнича функція

Функція децентралізації,
контрольні та даммі змінні

1
2
3
Л.П. Фелд та
3 0 Dit  i 5 змінних децентралізації:
1
2
Г. Кірчгаснер Yit  ALit H it Kit e
- доходна податкова децентралізація;
[6]
де Y – реальний ВВП (темп);
- витратна і доходна децентралізації;
L – кількість зайнятих;
26 кантонів H – функція людського
- гранти – загальний обсяг грантів на
Швейцарії
капіталу (витрати на освіту на душу населення;
одну особу);
- податкова конкурентоспроможність –
1980-1998 рр. K – функція фізичного капіталу різниця між обсягами податкових
(капітальні інвестиції);
надходжень даного кантону та сусідніх
D – функція децентралізації; кантонів по кожному податку (швейц.
it – технологічний чинник;
франки);
і – номер кантону (1, …, 26);
фрагментація - частка від ділення
t – рік (1980-1998);
кількості
комун на чисельність насе1, 2, 3 –коефіцієнти
лення (перевірка гіпотези ефекту від
еластичності ВВП за
масштабу);
відповідним фактором
- урбанізація – частка міського
населення
Контрольна змінна: чисельність
населення
2 даммі-змінні – мовна змінна та змінна
щодо центральних кантонів

Н. Акаї та М.
Саката [7]

Yi, t = α + β*DECi, t + δ*Xi,t
+ εi,t
де Y – середній темп росту
валового внутрішнього
50 штатів
продукту штату на душу
США
населення за період 1992–
1992-1996 рр. 1996 рр.,
DEC – функція
децентралізації;
X – вектор контрольних
змінних, i – номер штату: і=
1, . . ., 50.

Децентралізація:
- витратна і доходна децентралізації у
1992 р.;
- частка власних надходжень до
місцевих бюджетів у загальному
обсязі доходів місцевих бюджетів з
урахуванням та без урахування
федеральних трансфертів у 1992 р.;
- середнє значення витратної і
доходної децентралізації.
Контрольні змінні:
- середні темпи росту населення і
ВВП штату на душу населення за
1988–1992 рр.;
- частка студентів ВНЗ у загальній
кількості населення у віці 18–24 років
у 1992 р.;
- частка місць, які отримали
демократи, у законодавчих органах у
1992 р.;
- коефіцієнт Джіні;
- частка патентів, отриманих штатом
у загальній кількості патентів США, у
1992 р.;
- частка експорту штату до інших
країн та інших штатів у валовому

Результат

4
Витратна та
доходна
децентралізації
мають
позитивний, але
незначимий
вплив на
кантональний
ВВП.
Федеральні
гранти –
негативний
вплив.
Податкова
автономія і
податкова
конкурентоспро
можність
позитивно
впливають на
ВВП.
Фрагментація –
негативний
значимий вплив
Урбанізація не
має значимого
впливу.
Витратна
децентралізація
та середнє
значення
доходної і
витратної
децентралізації
суттєво і
позитивно
впливали на
економічне
зростання щтатів
США.
Доходна
децентралізація
мала несуттєвий
вплив, а
податкова
автономія (3-й
показник з
наведених) в
обох випадках
має негативний
вплив.
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С. Муратова
[8]
80 регіонів
РФ
2007 р.

Р. Десаї, Л.
Фрайнкман і
І. Голдберг
[9]
80 регіонів
РФ
1996-1999 рр.

Т. Чжан і Х.
Цзоу [10]
28(29)
провінцій
Китаю
1980 – 1992
рр.
1985-1989 рр.

2

Y  POP c INV a DEC b
де Y –ВВП на душу
населення;
POP – чисельність
економічно активного
населення;
INV – інвестиції в основний
капітал;
DEC –децентралізація.

№101, 2015
Продовження табл. 1

3
Децентралізація – частка податкових
надходжень місцевих бюджетів у
загальному обсязі зібраних регіоном
податків та зборів

Децентралізація (неподаткові
Y   0  1 R   2 Q 
надходження):
  3 ( R  Q )   4 X  u - частка трансфертів із федерального

де Y – темп змін валового
регіонального продукту;
R – податкове
навантаження;
Q – неподаткові
надходження;
X – вектор контрольних
змінних;
U - помилка

бюджету у регіональних бюджетах,
- частка місцевих податків у доходах
регіональних бюджетів.
Вектор контрольних змінних:
- чисельність населення,
- відношення регіонального експорту
до ВРП.
Даммі-змінна – 1, якщо регіон є
автономною республікою.

де s, t – індикатори
провінції та року;
Y – темп росту валового
провінційного (аналог
валового національного)
доходу;
M – вектор показників, які
мають суттєвий вплив на Y:
-темп змін зайнятості;
- відношення доходів
центрального бюджету до
ВВП країни,
- відношення доходів
провінційних бюджетів до
валових провінційних
доходів;
N – вектор змінних, які
можуть впливати на Y –
контрольні змінні;
DC – функція
децентралізації;
U - помилка

Функція децентралізації:
- відношення
консолідованих
витрат провінційних бюджетів до
консолідованих витрат центрального
бюджету,
виражені
на
душу
населення;
- відношення витрат провінційних
бюджетів до витрат центрального
бюджету,
виражені
на
душу
населення;
- відношення
витратних
трансфертів провінційних бюджетів
до
витратних
трансфертів
центрального бюджету, виражені як
відношення відповідних трансфертів
до відповідних валових провінційних
або валового національного доходів.
Контрольні змінні :
- індекс інфляції;
- відношення обсягу інвестицій до
обсягу валових провінційних доходів;
відкритості – відношення
- рівень
суми
експорту та імпорту провінції до
валового провінційного доходу.

Yst  mMst  n Nst 
  dc DC st  u st

4
Вплив фіскальної
децентралізації є
позитивним, але
мінімальним серед
розглянутих
факторів.

Частка місцевих
податків у доходах
регіональних
бюджетів
позитивно та
значимо впливала
на зростання
регіонального
ВВП.

Децентралізація
знижує темпи
економічного
зростання.
Зв'язок між
видатками
центрального
бюджету і
економічним
зростанням є
позитивним і
значущим, а між
видатками
провінційного
уряду та
економічним
зростанням –
негативний.

Джерело: складено авторами за результатами аналізу зарубіжної наукової періодики

Результати розрахунків щодо впливу децентралізації на
економічне зростання показують різні результати як для різних країн,
так і для однієї країни у разі здійснення аналізу іншими авторами та для
іншого проміжку часу. Наприклад, Т. Чжан і Х. Цзоу отримали
результат про негативний вплив децентралізації на економічне
зростання Китаю, який вони самі назвали несподіваним з огляду на
існуючі теоретичні викладки. В то й же час, їхнє дослідження довело
важливість державного інвестування, особливо в інфраструктуру, адже
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центральний уряд може мати набагато більше можливостей порівняно з
провінційним урядом у цьому плані. Інші дослідники [11] отримали інші
результати - ефект від децентралізації для економічного зростання за
приблизно той же період та для тих же провінцій Китаю був
позитивний: зростання децентралізації на 10% спричиняло 1,6%
зростання реального ВВП (на рівні 10% значимості). Різниця у
дослідженнях полягала у наявності у другому випадку даммі-змінних.
Крім того, визначено, що позитивний результат було досягнуто за
рахунок зростання нерівності між китайськими провінціями.
Р. Десаї, Л. Фрайнкман і І. Голдберг зосередили увагу на регіонах
Російської Федерації та визначили, що в Росії протягом 1996-1999 рр.
децентралізація мала суттєвий позитивний вплив на зростання валових
регіональних продуктів. Однак, позитивний вплив змінюється на
негативний у разі зростання обсягів трансфертів до рівня понад 45
відсотків від загального обсягу доходів регіональних бюджетів.
Дослідження С. Муратової щодо російських регіонів, здійснене за
даними 2007 р., показують зменшення впливу децентралізації – її вплив
позитивний, але доволі слабкий.
Таким чином, в країнах, що розвиваються, результати розрахунків
щодо впливу децентралізації на економічний розвиток можуть
змінюватися в залежності від багатьох умов, до яких відносяться як
політичні рішення, так і обрані дані для аналізу або їх часовий горизонт.
Це означає, що вплив децентралізації нестійкий, для різних регіонів різний і може швидко змінитися з позитивного на негативний і навпаки.
Результати досліджень за двома розвиненими країнами (Швейцарія
та США) також не дають однозначної відповіді на питання щодо ефекту
фіскальної децентралізації. Одним з висновків проведеного аналізу – на
результат суттєвий вплив має визначення фіскальної децентралізації та
основний і додатковий набори даних, що включаються у рівняння.
Враховуючи результати аналізу стосовно досвіду інших країн
побудуємо відповідну модель для України.
При цьому ми приймаємо до уваги наступне: Україна складається із
25 регіонів, причому м. Київ часто доводиться вилучати із розрахунків
внаслідок значної відмінності його характеристик, тому у регресійне
рівняння для регіонів України можна включати не більше 4-х змінних.
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На першому етапі включаємо у рівняння 3 змінні (без контрольних та
даммі-змінних), яке внаслідок цього набуває вигляду:
(1)
Y  L K  DEC 
З огляду на важливість вибору набору даних проаналізуємо
доцільність включення у модель декількох показників. В якості залежної
змінної Y:
- темп змін валової доданої вартості регіону (ВДВ) та темп змін
ВДВ на душу населення;
- обсяги ВДВ на душу населення у фактичних цінах.
Пропонується перевірити важливість для моделі таких факторів:
- рівень децентралізації (DEC), в якості якого обираємо частку
податкових надходжень регіонального бюджету у загальній сумі
фактичних надходжень податків і зборів регіону (DEC1 – податкова
децентралізація) та частку власних доходів місцевих бюджетів (без
трансфертів) у власних видатках місцевих бюджетів (без трансфертів)
(DEC2 – самостійність місцевих бюджетів);
- функція капіталу (К) - темп росту капітальних вкладень або
темп росту капітальних вкладень на душу населення, обсяги капітальних
вкладень на душу населення у фактичних цінах;
- функція праці (L) - темп росту зайнятого населення, темп росту
реальної заробітної плати та середньорічна фактична заробітна плата
одного штатного працівника (фактичні ціни).
Для подальшого аналізу рівняння (1) диференціюється та
логарифмується, після чого воно перетворюється у наступні:
dY  dL   dK  DEC  
(2),
ln(Y )   ln( L )   ln( K )   ln( DEC )  
(3),
де d - означає диференціал або темп росту (падіння) відповідного
показника.
Для першого випадку аналіз здійснюється для темпів росту
вищеозначених показників, для другого - для номінальних значень всіх
показників на душу населення та середньорічної заробітної плати
одного штатного працівника, в обох випадках по черзі додаються змінні
децентралізації.
На початковому етапі аналізу було досліджено однофакторну
залежність Y від рівня фіскальної децентралізації.
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Для обох показників децентралізації включення у рівняння темпів
росту ВДВ або темпів росту ВДВ на душу населення не призводить до
суттєвої різниці щодо значимості рівняння, коефіцієнту детермінації та
значимості коефіцієнту при децентралізації. При цьому, значимість
отриманих рівнянь у першому випадку для періодів 1999-2002/2003 та
2011-2013 рр. більша у разі виключення із аналізу Автономної
Республіки Крим, міст Севастополя та Києва, для періоду 2004-2010 рр.
статистична значимість рівнянь не стійка і коливаються між цими двома
випадками (24 або 27 регіонів). У разі застосування темпів росту ВДВ на
душу населення майже не існує різниці в аналізі для 24 або 27 регіонів.
Тільки для періоду 2010-2013 рр. фіксується більш високе значення
коефіцієнта детермінації для випадку 24 регіонів.
При використанні у якості залежної змінної регресійного рівняння
обсягів ВДВ на душу населення різниця значимості отриманих рівнянь
також незначна, однак перевага аналізу для 24 регіонів для податкової
децентралізації фіксується тільки для 1999-2001 рр., а для самостійності
місцевих бюджетів явна перевага отриманого рівняння реєструється для
масиву з 24 регіонів протягом 2008-2013 рр. Тому подальший аналіз
проводиться тільки для 24 регіонів.
Регресійний аналіз у двовимірних координатах в цілому за 24
регіонами України дозволяє виділити доволі сильну залежність між
обсягами ВДВ на душу населення та самостійністю місцевих бюджетів
із статистично значимими параметрами – протягом 2000-2013 рр.
коефіцієнт детермінації коливається між 72% до 91%, а коефіцієнт при
функції децентралізації монотонно зростає від 4,3 у 2000 р. до 6,96 у
2013 р. при 95% значимості. Залежність між обсягами ВДВ на душу
населення та податковою децентралізацією протягом 2005-2012 рр.
позитивна, але слабо значуща - коефіцієнт детермінації змінюється між
24% та 52%, коефіцієнт при функції децентралізації майже стабільний і
становить близько 11,4 при 95% значимості.
Відповідні дослідження із використанням темпів росту ВДВ або
ВДВ на душу населення для обох функцій децентралізації не виявили
статистично значимі залежності.
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З метою підвищення адекватності проведених досліджень
необхідно розглядати дію фіскальної децентралізації спільно з
традиційними факторами регіонального економічного зростання –
функціями праці та капіталу, що наведені вище. У цьому випадку, як і
при однофакторній залежності, значимі рівняння отримані тільки для
обсягів ВДВ на душу населення, середньорічної заробітної плати одного
штатного працівника, інвестицій в основний капітал на душу населення
та обох змінних децентралізації. Причому, додавання індикаторів
функції праці та зайнятості підвищило значущість рівнянь для обох
випадків, що підтверджує правильність обраних індикаторів. Особливо
це є важливим для податкової децентралізації - коефіцієнт детермінації
зріс до 74-92% за умови 95% надійності рівняння.
Однак, вплив децентралізації на економічне зростання зменшився,
хоча й був завжди позитивним. Для варіанта податкової децентралізації
протягом 1999-2003 рр. найбільш суттєвий та позитивний вплив на ВДВ
на душу населення мала функція праці, протягом 2004-2013 рр. інвестиції в основний капітал, на другому місці в цьому періоді була
податкова децентралізація, у 2007-2010 рр. функція праці вносила
негативний внесок (від’ємний коефіцієнт), а у 2010-2013 була
статистично незначимою.
Для варіанта самостійності місцевих бюджетів обсяги заробітної
плати одного штатного працівника чинили найсуттєвіший та
позитивний вплив на ВДВ на душу населення у 1999-2005рр. з 70-80%
та 2009-2013 рр. з 90-95% вірогідністю, на другому місці за цей же
період інвестиції в основний капітал, а протягом 2006-2008 рр. тільки
інвестиції чинили вплив на ВДВ на душу населення. Децентралізація,
крім 2006-2008 рр., позитивно, але слабо впливала на економічне
зростання регіонів України.
Приклад результатів регресійного аналізу для 2012 р. та податкової
децентралізації наведено у табл. 2. У цьому прикладі тільки коефіцієнт
при функції праці є незначущим.
Висновки. В результаті проведених досліджень:
1. Здійснено аналіз та систематизацію існуючих моделей впливу
фіскальної децентралізації на економічний розвиток на регіональному
рівні Швейцарії, США, Російської Федерації, Китаю.
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Таблиця 2 - Результати регресійного аналізу залежності обсягів ВДВ на душу
населення від обсягів заробітної плати одного штатного працівника, інвестицій в
основний капітал на душу населення та податкової децентралізації
Регресійна статистика
R
0,9554
R2
0,9129
Нормований Rквадрат
0,8991
Стандартна
похибка
0,0887
Спостереження
23
Дисперсійний аналіз
Значи
мість F
df
SS
MS
F
Регресія
3
1,56631
0,52210 66,35829
3E-10
Залишок
19
0,14949
0,00787
Ітого
22
1,71581

Y-перетин
7,7964692
8,0082465
3,9264481

Коефіцієнти

Стандартна
похибка

tстатистика

0,912023
0,969602
0,26242
-0,19606

1,6081
0,2394
0,0645
0,0577

0,567146
4,049440
4,067254
-3,397510

PЗначення

Нижні
95%

0,57725 -2,4538
0,00068 0,4684
0,00066 0,1274
0,00302 -0,3168

Верх
ні
95%
4,277
1,470
0,397
-0,075

Визначено, що для побудови таких моделей використовується
виробнича функція Коба-Дугласа, в якій залежною змінною найчастіше
є темп росту валового внутрішнього продукту на душу населення,
обов’язковою незалежною змінною виступає функція децентралізації.
Як правило, до неї додаються функції капіталу та праці. Додаються
також контрольні змінні – основні макроекономічні характеристики
регіонів.
2. Результати розрахунків не дають однозначної відповіді на
питання щодо ефекту фіскальної децентралізації. Вони можуть
змінюватися в залежності від багатьох умов, до яких відносяться
політичні рішення, обрані дані для аналізу або їх часовий горизонт.
3. При побудові відповідної моделі для України виявлено, що
найбільш статистично значиме рівняння отримано для показників: обсяг
ВДВ на душу населення, обсяг інвестицій в основний капітал на душу
населення, середньорічна заробітна плата та 2 функції децентралізації.
Децентралізація позитивно впливає на економічний розвиток регіонів
України, але її вплив є меншим порівняно з впливом праці та капіталу.
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Отже, в Україні на відміну від країн, для яких здійснювався
відповідний аналіз, залежною змінною є не темп росту ВДВ на душу
населення, а його номінальне значення. Подальші дослідження
необхідно зосередити на 1) виявленні причин незначимості рівнянь з
реальними темпами ВРП на душу населення та 2) механізмів впливу
фіскальної децентралізації на економічне зростання та причин
коливання цього впливу.
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УДК 336.226.322:658
ОПТИМІЗАЦІЯ РІВНЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ З ПДВ
ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕНИХ
РЕФОРМ 2015 РОКУ
Радзівіло І.В., к.е.н.
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

В статті розглядається питання оптимізації рівня податкового навантаження з
податку на додану вартість (ПДВ) українськими підприємствами-платниками
ПДВ (надалі підприємствами) як інструмент підвищення ефективності роботи
суб’єктів господарювання. Визначено роль оптимізації рівня податкового
навантаження з ПДВ підприємствами України в умовах проведених реформ 2015
року. Обґрунтовано етапи становлення і розвитку ПДВ в Україні та виділено
новий етап ПДВ, який передбачає інноваційне для податкової системи України,
зокрема для ПДВ, електронне адміністрування. Систематизовані переваги та
недоліки електронного адміністрування ПДВ в 2015 р. Запропоновано
інструменти оптимізації рівня податкового навантаження з ПДВ при заданих
параметрах податкового середовища і ринкової кон’юнктури з метою
поліпшення ефективності роботи підприємств. Використання підприємствами
розроблених інструментів надасть можливість оптимізувати непродуктивні
витрати з ПДВ, підвищити ділову активність, рентабельність та отримати
конкурентні переваги.
Ключові слова: податкове навантаження, податок на додану вартість, податкове
середовище, оптимізація, ефективність, електронне адміністрування.

UDC 336.226.322:658
OPTIMIZATION OF THE TAX BURDEN FROM VAT BY THE
BUSINESS ORGANIZATIONS OF UKRAINE UNDER THE
CONDITIONS OF 2015 REFORMS
Radzivilo I., PhD in Econ.Sc.
Zaporizhzhya Institute of Economics and Informational Technologies

The subject of the optimization of the tax burden from the value added tax (VAT) by
the VAT taxpayer organizations of Ukraine (hereinafter business organizations) as an
instrument of the business entity work efficiency improvement has been examined in
the article. The importance of optimization of the tax burden from VAT by the
business organizations of Ukraine under the conditions of 2015 reforms has been
determined. Establishment and development stages of VAT in Ukraine have been
substantiated and a new VAT stage that allows for innovative for the Ukrainian tax
system more specifically for VAT, electronic administering has been disclosed.
Advantages and disadvantages of the electronic administering of VAT in 2015 have
© Радзівіло І.В., к.е.н., 2015
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been systematized. The instruments of the optimization of the tax burden from VAT
under given conditions of the tax environment and market condition with the purpose
of work efficiency improvement of business organizations have been suggested.
Implementation of the elaborated instruments by the business organizations will give
an opportunity to optimize nonproductive expenses from VAT, to increase the
economic activity, cost-effectiveness and to achieve competitive positions.
Keywords: tax burden, value added tax, tax environment, optimization, efficiency,
electronic administering.

Актуальність проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що глобальна
криза української промисловості, яка породжена браком фінансових
ресурсів, низькою ефективністю їх використання, високою інфляцією,
знеціненням національної валюти, надмірним рівнем податкового
навантаження, особливо з ПДВ, призводить до значних дисбалансів у
русі діяльності та розвитку всіх суб’єктів.
Тому регулювання і
оптимізація рівня податкового навантаження з ПДВ підприємствами з
метою поліпшення ефективності роботи суб’єктів господарювання є
вкрай актуальним питанням для України. Актуальність дослідження
підсилюється тим, що платниками ПДВ є велика кількість суб’єктів
підприємництва і тим, що в 2015 році органи державної влади прийшли
до рішення так званого «перезавантаження» податкової системи з
впровадженням електронного адміністрування ПДВ [1].
Аналіз останніх наукових досліджень. Питання податкового
навантаження та його вплив на економічну активність і доходи
платників були предметом досліджень таких вчених, як Е. Селігман,
К. Брауер, П. Гензель, П. Мікеладзе, А. Соколов, К. Шмельов.
Подальший розвиток цих досліджень у контексті визначення сутності та
величини надлишкового податкового тиску було здійснено в межах
теорії
оптимального
оподаткування вченими А. Гарбергером,
П. Самуельсоном, Дж. Стігліцом та іншими. Проте спеціальних
досліджень з питань податкового навантаження в Україні на вітчизняне
підприємництво в цілому не приділено достатньо уваги, адже ПДВ
зазвичай аналізують в основному з позиції макроекономіки. Не в
повному обсязі висвітлені питання оптимізації податкового
навантаження з ПДВ на рівні підприємств України за рахунок
внутрішнього потенціалу в умовах проведених реформ 2015 року.
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Метою роботи є розроблення науково обґрунтованих напрямків
оптимізація рівня податкового навантаження з ПДВ підприємствами
України в умовах проведених реформ 2015 року, що дозволить
поліпшити ефективність роботи суб’єктів господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Надмірне податкове
навантаження з ПДВ є негативним фактором податкової політики, яке
не дає нормально функціонувати підприємствам, стримує ділову
активність, відволікає обігові кошти суб'єктів господарювання –
платників ПДВ. Таким чином, вітчизняним підприємствам доводиться
негайної розробляти та впроваджувати ефективні інструменти
оптимізації податкового навантаження з ПДВ за рахунок внутрішнього
потенціалу в умовах діючого податкового поля.
Розвиток ПДВ в Україні економісти дослідники поділять його умовно
на три етапи, останній з яких триває з 2011 року до сьогодення [2].
Перший етап розпочався прийняттям Закону України «Про податок на
добавлену вартість» від 20.12.1991 року, до якого декілька разів вносились
зміни. Закон вступив в дію 1 січня 1992 року, і діяв лише до червня 1993
року. На зміну йому прийшов декрет Кабінету Міністрів «Про податок на
добавлену вартість» від 26 грудня 1992 р, який діяв до 1997 року.
Другий етап розпочався 3 квітня 1997 року, коли було прийнято
Закон України «Про податок на додану вартість». Цей закон втратив
чинність на підставі нового Податкового Кодексу України від
02.12.2010 року.
Введенням в дію Податкового кодексу розпочався третій етап
розвитку ПДВ в Україні [3,4].
А у 2015 році, на нашу думку, розпочинається новий етап ПДВ,
який передбачає інноваційне для податкової системи України, зокрема
для ПДВ, електронне адміністрування. Новітнє електронне
адміністрування ПДВ включає три ключових особливості [4,5,6]:
казначейство, з надання реєстрів ДФСУ, автоматично відкриває
рахунки, перерахування коштів з яких можливе тільки в бюджет, або на
спецрахунки
сільськогосподарських
підприємств,
які
обрали
спеціальний режим;
в ЄРПН підприємства-платники ПДВ зобов'язані реєструвати всі
податкові накладні та надавати їх контрагентам виключно в
електронному вигляді, із застосуванням електронно-цифрового підпису;
створення бази даних митниці з відображенням даних ПДВ
експортних та імпортних операцій.
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Всі етапи становлення ПДВ в Україні, враховуючи доповнений
четвертий етап, систематизовані в таблиці 1.
Таблиця 1- Етапи становлення та розвитку ПДВ в Україні
Етап

Період

І

1991-1997 рр.

ІІ

1997-2011 рр.

ІІІ

IV

2011 р.- 2014 р.

з 2015 року

Сутність
- прийняття декрету Кабінету Міністрів «Про
податок на добавлену вартість» від 26 грудня 1992 р.
- відсутність чіткого механізму бюджетної компенсації;
- завелика кількість податкових пільг.
- не визначені зобов’язання бюджетів різних рівнів щодо компенсації.
- в 1997 році був прийнятий новий Закон України
«Про податок на додану вартість;
- зміни до податкового обліку: необхідність надання податкової
накладної і занесення до книг обліку, за даними з них заповнення
податкової декларації;
- встановлення єдиної ставки податку – 20% до бази
оподаткування,яка додається до ціни товарів;
- часті законодавчі зміни – основний закон змінювався більше 50-ти
разів;
- дохід від ПДВ надходить до державного бюджету.
- об’єднання податкових норм в єдиному правовому документі
(Податковий кодекс України)
- в ПКУ вказано заплановане зниження ставки ПДВ до 17% з 1 січня
2014 року (відкладено).
- введення в Україні електронного адміністрування, яке включає такі
ключові особливості: відкриття спец рахунків з ПДВ, створення
Єдиного електронного реєстру податкових накладних, створення бази
даних митниці з відображенням даних ПДВ експортних та імпортних
операцій.

Слід зазначити, що перехід на електронне адміністрування
відбувався поступово, тобто з 1 січня 2015 року вводився тестовий
режим для платників, а повний перехід здійснено з 1 липня 2015 року.
Ознайомившись з ключовими особливостями електронного
адміністрування ПДВ в Україні, доцільним буде сформулювати певні
переваги та недоліки.
Головною перевагою електронного адміністрування ПДВ є
усунення фіктивних схем зі створення податкового кредиту, що в свою
чергу призведе до збільшення надходжень до бюджету. Також серед
переваг можна виділити
спрощення процедури отримання
відшкодування, яка стає автоматичною, що вимагає менше часу на його
здійснення; скасування вимог про видачу податкових накладних на
«паперових» носіях, що так само вимагає менше часу і коштів як для
платників, так і для перевірок фіскальною службою, збільшення порогу
для обов'язкової реєстрації платників ПДВ (з 300 тис до 1млн),
зменшення кількості перевірок суб'єктів господарювання та спрощення
податкової звітності.
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Серед недоліків можна виділити цільове призначення коштів зі
спец рахунку. Це означає, що кошти, розміщені на ПДВ-рахунках не
можна використовувати не за призначення (навіть для сплати інших
податків). Більше всіх постраждають імпортери, оскільки відсоток
вилучення з обороту грошових коштів буде набагато вище - 20%. Це
обумовлено авансовим платежем ПДВ на митний рахунок зі свого
поточного рахунку, а також поповненням спецрахунки ПДВ для
формування податкового кредиту та купівлею валюти для
перерахування нерезиденту за товар. Ще одним недоліком є
автоматичне списання коштів до бюджету. Отже, якщо відбудеться
якийсь збій в системі адміністрування, гроші будуть списані в бюджет і
платник податків не зможе вплинути на виправлення цієї помилки.
Також новим обов'язковим критерієм для отримання автоматичного
відшкодування ПДВ є 3-кратне перевищення залишкової балансової
вартості необоротних активів платника податків над заявленою сумою
відшкодування.
Багатьом
компаніям-експортерам,
основним
претендентам на автоматичне відшкодування ПДВ, відповідати цим
критерієм буде вкрай складно. У таких компаній суми ПДВ, що
підлягають відшкодуванню з бюджету, нерідко, навпаки, перевищують
вартість необоротних активів.
Проведені дослідження дозволяють систематизувати переваги та
недоліки електронного адміністрування ПДВ в 2015 р. на рисунку 1.
Отже, українським підприємствам доводиться пристосовуватися
до нових умов функціонування ПДВ та негайно вдосконалювати
інструменти оптимізації податкового навантаження з ПДВ при заданих
параметрах податкового середовища і ринкової кон’юнктури з метою
поліпшення ефективності роботи.
Запропоновані існуючі методики не мають єдиного підходу до
визначення рівня податкового навантаження. Вивчення й аналіз
законодавчих і нормативних документів, наукових публікацій
вітчизняних і зарубіжних фахівців [7, 8, 9] дозволили зробити висновок,
що податкове навантаження характеризує вплив податкової системи на
господарську діяльність і фінансовий стан підприємства.
Наявність податкового поля підприємства дає змогу спрогнозувати
податкове навантаження на фінансовий результат і грошові потоки при
зміні умов господарської діяльності.
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Значно збільшено
поріг для обов'язкової
реєстрації
платників ПДВ

Виключення можливості формування
фіктивного податкового кредиту з
ПДВ

Спрощення процедури
отримання
відшкодування

Зменшено кількість
перевірок суб'єктів

Спрощення
податкової
звітності

Скасовано вимогу про видачу
податкових накладних на
«паперових» носіях

Переваги
Недоліки

Цільове призначення
коштів зі спецрахунку

Від’ємний
ПДВ
до 01.01.2015

Автоматичне списання коштів
до бюджету

Авансовий платіж ПДВ на
митний рахунок - для
імпортерів

Лімітовані
накладні

Обмежений «автомат»
для отримання автоматичного
відшкодування ПДВ

Рис. 1. Переваги та недоліки електронного адміністрування ПДВ в 2015 р.

Із набуттям чинності Податкового кодексу України методика
обчислення податкового навантаження не змінилася. Згідно з
«Методичними рекомендаціями щодо складання плану-графіка
проведення
документальних
планових
перевірок
суб'єктів
господарювання», термін «податкове навантаження» змінено на
«податкову віддачу», але зміст його залишився цим самим [9]. На даний
момент законодавчі акти з питань оподаткування не містять формулу
розрахунку і визначення терміна «податкова віддача».
Вважаємо, що при дослідженні даної економічної категорії на рівні
підприємств, слід використовувати саме термін «податкове
навантаження», який найбільш розкиває сутність сучасного впливу
податкової системи на фінансовий стан підприємства, міру, ступінь,
рівень економічних обмежень, створюваних перерахуванням коштів на
сплату податків до бюджету, відволіканням їх від інших можливих
напрямів використання.
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Податкове навантаження з ПДВ підприємствами
методично
повинно визначатися як відношення показників суми ПДВ, яка підлягає
нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з
урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного
періоду) до показника обсягів постачання (без ПДВ), що декларуються
за підсумками поточного звітного періоду. З огляду на зазначене, для
забезпечення оптимально ефективного рівня податкового навантаження
з ПДВ необхідно, щоб темп приросту обсягів постачання (без ПДВ), що
декларуються за підсумками поточного звітного періоду, був більшим
за темп приросту ПДВ нарахованого до бюджету за підсумками
поточного звітного періоду у межах чинного законодавства.
Зважаючи всі зміни щодо адміністрування ПДВ, які запровадили у
2015 р. та, виявлені нами недоліки в механізмі функціонування ПДВ,
нами було розроблено та систематизовано напрямки оптимізації
податкового навантаження з ПДВ до бюджету (рис.2.).
При управління «податковими» доходами (викають податкові
зобов’язання з ПДВ), в першу чергу, необхідно розвивати свою
зовнішньоекономічну діяльність, а саме експорт. Це надасть можливість
отримувати доходи від реалізації продукції, проте податкові
зобов’язання з таких операцій буде нульове, адже існуючим
законодавством передбачена нульова ставка на експортні операції. З
досліджень наукових поглядів визначення ролі стратегії організації у
рамках побудови ефективної експортної діяльності, можна надати
визначення «експортної стратегії» підприємства як основної програми
дій, яка визначає пріоритетні напрямки діяльності підприємства на
зовнішньому ринку з урахуванням наявних проблем підприємства.
Оптимізація рівня кредиторської заборгованості з авансів
отриманих в рахунок майбутньої поставки товарів, робіт (послуг) теж
виступає інструментом зазначеного вище напрямку оптимізації.
До управління «податковими» витратами» (викає право на
податковий кредит з ПДВ), слід віднести:
- менеджмент невиробничих витрат, адже саме вони не дають змоги
відносити суми ПДВ до податкового кредиту. Основними
невиробничими витратами зазвичай є витрати на утримання літніх баз
відпочинку та профілакторіїв для своїх працівників, а також інші
витрати для покращення умов праці, які не вважаються виробничими.
- оптимізація рівня авансів виданих в рахунок майбутньої поставки
товарів, робіт (послуг); - постійне ефективне управління обсягами
отримання товарів, робіт (послуг) у неплатників ПДВ.
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Ефективне податкове
планування ПДВ

- прогнозування складових
механізму функціонування
ПДВ.
- складання податкового
платіжного календаря.
Управління
«податковими» доходами,
при яких викають
податкові зобов’язання з
ПДВ

Управління «податковими»
витратами», при яких
виникає право на податковий
кредит з ПДВ
ІНСТРУМЕ
НТИ

- розвиток експорту;
- оптимізація авансових
надходжень.

Управління механізмом
адміністрування ПДВ

управління
невиробничими витратами;
- оптимізація авансових
виплат;
- управління обсягами
отримання товарів, робіт
(послуг) у неплатників
ПДВ.

‐ аналіз змін щодо
адміністрування ПДВ та
оцінка можливих наслідків
для підприємства;
- управління грошовими
потоками.

Рис.2. Напрямки оптимізації рівня податкового навантаження з ПДВ
підприємствами України в умовах діючого податкового поля

Ефективне податкове планування ПДВ на підприємства має
засновуватися на активному використанні засобів податкової політики
підприємства, що дозволяє обрати найдоцільніший у конкретних умовах
варіант, з погляду його податкових наслідків та кінцевого фінансового
результату. Іншими словами, податкове планування ПДВ має
передбачати
використання оптимізації податкової політики
підприємства та досягнення найкращого результату серед усіх
можливих альтернатив.
Управління механізмом
адміністрування ПДВ, перш за все,
повинно включати комплексне планування руху грошових потоків.
Адже з урахуванням введення електронного адміністрування ПДВ,
підприємству потрібно вміти вчасно вивільняти грошові кошти для
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поповнення спеціальних рахунків ПДВ, щоб не допускати податкових
транзакційних втрат, зокрема неможливості виписки податкових
накладних з ПДВ або браку коштів для сплати ПДВ в бюджет, що може
призвести до нарахування
штрафних санкцій та пені з боку
контролюючих органів.
Аналіз змін щодо адміністрування ПДВ та оцінка можливих
наслідків для підприємства теж виступає ефективним інструментом
зазначеного напрямку оптимізації рівня податкового навантаження з
ПДВ підприємствами України.
Досягнення
максимально
ефективних
результатів
щодо
податкового навантаження з ПДВ вимагає від підприємств злагодженої
роботи команди фінансистів, економістів, податкових менеджерів і
бізнес-консультантів.
Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що прагнення підприємств до
оптимізації податкових платежах з ПДВ, які становлять значну частину їх
витрат на ведення бізнесу, є цілком зрозумілим, адже це один із заходів
щодо збереження оборотних коштів та поліпшення фінансового стану
підприємства. З огляду на те, що одним із найважливіших критеріїв
ефективності податкової політики підприємства є саме рівень податкового
навантаження з ПДВ, доцільно досліджувати напрямки оптимізації
зазначеного показника на мікрорівні.
Основна мета оптимізації рівня податкового навантаження з ПДВ
не повинна зводиться до абсолютної мінімізації податкових платежів з
ПДВ, вона полягає в активному впливі на максимізацію чистого
прибутку підприємства при заданих параметрах податкового середовища
і ринкової кон’юнктури, тобто відбувається з метою поліпшення
ефективності роботи підприємства.
В умовах діючого податкового законодавства напрямки оптимізації
рівня податкового навантаження з ПДВ підприємствами України
повинні включати такі заходи: управління «податковими» доходами,
при яких викають податкові зобов’язання з ПДВ, управління
«податковими» витратами», при яких викає право на податковий кредит
з ПДВ,
ефективне податкове планування ПДВ та управління
механізмом адміністрування ПДВ.
Впроваджені
інструменти
оптимізації
рівня
податкового
навантаження з ПДВ українськими підприємствами створюють
можливість розвивати та вдосконалювати корпоративний податковий
менеджмент, що визначає подальший вектор досліджень.
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УДК 336.226.1
ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЇ БАЗИ
ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК В УКРАЇНІ
Сіліна І. В., к.е.н.

Запорізька державна інженерна академія

У статті аналізується нормативно – правова база, що регулює оподаткування
прибутку підприємств в Україні з моменту введення податку на прибуток на
території нашої держави і до сьогоднішніх днів. Позначені основні історичні етапи
оподаткування прибутку підприємств в Україні, що дає можливість не тільки
систематизувати його законодавче закріплення в динаміці, але й зрозуміти суть
причин, що викликали необхідність змін в законодавстві, що регулює оподаткування
прибутку підприємств в Україні. Кожен з цих етапів характеризується своїми
цілями та засобами регулювання. На основі проведених досліджень визначена
авторська позиція стосовно позитивних та негативних сторін Податкового Кодексу в
частині оподаткування прибутку підприємств. Запропоновано альтернативний
варіант оподаткування прибутку підприємств, а саме введення правила
оподаткування розподіленого прибутку, яке буде стимулювати економічне
зростання, яке, в свою чергу, дасть можливість створювати нові робочі місця та
сприятиме загальному зростанню суспільного добробуту.
Ключові слова: об’єкт оподаткування, оподаткування прибутку, податкова
політика, податкова система , ставка податку, нормативно – правовий акт.
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Актуальність проблеми. Одним з напрямків податкової реформи,
яка триває в нашій країні, стало реформування податку на прибуток
підприємств. При формуванні податкової політики держави важливо
забезпечити поєднання інтересів платників податків і держави, не
допускаючи зниження стимулів підприємств до ведення діяльності та
надходжень податків до бюджету. Податкові реформи, у тому числі у
сфері оподаткування прибутку, здатні або створити умови для
економічного зростання, або стати одним з факторів кризи в економіці.
Тому величезне значення надається питанням оподаткування прибутку,
формуванню механізму функціонування податку на прибуток та його
впливу на діяльність держави і господарюючих суб'єктів в економіці.
Дослідження історичних етапів системи оподаткування прибутку дає
можливість не тільки систематизувати його законодавче закріплення в
динаміці, але й зрозуміти сутність оподаткування прибутку, забезпечити
ефективне функціонування оподаткування прибутку в майбутньому.
Аналіз останніх наукових досліджень. Серед найбільш суттєвих
розробок теоретичної основи системи оподаткування українськими
вченими
слід
назвати
праці
В.Л.Андрущенка,
М.І. Бадиди,
О.І. Барановського, Б.М. Бордюка, В.М. Братішка, С.А. Буковинського,
З.С. Варналія, О.Д. Василика, В.І. Грушко, А.І. Даниленка, О.Д. Данілова,
Т.І. Єфименко,
Л.Г. Ловінської,
С.Л. Лондар,
О.В. Нідзельської,
С.В. Онишко, В.М. Опаріна, О.М. Пилипченка, А.М. Поддєрьогіна,
Д.В. Полозенка, О.С. Редькіна, А.М. Соколовської, М.І. Сивульського,
І.Г. Ткачука, В.М. Федосова , Ф.О. Ярошенко та інших.
В працях вчених-економістів достатньо досліджено економічну
сутність податку на прибуток, його роль та місце в податковій системі, а
також деякі питання оптимізації фінансових взаємовідносин держави з
суб’єктами господарювання з приводу оподаткування прибутку
підприємств. Проте, в працях українських вчених недостатньо
приділено уваги аналізу змін у перебігу процесів становлення і розвитку
системи оподаткування прибутку підприємств в Україні.
Мета роботи - загальний аналіз процесу становлення нормативноправової бази податку на прибуток в Україні та характеристика
основних етапів оподаткування прибутку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Податок на прибуток
підприємств – одна з найрозвиненіших форм оподаткування, яка має
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багатовікову історію. Цей податок є платою виробництва за
сприятливі умови господарювання з боку держави, тобто отримуючи
частину доходів юридичних осіб, держава повинна гарантувати їм
найбільш ефективне використання капіталу, що залишається в їх
розпорядженні. Податок на прибуток за своєю економічною сутністю є
прямим, загальнодержавним податком.
На наш погляд, в історії оподаткування прибутку можна виділити
п’ять етапів еволюції податку на прибуток підприємств в Україні
(табл. 1):
Таблиця 1 - Аналіз нормативно – правової бази податку на прибуток підприємств в
Україні [1]*
Етапи
1
I етап
(1991 –
1997 рр.)

Нормативно-правовий
документ
2

Загальні особливості законодавчих документів

Закон України «Про
оподаткування доходів
підприємств і
організацій» ( від
21.02.1992 № 2146-XII)
[2]
Декрет Кабінету
Міністрів України «Про
податок на прибуток
підприємств і організацій
« (від 26.12.1992 р. № 1292 ) [3]

Закон діяв на території України на протязі всього 1992
року ( з 01.01.1992 р.) З'явився механізм нарахування
податку на доходи. Оподаткування доходів підприємств
відбувалось за ставкою 18%. Новим для податкового
законодавства стало використання механізму податкового
кредиту.
Декрет почав діяти з першого кварталу 1993 р.
Основним прямим податком для юридичних осіб став
податок на прибуток. Але, не дивлячись на більш
прогресивний характер, цей Декрет був відмінений
Законом «Про державний бюджет України на 1993 рік».
Продовжується використання механізму податкового
кредиту. Ставка – 30%.
З 1 січня 1995 р. основним прямим податком для
юридичних осіб став податок на прибуток. Функціонування
його забезпечувалося значною кількістю (близько 1500)
нормативно-правових актів та інструктивних документів.
Об'єктом оподаткування був прибуток, що визначався як
виручка
від
реалізації,
з
якої вираховувалась
собівартість. При цьому не враховувалися витрати, які
були понесені в даний період, але не знайшли
відображення у собівартості.
Підприємства практично зазнавали великих втрат і не
мали обігових коштів, а об'єкт оподаткування з
бухгалтерського обліку був виведений. Результат таких дій
– «вимивання» оборотних коштів. Ставка оподаткування –
30%.
Було запропоновано принципово новий підхід до
визначення об'єкта оподаткування.Прибуток визначався
шляхом зменшення суми валового доходу звітного
періоду на суму валових витрат, а також на суму
амортизаційних відрахувань. Такий метод обчислення
бази оподаткування призводив до виникнення різних
показників прибутку. У бухгалтерському обліку це
показник прибутку, який виведений за правилами такого
обліку, а для обчислення прибутку, що підлягає
оподаткуванню, потрібно вести податковий облік

Закон України «Про
оподаткування прибутку
підприємств» (від
28.12.1994 р. № 334/94ВР) [4]

II етап
(1997 –
2000 рр. )

Закон України «Про
оподаткування прибутку
підприємств» (від
22.05.1997 р. № 283/97ВР) [5]

3
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Продовження табл.1

1
IІІ етап
(кінець
2000–
2004 рр.)

2
Закон України «Про
внесення змін до Закону
України «Про
оподаткування прибутку
підприємств» (від
24.12.2002 р. № 349-IV)
[6]

ІV етап
(кінець 2004
р. - кінець
2010 р.)

Закону України «Про
внесення змін до Закону
України «Про
оподаткування прибутку
підприємств» (від
01.07.2004 р. № 1957IV) [7]
Податковий кодекс
України ( від 02.09.15 р.
№ 2755-VI) [8]

V етап
(2011р.
–
теперішній
час)

3
Закон почав діяти з 1 січня 2003 року, хоча був
опублікований вперше лише 22 січня 2003 року. Закон
провів «податкову революцію».
Радикально змінені правила податкового обліку, що
призвело до збільшення прірви між бухгалтерським та
податковим обліком. Ставка оподаткування прибутку 30%. Законом передбачено, що з 1 січня 2004 року ставка
оподаткування буде знижена до 25%.
Період з 1 січня 2005 р. до 01 січня 2011 року
характеризувався значною кількістю тактичних
модифікацій податкового законодавства: деякі пільги
вводилися, деякі – скасовувалися, однак кардинальних
змін не відбувалося.
Податковий Кодекс набув чинності з 1 січня 2011 року.
Розділ ІІІ «Податок на прибуток підприємств» вступив в
силу з 1 квітня 2011 р.
Основні зміни та положення, які зазнали трансформації:
- гармонізація бухгалтерського та податкового обліку;
- принцип визначення прибутку об’єкта оподаткування
відбувається на основі даних бухгалтерського обліку з
урахуванням податкових різниць; - методологія
обчислення доходів та витрат: перейшли від правила
«першої події» до методу нарахування та відповідності
доходів і витрат;
- замінені поняття «скоригований валовий дохід» та
«валові витрати», зараз база оподаткування визначається
шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на
собівартість
реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих послуг).
Причому до витрат можуть включатися не тільки ті
витрати, які вказані в Кодексі, а й всі ті які не заборонені;
- поетапне зниження основної ставки податку з 25 до 16
%;
- надання податкових пільг та канікул з метою
забезпечення
належних
умов
для розвитку та
стабілізації діяльності суб’єктів господарювання;
- передбачає ряд обмежень
щодо
використання
зазначених переваг.

* Доопрацьовано та розширено автором

Зазначимо, що практично всі етапи еволюції податку на
прибуток підприємств в Україні характеризуються серйозними
труднощами та проблемами, які притаманні їх розвитку та загальному
процесу економічної трансформації. Кожен з цих етапів
характеризувався своїми цілями та засобами регулювання. Така
ситуація обумовлювалась як зміною об’єктивних соціально-економічних
обставин, так і реальною здатністю органів державного управління
систематично реагувати на ці обставини.
Вважаємо за необхідне зазначити, що найліберальнішою і доволі
сприятливою для економічного розвитку була податкова система, яка
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функціонувала напередодні розпаду СРСР. Кооперативи і малі
підприємства три роки не обкладалися податками. Необтяжлива
надмірними податками система відтворення та отримання прибутку
стала об’єктивним підґрунтям того, що в цей період відбувся справжній
бум нагромадження капіталу, збільшення кількості підприємств і
доходів, зменшення рівня безробіття. Тож податкову систему, залишену
нам у спадок Радянським Союзом, можна було сприймати позитивно.
З 1991 року ліберальна податкова система фактично почала
ліквідовуватися. Натомість була запропонована така податкова система,
що спонукала створення в Україні моделі державно-монополістичного
капіталізму. Для реалізації цієї мети знадобилося посилення
податкового тиску.
Перший етап оподаткування прибутку (1991-1997 рр.) – можна
охарактеризувати як період становлення оподаткування прибутку
підприємств в рамках нової податкової системи України. Так, у 1991
році діяв Закон СРСР «Про податок з підприємств і організацій»,
відповідно до якого об’єктом оподаткування був балансовий прибуток
підприємства, розрахований як сума прибутку від реалізації продукції
(робіт, послуг), інших матеріальних цінностей і доходів від
позареалізаційних операцій, зменшених на суму затрат з цих операцій.
Для підприємств встановлювався максимальний рівень рентабельності,
диференційований за галузями. Максимальна ставка податку на
прибуток в межах встановленого рівня рентабельності складала 35%.
Крім того, ставки податку на прибуток були диференційовані в
залежності від сфери діяльності.
З 1 січня 1992 року був введений в дію Закон України «Про
оподаткування доходів підприємств і організацій», згідно з яким
об’єктом оподаткування став валовий доход підприємства, зменшений
на суму матеріальних затрат і обов’язкових платежів. В об’єкт
оподаткування також були включені затрати на оплату праці. Ставка
податку складала 18% доходу. Понижені ставки в розмірі 15% були
встановлені для спільних підприємств з часткою іноземного інвестора в
статутному фонді більше 30 % і в розмірі 9% для дослідних заводів.
Підвищені ставки були встановлені для посередницької діяльності (65%)
і доходів від казино, відеосалонів, ігрових автоматів (70%).
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З 1 січня 1995 року даний Закон був замінений Законом України
«Про оподаткування прибутку підприємств». Об’єктом оподаткування
став балансовий прибуток підприємств, розрахований як сума прибутку
від усіх видів діяльності за звітний період. Базова ставка податку
складала 30%. Для підприємств агропромислового комплексу була
встановлена ставка 15%, для посередницьких операцій — 45%, для
прибутку від проведення лотерей і ігрового бізнесу — 60% [9, с. 164].
Таким чином, в цей період в податковій політиці переважали
жорсткі адміністративні державні прийоми щодо оподаткування.
Система оподаткування цього періоду в Україні характеризується частою
зміною об'єкта оподаткування. Так, у 1991 р. об’єктом оподаткування був
прибуток, у 1992 році - дохід, у другому кварталі 1992 року – знову
прибуток, в четвертому кварталі 1992 року – дохід аж до 1994 року. У
1994 році об’єктом оподаткування стає валовий дохід, який обраховують
як сукупний валовий дохід від різних видів діяльності. У 1995 році знову
здійснюється перехід до оподаткування прибутку.
Другий етап (1997 -2000 рр.). З 1 липня 1997 року був введений в
дію Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про
оподаткування прибутку підприємств» [5] , згідно з яким суттєво
змінились методичні основи оподаткування прибутку, які вимагали
ведення спеціального податкового обліку. Після введення даного Закону
об’єктом оподаткування виступає розрахунковий прибуток, основою
для визначення якого є валові надходження і витрати, які підприємство
понесло не за конкретно реалізовану продукцію, а за певний період
часу. Цей період характерний впорядкованістю складу валових доходів
та витрат підприємств, застосуванням єдиної ставки оподаткування для
всіх видів господарських операцій, переходом до глобального способу
оподаткування, застосуванням спеціальних умов оподаткування
прибутку, отриманого від деяких операцій особливого виду,
скороченням пільг.
Найяскравішою подією цього періоду, на наш погляд, було
введення до застосування урядом методу першої події при визначенні
доходів та касового методу при визначенні витрат, що в свою чергу
максимально розширювало базу оподаткування.
Змінилася і методика нарахування амортизації, а саме: основні
фонди поділено на три групи, норми амортизації встановлюються у
відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на
кінець звітного періоду.
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Головним нововведенням цього періоду є те, що для визначення
бази оподаткування та нарахування податку закон про оподаткування
прибутку підприємств від 1997 року встановив правила, відмінні від
тих, що застосовуються у бухгалтерському обліку. Через методологічні
розбіжності між ними бухгалтерам слід вести одночасно два види обліку
одного податку.
Третій етап (кінець 2000– 2004 рр.). У 2000 р. було прийнято
Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами»[9], згідно з яким
регулювався порядок подання декларацій, порядок узгодження сум
податкових зобов’язань, оскарження рішень контролюючих органів.
З 1 січня 2003 року набрав чинності Закон України «Про внесення
змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» [6],
який вніс суттєві зміни в механізм оподаткування податку на прибуток,
які стосувалися питань: визначення звичайної ціни, врегулювання
безнадійної (сумнівної) заборгованості, визначення курсових різниць
та віднесення їх до складу доходів або витрат платника податку, оцінки
вартості запасів при їх вибутті, оподаткування операцій оперативного
та фінансового лізингу, оподаткування операцій з цінними паперами
та деривативами, оподаткування страхової діяльності, оподаткування
операцій пов’язаних з купівлею та продажем землі, визнання дати
збільшення валових витрат при операціях з особами що не є платниками
податку на прибуток підприємства, стимулювання боржників до
своєчасного виконання зобов'язань та ін.
Кардинальних змін зазнав порядок врахування від’ємного значення
об’єкта оподаткування у результатах наступних податкових періодів
В цей же період була спрощена декларація з податку на прибуток
підприємств, відмінено сплату авансових внесків. Вноситься найбільше
змін стосовно податкових пільг щодо податку на прибуток для окремих
категорій суб’єктів підприємницької діяльності. Зупиняється ряд норм, які
негативно впливали на наповнення державного та місцевих бюджетів.
На наш погляд, радикальні зміни правил оподаткування прибутку
підприємств в Україні призвели до збільшення прірви між
бухгалтерським та податковим обліком.
Четвертий етап ( кінець 2004 р. - кінець 2010 р.) Суттєвою
особливістю зазначеного етапу є щорічна зміна законодавчих норм
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щодо оподаткування прибутку головними фінансовими документами
країни, а саме законами України про Державний бюджет України.
Унікальність цих законів полягала в тому, що цими документами
визначалися річні фінансові показники країни та одночасно вносились
зміни та доповнення до податкових законів, в тому числі і до Закону
України «Про оподаткування прибутку підприємств». Більшість змін,
внесених Законами України про Державний бюджет, направлені на
зменшення пільг. Крім того, зміни торкнулись віднесення
благодійної допомоги до складу валових витрат, оподаткування
страхової діяльності, операцій з основними фондами та ін. [1].
Слід зазначити, що ефективність механізму адміністрування податку
на прибуток за ці періоди різко знизилася. Для платників ключовою
проблемою стали надмірні затрати на ведення обліку та підготовку
звітності. За даними Світового банку та МФК, вони становили 280 людиногодин, що в кілька разів більше, ніж у країнах ЄС. У грошовому вираженні
затрати корпоративного сектора на адміністрування даного податку в
Україні перевищували 1 мільярд гривень. Основна причина у тому, що в
Україні податковий та бухгалтерський обліки значно відрізнялися. Цей
період характерний тим, що податкове законодавство регулярно коригує
законодавець, а іноді - навіть уряд. Постійно змінюються умови включення
окремих витрат до складу валових та методи визначення окремих статей
доходів та витрат.
Уряд вважає, що податок на прибуток недостатньо ефективний у
фіскальному сенсі. Більшість підприємств, використовуючи прогалини у
законодавстві, навчилася легально мінімізувати нарахування податку на
прибуток майже до нуля. Існувала низка схем, застосування яких
дозволяла штучно звузити базу оподаткування. Податок на прибуток
сплачувався більшою мірою завдяки неформальним домовленостям між
бізнесом та місцевими інспекціями на нижчому рівні та власниками
потужних ФПГ і центральним керівництвом держави - на вищому. Якби
можна було видалити цей адміністративний важіль, то доходи бюджету
від отримання податку на прибуток стрімко зменшилися б навіть за
умов економічного пожвавлення.
Все це пояснює принципові зміни в податковому законодавстві в
наступному періоді.
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V етап. 1 січня 2011 р. набув чинності Податковий кодекс
України (далі − ПК) [8], який поєднав низку правових актів та став
цілісним кодифікованим нормативним документом, що регулює
відносини у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає
вичерпний перелік податків і зборів та порядок їх адміністрування,
платників податків і зборів, їх права та обов’язки, компетенцію
контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під
час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за
порушення податкового законодавства.
В Податковому кодексі зроблено кілька перспективних кроків для
підвищення фіскальної ефективності податку на прибуток.
По-перше, знижується номінальна ставка податку. У результаті
зниження ставки податку до 16% Україна буде мати одну з найнижчих
номінальних ставок. Однак, низька номінальна ставка на прибуток не
означає автоматичного формування найбільш конкурентоспроможного
фіскального простору. Конкурентоспроможність податкової системи
більше залежить від реальної ставки податку та від простоти і
прозорості його адміністрування
По-друге, автори Податкового кодексу спробували зблизити
бухгалтерський та податковий обліки. Визначення прибутку для
оподаткування відбувається на основі даних бухгалтерського обліку з
урахуванням тимчасових і постійних податкових різниць.
Замість понять «скоригований валовий дохід» та «валові витрати» у
Податковому кодексі база оподаткування податку на прибуток
підприємств визначається шляхом зменшення суми доходів звітного
періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих
послуг та суму інших витрат. Доходи формуються з двох складових:
«доходу від операційної діяльності» та «інших доходів». Аналогічним
чином, але більш детально класифікуються і витрати підприємств. Вони
включають «витрати операційної діяльності» та «інші витрати». До
операційних відносять витрати, матеріалізовані у собівартості товарів і
послуг. Витрати, які формують собівартість реалізованих товарів,
виконаних робіт і наданих послуг, визнаються витратами того звітного
періоду, у якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних
робіт і наданих послуг.
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Вважається, що диференційована класифікація витрат у новій
системі обліку дозволить податківцям виявляти схеми мінімізації за
результатами камеральної перевірки.
Також з формули визначення бази оподаткування видалені
амортизаційні відрахування. Це пов'язано з тим, що амортизація
Податковим кодексом включається до витрат. Вона диференціюється
залежно від виду витрат.
По-третє, змінився метод визнання доходів та витрат. Податковий
кодекс встановив, що при визначенні дати отримання доходів чи здійснення
витрат застосовується метод нарахувань. Перехід до методу нарахувань при
визначені доходів в умовах зростання дебіторської заборгованості і
зменшення практики авансування поставок товарів може негативно
вплинути на ліквідність підприємств. Касовий метод у кодексі
застосовується рідко. За ним зараховуються цільові трансферти з бюджету
та соціальних фондів, штрафи і неустойки від контрагентів чи державних
органів влади за компенсацію збитків. За методом першої події
визначається дохід від безоплатно отриманих товарів і наданих послуг.
По-четверте, Податковий кодекс розширів базу оподаткування за
рахунок заборони віднесення окремих витрат до таких, що
враховуються для визначення бази оподаткування податку на прибуток.
Найбільш дискусійним питанням стала заборона враховувати витрати на
придбання товарів, робіт і послуг у фізичної особи- підприємця, який
сплачує єдиний податок - за винятком платника єдиного податку у сфері
інформатизації. Мета цієї норми зрозуміла, але це порушує принцип
нейтральності податкової системи. Від застосування цього обмеження
програвав реальний бізнес, який втрачав ринки. Платники ж єдиного
податку, які використовуються для мінімізації оподаткування, будуть і
надалі здійснювати операції з платниками податків, які працюють за
загальною системою оподаткування, оскільки «виручка» від мінімізації
оподаткування у таких випадках дозволяє покрити додаткові витрати.
Усі інші обмеження хоч і викликають гнів підприємців, але вони стали
актуальними лише через те, що самі підприємці активно мінімізували
сплату податків[10].
Також Кодексом введено ряд обмежень, які мають перекрити
наймасовіші схеми мінімізації оподаткування і з точки зору держави є
обґрунтованими.
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По-п'яте,
змінилися
правила
визначення
амортизаційних
відрахувань. Кодекс запровадив розподіл основних засобів та інших
необоротних активів за 16-ма групами. Передбачено п'ять методів
нарахування амортизації. Позитивним досягненням стало збільшення
норми амортизації, а для груп «машини та обладнання» і «транспортні
засоби» передбачена можливість застосування методу прискореного
зменшення залишкової вартості.
Ще один позитив для бізнесу - закріплення права платника податків
відносити річний збиток на витрати наступного звітного періоду.
Минулий уряд відстоював норму про заборону перенесення збитків на
наступний рік.
Утім, третій розділ Податкового кодексу має і «слабкі місця».
По-перше,
попри
наближення
податкового
обліку
до
бухгалтерського, його ведення все ще залишається надто громіздким і
затратним. Уряд намагався перекрити головні схеми мінімізації
оподаткування. Проте, доки влада не створить умов для того, щоб
підприємства самі були зацікавлені декларувати прибуток, їх бухгалтери
будуть знаходити нові й нові прогалини у законодавстві для мінімізації
оподаткування. Відповідно, уряду доведеться вносити додаткові
законодавчі обмеження, ще більше ускладнюючи адміністрування
податку. І це може тривати безкінечно. Менеджери європейських
компаній не виводять кошти, а навпаки - часто йдуть на маніпуляції,
щоб максимально розширити прибуток, бо лише через дивіденди
власники корпорацій можуть отримати дохід від своїх майнових прав.
Крім того, більший прибуток означає більшу вартість акцій, а отже, і
можливість залучення більшого обсягу коштів від емісії[10].
По-друге, до однозначних недоліків належить скасування
можливості подавати консолідовану звітність. У розвинених країнах,
навпаки, говорять про максимальну агрегацію звітності, навіть на рівні
розгалужених корпорацій. Загалом Податковий кодекс у частині
податку на прибуток є доволі компромісним.
По- третє, нормативне закріплення податку на прибуток не має
нічого спільного з його економічною суттю.
Таким чином Податковий Кодекс в сфері регулювання податку на
прибуток повністю не ліквідував недоліки, які існували і були зазначені
вище.
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Проведення податкової реформи, в тому числі вдосконалення
оподаткування прибутку підприємств, для забезпечення економічного
зростання України вкрай необхідне, але повинно бути дієвим і вимагає
істотної зміни чинних норм.
Альтернативним
варіантом
вбачаємо
введення
правила
оподаткування розподіленого прибутку (так званий податок на
дивіденди). При такій системі оподатковується не «зароблений», а
розподілений прибуток. Аналогічний податок з січня 2000 року був
запроваджений в Естонії. При цьому від податку звільнені будь-які
інвестиції естонських компаній, серед них і ті, що інвестуються в інші
країни. Це стимулює економічне зростання, дає можливість створювати
нові робочі місця та сприяє загальному зростанню суспільного
добробуту, що підтверджено досвідом Естонії.
У зв'язку з цим для України можна запропонувати наступний
підхід:
для великих підприємств — це запровадження податку на
дивіденди, який передбачає оподаткування саме розподіленого
прибутку. Але для цього правила трансфертного ціноутворення мають
бути суттєво переглянуті у бік спрощення та прозорості, зокрема,
механізм розрахунку звичайних цін має бути спрощений, а застосовні
штрафи — зменшені.
Для середніх та малих підприємств має бути альтернатива вибору:
або сплачувати податок на дивіденди як великі підприємства, або
перейти на сплату єдиного податку у відсотку від обороту.
Висновки. Отже, на основі проведеного аналізу можна
стверджувати, що процес еволюції оподаткування прибутку в Україні
був досить складним, суперечливим і багато в чому спонтанним.
Однак, у процесі становлення нормативно – правової бази податку на
прибуток в Україні простежується досить чіткий вектор: від пережитків
радянської епохи до сучасного європейського адміністрування податку.
Найнагальнішим завданням при цьому є забезпечення розмежування
політичних та адміністративних аспектів податкової політики та
забезпечення автономності і незалежності податкової системи;
забезпечення максимальної «нейтральності» податкової системи щодо
економіки; забезпечення максимально можливого ступеню адаптації
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податкової системи до європейський та світових вимог; сприяння
залученню інвестицій до пріоритетних сфер економіки.
Для оподаткування податку на прибуток мають застосовуватися
новітні підходи, розроблені з урахуванням досить складного та
суперечливого досвіду еволюції оподаткування прибутку в Україні.
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УДК 330.142
ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ
ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Танчак Я. А., к.е.н.

Львівський національний університет імені І. Франка
У статті досліджено сучасний стан інтернет-трейдингу на ринку фінансових інвестицій
України. Використання комп’ютерів та інтернет-технологій полегшує роботу в будьякій сфері нашого життя. Операції на вітчизняному ринку фінансових інвестицій,
зокрема торгівля цінними паперами, не стала винятком. Адже, за допомогою інтернету,
купляти і продавати фінансові інвестиції стало значно простіше та доступніше
практично кожній людині. Тут питання стоїть лише у фінансовій культурі та
обізнаності стосовно цих операцій. У статті побудовано модель виходу на інтернеттрейдинг, де зазначено, що сам процес не є складним, єдине потрібно мати певний
стартовий капітал для здійснення електронних торгів. На основі статистичних даних,
показано кількість біржових контрактів за видами фінансових інвестицій на трьох
провідних організаторах торгівлі України, таких як: Українська біржа, Перспектива та
ПФТС. В процесі дослідження виявлено основні сильні та слабкі сторони інтернеттрейдингу на вітчизняному ринку фінансових інвестицій та зроблено такі висновки:
інтернет-трейдинг відіграє неабияку роль не тільки для розвитку вітчизняного ринку
фінансових інвестицій, а й для кожного підприємства та економіки країни в цілому.
Саме електронна торгівля цінними паперами посилила конкуренцію між біржами та
відкрила більше можливостей для кожного учасника ринку. Однак, через низьку
ліквідність та ряд інших суміжних проблем, ринок фінансових інвестицій України є не
привабливим для іноземних інвесторів. Тому, актуальності набуває питання
розроблення заходів для підвищення його іміджу на світовій арені інтернет-трейдингу,
що в свою чергу, призведе до збільшення його ліквідності. В процесі дослідження
виявлено, що саме при проведенні інтернет-трейдингу важко спекулювати і
маніпулювати тим ринком, який має високий рівень ліквідності. Проаналізовано
перспективи розвитку електронної торгівлі цінними паперами в Україні. Подальші
дослідження необхідно направити створення заходів із вдосконалення розвитку
інтернет-трейдингу на вітчизняному ринку фінансових інвестицій.

Ключові слова: online-торгівля, електронна торгівля, інтернет-трейдинг, цінні
папери, ринок фінансових інвестицій, інтернет-технології, котирування,
комп’ютеризація, online-брокера, біржа, інвестиції, лістинг.

UDC 330.142
INTERNET TRADING AT UKRAINIAN MARKET OF FINANCIAL
INVESTMENTS
Tanchak Y., PhD in Econ.Sc.
Ivan Franko Lviv National University

In the article the modern state of internet trading at the market of financial investments
of Ukraine is investigated. The use of computers and internet technologies facilitates
the work in any sphere of our life. The operations at the domestic market of financial
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investments, in particular trading in securities, did not become an exception. In fact,
with the help of internet, buying and selling financial investments became
considerably simpler and more accessible practically to everybody. Here the question
stands only in a financial culture and knowledge in the relation to these operations.
In the article the model of output on the internet trading is built, it is marked that the
very process is not difficult, the only thing that one needs to have is to possess a
certain start-up capital for realization of electronic auctions. On the basis of statistical
information, the amount of exchange contracts by the types of financial investments at
three leading organizers of trade of Ukraine, such as: Ukrainian exchange, Prospects
and PFTS is researched. In the process of research the basic strong and weak sides of
internet trading at the domestic market of financial investments were found out, and
the author came to the conclusion that internet trading plays an outstanding role not
only for domestic market of financial investments development but also for every
enterprise and the economy of the country on the whole. Exactly the electronic trading
in securities has strengthened a competition between stock exchanges and has opened
more possibilities for every participant of the market. However, due to low liquidity
and many other contiguous problems, the financial investments market of Ukraine is
not attractive for foreign investors. Therefore, the question of development of
measures for the increase of internet trading image on a world arena becomes very
important, and that in its turn will result in the increase of internet trading liquidity.
In the process of research it was revealed that during the internet trading processes it
is hard to profiteer and manipulate that market which has a high liquidity level. The
prospects of development of the electronic trading in securities in Ukraine are
analyzed. The future researches must be sent to creation of measures in perfection of
internet- trading development at the domestic market of financial investments.
Keywords: online trading, e-commerce, internet trading, securities, financial
investments market, Internet technologies, quotes, computerization, online broker,
exchange, investment, listing.

Актуальність проблеми. Ринок фінансових інвестицій відіграє
неабияку роль у формуванні економічної системи будь-якої країни. Так,
саме від його стану залежить рівень розвитку національної економіки,
тобто, це так званий каталізатор економічного зростання держави.
Із розвитком комп’ютерних технологій, відбувається масова
«комп’ютеризація» та «інтернетизація» всіх галузей економіки держави.
За допомогою Internet-технологій створюються нові шляхи та
можливості ведення бізнесу, ведення ділових переговорів та підтримка
ділових, партнерських зв’язків у віртуальному online-світі та для
здійснення певних комерційних операцій. Тобто, Internet-технології
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торкнулися всіх сфер країни. Неминуче вони позначились й на долі
вітчизняного ринку фінансових інвестицій, зокрема на процесі торгівлі
цінними паперами.
Тому, на сьогодні гострої актуальності набуває проблема інтернеттрейдингу на вітчизняному ринку фінансових інвестицій, який завдяки
доступному інтерфейсу торгової платформи здатний значно полегшити
життя біржового торговця. Хоча інтернет-трейдинг – поняття в Україні
доволі нове, та не зважаючи на ряд проблемних питань, на сьогодні воно
зарекомендувало себе в економіці держави із позитивної сторони.
Аналіз останніх наукових досліджень. Проблему електронної
торгівлі цінними паперами досліджували у своїх працях провідні
вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема: ВайнС., Іскренко Л.П.,
Кіров Б.С., Коротких С., Майоров С., Нескородєва І., Солодкий М.О.,
Щербина А. та інші.
Однак, через відсутність в працях вітчизняних науковців глибокого
вивчення та обґрунтування біржової online-торгівлі, постає потреба у
більш детальному дослідженні інтернет-трейдингу на ринку фінансових
інвестицій України.
Метою роботи є вивчення інтернет-трейдингу на ринку фінансових
інвестицій України, проведення його аналітичного огляду та
дослідження перспективного розвитку системи online-торгівлі цінними
паперами.
Викладення основного матеріалу дослідження. Відколи існує
біржа, а це близько 500 років, торговці цінними паперами завжди були
консервативними, вважаючи ефективними старі технології торгівлі і
відкидаючи нові. Для них й на далі залишались найкращими методами
система «маркет – мейкерів», метод відкритого викрику та
балансуючий. Однак з початком 90-х років, - періоду, коли, власне, і
почала зароджуватися нова економіка, - провідні міжнародні біржі, які
до того часу були одними з перших представників інфраструктури
ринку, що успішно використовували комп'ютерні технології для
прискорення процесів отримання та розповсюдження інформації про
біржові ціни, здійснення операцій обліку, контролю та розрахунків за
біржовими
угодами,
інтенсивно
займаються
впровадженням
електронного трейдингу. І саме фондові біржі допустили до лістингу та
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У зв’язку із «комп’ютер, c.ним бумом» та «інтернетизацією»
економіки, відбулися кардинальними змінами на світовому ринку
фінансових інвестицій. Набули широкої популярності електронні торги
цінними паперами, які призвели до швидкого обороту капіталу,
ліквідності ринків та створення нової моделі ринку.
В старій моделі, тобто ще до появи електронної торгівлі, інвестор
був віддалений від біржі та обмежений в своїх правах, як учасник ринку,
а брокер, навпаки, наділений додатковими привілейованими правами.
Однак, із появою інтернет-технологій, усі учасники на ринку
фінансових інвестицій отримали майже однакові права. Крім цього,
інформація стосовно котирування, дослідження та фінансові звіти стали
доступними для кожного, а комунікації набули характеру масовості.
Сьогодні уже нікого не здивує отримання будь-яким користувачем Internet
в Україні інформації з web - сторінок бірж у режимі «on-line». Наприклад, на
сторінці Чиказької торговельної палати (www.cbot.com), Європейської біржі
(EURONEXT • LIFFE) (www.euronext.com) можна отримати необхідну
інформацію щодо біржових цін та курсів на основні контракти, ознайомитися з
правилами роботи цих бірж, оригіналами ф'ючерсних контрактів на всі базові
активи, повідомленнями про ризики, видами спекулятивних та хеджевих
рахунків, системами маржевих внесків, основними учасниками біржової
торгівлі, інструктивними матеріалами щодо здійснення спекулятивних та
хеджевих операцій тощо [8, c. 33].
Комп’ютерні технології дозволили згрупувати біржі різних країн та
перенести їх в єдину мережу Internet. Це набагато спростило роботу
учасників ринку, торговців та інвесторів, тим більше, електронна
торгівля, так званий інтернет-трейдинг несе набагато менше затрат ніж
звичайна стандартна торгівля на біржовому ринку.
З появою інтернет-технологій на ринку фінансових інвестицій
появляється нове поняття інтернет-трейдинг, який у перекладі із
англійської мови Іnternet-trading) означає онлайн-торгівля, інтернетторгівля чи електронна торгівля. Це спосіб укладання угод з метою
торгівлі цінними паперами на біржах, який дає можливість брокерам
одночасно обслуговувати велику кількість клієнтів та розсилати
інформацію про їхні заявки, тобто це купівля-продаж фінансових
інвестицій в інтернеті.
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Інтернет-технології забезпечують брокерів новими можливостями:
онлайн-котирування, швидкий доступ до найсвіжіших новин та всієї
звітності любої компанії. Взаємодія брокерів із клієнтами в мережі
Інтернет дозволяє швидко та дешево оформити всі необхідні для
торгівлі документи та простежити за їх виконанням. Модель виходу на
інтернет-трейдинг зображена на рисунку 1.

Вибір onlineброкера

Укладання угоди

ІНТЕРНЕТТРЕЙДИНГ

Підготовка до
торгівлі
Вихід на
платформу onlineторгівлі

Рис. 1 Модель виходу на інтернет-трейдинг
Джерело: авторська розробка

Станом на 31 грудня 1992 року у світі нараховувалось 27 товарних
бірж, що використовують системи електронної торгівлі. Нові електронні
системи були введені на товарних біржах Австрії, Бельгії, Фінляндії, Італії,
Японії, Сінгапуру, Іспанії, Швеції, США і Великобританії. Найперша
система була встановлена на Новозеландській ф'ючерсній і опціонній
біржі. Ця система початку функціонувати в січні 1985 року. З великих
електронних систем, введених у дію в останні 2-3 року, можна перелічити
наступні: система «Глобекс» на Чиказькій комерційній біржі, система
«Проект А» у Чикагській торговельній палаті і система «ЕКСЕЗ» на біржі
«НАЙМЕКС». З 27 товарних бірж, що використовують у даний час
системи електронної торгівлі, 21 є цілком автоматизованої, тобто торгівля
на цих біржах ведеться винятково електронним способом, а решту шість –
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біржі, які ведуть змішаний тим торгівлі, тобто використовують традиційну
стару систему та електронну [10, c. 70].
До бірж, які використовують тільки електронну систему торгівлі,
можемо віднести:
- Опціонний ринок Фінляндії (Finnish Options Market),
- Італійський ф'ючерсний ринок (Mercato Italiano Futures),
- Зернова біржа в Осаці (Osaka Grain Exchange),
- Опціонний ринок Швеції і Великобританії (OM London and OM
Sweden),
- Датський Фонд гарантій фьючерсов і опціонів (Guarantee Fund for
Danish Futures and Options),
- Підрозділ біржі цінних паперів в Осаці (Osaka Securities Exchange),
- Токійська товарна біржа (Tokyo Commodity Exchange),
- Австрійська ф'ючерсна й опціонна біржа (Osterreichische Termin
und Optionenboerse),
- Підрозділ Токійської фондової біржі (Tokyo Stock Exchange),
- Міжнародна токійська біржа фінансових фьючерсов (Tokyo
International Financial Futures Exchange),
- Швейцарська біржа опціонів і фінансових фьючерсов (Swiss
Options & Financial Futures Exchange),
- Токійська зернова біржа (Tokyo Grain Exchange),
- Німецька товарна біржа (Deutsche Terminboerse),
- Токійська біржа цукру (Tokyo Sugar Exchange),
- Бельгійська ф'ючерсна й опціонна біржа (Belgian Futures and
Options Exchange) [10, c. 72]
На вітчизняному ринку фінансових інвестицій поняття «інтернеттрейтинг» є відносно новим. Так, вперше воно з’явилося на ринку 26
березня 2009 року. Саме тоді, ВАТ «Українська біржа» заявила про
можливість електронної торгівлі цінними паперами.
Зауважимо, що інтерес до цього виду бізнесу з кожним роком
зростає. Так, в 1998 році був відкритий сайт www.internettrading.ru, де
саме навчають технології електронного трейдингу. До відомих фірм, які
надають послуги в цій галузі діяльності, можемо віднести:
StockTeleTrade, Internet Trading Group, K2Kapital.Inc [10, c. 75].
В Україні електронну торгівлю цінних паперів можна здійснювати
лише на двох майданчиках, а саме: Перша фондова торговельна система
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(ПФТС) та ВАТ «Українська біржа», які об’єднують всі регіони країни.
Програмне забезпечення ПФТС та ВАТ «Українська біржа» дає
можливість торговцям проводити онлайн-консультації з операторами,
укладати угоди, одержувати котирування опонентів і виставляти власні.
В 2014 році із 10 фондових бірж найбільше торги відбувалися лише
на двох: «Перспектива» та «ПФТС». Однак, на «Українській біржі»
обсяг торгів зменшився на 21% в порівнянні із 2013 роком і склав 8 587
992 824 грн., а загальна кількість угод зменшилася за рік на 52% і
досягла 495 019 (табл. 1).
Таблиця 1 - Кількість біржових контрактів за видами фінансових інвестицій на
організаторах торгівлі у 2014 році, млн. грн.
Фінансові інвестиції
Акції
Облігації підприємств
Облігації місцевих позик
Державні облігації
Іпотечні облігації
Інвестиційні сертифікати
Ощадні сертифікати
Опціонні сертифікати
Деривативи
Усього

Перспектива
1699,67
5185,12
562,17
474156,43
2,11
609,98
180,05
171,03
7891,56
490458,12

Організатори торгівлі
ПФТС
1575,61
22130,12
3,33
71283,21
0
69,24
820,21
0
0
95881,73

УБ
6481,62
260,56
14,81
329,14
0
74,93
0
0
1404,84
8565,89

Джерело: складено автором за даними Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку

Крім цього, в 2014 році питома вага вторинного ринку становить
96,88% від загального обсягу торгів (рис. 2).
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Рис. 2 Біржові контракти за фінансовими інвестиціями на організаторах торгів
за видами ринку у 2014 році, млн. грн.
Джерело: складено автором за даними Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку

В 2014 році найбільше акцій було випущено на «ПФТС» – 873 акції, з
яких 68 – акції другого рівня лістингу, а 805 – поза лістингові і 1 випуск
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облігацій місцевих позик. На «Українській біржі» випущено тільки 1 акцію
ПАТ «Мотор Січ» першого рівня лістингу.
На ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 75,85% операцій з цінними паперами,
це операції з державними облігаціями, крім цього частка операцій з
корпоративними облігаціями становить 22, 37%. Лідерами за обсягами торгів
були: ПАТ «Укртелеком», СТзОВ «Прогрес-плюс», ПАТ «Альфа-Банк», ТОВ
«ЄВРОПА-ФАКТОРИНГ», ТОВ «Агро_Еліта» та інші [7, c. 2].
Частка торгів акціями ФБ «Перспектива» від загального обсягу торгів
становила поза 0,49%. За обсягами торгів лідерами були акції таких
компаній: ПАТ «Спецбудмонтаж», ПАТ «Домінанта-колект», ПАТ
«Укрбуденерготехнологія», ВАТ «Національна акціонерна страхова
компанія «Оранта».
На фондовій біржі «Перспектива» частка операцій із корпоративними
облігаціями становила 1,61% від загальних торгів. За обсягами торгів
лідерами були облігації таких компаній: ПАТ «Промінвестбанк», ТОВ
«Плейс», АТ «Трест Житлобуд-1», ТОВ «Бурат-агро». Частка операцій з
муніципальними облігаціями становить 0,01% від загальної кількості.
Великою популярністю користувалися муніципальні облігації Київської
міської ради зі 68 угодами.
Що стосується державних облігацій, найбільше їх зафіксовано на
«ПФТС» – 263 державні облігації першого рівня лістингу, «Перспектива» 216, а «Українська біржа» - 88 державних облігацій. Крім цього
«Українська біржа» лідирує за похідними цінними паперами – у 2014 році
їх число становило 204 деревативів.
На перший погляд в системі інтернет-трейдинг немає нічого
складного, однак на справді це далеко не так. Адже, для того, щоб стати
інвестором необхідно в першу чергу мати стартовий капітал, не багато, але
й немало, а 5000 грн. на початок потрібно мати. Крім цього, наявність
комп’ютера з доступом до інтернету, вільного часу та базових знань, а
саме головне – відповідне програмне забезпечення.
В Україні вже використовується декілька сертифікованих програм для
доступу на фондові біржі, такі як QUIK, WEB2L та SmartTrade.
Підключення до системи інтернет-трейдингу та забезпечення програмним
продуктом здійснюють онлайн-брокери. В Україні на сьогодні їх
налічується 21, серед яких найбільш популярними є ТОВ «Сіті Брок», СП
ТОВ «Dragon Capital», ТОВ «Гайнсфорт-онлайн», АТ «Prospect
Investments», ТОВ «Ukrunet», ТОВ «Troika Dialog» та ТОВ «Спеціаліст
цінні папери» [11, c. 304].
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Торгівлю цінними паперами можна здійснювати у відкритій та
закритій формах. Закриті торги проводяться за допомогою брокера, а
відкриті – всі операції з купівлі-продажу фінансових інвестицій
здійснюються через Інтернет.
Інтернет-трейдинг, як і будь-який інший вид послуг має позитивні та
негативні сторони (рис. 3).
ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ
Сильні сторони (+)

Слабкі сторони (-)

Можливість заробляти гроші
самостійно

Інституційні ризики та
незастрахованість від хакерів

Реєстрація всі операцій із цінними
паперами в НКЦПФР

Не використання електронних
документів на законодавчому рівні

Швидкість укладання угод,
оперативність торгівлі

Неможливість здійснювати
великих за обсягом операцій

Заробляти можна вдома та без
відриву від основної діяльності

Необізнаність громадян в
електронних торгах

Непривабливість торгівлі
державними цінними паперами
Рис. 3 Сильні та слабкі сторони інтернет-трейдингу
Джерело: авторська розробка

Крім цього, важливим чинником, який гальмує розвиток
електронної торгівлі цінними паперами є відсутність державної
підтримки. Однак, на рівень його розвитку може вплинути приватний
сектор. Так, є безліч вітчизняних брокерських компаній, зокрема, навіть
та ж сама Українська біржа, які готові інвестувати свої кошти в цей
бізнес, незважаючи на те, що в продовж, як мінімум, одного року від
таких вкладень будуть тільки збитки.
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Беручи до уваги масу недоліків інтернет-трейдингу в Україні,
відзначимо, що з його появою на ринку кардинально зріс обсяг торгів. У
2014 році він становив 629 млрд. грн., що на 32,61% більше, ніж за
підсумками 2013 року.
Отже, інтернет-трейдинг є позитивним як для економіки країни, так
і для кожного підприємства. Адже, акції та облігації – це додаткові
інвестиції для фінансування поточної господарської діяльності
підприємства. За статистичними даними обсяг залучення інвестицій в
економіку України через ринок фінансових інвестицій з кожним роком
зростає. Так у 2014 році він становив 217,25 млрд. грн., що на 141,19
млрд. грн. більше в порівнянні із 2013 роком [6, c. 2].
Якщо говорити про перспективний розвиток інтрнет-тейдингу,
зауважимо, що в Україні він є, однак спершу необхідно вирішити
проблему програмного та інформаційного забезпечення ринку
фінансових інвестицій. Зокрема існує потреба в програмному
забезпеченні з автоматизація звітності торговців при інтернеттрейдингу. Крім цього велика потреба існує в розвитку інтернетпорталів, які б інформували про останні новини вітчизняного ринку
фінансових інвестицій.
Висновки з проведеного дослідження. У підсумку можемо сказати,
що інтернет-трейдинг відіграє неабияку роль не тільки для розвитку
вітчизняного ринку фінансових інвестицій, а й для кожного підприємства
та економіки країни в цілому. Саме електронна торгівля цінними паперами
посилила конкуренцію між біржами та відкрила більше можливостей для
кожного учасника ринку. Однак, через низьку ліквідність та ряд інших
суміжних проблем, ринок фінансових інвестицій України є не
привабливим для іноземних інвесторів. Тому, актуальності набуває
питання розроблення заходів для підвищення його іміджу на світовій арені
інтернет-трейдингу, що в свою чергу, призведе до збільшення його
ліквідності. Адже, ліквідність вітчизняного ринку фінансових інвестицій є
могутньою, рушійною силою його стабільності та розвитку, а розвиток
інтернет-трейдингу – єдиний ефективний спосіб подолання всіх його
проблемних питань. В процесі дослідження виявлено, що саме при
проведенні інтернет-трейдингу важко спекулювати і маніпулювати тим
ринком, який має високий рівень ліквідності.
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У підсумку можемо сказати, що, якщо Україна використовуватиме
досвід іноземних країн стосовно впровадження інтернет-трейдингу в
економіку країни та реалізації заходів із подолання проблемних питань,
тоді перспективи розвитку електронної торгівлі цінними паперами
будуть очевидними, а вітчизняний ринок фінансових інвестицій стане
одним із найрозвиненіших і затребуваніших ринків держави.
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УДК 336.22:368.91
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПРИ
ДОВГОСТРОКОВОМУ СТРАХУВАННІ ЖИТТЯ
Цуркан І.М., к.е.н.
ДВНЗ «Національний гірничій університет»

Стаття присвячена дослідженню особливостей оподаткування фізичних осіб при
довгостроковому страхуванні життя. Стаття розкриває сутність механізму
сплати податку на доходи фізичних осіб та інших податків у разі отримання
страхових виплат та механізму отримання податкової знижки при
довгостроковому страхуванні життя у відповідності до норм Податкового
кодексу України. Доведено, що існуючий механізм отримання податкової
знижки при довгостроковому страхуванні життя має недосконалий механізм
(порушення принципу - рівність усіх платників перед законом, недопущення
будь-яких проявів податкової дискримінації) та не сприяє збільшенню кількості
страхувальників за договорами довгострокового страхування життя.
Проаналізувавши положення ПК України щодо оподаткування страхових виплат
було виявлено, що державою поки не створено умов для стимулювання
довгострокового страхування життя та накопичення недержавної пенсії.
Фактично, не оподатковуються виплати за дитячими програмами (до 18 років) та
після 70-річного віку або при отриманні інвалідності 1 групи. Доведено
необхідність розробки Національної програми підвищення рівня страхової
культури та фінансової грамотності населення з метою інформування населення
про доцільність страхування життя (пенсійне страхування), стан розвитку цієї
галузі, можливості використання податкової знижки при укладанні договорів
довгострокового накопичувального страхування життя.
Ключoві слова: оподаткування, податкове законодавство, страхування життя,
податок на доходи фізичних осіб, податкова знижка, страхові виплати

UDC 336.22:368.91
PECULIARITIES OF THE TAXATION OF INDIVIDUALS FOR LONGTERM LIFE INSURANCE
Tsurkan I.M., PhD in Econ.Sc.
National Mining University

The article is dedicated to analysis of peculiarities of the taxation of individuals for
long-term life insurance. The article reveals the essence of the mechanism of payment
of individual income taxes and other taxes in case of insurance settlement and the
mechanism of tax rebate acquisition for the long-term life insurance as providing by
rules of Tax Code of Ukraine. It is proved that the current mechanism of tax rebate
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receipt for the long-term life insurance is deficient (a violation of the principle-equality
of all taxpayers before the law, elimination of any kind of tax discrimination) and does
not ensure increase in the quantity of insurers under agreements for long-term life
insurance. Having analyzed the Tax Code of Ukraine regarding the taxation of tax
rebate, it was identified that the government still does not established conditions for
the stimulation of long-term life insurance and savings for non-state pension. In fact,
insurance payments for children programs (till the age of 18 years) and after 70 years
old or qualification of Disability Class 1 are not taxed. The necessity of development
of the National program for upgrading level of tax culture and financial literacy of
population to raise population awareness of necessity of life insurance (pension
insurance), the state of this industry development, the possibility of realization of tax
rebate while executing long-term life insurance agreements have been proved.
Keywords: taxation, tax legislation, life insurance, individual income tax, tax rebate,
insurance payments

Актуальність проблеми. Третім рівнем пенсійного забезпечення,
як в розвинених країнах, так і в Україні, є індивідуальне додаткове
добровільне забезпечення (недержавне пенсійне забезпечення). Даний
рівень забезпечується за допомогою недержавних пенсійних фондів,
страховими організаціями та банківськими установами [1]. Цей вид
пенсійного забезпечення здійснюється без особистої участі держави.
Але він дозволяє реалізувати державну політику щодо соціальноекономічного захисту населення шляхом перекладання соціального
захисту громадян на плечі страхових компаній та сформувати значні
довгострокові інвестиційні ресурси, які отримає національна економіка.
На сьогоднішній день у європейських країнах існує ціла система
фінансових пільг для довгострокового страхування життя. Так,
наприклад, у ряді країн податок на страхові виплати за такими
договорами нижче, ніж на дохід за банківськими депозитами. В інших
країнах діють податкові пільги на страхові внески, які сплачуються по
довгострокових договорах страхування життя [2].
Аналіз останніх наукових досліджень. Проблеми розвитку
страхування життя в Україні, а також недержавного пенсійного
забезпечення загалом досліджено у працях вітчизняних науковців,
зокрема: О.О. Гаманкової [3], І.Т. Грудзевича [4], С.С. Осадця [5],
Г.М. Терещенко [6], І.В. Фисун [7], В.І. Щербакової [8] та інших.
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Особливостям оподаткування діяльності страхових компаній
присвячені
роботи
Н.О. Коломійця,
В.М. Павліченка
[9],
О.М. Задорожного [10], А.В. Василенко [11].
Вплив пільгового оподаткування доходів в Україні на рівень
соціального забезпечення фізичних осіб, а також податкової соціальної
пільги на платоспроможність малозабезпечених верст населення
досліджували А.А. Славкова та М.М. Степура [12].
Натомість, проблематиці оподаткування фізичних осіб, які мають
довгострокові договори накопичувального страхування життя, не
приділено наразі належної уваги вітчизняними науковцями, тому ця
проблема потребує досліджень з питань оподаткування згідно діючого
податкового законодавства.
Метою роботи є розгляд основних аспектів оподаткування
фізичних осіб за договорами довгострокового страхування життя та
розкриття механізму сплати податку на доходи фізичних осіб та інших
податків у разі отримання страхових виплат та механізму отримання
податкової знижки при довгостроковому страхуванні життя у
відповідності до норм Податкового кодексу України.
Викладення основного матеріалу дослідження. Згідно п. 14.1.52.
Податкового кодексу України під договором довгострокового
страхування життя розуміється договір страхування життя строком на
п'ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у
вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення
терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі
страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не
може передбачати часткових виплат протягом перших п'яти років його
дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків,
пов'язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним
випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі
інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не
досягла вісімнадцятирічного віку [13].
На теперішній час страхові компанії, які займаються страхуванням
життя, пропонують наступні страхові програми, які згідно з податковим
законодавством відносяться до договорів довгострокового страхування
життя:
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1. Страхування на випадок смерті або дожиття. Основне
призначення програми – накопичення коштів та захист на випадок
смерті.
2. Страхування на випадок дожиття до певного віку або на певний
строк. Основне призначення – накопичення коштів та захист на випадок
смерті в результаті нещасного випадку.
3. Страхування на випадок смерті або дожиття на 100 років (довічне
страхування). Основне призначення – захист на випадок смерті
(спадщина).
4. Страхування на випадок смерті або дожиття із здійсненням
страхових виплат у вказані строки. Основне призначення – накопичення
коштів з можливістю отримання виплати до закінчення строку дії
договору страхування та захист на випадок смерті.
Оподатковування доходів фізичних осіб, що виникають при
довгостроковому страхуванні життя, спрямоване як на стимулювання
соціально значимих видів страхування, так і на припинення можливості
одержання необґрунтованої податкової вигоди. Суперечливість цих
задач ускладнює правила оподатковування й вимагає уважного
вивчення наступних аспектів: особливості визначення податкової бази
по договорах довгострокового страхування життя, надання податкової
знижки по витратах на страхування.
Вважається, що держава може впливати на розвиток страхового
ринку через систему оподаткування суб’єктів страхового ринку як
страховиків, так і страхувальників, використовуючи різноманітні
податкові важелі і стимули.
Податкове стимулювання довгострокового накопичувального
страхування життя вигідно як державі, так і громадянам. Спочатку
держава при зборі страхових премій не отримує частини податків. В
Україні встановлено податкову знижку по ПДФО (податку з доходів
фізичних осіб) для громадян, які купують довгострокові поліси
страхування життя, та для страховиків по податку на прибуток по
договорам довгострокового страхування життя і пенсійного страхування
діє 0% ставка. Але на протязі дії страхового договору та при його
завершенні до державного бюджету не лише компенсуються
недоплачені суми податків, а й забезпечується ще більший обсяг
платежів за рахунок оподаткування прибутку від інвестиційного доходу
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страховиків та виплачуваних ними страхових сум, які представляють
собою не просто акумульовані премії, а їх прирощену вартість.
Прагнучи прискорити розвиток ринку страхування життя держава
встановила податкові преференції для страхувальників, а саме: фізичні
особи, які уклали договори довгострокового страхування життя, можуть
реалізувати право на податкову знижку.
Відповідно до п. 14.1.170. ПКУ податкова знижка для фізичних
осіб, які не є суб'єктами господарювання – це документально
підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у
зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або
юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення
його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за
наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати.
Тобто, сума оподатковуваного доходу фізичної особи може бути
зменшена на суму податкової знижки, що приведе до зниження суми
податку на доходи фізичних осіб.
Надання податкової знижки має недосконалий механізм та певні
обмеження.
По-перше, платник податку повинен подавати річну податкову
декларацію до 31 грудня податкового року, наступного за звітним, із
зазначенням конкретних сум витрат, які обов’язково повинні бути
підтверджені документально. Оригінали підтверджувальних документів
повинні зберігатися у платника податків протягом 3 років від дня подачі
декларації (п.44.3 і п.166.2.2 ПКУ).
По-друге, загальна сума нарахованої податкової знижки не може
перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника
податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата,
зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування (ЄСВ), податкової соціальної пільги (ПСП) при її
наявності (п. 166.4.2 і п.164.6 ПКУ). Якщо особа одержує дохід як
приватний підприємець або іншим способом, але не у вигляді зарплати,
право на податкову знижку в такої особи не виникає.
Згідно даним Державної реєстраційної служби України [14] станом
на 01.01.15р. на території Україні кількість фізичних осіб-підприємців
склала 2 629 753 особи (6,1% від наявної численності населення України
або 13,8% від осіб працездатного віку [15]).
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Тобто 2,6 млн. осіб не зможуть подати декларацію на повернення
страхових премій у вигляді податкової знижки, але прибутковий
податок при отриманні страхової суми внаслідок завершення дії
страхового договору фізичні особи заплатять як і інші страхувальники.
Маємо порушення принципу - рівність усіх платників перед законом та
недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації. Це може
стримувати потенційних страхувальників заключати договори
довгострокового страхування для себе та членів своєї родини.
По-третє, платник податку повинен обов’язково мати реєстраційний
номер облікової картки платника податків (індивідуальний
ідентифікаційний номер) або офіційну позначку в паспорті про відмову
від одержання такого номера за релігійними переконаннями (пп.166.4.1
п.166.4 ст. 166 ПКУ).
Механізм розрахунку податкової знижки при довгостроковому
страхуванні життя розглянемо на умовному прикладі.
Страхувальник уклав договір довгострокового страхування життя в
березні 2014 року. Розмір річної страхової премії за договором – 4000
грн. Для розрахунку податкової знижки необхідно мати дані про
нараховану заробітну плату, єдиний соціальний внесок та суму
утриманого податку на прибуток фізичних осіб. Ці дані страхувальник
отримує як довідку на податкову знижку з бухгалтерії на підприємстві,
де він працює та здає її разом з декларацією.
В 2014 році страхувальнику було нарахована заробітна плата (ЗП) у
сумі 61200 грн., утримано єдиний внесок (ЄСВ) у сумі 3733,2 грн. та
податок на доходи з фізичних осіб (ПДФО) у сумі 8619,96грн.
При розрахунку податкової знижки буде враховуватись страхова
премія (СП) тільки за 10 місяців 2014 року (договір укладено в березні
2014 р.). Сума СП за 10 місяців складе: 4000/12 х 10 = 3333,33 грн.
Згідно з додатком 6 податкової декларації про майновий стан і
доходи податкова знижка (ПЗ) розраховується наступним чином:
ПЗ = ПДФО – (ЗП – ЄСВ – СП) * 15%.
ПЗ = 8619,96 – (61200 – 3733,2 – 3333,33) *15% = 499,94 грн.
Маємо таке: страхувальник, який сплатив страхову премію в
розмірі 3333,33грн., подав Декларацію, чек про сплату страхової премії
та довідку про заробітну плату, отримає протягом 60 календарних діб з
дати прийняття Декларації на банківський рахунок, вказаний в
Декларації, лише 499,94 грн.
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Розкриття механізму розрахунку податкової знижки при
довгостроковому страхуванні життя дає змогу стверджувати, що такий
податковий стимул, як податкова знижка, не сприяє збільшенню кількості
страхувальників за договорами довгострокового страхування життя.
Страхові виплати за договором страхування життя здійснюються в
розмірі страхової суми (її частини) та (або) у вигляді регулярних,
послідовних виплат, обумовлених у договорі страхування сум (ануїтету).
Оподаткування страхових виплат за договорами довгострокового
страхування життя здійснюється у відповідності із п. 170.8 ст. 170 ПКУ.
Додатково здійснюється оподатковування страхових виплат відповідно
до п.16 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового Кодексу України.
Податковим агентом, який утримує та перераховує до бюджету
податок з доходів фізичних осіб за ставкою 15% (якщо сума страхової
виплати перевищує 10-ть мінімальних заробітних плат (станом на
01.01.2015 та до кінця 2015 року – 1218грн.), така сума перевищення
оподатковується за ставкою 20%), та військовий збір за ставкою 1,5%
при отриманні страхувальником страхових виплат є страхова компанія.
Утримання в платника податків нарахованої суми податку здійснюється
податковим агентом за рахунок будь-яких коштів, виплачуваних
платникові податків податковим агентом.
Оподаткування страхових виплат податком на доходи фізичних осіб
та військовим збором зведено в таблицю 1.
Як бачимо, аналізуючи положення п.8 ст. 170 ПК України,
державою поки не створено умов для стимулювання довгострокового
страхування життя та накопичення недержавної пенсії. Фактично, не
оподатковуються виплати за дитячими програмами (до 18 років) та після
70-річного віку або при отриманні інвалідності 1 групи.
Багато науковців наголошують [6, 16, 17, 18, 19], що одним з
головних чинників, який уповільнює розвиток страхового ринку, в тому
числі і ринку страхування життя, є низька страхова культура населення.
Існує елементарна необізнаність про види страхових продуктів щодо
накопичувальних видів довгострокового страхування життя, про
можливість інших варіантів розміщення вільних грошових коштів, крім
банківських депозитів. Також не всі фізичні особи мають вищу економічну
або юридичну освіту для того, щоб докладно розібратись в особливостях
оподаткування і правильно розрахувати податкову знижку. До того ж,
податковою знижкою при страхуванні життя користуються в основному
громадяни, які мають середній дохід.
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Таблиця 1. Оподаткування страхових виплат ПДФО та військовим збором
Страхова виплата

Одержувач страхової
виплати
1
2
Одноразова виплата у випадку Дожиття Застрахована особа є
застрахованої особи до певного віку або до страхувальником за
закінчення строку дії договору страхування договором страхування
(незалежно резидент чи нерезидент)
Одноразова виплата у випадку Дожиття Застрахована особа не є
застрахованої особи до певного віку або до страхувальником за
закінчення строку дії договору страхування договором страхування
(незалежно резидент чи нерезидент)

Регулярні та послідовні виплати (ануїтети) у
випадку Дожиття застрахованої особи до певного
віку або до закінчення строку дії договору
страхування
Регулярні та послідовні виплати (ануїтети) у
випадку Дожиття застрахованої особи до певного
віку або до закінчення строку дії договору
страхування
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Неповнолітня особа або
особа віком 70 років та
старше (резидент)
Повнолітня особа віком до
70 років (резидент)
Особа будь-якого віку
(нерезидент)

Ставка податку після 01.01.2015
3
20% (ПДФО) від суми перевищення страхової виплати над
сумою внесених страхових премій
1,5% (військовий збір) від суми перевищення страхової
виплати над сумою внесених страхових премій
15%-20% (ПДФО) від 60 відсотків суми одноразової
страхової виплати та 0% від 40 відсотків суми одноразової
страхової виплати (сума одноразової страхової виплати
зменшена на суму страхових премій, сплачених до
01.01.2004р.)
1,5% (військовий збір) від 60 відсотків суми одноразової
страхової виплати та 0% від 40 відсотків суми одноразової
страхової виплати (сума одноразової страхової виплати
зменшена на суму страхових премій, сплачених до
01.01.2004р.)
0%

15%-20% (ПДФО) від 60 відсотків суми виплати та 0% від 40
відсотків суми виплати (сума виплати зменшена на суму
страхових премій, сплачених до 01.01.2004р.)
1,5% (військовий збір) від 60 відсотків суми виплати та 0%
від 40 відсотків суми виплати (сума виплати зменшена на
суму страхових премій, сплачених до 01.01.2004р.)
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Продовження табл.1

1
2
Викупна сума у разі дострокового розірвання Страхувальник
договору страхування (незалежно резидент чи
нерезидент)

3
15%-20% (ПДФО) від суми виплати

Виплата негарантованого бонусу та фонду Страхувальник
індексації (незалежно резидент чи нерезидент)

15%-20% (ПДФО) від суми виплати

Смерть застрахованої особи (резидент)

Смерть застрахованої особи (резидент)

Смерть застрахованої особи (резидент)

Смерть застрахованої особи (нерезидент)

Вигодонабувач або
спадкоємець за законом
першого ступеня
споріднення (резидент)
Вигодонабувач або
спадкоємець за законом
іншого, ніж перший
ступень споріднення
(резидент)

1,5% (військовий збір) від суми виплати

1,5% (військовий збір) від суми виплати
0%

5% від суми виплати

1,5% (військовий збір) від суми виплати

Вигодонабувач або
спадкоємець за законом
(нерезидент)

15%-20% (ПДФО) від суми виплати

Вигодонабувач або
спадкоємець за законом
(резидент + нерезидент)

15%-20% (ПДФО) від суми виплати

Постійна непрацездатність застрахованої особи Застрахована особа
внаслідок нещасного випадку (незалежно
резидент чи нерезидент)

1,5% (військовий збір) від суми виплати

1,5% (військовий збір) від суми виплати
0%
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Малозабезпечені версти населення просто не мають коштів, щоб
заключати договори страхування життя, а для заможних громадян існують
незручності у зв’язку з обліком своїх доходів і витрат, для чого необхідно
збирати і зберігати достатньо тривалий час розрахункові документи.
Про низьку фінансову грамотність серед населення Україні щодо
пенсійного страхування та довгострокового страхування життя свідчать
дослідження проведені Демченко М.В. [20] та Фединою В.В. [21].
Згідно соціологічного дослідження компанією «Статінформконсалтинг»
ринку страхових послуг у сегменті фізичних осіб було виявлено, що
42 % опитаних добре проінформовані про трирівневу пенсійну систему
та недержавне пенсійне страхування, а 54 % ознайомлені лише в
загальних рисах. Серед джерел інформації про недержавне пенсійне
забезпечення найбільше згадуються страхові агенти (54 %), рідні і
знайомі (44 %), найменше – преса (9 %) та Інтернет (15 %).
На питання щодо готовності брати участь у недержавному
пенсійному страхуванні ствердно відповіли 59 % опитаних, відповідь
«можливо згодом» дали 41 % респондентів. Серед факторів, що
приваблюють брати участь у НПЗ, респонденти найчастіше відзначають
поєднання страхування життя із нагромадженням (69 %) та можливість
збільшити рівень свого пенсійного забезпечення в старості (64 %), а
найменше – податкові пільги (21 %) [20].
Висновки. Стан розвитку ринку страхування життя має прямий
вплив на стійкість розвитку національної економіки, бо саме страхові
компанії зі страхування життя є потенційними інвесторами
довгострокових інвестиційних ресурсів у вітчизняну економіку. Для
громадян існування страхових компаній зі страхування життя надає
можливість свободи вибору моделі пенсійного страхування, яка
дозволить формувати більш високі пенсії при якісному обслуговувані.
Держава за допомогою важелів податкового регулювання може
стимулювати розвиток ринку страхування життя. Проаналізувавши
положення Податкового кодексу України щодо механізму сплати
податку на доходи фізичних осіб та інших податків у разі отримання
страхових виплат та механізму отримання податкової знижки при
довгостроковому страхуванні життя, було встановлено, що надання
податкової знижки має недосконалий механізм (порушення принципу рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів
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податкової дискримінації) та не сприяє збільшенню кількості
страхувальників за договорами довгострокового страхування життя.
Низька страхова та фінансова грамотність населення про
недержавне пенсійне страхування та довгострокове страхування життя
свідчить про те, що державою та страховими компаніями не
приділяється належна увага щодо донесення інформації про можливі
варіанти забезпечення додаткової пенсії шляхом страхування через ЗМІ,
особливо через телебачення та Інтернет.
Для підвищення страхової культури та фінансової грамотності
учасників страхового ринку доцільно на державному рівні розробити
Національну програму підвищення рівня страхової культури та
фінансової грамотності населення із залученням до її розробки та
впровадження професійних учасників недержавного пенсійного
забезпечення, таких як: страхові компанії, недержавні пенсійні фонди,
комерційні банки.
Ціллю програми повинно бути інформування
населення про доцільність страхування життя (пенсійне страхування),
стан розвитку цієї галузі, можливості використання податкової знижки
при
укладанні
договорів
довгострокового
накопичувального
страхування життя.
Перспективним напрямом подальших досліджень стане вивчення
зарубіжного досвіду стимулювання податковими важелями галузі
особистого страхування та розробка пропозицій, які можуть бути
корисними для подальшого розвитку українського ринку страхування
життя.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1.

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення від 09.07.2003 р. №1057- IV
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1057-15

2.

Пантелеева А.П. Экономическая сущность страхования жизни / А.П. Пантелеева //
Экономикс. – 2013. - №2. – С. 35-39.

3.

Гаманкова О. О. Страховий ринок України у глобальному страховому просторі /
О. О. Гаманкова, В. К. Хлівний // Фінанси України. - 2012. - № 5. - С. 58-67.

4.

Грудзевич І. Т. Недержавне пенсійне забезпечення: проблеми і перспективи /
І. Т. Грудзевич // Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2013. - Т.
18, Вип. 3(1). - С. 102-105.

5.

Осадець С. С. Удосконалення страхової справи / С. С. Осадець // Фінанси, облік і аудит. 2012. - Вип. 20. - С. 121-132.

193

Економічний простір
6.

№101, 2015

Терещенко Г.М. Напрями розвитку страхового ринку України / Г.М. Терещенко,
Т.А. Мусатова // Наукові праці НДФІ. – 2012. - №2(59). – С. 103-114.

7.

Фисун І.В. Перспективи розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в
Україні / І.В. Фисун, І.І. Смішко // Науковий вісник Полтавського університету економіки
і торгівлі. Сер.: Економічні науки. - 2014. - № 1. - С. 23-30.

8.

Щербакова В.І. Додаткове пенсійне страхування в Україні / В. І. Щербакова //
Стратегічні пріоритети. - 2014. - № 1. - С. 96-105.

9.

Коломієць Н. О. Операції страхування та порядок їх оподаткування / Н. О. Коломієць,
В. М. Павліченко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім.
В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки.-2014.-№ 5.- С. 116-123.

10.

Задорожний О. Оподаткування операцій пов’язаних із страхуванням / О. Задорожний //
Вісн. Міністерства доходів і зборів України. – 2013. – № 41. – С. 28–32.

11.

Василенко А.

Податкове стимулювання розвитку страхування / А. Василенко // Вісник

Київського національного торгівельно-економічного університету. - 2012. - № 4. С. 34-46.

12.

Славкова А. А. Оптимізація податкового навантаження та пільгове оподаткування в
контексті зміцнення фіскального значення податку на доходи фізичних осіб /
А. А. Славкова, М. М. Степура // Фінанси, облік і аудит. - 2012.-Вип. 20.- С. 156-174.

13.

Податковий кодекс України від 02.12.2012 №2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

14.

Реєстраційні дані щодо фізичних осіб-підприємців в Україні станом на 01.01.2015
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.drsu.gov.ua/

15.

Основні показники ринку праці (річні дані) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/

16.

Білоног А. П. Розвиток компаній зі страхування життя в системі недержавного пенсійного
забезпечення / А. П. Білоног // Наукові праці НДФІ. – 2014. - Вип. 1. – С. 126-138.

17.

Борисюк О. В. Накопичувальне страхування життя: розвиток у контексті пенсійної
реформи в Україні / О. В. Борисюк, Л. В. Шемедюк // Науковий вісник [Буковинського
державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки. – 2014. - Вип. 26. –
С. 284-289.

18.

Кузьменко О.Г. Інтеграція страхового ринку України у світовий ринок страхових послуг /
О.Г. Кузменко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. –
2013. - № 3. – С. 190-194.

19.

Супрун А. А. Страховий ринок України в умовах системної кризи / А. А. Супрун,
В. К. Хлівний // Фінанси України. - 2013. - № 9. - С. 68-75.

20.

Демченко М.В. Соціологічне дослідження ставлення споживачів до недержавного
пенсійного страхування / М.В. Демченко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. –
Вип.23.12. – С. 394-399.

21.

Федина В.В. Фінансова грамотність населення у процесі пенсійної реформи / В.В. Федина //
Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2013. - №3(62). – С.177-182.

194

Економічний простір

№101, 2015

ÅÊÎÍÎÌ²ÊÀ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ ÒÀ
ÏÐÎÑÒÎÐÎÂÎ - ÊËÀÑÒÅÐÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ
УДК 65.012.32:339.13
ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ
АДАПТАЦІЇ ДО РИНКУ
Бугас Н.В., к. е. н.
Довгопол О.Г.
Київський Національний університет технологій та дизайну

У статті розглянуто проблему управління підприємством в умовах адаптації до
ринку, на сьогоднішній день проблема є актуальною та потребує своєчасного
вирішення. Визначено,що адаптація підприємства до ринку та отримання значної
його частки, є однією з найважливіших цілей існування підприємства в умовах
розвитку сучасної економіки. Адаптація проводиться шляхом впровадженням нових
технологій, удосконалення методів управління працівниками, та чітко поставлених
цілей. З метою підвищити конкурентоспроможність підприємства та полегшити
адаптацію підприємства до умов ринку ми визначили необхідність використання
економічного механізму для управління підприємством.
Ключові слова: процес управління, адаптація, ефективна система, ринок,
конкуренція, бізнес, розвиток.

UDC 65.012.32: 339.13
A PROCESS OF MANAGEMENT ENTERPRISE IS IN THE
CONDITIONS OF ADAPTATION TO MARKET
Buhas N., PhD in Econ.Sc.
Dovhopol O.
Kyiv National University of Technologies and Design

In the article the problem of management an enterprise is considered in the conditions
of adaptation to the market, as this problem is actual and needs a timely decision.
Reasonably, that one of major aims of functioning of enterprises in the modern terms
of development of economy there is a receipt of considerable proportion of market by
adaptation to the terms of market, by introduction of new technologies, methods of
management workers, and clearly put aims. The necessity of development and use of
effective economic mechanism of management enterprises is certain in the conditions
of adaptation to the market with the aim of increase of their competitiveness,
optimization of economic performance indicators and positive influence on
development of enterprise on the whole.
Keywords: management process, adaptation, effective system, market, competition,
business
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Актуальність проблеми. Проблеми у ефективній роботі
підприємств безпосередньо пов’язані зі впливом на результат діяльності
підприємства змін зовнішнього середовища.
Сьогодні виникає багато проблем що ускладнюють процес
адаптації підприємства до зовнішнього середовища та швидкість
реагування на них, вони безпосередньо пов’язані із нестабільністю
зовнішнього середовища. Підприємства розробляють та впроваджують
свої системи адаптації до цих змін, для стабільності функціонування
виробництва та робочого процесу на підприємстві, та забезпечення
конкурентних переваг.
Аналіз досліджень і публікацій з проблеми дослідження.
Характерною особливістю функціонування підприємства в ринкових
умовах є необхідність його пристосування до мінливості середовища
господарювання, що проявляється у невизначеності і нестабільності
поведінки споживачів, підприємців, постачальників, конкурентів, органів
державної влади і місцевого самоврядування. [1] На сучасному етапі
розвитку економіки України особливу увагу приділяють питанню
адаптації підприємств до умов ринку та змін зовнішнього середовища. Про
дослідження процесу адаптації свідчить значна кількість теоретичних
праць та практичних розробок, як українських так і зарубіжних вчених.
Висвітленням проблеми процесу адаптації підприємства до ринкових умов
займалися І. Ансофф, К. Дрепер, Ю. Лі, М. Левин, Г. Ленг, Дж. Хем,
Ф. Дреник, Р. Шабендер, Дж. Левіс, Г. Кампбелл,
Ф. Чакі, І. Ландау,
В. Скурихін,
В.
Забродський,
Г. Мельников, вчені-економісти
Т.В. Ландіна та М.М. Будник, О.Д. Шарапов, В.Д. Дебренцев,
Д.Є. Семенов, Ю. Копейченко, Я. Ципкін, А.Д. Криворак, М.М. Деркач,
В.В. Матвєєв, Л.Л. Литвиненко та інші. [2]
При виникненні необхідності розробки механізму управління,який
повинен був відповідати адаптації до змін зовнішнього середовища
вчені Т.В. Ландіна та М.М. Будник визначили такий термін, як
«адаптація підприємств» та ввели його у використання. Т.В. Ландіна
спробувала розробити адаптаційні механізми організаційно-виробничих
систем, нею вперше в українській економіці було розроблено
класифікацію проблем адаптації підприємств до ринкових умов. В
мінливих умовах ринку та активної конкурентної боротьби особливого
значення набувають швидкість реагування,точно поставлені завдання,
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ефективність управлінських рішень,що спрямовані підприємством на
підвищення його конкурентоспроможності. [2,3,4] До сьогодні нема
обґрунтованого рішення питання адаптації, а саме: фінансового
забезпечення вивчення питання адаптації підприємства,інформаційного
забезпечення та планування робіт. При цьому актуальність теми
дослідження визначається використанням на підприємстві економічних
розробок успішної адаптації до умов ринку, що стимулюватимуть
підвищення конкурентоспроможності підприємства, покращення його
господарських показників та удосконалення системи управління.
Метою роботи є розробка теоретичних положень та визначення
сутності процесу адаптації підприємства до ринку, його напрямів та
дослідження проблем управління процесами адаптації. Висвітлення видів
напрямків адаптації підприємства, визначення класифікації проблем
адаптації підприємства до умов ринку за чотирма основними принципами.
Викладення основного матеріалу дослідження. Сьогодні правове
регулювання підприємства здійснюється численними нормативноправовими актами як загального, так і спеціального характеру. Серед
законів, що регулюють виключно підприємницьку діяльність слід
назвати Закони України «Про підприємництво» від 07.02.91 р., «Про
підприємства в Україні» від 27.03.91 р., «Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності» від 23.03.96 р., «Про зовнішньоекономічну
діяльність» від 16.04.91 р., «Про лізинг» від 16.12.97 р. [6]
Разом з ними використовуються закони, які безпосередньо
стосуються цих відносин,а не лише їх регулюють. Це закони України
«Про власність» від 07.02.91 р., «Про цінні папери і фондову біржу» від
18.06. 91 р., «Про рекламу» від 03.07.96 р., «Про страхування» від
07.03.96.р., «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 р., «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.93.р., «Про охорону прав на
промислові зразки» від 15.12.93 р., «Про якість і безпеку харчових
продуктів і продовольчої сировини» від 23.12.97 р. [7]
В даний час багато авторів пов’язують адаптацію з поняттям
гнучкістю. [8, с. 18] Гнучкість виробничої системи – це здатність системи
оперативно пристосовуватись до змін різних виробничих ситуацій.
Адаптація підприємства — це пристосування підприємства до змін
середовища функціонування. [9] Порівнюючи цих два визначення можна
зробити висновок, що адаптація широко охоплює виробничу систему, не
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тільки процеси в середині неї, а й зв’язок виробництва та зовнішнього
середовища. Гнучкість, пристосування та адаптація є досить
взаємопов’язаними поняттями які необхідно розглядати розмежовано.
При зміні типу економічної системи України адаптацію розглядали
як одну із форм що використовує підприємство для свого
господарювання на ринку. Отже, адаптацію сприймали зміну власності
з використанням організаційно-економічних форм господарювання, для
збільшення прибутку підприємства, займання вигідної позиції на
конкурентному ринку, виробництво конкурентної продукції і т.д. З
часом визначення поняття «адаптація» вже не було актуальним,як
форма ринкового господарювання.
Для встигання за змінами зовнішнього середовища в умовах
жорстокої конкуренції підприємства стали розробляти стратегію, яку
потім втілювали на виробництві та управлінській діяльності,
зменшивши концентрацію на справах в середині підприємства. Людина
на відміну від підприємства має змогу адаптуватися до будь-яких умов
чи ситуацій. При реорганізації підприємств відбувається зворотне.
Адаптація до умов конкуренції являється одним із основних завдань
менеджменту підприємства. Адаптація використовується при розробці
стратегії конкурентної поведінки підприємства на ринку, аналізі
конкурентної діяльності інших підприємств, та реалізації заходів, що
вказані у бізнес-плані підприємства.
Отже, можна виділити основні завдання працівників підприємств
для успішної адаптації в сучасних ринкових умовах:
Аналіз класифікації проблем адаптації підприємства до ринку.
1. Визначення основних принципи для вдалої адаптації
підприємства до конкурентного середовища на ринку.
2. Дослідити стан підприємства щодо характеру впливу завдань на
сам процес адаптації підприємства до змін середовища.
3. Дослідити як впливають зміни зовнішнього середовища на
підприємство та провести оцінку процесу адаптації підприємства до
ринкового середовища.
Уміння швидко адаптувати підприємства відповідно до зміненими
умовами в конкурентному середовищі є одним із найважливіших
завдань управління і запорукою успіху підприємства. Адаптація
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підприємств до змін зовнішнього середовища забезпечить реалізацію
підприємством своєї місії і цілей функціонування як суб’єкта ринку.
Адаптація – це здатність своєчасно проводити адекватні зміни для
корекції діяльності підприємства у відповідності до вимог зовнішнього
середовища. [10] Отже, адаптація це необхідність для успішної
діяльності підприємства на ринку. Метою адаптації підприємства та
головними факторами є освоєння нових ринків збуту товарів,
підвищення рівня конкурентоспроможності, збільшення кількості
споживачів, покращення господарського стану підприємства.
Підвищення
конкурентоспроможності
передбачає
створення
багатовимірних концепцій для покращення адаптивності підприємства,
збільшення конкурентних переваг та результатів економічної діяльності.
Одним з важливих напрямків управління «адаптації підприємств»
являється розробка методів удосконалення властивостей адаптації та
збільшення кількості конкурентних переваг підприємства.
До основних видів адаптації підприємства до ринку належать:
1. Адаптація до зміни кон'юнктури ринку;
2. Адаптація до нововведень технічного та організаційного
характеру;
3. Адаптація до соціально-політичних умов.
4. Стратегічні цілі адаптації визначаються для кожного її виду [11]
Існує класифікація проблем адаптації підприємства до ринку за
чотирма принципами: об'єктним, функціональним, структурним та
часовим. [12] Об'єктний принцип визначає тип проблем та поділяє їх на
окремі складові. За розподілом об'єкта на якому проведено дослідження
проблеми поділяють на організаційні і економічні. Функціональний
принцип класифікації систематизує проблеми залежно від їх ролі та місця в
науковому пізнанні. В цьому принципі розглядають роль та місце проблем
адаптації відносно підприємства. Структурний принцип використовують
для структуризації досліджуваних проблем, щоб висвітлити їх позиції
системного підходу, тобто як визначення сукупності взаємодіючих
елементів чи складових проблем, що взаємодіють між собою та з
врахуванням прямих і обернених зв'язків між ними. Часовий принцип
беруть до уваги коли необхідно виділити різницю між першочерговими і
не першочерговими або наступними проблемами. На першочергові та не
першочергові проблеми поділяють після початку досліджень, через
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існування багатьох обставин від яких вони залежать, таких як потреби та
можливості досліджуваного підприємства.
Значну частину ринкової економіки займають малі та середні
підприємства, що можуть протистоять монополіям та мають вплив на
втримання зростання цін і насичення ринку товарами та послугами.
Малі підприємства – це не просто невелике за чисельністю і обсягу
продукції виробництво, а зовсім нова структура, що набуває розвитку в
нашій економіці, здатна надати широку свободу вибору і додаткові
робочі місця, забезпечити швидку окупність витрат, оперативно
реагувати на зміну споживацького попиту. [13] Отже, нами
пропонується, для успішного управління та розвитку підприємств, на
прикладі Броварського району, в умовах адаптації до ринку розробити
програму заходів (табл.1.).
Таблиця 1.Основні заходи реалізації комплексної програми розвитку малого і
середнього підприємництва на 2015-2016 р.р. в Броварському районі
Завдання
Контроль за реалізацією
єдиної державної
регуляторної політики
Співпраця суб’єктів
підприємництва та
здорова конкуренція
Забезпечення суб’єктів
підприємницької
діяльності
інформаційними
ресурсами
Створення умов для
розвитку структур
підприємства
Нововведення
спрямовані на
розвиток суб’єктів
малого і
середнього
підприємництва

Заходи
Забезпечення розробки
та впровадження планів
проектів регуляторних
актів
Створити умови для
розвитку
конкурентоспроможності
підприємств малого та
середнього бізнесу
Організація та
проведення масових
заходів для
інформування
споживачів
Постійне удосконалення
структур підприємства

Виконавці
Управління та відділи
райдержадміністрації

Результат
Ефективне використання
регуляторної політики

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Підтримка конкурентних
відносин

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Створення та введення
на підприємство
інноваційних заходів та
контроль за їх
виконанням

Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міської, селищних,
сільських рад

Розвиток
співробітництва між
різними
підприємницькими
структурами
Підвищення рівня
інформаційного
забезпечення суб'єктів
підприємницької
діяльності
Покращення
інноваційноінвестиційної діяльності
суб’єктів малого та
середнього
підприємництва

Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації

*Запропоновано автором

Мале та середнє підприємництво як самостійна частина ринкової
економіки вносить зміни до загальних обсягів виробництва, а саме їх
збільшення, економії та раціональному використанню ресурсів,
зменшення кількості монополій, розвиток здорової конкуренції,
збільшення роздрібного товарообороту.
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Основні напрями державної політики у сфері розвитку малого і
середнього підприємництва в Україні визначено ст. 4 Закону України
«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні» . Спеціально уповноваженим органом у
сфері розвитку малого і середнього підприємництва є центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у
сфері розвитку підприємництва. [14]
Адаптація спрямована на виживання підприємства у жорстких
конкурентних умовах,шляхом формування властивостей,які необхідні для
забезпечення беззбитковості підприємства. Адаптація, що спрямована на
розвиток, широко використовується на підприємствах,що впевнені у своїх
силах на зовнішньому ринку та мають на меті підвищення ефективності
своєї діяльності та збільшення масштабів виробництва.
Для успішної адаптації до змін зовнішнього середовища
підприємству необхідно проаналізувати досвід інших підприємств та
провести чітку межу між способом адаптації та результатом, обравши
для себе найбільш вигідний спосіб. Під час адаптації підприємства до
ринкових умов відбуваються зміни не тільки у самій структурі
організації, її управлінні, а у конкурентних відносинах з іншими
підприємствами. Про успішну адаптацію до мінливої кон’юктури ринку
свідчить підвищення конкурентоздатності за рахунок покращення
показників господарської діяльності шляхом зменшення витрат
використовуваних ресурсів та збільшення випуску продукції.
Адаптаційні процеси до змін зовнішнього середовища на
підприємстві можуть бути як позитивними, так і негативними,
призвести до банкрутства, та ліквідації підприємства. Це може бути
результатом неправильно обраних підходів для адаптації, або невдале їх
впровадження ні підприємстві.
В сьогоднішніх умовах ринкової економіки підприємствам
необхідно розробляти та впроваджувати довгострокові стратегії
розвитку для організаційно-економічних прогресів, що також призведе
до підвищення ефективності господарювання в умовах ринку.
Від правильності вибору стратегії залежить позиція підприємства
на ринку та подальше його існування за умови постійного змінення
ринкових умов та показників.
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Висновки. Управління процесом адаптації повинно базуватись на
достатньо відпрацьованих об'єктному, функціональному, структурному
та часовому принципах класифікаціях проблем адаптації підприємств до
умов ринку, що забезпечує перехід складових підприємства із
невизначеного стану у впорядкований і бажаний для підприємства.
Необхідно чітко визначати завдання для працівників підприємства, це
забезпечить найбільш ефективну адаптацію до ринку. Розроблення
програм заходів розвитку підприємства є одним із ключових засобів
пришвидшення та покращення адаптації підприємства до ринку, що
забезпечить високу конкурентоспроможність підприємства.
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ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЛІКОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
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Куцинська М.В., к.е.н.

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Визначено окремі етапи формування інформаційно-облікового забезпечення
управління інноваційним потенціалом сучасного підприємства. Проаналізовано
існуючі підходи, що пропонуються на сьогоднішній день у нормативній та
спеціальній літературі, для здійснення оцінки ефективності заходів інноваційного
характеру. Виокремлено та запропоновано до використання підходи до обліку
доходів та витрат інноваційної діяльності. Визначено роль обліку в системі
управління інвестиційною та інноваційною діяльністю підприємств. Окреслено
існуючі проблеми обліку, притаманні сьогоднішньому етапу розвитку та
трансформації сфери обліку в Україні, нагальне вирішення яких сприятиме більш
якісному функціонуванню інформаційно-обліково забезпечення управління
інноваційним потенціалом сучасних підприємств.

Ключові слова: інноваційний потенціал, інформаційно-облікове забезпечення
управління, облік доходів інноваційної діяльності, облік витрат інноваційної
діяльності, роль обліку в системі управління інноваційним потенціалом, існуючі
проблеми обліку інноваційної діяльності.

UDC [657+658.5]:330.356
APPROACH TO THE FORMATION OF INFORMATION AND
ACCOUNTING SOFTWARE FOR MANAGEMENT OF INNOVATIVE
POTENTIAL OF MODERN ENTERPRISE
Kutsyns’ka M., PhD in Econ.Sc.

Ukrainian State University of Chemical Technology
Some stages of information and accounting software of the management of the innovation
potential of the modern enterprise are determined. Existing approaches, which are offered
in regulatory and special literature, to assess the effectiveness of innovative actions have
been analyzed. The approaches of the accounting of the revenue and the costs from
innovative activity have been allocated and have been proposed from using. The role of
accounting in the system of management of investment and innovation activity of
enterprises has been determined. The existing problems of accounting, which are inherent
to today's stage of development and transformation of the accounting in Ukraine, have
been also determined. The urgent solutions to these problems will contribute to a better
functioning of information and accounting software of the management of innovative
potential of modern enterprises.

Keywords: the innovative potential, information and accounting software of the
management, accounting of the revenue from innovative activity, accounting of the
costs from innovative activity, the role of accounting in the management of innovative
potential, existing problems of accounting of the innovative activity.
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Актуальність проблеми. Сучасні тенденції стійкого розвитку та
трансформації ділових відносин між суб’єктами господарювання різних
рівнів управління вимагають від підприємств окремих галузей економіки
запровадження у процес виробництва та управління ним різних
інноваційних технологій, які відповідають сьогоднішньому етапу еволюції
науково-технічного прогресу. До таких технологій можна віднести не
тільки технічні та технологічні новації та інновації, а ще й інноваційний
інструментарій управління різними процесами та сучасні підходи до
формування інформаційної системи управління діяльністю підприємств.
Формування інформаційно-облікового забезпечення управління
інноваційним потенціалом сучасного підприємства дозволить створити
аналітичну основу для обґрунтування рішень стосовно доцільності
використання результатів інноваційного процесу у практичній
діяльності підприємства та щодо впливу результатів такої діяльності на
основні показники функціонування суб’єкта господарювання.
Аналіз останніх наукових досліджень. На сьогоднішній день в
спеціальній літературі питанням формування інформаційного
забезпечення, зокрема й інформаційно-облікового, управління
інноваційним потенціалом сучасних підприємств приділяється увага,
однак досить узагальнено та тезисно. Так, в деяких працях формуються
підходи до створення інформаційного забезпечення управління
розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого бізнесу [1, с.
165-171], наводиться характеристика та пропонуються підходи до
створення організаційно-інформаційного забезпечення інноваційного
розвитку регіонів, зокрема підходи до побудови кібернетичної моделі
управління інноваційним розвитком регіону [2, с. 36-49], розглядаються
економічні передумови раціоналізації вибору напрямків розвитку
інноваційного потенціалу промислових підприємств [3, с. 101-110],
аналізуються
проблеми
управління
інноваційним
розвитком
підприємств, а саме пропонується структура та методичний підхід до
діагностики інноваційного потенціалу підприємства [4, с. 121]. Крім
цього, приділяється увага питанням формування збалансованої системи
показників для моніторингу інноваційної діяльності підприємства [5, с.
11-20], усвідомлення сутності методів та механізмів підвищення
конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі
антикризового управління [6] та ін.
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Разом з тим потребується подальший аналіз існуючих підходів та
побудова на цій основі комплексного підходу до створення
інформаційно-облікового забезпечення управління інноваційним
потенціалом сучасних підприємств з урахуванням галузевих
особливостей дозволить сформувати наукове підґрунтя для створення
інформаційної бази для прийняття менеджерами різних рівнів
управління зважених управлінських рішень щодо формування
напрямків подальшого розвитку суб’єктів господарювання.
Метою дослідження є обґрунтування підходу до створення
інформаційно-облікового забезпечення управління інноваційним
потенціалом сучасного підприємства шляхом визначення конкретних
етапів формування такого забезпечення та змістовного наповнення
окреслених етапів.
Викладення основного матеріалу дослідження. При формуванні
інформаційно-облікового забезпечення управління інноваційним
потенціалом сучасного підприємства необхідно враховувати вплив
деяких вагомих факторів, а саме: особливості галузі економіки, до якої
відноситься
підприємство;
особливості
виробничого
процесу
підприємства; структуру інноваційного процесу та безпосередньо
інноваційного потенціалу підприємства; особливості управління
інноваційним процесом, рівень відповідності використовуваних
технологій та інструментарію менеджменту вимогам економічного
простору та існуючим технологіям управління; результати
функціонування такого інформаційно-облікового забезпечення повинні
зменшувати час обробки та агрегування даних відповідно до вимог
користувачів, полегшувати роботу менеджерів, а також забезпечувати
отримання оптимальних значень основних показників діяльності
суб’єктів господарювання та ін. [7, с. 129].
Особливої уваги під час формування інформаційно-облікового
забезпечення задачі, що розглядається, потребують питання практичного
застосування методів, котрі використовуються під час оцінки
інноваційного потенціалу підприємства. Для цього, перш за все, необхідно
окреслити алгоритм застосування кожного з них та визначити прийнятні
умови використання. У разі застосування методів, що базуються на
узагальнені думки експертів або використовують окремі елементи
експертної оцінки (наприклад, метод графоаналітичної моделі потенціалу,
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методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу, деякі методи оцінки
вартості потенціалу та бізнесу загалом тощо), необхідним є розробка
підходу до автоматизованої обробки результатів експертної оцінки.
Важливим
етапом
формування
інформаційно-облікового
забезпечення оцінки інноваційного потенціалу підприємства та його
складових є створення достовірної інформаційної бази, котра
використовує, частіш за все, дані бухгалтерської (фінансової) звітності
підприємства [8, с. 63].
Для формування основ інформаційно-облікового забезпечення
управління
інноваційними
аспектами
діяльності
суб’єктів
господарювання необхідно визначити, які саме підходи пропонуються
на сьогоднішній день у нормативній та спеціальній літературі для
здійснення оцінки ефективності заходів інноваційного характеру.
Загалом підходи до визначення ефективності заходів інноваційного
характеру, враховуючи сучасні особливості такого виду діяльності,
можливо розподілити на дві групи, а саме: підходи, застосування яких
дозволяє оцінити ефективність заходів із впровадження нової техніки;
підходи, використання котрих дозволяє оцінити ефективність заходів із
освоєння нових видів продукції.
Для визначення ефективності заходів із впровадження нової
техніки, враховуючи існуючі на сьогоднішній день підходи для цього,
можливо сформувати дві групи показників. Так, до першої групи
можливо віднести такі показники для оцінки, а саме: строк окупності
додаткових капітальних вкладень; приведені витрати; собівартість
продукції; продуктивність праці. До другої групи доцільно включити
показники, застосування яких ґрунтується на теорії вартості грошей у
часі, а саме: чистий дисконтований доход; дисконтований період
окупності; внутрішню норму доходності; індекс прибутковості.
Застосування цих показників має певну перевагу – враховується чинник
часу при розрахунку поточних витрат і прибутку. Втім, така методика
оцінки економічної ефективності має певні недоліки. Одним з найбільш
істотних недоліків застосування цих показників є необхідність
прогнозування строку інвестиційного проекту і обсягу витрат та
надходжень на кожному етапі цього періоду. До другого суттєвого
недоліку таких показників доцільно віднести використання показника
грошових потоків для оцінки віддачі інвестицій.
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Базуючись на результатах проведеного аналізу щодо існуючих
підходів до оцінки ефективності заходів із освоєння нових видів
продукції, можна зазначити, що така оцінка у частині вибору методу її
проведення залежить від цілей, що мають бути досягнуті підприємством
в результаті освоєння продукції. Так, з позицій виручки від реалізації
нової продукції (якщо під час здійснення оцінки освоєння нових видів
продукції враховувати фактор зміни цін) можливо застосувати
загальновживану модель розрахунку ефекту. Подібний розрахунок
можна застосовувати за умов порівнянності нового та старого видів
продукції за їх споживчими характеристиками та якостями. Якщо
кінцевою метою освоєння випуску нового продукту є зниження
витратності процесу виробництва або економія витрачання ресурсів,
необхідно оцінити успішність досягнення поставленої мети здійснення
інноваційних заходів на основі аналізу показника собівартості
продукції. Побідну оцінку можливо провести, наприклад, на базі
порівняння даних кошторисних калькуляцій за виробом серійного
виробництва та продукту, що освоюється [9].
Нарівні з виокремленими існуючими підходами до оцінки
ефективності
заходів
інноваційного
характеру
необхідно
використовувати ще й інструментарій, застосування якого дозволить
комплексно оцінити вплив результатів від запровадження заходів
інноваційного характеру на інші види діяльності підприємства, а також
на усі процеси, що здійснюються в межах суб’єкта господарювання,
котрий провадить інноваційну діяльність.
При здійсненні управління інноваційним потенціалом суб’єкта
господарювання на основі застосування розглянутих показників для
оцінки ефективності заходів інноваційного характеру важливим етапом
формування інформаційно-облікового забезпечення задачі, що
розглядається, є агрегування облікових даних щодо доходів, витрат та
результатів інноваційної діяльності підприємства.
На сучасному етапі розвитку економічної думки проблемам та
питанням формування облікової складової науково обґрунтованої
інформаційної бази для управління інноваційним потенціалом, зокрема
інвестиційно-інноваційною діяльністю суб’єктів господарювання різних
галузей економіки України, в спеціальній літературі приділяється увага,
однак досить узагальнено та тезисно. Так, в деяких працях наводяться
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підходи до створення інформаційного забезпечення управління витратами
та доходами інвестиційно-інноваційної діяльності [10, с. 58-60], до
облікового відображення господарських операцій, пов’язаних з
виникненням витрат на інновації та інвестиційних витрат, й відповідних
показників у бухгалтерській (фінансовій) звітності [11, с. 73; 12, с. 303; 13,
с. 152-153] та пропонуються напрямки щодо розробки обліковоаналітичного забезпечення управління інвестиціями та інноваціями
конкретних галузей економіки України, зокрема сільського господарства
[14, с. 78-79] та фармацевтичних підприємств [15, с. 78-79].
Проаналізувавши та узагальнивши норми діючого законодавства у
сфері бухгалтерського обліку щодо підходів до обліку доходів від
інноваційної діяльності, доцільно зазначити наступне: доходи від
інноваційної діяльності підприємства можуть відображатися в
залежності від того, яким чином та який конкретний продукт отримано
у результатів здійснення такого виду діяльності.
Частіш за все, доходи від інноваційної діяльності відображаються у
складі іншого операційного доходу (1 варіант).
Однак, якщо результатом інноваційної діяльності є продукція або
товари, то такий доход можливо відображати у складі доходів від
реалізації (2 варіант).
Крім цього, особливістю здійснення інноваційної діяльності
промисловими підприємствами різних галузей економіки України, що
підтверджують результати дослідження статистичних даних, є наявність
цільового фінансування такого виду діяльності, тобто наявність
цільових коштів та доходів майбутніх періодів. В обліку для
відображення такої інформації доцільно використовувати рахунки, на
яких узагальнюється інформація стосовно обсягів цільового
фінансування та розмірів доходів майбутніх періодів (3 варіант) [16-17].
Аналізуючи норми чинного в Україні законодавства щодо
бухгалтерського обліку, можна зазначити, що на сьогоднішній день
відсутня єдина система регістрів і рахунків для відображення витрат
інноваційної діяльності, існуючі облікові моделі не відповідають
розмаїттю інноваційних процесів і використання таких моделей не
створює інформаційної бази для здійснення оцінки та регулювання
окремих складових інноваційного процесу.
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Загалом, проаналізувавши та узагальнивши норми діючого
законодавства щодо обліку витрат, можна виокремити та запропонувати
три варіанти обліку витрат інноваційної діяльності:
1) якщо інноваційний процес підприємства обмежується лише
проведенням досліджень та розробок без подальшого продовження
інноваційного процесу (інноваційний процес завершився на етапі
отримання результатів досліджень та розробок), то усі витрати,
пов’язані з їх проведенням, доцільно та можливо акумулювати на
субрахунку «Витрати на дослідження, розробки» (1-й варіант);
2) якщо інноваційний процес підприємства завершується виробленням
та, у подальшому, реалізацією інноваційної продукції, при відображенні в
обліку витрат, пов’язаних з виробництвом та реалізацією такої продукції,
доцільно використовувати стандартну методику обліку витрат при
виробництві та реалізації готової продукції та відкривати відповідні
субрахунки з відміткою «Інноваційна продукція» (2-й варіант);
3) у разі здійснення, згідно з проектною документацією,
попередньої оплати заздалегідь усіх етапів інноваційного процесу,
результатом реалізації якого має стати отримання інноваційної
продукції, для обліку витрат такого процесу доцільно, нарівні з іншими
витратними рахунками, застосувати рахунок «Витрати майбутніх
періодів» (3-й варіант) [18].
Узагальнення сформованих та запропонованих до використання
підходів до обліку витрат та доходів інноваційної діяльності підприємств з
використанням бухгалтерських рахунків наведено в таблиці 1.
Таблиця 1. Практична реалізація запропонованих підходів до обліку витрат та
доходів інноваційної діяльності в системі бухгалтерських рахунків
Кореспонденція рахунків
дебет
кредит
1
2
3
Комбінація запропонованих 1-го та 2-го варіантів обліку доходів інноваційної діяльності
Списано витрати матеріалів на виробництво інноваційної продукції
23 / ІД
20
Списано витрати МШП на виробництво інноваційної продукції
23 / ІД
22
Списано розподілені загальновиробничі витрати на виробництво
23 / ІД
91
інноваційної продукції
Списано витрати на заробітну плату та на нарахування на неї для
23 / ІД
66, 65
персоналу, зайнятого у виробництві інноваційної продукції, на витрати
на виробництво такої продукції
Оприбуткована на склад інноваційна продукція
26 / ІД
23 / ІД
Здійснено реалізацію інноваційної продукції
361
701 / ІД,
719 / ІД,
746 / ІД
Зміст господарської операції
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1
Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

2
701 / ІД,
719 / ІД,
746 / ІД
Списано собівартість реалізованої інноваційної продукції
901 / ІД
Отримано грошові кошти за реалізовану інноваційну продукцію
311
Запропонований 3-й варіант обліку доходів інноваційної діяльності
Отримано кошти цільового фінансування на здійснення інноваційної
31
діяльності
Визнано доходи майбутніх періодів
48
Частина доходів майбутніх періодів відображається у складі доходів
69
звітного періоду
Запропонований 1-й варіант обліку витрат інноваційної діяльності
Списано вартість витрачених матеріалів на дослідження та розробки
941
Списано вартість устаткування, придбаного для проведення досліджень
941
Списано розподілені загальні та адміністративні витрати, пов’язані в
941
проведенням досліджень
Списано заробітну плату з нарахуваннями персоналу, що бере участь у
941
дослідженнях та розробках
Нараховано амортизацію приміщення, в якому проводилися дослідження
941
Запропонований 2-й варіант обліку витрат інноваційної діяльності
Списано витрати матеріалів на виробництво інноваційної продукції
23 / ІД
Списано розподілені загальновиробничі витрати на виробництво
23 / ІД
інноваційної продукції
Списано витрати на заробітну плату та на нарахування на неї для персоналу,
23 / ІД
зайнятого у виробництві інноваційної продукції
Оприбутковано на склад інноваційну продукцію
26 / ІД
Списано собівартість реалізованої інноваційної продукції
901 / ІД
Запропонований 3-й варіант обліку витрат інноваційної діяльності
Сплачено науково-дослідній лабораторії кошти для проведення досліджень
39
Відображено податковий кредит з ПДВ
641
Витрати майбутніх періодів переходять до складу витрат звітного періоду:
- витрати на виробництво інноваційної продукції;
23
- загальновиробничі витрати;
91
- адміністративні витрати
92
Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ
644

3
641
26 / ІД
361
484
69
71/ ІД,
74/ ІД
20
10
91, 92
66, 65
13
20
91
66, 65
23 / ІД
26 / ІД
311
644
39
39
39
39

Підсумовуючи усе вище наведене та проаналізоване, доцільно
зазначити, що головна роль обліку, як інформаційної бази управління
інвестиційною та інноваційною діяльністю підприємств, зокрема і його
інноваційним потенціалом, полягає у створенні даних для:
- формування інвестиційної та інноваційної стратегій підприємства;
- визначення шляхів удосконалення інвестиційно-інноваційної бази
підприємств і галузей економіки;
- розрахунку витрат на створення інноваційного продукту та
визначення розмірів й обсягів інвестицій;
- обґрунтування напрямів зниження витрат на створення нового або
удосконалення існуючого продукту;
- формування підходів до оптимізації механізмів розрахунку
собівартості інноваційної продукції та визначення обсягів та розмірів
інвестицій;
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- бізнес-планування майбутніх фінансових надходжень від
здійснення інвестиційної та інноваційної діяльності;
- прогнозування прибутковості та рентабельності інвестиційної та
інноваційної діяльності;
- оцінки ефективності інвестиційних та інноваційних проектів;
- оцінки ефективності здійснення інвестиційної та інноваційної
діяльності в цілому;
- визначення шляхів збільшення інвестиційної та інноваційної
привабливості підприємства та ін. [17].
Крім цього, слушно зазначити, що найбільш актуальними
проблемами створення інформаційно-обліково забезпечення управління
інноваційним потенціалом підприємств, зокрема й обліку інноваційної
діяльності підприємств усіх галузей економіки України, на сьогоднішній
день є:
- відсутність нормативного регламентування особливостей
формування інформації щодо складових інноваційного процесу та
єдиної системи бухгалтерських регістрів і рахунків для відображення
витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності;
- невідповідність існуючих облікових моделей розмаїттю
інноваційних процесів;
- відсутність типових форм калькуляцій витрат, пов’язаних із
здійсненням інноваційної діяльності, та загалом звітності щодо
інноваційної діяльності та ін. [19].
Висновки. Таким чином, за результатами проведених досліджень з
урахуванням
норм
діючого
законодавства
щодо
ведення
бухгалтерського обліку та формування бухгалтерської (фінансової)
звітності визначено окремі етапи формування інформаційно-облікового
забезпечення управління інноваційним потенціалом сучасного
підприємства, комплексна практична реалізація яких дозволить
створити аналітичну основу для обґрунтування рішень стосовно
доцільності використання результатів інноваційного процесу у
практичній діяльності підприємства та щодо впливу результатів такої
діяльності
на
основні
показники
функціонування
суб’єкта
господарювання. Для формування ж змістового наповнення зазначених
окремих етапів такого інформаційно-облікового забезпечення
виокремлено та запропоновано до використання підходи до обліку
доходів і витрат інноваційної діяльності, визначено роль обліку в
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системі управління інноваційною діяльністю сучасних підприємства, а
також окреслено існуючі проблеми обліку, нагальне вирішення яких
сприятиме більш якісному функціонуванню інформаційно-облікового
забезпечення управління інноваційним потенціалом сучасних
підприємств з метою удосконалення напрямків їх подальшої діяльності.
Напрямком подальших наукових досліджень у зазначеній царині є
подальша детальна проробка запропонованих до використання підходи до
обліку доходів та витрат інноваційної діяльності, як змістового наповнення
окремих етапів інформаційно-облікового забезпечення управління
інноваційним потенціалом, з урахуванням галузевих особливостей
діяльності підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність.
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УДК 338.34:339.137
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ ШЛЯХОМ
МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ
Небава М.І., к.е.н.,
Галущак Ю.О.
Вінницький національний технічний університет
Становлення і розвиток ринкових відносин в економіці України обумовлюють
необхідність удосконалення механізму управління підприємствами АПК, а саме
орієнтації системи менеджменту на ринкові умови господарювання. Завданням
дослідження є обґрунтування необхідності використання стратегії маркетингового
управління
на
підприємстві
з
метою
підвищення
рівня
його
конкурентоспроможності, запровадження концепції маркетингового менеджменту
шляхом практичної реалізації комплексної системи маркетингового управління
конкурентоспроможністю підприємства. Для досягнення поставлених завдань
дослідження було використано такі загальнонаукові та спеціальні методи, як:
абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, метод наукового абстрагування,
аналогії та співставлення. На основі застосування вищезазначених методів було
отримано такі результати: – розкрито зміст маркетингу в системі управління; –
представлено комплексну систему та складові елементи маркетингового управління
конкурентоспроможністю продукції олійно-жирової галузі; – розглянуто три
варіанти моделювання маркетингового управління на аграрному підприємстві; –
наведено модель прогнозування рівня попиту та інноваційного рівня виробництва
продукції підприємства аграрного сектору. Практичне значення одержаних
результатів полягає в доведеності теоретико-методичних розробок до рівня
практичних рекомендацій, спрямованих на організацію та підвищення ефективності
маркетингового управління підприємством олійно-жирової галузі з метою
підвищення його конкурентоспроможності. Оригінальність дослідження полягає в
подальшому розвитку теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій
з організації маркетингового управління, а саме комплексної розробки і системного
використання
факторів
стратегічного
маркетингового
управління
конкурентоспроможністю підприємств олійно-жирової галузі.

Ключові слова: конкурентоспроможність, підприємство, стратегія, ефективність,
маркетинг, оцінка.

UDC 338.34:339.137
PROVIDING COMPETITIVENESS OF OIL AND FAT INDUSTRY
ENTERPRISES BY MODELING MARKETING MANAGEMENT
STRATEGIES
Nebava M., PhD in Econ.Sc.
Galushchak Y.

Vinnitsa National Technical University

Formation and development of market relations in the economy of Ukraine call forth
the necessity to improve the agricultural enterprises management mechanism, namely
© Небава М.І., к.е.н., Галущак Ю.О., 2015
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management systems orientation toward the market economy. The objectives of the
research include justification for the use of the marketing management strategy in the
enterprise in order to improve its competitiveness, introduction of the marketing
management concept through practical implementation of a comprehensive system for
the company competitiveness marketing management. The following general scientific
and special methods have been used to achieve the goals and objectives of the
research: abstraction, analysis and synthesis, induction and deduction, the method of
scientific abstraction, analogy and comparison. These methods helped to obtain the
following results: to reveal marketing content in the management system; to offer a
comprehensive system and integrated components of marketing management in oil and
fat industry competitiveness; to examine three options for marketing management
modeling in the agricultural enterprise; to propose a forecasting model of demand level
and innovation level of production in agricultural sector enterprises. The practical
significance of the results lies in elaboration of the practical recommendations from
the theoretical materials which aim at organization and increase in efficiency of the
oil-fat industry marketing management that will improve competitiveness of its
enterprises. The value of the research is found in the further development of theoretical
and methodical positions and practical recommendations on the organization of
marketing management, namely in comprehensive development and systematic use of
strategic marketing management factors of the oil and fat industry competitiveness.
Keywords: competitiveness, enterprise, strategy, efficiency, marketing, evaluation.

Актуальність проблеми. Однією з проблем розвитку підприємств
олійно-жирової галузі України є визначення маркетингової стратегії їх
конкурентоспроможності. У підприємницькій діяльності аграрних
товаровиробників все більшу значущість набирають системи
маркетингового управління. Забезпечення успішної ринкової діяльності
аграрного сектора як пріоритетної галузі національної економіки
досягається шляхом впровадження маркетингового управління
процесом функціонування підприємства олійно-жирової галузі. Від
раціональної організації та ефективного впровадження маркетингових
методів управління конкурентоспроможною діяльністю аграрних
формувань залежить рівень функціонування інших, взаємопов’язнаних
галузей і підприємств АПК. Тому, актуальним постає питання
об’єктивного моделювання стратегії маркетингового управління
конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання, забезпечення їх
координованості, організованості та спрямованості усіх можливостей на
максимальну ефективність господарювання та досягнення поставлених
цілей підприємств олійно-жирової галузі.
217

Економічний простір

№101, 2015

Аналіз останніх наукових досліджень. Питанню дослідження
проблем стратегічного управління маркетинговою діяльності на
підприємстві присвячували свої праці відомі вітчизняні і зарубіжні
вчені, зокрема – І. Ансофф, Д. Кревенс, А. Чандлер, Н. Круглова,
Т. Бурцева, Н. Бутенко, Т. Гірченко, А. Романов, С. Ілляшенко,
В. Колесник, П. Микитюк, О. Рудковський, О. Бородіна, Т. Бурлай,
Н. Горшкова, Я. Жаліло та ін. Результати досліджень науковців є
вагомим вкладом в розвиток теорії і практики використання
маркетингової стратегії як засобу підвищення конкурентоспроможністю
підприємства. Однак невирішеним питанням залишається проблема
комплексної розробки і системного використання факторів
стратегічного маркетингового управління конкурентоспроможністю
підприємств олійно-жирової галузі.
Метою дослідження є обґрунтування використання системи
моделювання стратегії маркетингового управління для підвищення
конкурентоспроможності підприємств олійно-жирової галузі.
Викладення основного матеріалу дослідження. Стратегія
маркетингового управління – це система дій підприємства щодо вибору
цільового ринку, забезпечення споживчої цінності товару, ефективного
просування його на ринок та ефективного збуту. Процес розроблення і
формулювання моделі стратегії маркетингового управління охоплює
такі етапи [1]:
– дослідження ринку (конкурентного середовища, особливостей
попиту і купівельної поведінки споживачів, визначення попиту); – вибір
цільового сегмента ринку і формулювання орієнтованої на його
специфіку маркетингової стратегії; – ідентифікація внутрішніх і
зовнішніх умов діяльності підприємства; – вибір маркетингових
стратегій, маркетингової
тактики, яка охоплює прогнози продажів і доходів, а також
маркетингових інструментів для реалізації планів; – формування
системи заходів щодо ефективного використання результатів
маркетингових досліджень, ресурсів і можливостей підприємства; –
реалізацію передбачених маркетингових заходів, аналіз результатів і
коригування подальших дій.
Для розкриття змісту маркетингу в системі управління, виділимо
його основні завдання та функції (рис. 1).
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Маркетингове управління

Завдання маркетингового управління
Аналіз ринку
Організація, планування, мотивація,
реалізація поставлених завдань

Функції маркетингового управління
Розроблення комплексу завдань та мети
фірми, стратегічної програми розвитку
організації
Визначення орієнтованих ринків збуту та
ринкових позицій для підприємства

Здійснення контролю та аналізу виконання
маркетингових заходів
Інструменти маркетингового управління

Проведення маркетингових
досліджень
Здійснення товарної та цінової
політики
Вибір оптимальних каналів збуту

Планування, розробка, просування та збут
продукції
Розроблення комплексу завдань та мети
фірми, стратегічної програми розвитку
організації
Розроблення планувального процесу щодо
здійснення закупівель ресурсів матеріальнотехнічного призначення
Формування та введення в дію методів
впливу керівництва
Формування маркетингової структури та
рівнів каналу розподілу

Рис. 1 – Зміст маркетингового управління підприємством

Для ефективного і стійкого функціонування підприємство повинно
мати довгостроковий маркетинговий набір – систему стратегій,
покликаних забезпечити його ринкову спрямованість [2].
Реалізація концепції маркетингового менеджменту підприємства
олійно-жирової галузі можлива за допомогою практичного
впровадження і застосування комплексної системи маркетингового
управління конкурентоспроможністю підприємства (КСМУКП).
Комплексна система управління підприємством на основі
маркетингу являє собою складну систему елементів (структурний
аспект) і дій (функціональний аспект), за допомогою яких
забезпечується збалансованість системи управління і її загальна
ефективність. Структура КСМУКП є багаторівневою (рис. 2).
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Комплексна система маркетингового управління
конкурентоспроможністю підприємства

Система управління
маркетингового
дослідження

Система управління
оргіназаційнотехнологічною
діяльністю
конкурентоспроможності підприємства

Система
управління
персоналу

Система
управління
економічним
потенціалом

Організація
маркетингових
досліджень

Управління
технологічними
процесами

Об’єкти
управління
персоналом

Управління
результатами
діяльності

Планування
маркетингових
досліджень

Управління
комерційною
діяльністю

Принципи
управління
персоналом

Управління
господарськими
ризиками

Контроль і
координація
маркетингових
досліджень

Вибір ефективних
організаційних форм
функціонування
підприємства

Методи
управління
персоналом

Управління
фінансовим
станом

Рис. 2 – Комплексна система маркетингового управління конкурентоспроможністю
підприємства

КСМУКП являє собою такі масштабні цілі, як управління
маркетинговими
дослідженнями,
управління
організаційнотехнологічною діяльністю, управління персоналом і економічним
потенціалом підприємства.
Досягненню цілей маркетингового управління конкурентоспроможністю підприємств сприяє системний підхід до розроблення
маркетингової стратегії. Ігнорування навіть однієї із її складових робить
стратегію неповною, що унеможливлює досягнення поставлених цілей.
Тому на етапі її розроблення необхідно користуватися «деревом
рішень», послідовно залучаючи всі необхідні його складові,
забезпечуючи їх збалансований взаємозв’язок [3].
Реалізація складових загальної стратегії маркетингового
управління здійснюється за наступною структурною схемою:
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1. Продуктова стратегія: дослідження ринкової ситуації (аналіз
ринку, попиту, і факторів, що впливають на зміни цих показників);
оцінювання споживання продуктів (розрахунок показників чисельності
споживачів і рівня споживання на душу населення); сервіс; аналіз зміни
цін; перспективи виробництва товарів-замінників;
2. Товарна стратегія: асортимент (аналіз рентабельності продукту,
потреби ринку і цільових груп, сезонні тенденції);
3. Цінова політика: з’ясування факторів, що обумовлюють
формування ціни (покриття витрат на виробництво і просування;
сприйняття ціни споживачем і конкурентами; обсяги продажу; ступінь
зацікавленості в клієнті та ін.) [4];
4. Реклама: стимулювання потенційних покупців, розширення
ринку збуту, формування позитивного іміджу підприємства і торгової
марки тощо;
5. Маркетингова інформація: впровадження ефективної схеми
збору, контролю достовірності, накопичення та оброблення інформації.
Складовими
елементами
маркетингового
управління
конкурентоспроможністю продукції олійно-жирової галузі є:
– вивчення ринку виробників і споживачів конкретного виду
продукції,
проведення
порівняльної
оцінки
рівня
її
конкурентоспроможності;
– побудова прогнозів вимог ринку і розробка на цій основі
стратегії
маркетингового
управління
конкурентоспроможністю
продукції;
– оновлення або модернізація виробництва, диверсифікація
продукції і дійова реклама (рис. 3).
Маркетингове управління
Вибір і реалізація стратегії
маркетингу
Дослідження діяльності
підприємства

Досягнутий рівень якості

Маркетингові дослідження

Дослідження ринків збуту

Організаційні фактори

Вимоги ринку

Конкурентоспроможність продукції

Рис. 3 – Схема маркетингового управління конкурентоспроможністю продукції
аграрних підприємств
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Наведені складові маркетингового дослідження передбачають
здійснення планування, обґрунтування розвитку ринкової ситуації та
виконання розробки відповідних заходів маркетингового впливу на
ринок для забезпечення конкурентоспроможності продукції. Отже,
метою маркетингової діяльності підприємств олійно-жирової галузі є
забезпечення конкурентоспроможності, яке здійснюється шляхом
виявлення факторів та застосування їх в маркетинговому управлінні.
У загальному вигляді стратегію маркетингового управління
конкурентоспроможністю підприємства можна представити як
багатофакторну модель, що враховує найважливіші ринкові параметри:
рівень попиту; рівень інноваційності виробництва конкретного виду
продукції; рівень витрат та економічного ефекту; тривалість кожної
стадії життєвого циклу конкретного виду продукції [5].
У реальних економічних умовах господарювання підприємств
олійно-жирової галузі в залежності від масштабів виробництва й
організаційно-правової форми підприємства можливі три варіанти
моделювання маркетингового управління [6]:
– варіант 1 – попит на конкретні види продукції випереджає
пропозицію;
– варіант 2 – попит задовольняється в процесі виникнення потреби
в даному виді продукції;
– варіант 3 – пропозиція випереджає попит (виробництво нового
виду продукції і його просування на ринку випереджає попит
споживачів).
Для прогнозування рівня попиту та інноваційного рівня
виробництва товарної продукції використовується логічна крива такого
виду (1):
S

a
,
1  be  ct

(1)

де S – рівень попиту на даний вид продукції;
t – час;
а – межа насичення попиту розглянутої продукції;
b, с – коефіцієнти, чисельні значення яких знаходяться на
основі фактичних статистичних даних;
е – значення натурального логарифма.
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Закономірності динаміки обсягів виробництва і потреби в даному
виді продукції можуть розглядатися одним з чинників відновлення
виробництва і його інноваційного рівня. Залежність обсягу виробництва
продукції V від часу t може бути описана квадратним рівнянням у
вигляді (2) [7]:
V  A  Bt  Ct 2 ,

t  (T  1),

(2)
(3)

де V – обсяг продукції виробленої в (t+1) року;
Т – номер року виробництва продукції;
А – обсяг виробництва продукції протягом першого року;
В – початковий темп росту обсягу виробництва;
С – коефіцієнт зміни обсягу виробництва внаслідок зниження
попиту на даний вид продукції.
При виборі стратегії розвитку передбачено врахування відповідних
критеріальних ознак, зокрема мінімізувати при моделюванні конкретної
стратегії: тривалість підготовчо-технологічних робіт; сумарну
тривалість стадій життєвого циклу продукції до початку її виробництва;
витрати на проведення кожного підготовчого етапу технологічного
процесу та загального виробництва; витрати на виробництво одиниці
продукції. При цьому необхідно забезпечити конкурентоспроможність
нової продукції стосовно максимального попиту, обсягу виробництва й
економічного ефекту (дохід, прибуток) [8]. Отже забезпечення
необхідного рівня конкурентоспроможності продукції на ринку
можливо лише при ефективному використанні підприємством стратегій
маркетингового управління.
Висновки.
Стратегія
маркетингового
управління
конкурентоспроможністю
підприємства
є
найважливішою
функціональною стратегією, здатною забезпечити обґрунтування цілей і
завдань підприємства.
Реалізація концепції маркетингового менеджменту підприємства
аграрного сектора можлива за допомогою практичного застосування
комплексної
системи
маркетингового
управління
конкурентоспроможністю підприємства, впровадження якої сприяє
підвищенню внутрішньої і зовнішньої ефективності підприємства, що
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забезпечить зміцнення його ринкових позицій і отримання
довготривалих конкурентних переваг.
Таким чином, забезпечення успішної ринкової діяльності
підприємства олійно-жирової галузі досягається шляхом моделювання
маркетингового управління, що у свою чергу дає змогу підвищити
рівень конкурентоспроможності як підприємства так і агарного сектора
економіки в цілому.
Подальші наукові дослідження в даному напрямі будуть пов’язані з
розробкою технології оцінювання узгодженості та завершеності процесів
стратегічного планування та синтезу системи маркетингового управління.
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УДК 347.72.028.070: (477)
ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ СТРАТЕГІЇ
ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Поклонська Л. С.
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

У статті проаналізовано основні фактори, на що впливають на формування
рекламної
стратегії
продукції
виробничо-технічного
призначення
машинобудівного підприємства, у процесі дослідження ці фактори, що було
проаналізовано та розділено на декілька підходів. Оскільки на формування
рекламної стратегії машинобудівного підприємства, як і на корпоративну,
конкурентну, маркетингову та комунікаційну стратегії впливають різні фактори
внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. Методологічну базу
роботи сформували загальнонаукові методи аналізу: емпіричні методи
спостереження та порівняння, теоретичні методи класифікації і систематизації.
Результати. Розкрито теоретичні основи формування рекламної стратегії для
підприємств. Доведено необхідність врахування різних факторів, що впливають
на формування рекламної стратегії для машинобудівних підприємств.
Розглянуто завдання різних стратегій машинобудівного підприємства на
чотирьох етапах життєвого циклу продукції виробничо-технічного призначення.
Доведено необхідність обліку різних факторів впливу на рекламну стратегію
промислового підприємства.
Ключові слова: рекламна стратегія, реклама, промислове підприємство, фактори,
життєвий цикл продукції.

UDC 347.72.028.070: (477)
FACTORS INFLUENCING THE ADVERTISING STRATEGY
FORMATION OF PRODUCTS FOR INDUSTRIAL AND TECHNICAL
PURPOSES
Poklonskaya L.
Kharkiv National Economic University. Simeon Kuznets

The article analyzes the main factors influencing the advertising strategy of products
for industrial and technical purposes of machine engineering enterprises. In the course
of study the factors analyzed have been divided into several approaches since the
formation of the advertising strategy of machine engineering enterprises, just as of the
corporate, competitive, marketing, and communication strategies, is influenced by
various factors of the internal and external environment of an enterprise. The
methodological base of the work is formed of the general scientific methods of
analysis: empirical methods of observation and comparison, theoretical methods of
classification and systematization. Results. The theoretical basis for the formation of
© Поклонська Л. С., 2015
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an advertising strategy for enterprises has been revealed. The necessity of consideration of
various factors influencing the formation of an advertising strategy for machine
engineering enterprises has been proved. The tasks of different strategies of machine
engineering enterprises at the four stages of the life cycle of products for industrial and
technical purposes have been examined. The necessity of the account of different factors
influencing the advertising strategy of industrial enterprises has been proved.
Keywords: advertising strategy, advertising, industrial enterprise, factors, the life cycle
of products.

Актуальність проблеми. На сучасному промисловому ринку все
складніше стає залучити споживачів, ніж утримати їх. Саме тому
зростає важливість започаткування й підтримки співробітництва
учасників комерційної діяльності та забезпечення виконання
маркетингових та рекламних цілей і завдань. Таким чином, добре
сформована рекламна стратегія підприємства дозволяє охопити цільову
аудиторію рекламними повідомленнями про продукт підприємства, тим
самим допомагає побудувати міцні взаємовідносини споживачів з
підприємством. Правильно обрана рекламна стратегія дозволяє
обґрунтовано й дієво витрачати рекламний бюджет підприємства на
обрані рекламні носії [1].
Аналіз останніх наукових досліджень. Вагомий науковий внесок
у дослідження проблем формування рекламних стратегії за сучасних
умов розвитку економіки України, а також у розроблення і реалізацію
маркетингових стратегій внесли: І. Ансофф, Н. Бутенко, Ф. Котлер,
Л. Мороз, Д.Г. Михаленко, В. Нємцов, Н. Чухрай, З. Шершньова,
А.І. Афонічкін., С.Б. Романишина, Є.Л. Головльова, Ф. Панкратов,
Р. Батра, Дж. Майерс, Д. Аакер, Л.А. Киржнел та Л.П. Киенко
А.В. Зозулев, Н.С. Кубишина, О.А. Біловодська, Н.В. Куденко та інші
вчені. Але недостатньо розглянуто питання формування рекламних
стратегій промислових підприємств та факторів, які впливають на них.
Метою даної статті є визначення основних факторів, що впливають
на формування рекламної стратегії продукції виробничо-технічного
призначення.
Викладення основного матеріалу дослідження. На формування
рекламної стратегії машинобудівного підприємства, як і на
корпоративну, конкурентну, маркетингову та комунікаційну стратегії
впливають різні фактори внутрішнього і зовнішнього середовища
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підприємства. Саме тому, важливість формування маркетингових та
рекламних стратегій машинобудівних підприємств зумовлює потребу в
визначенні факторів, які впливають на них.
Розглянувши основні фактори, що впливають на формування
рекламної стратегії продукції виробничо-технічного призначення, їх можна
розділити на два підходи. Автори, які ввійшли до першої групи роблять
наголос на тому, що основними факторами, які впливають на формування
рекламної стратегії є фактори зовнішньої середи підприємства.
На думку Афонічкіна А.І., Михаленко Д.Г. [2] на формування
рекламної стратегії впливають такі зовнішні фактори:
правова база держави
загальна економічна ситуація в країні
нормативне регулювання діяльності підприємства.
Романишина С. Б. [3] виділяє такі фактори впливу на рекламну
стратегію:
специфіка рекламованого товару;
етап життєвого циклу товару;
обсяг і географічні розміри ринку, показники збуту і прибутків
рекламодавця;
роль реклами в комплексі маркетингу;
участь у здійсненні рекламної діяльності вищого керівництва
підприємства;
особливості реклами і витрати конкурентів;
державне регулювання рекламної діяльності;
обсяг залучених інвестицій.
Головлева Є.Л. [4] та Панкратов Ф. Г. [5] зазначають, що при
виборі рекламної стратегії потрібно враховувати наступні фактори:
специфіка товарної категорії, існують товарні категорії, де
споживач приділяє більшу увагу утилітарним властивостям, і інші, де
для споживача важливіше емоційний фон;
специфіку товару, можливість виділити і повідомити про його
найважливіші для споживача властивості;
дії конкурентів. Потрібно аналізувати рекламні стратегії
конкурентів, тому що реклама одного типу, може набриднути
аудиторіїі. У цьому випадку їй необхідно протиставити рекламу іншого
типу;
настрій цільової аудиторії.
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До другої групи можна віднести авторів, які вважають, що при
формуванні рекламної стратегії важливо враховувати, як фактори
зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.
Р. Батра, Дж. Майєрс, Д. Аакер [6] виділють такі фактори впливу
на рекламну стратегію:
ситуаційний аналіз;
маркетингова програма;
план реклами.
Киржнел Л.А. та Києнко Л. П. [7] (Менеджмент организации)
зазначають, що на формування рекламної стратегії впливають наступні
фактори:
цілі підприємства;
фактори зовнішнього середовища: конкуренти, ринки збуту,
споживачі та їх купівельна здатність, правові норми;
фактори внутрішнього середовища: розмір підприємства, кількість
видів продукції;
Зозулев А. В., Кубишина Н.С. [8] виділяють, як основні фактори
впливу на рекламну стратегію наступні:
специфіка цільової аудиторії;
особливості ринку та конкурентів
специфіка продукції, наявність унікальних конкурентних переваг та
етап життєвого циклу продукції;
доступність комунікаційних каналів;
розмір рекламного бюджету;
комунікаційні цілі і завдання, обрана стратегія просування;
традиції, що склалися в комунікаційній політиці підприємства.
Біловодська О.А. [9] розглядає, як фактори впливу на рекламну
стратегію, такі:
споживачів, їхні характеристики, кількість, концентрацію, розмір
середньої покупки, потреби, розмір сегмента, поведінку щодо купівлі;
підприємство, їхні цілі, прибутки, гнучкість в ухваленні рішень,
спеціалізацію, відношення до системи збуту, потреби у сервісі;
товар чи послуги, їхню вартість, складність, частоту відвантаження,
обсяг;
конкуренти, їхні характеристики, кількість, концентрацію,
асортимент, тактику, взаємовідносини у системі розподілу;
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рекламні канали, їх альтернативність, характеристики, доступність,
територіальні обмеження.
Куденко Н. В. [10, с. 190] доповнюють попередні думки авторів, та
уточнюють, що факторами впливу на рекламну стратегію є такі:
ринкові позиції підприємства;
наявність та стійкість конкурентної переваги;
сильні та слабкі сторони підприємства;
сильні та слабкі сторони конкурентів;
фінансова спроможність підприємства;
стадія життєвого циклу продукції.
Аналіз публікацій вчених, що розглядають процес формування
рекламної стратегії [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10] уможливлює виділити фактори
які впливають на формування рекламної стратегії машинобудівного
підприємства такі як:
доступність комунікаційних каналів;
розмір рекламного бюджету;
стадія життєвого циклу продукції;
специфіка рекламованого товару;
особливості споживачів;
можливості підприємства;
дії конкурентів;
державне регулювання рекламної діяльності.
Відмінність даного підходу до виділення факторів, що впливають
на рекламну стратегію машинобудівного підприємства полягає у
врахуванні потреб, особливостей, інтересів споживачів у продукції
виробничо-технічного призначення та можливостей машинобудівного
підприємства, це доцільно зробити для гармонізації інтересів
споживачів і підприємств.
Багато науковців, що займаються вивченням рекламної діяльності
дотримуються думки [11], що життєвий цикл продукції є одним із
основних факторів, що впливають на формування рекламної стратегії
будь-якого підприємства. Саме, тому етап життєвого циклу продукції
виробничо-технічного призначення є основою для формування таких
стратегій машинобудівного підприємства, як: загальної стратегії
підприємства, стратегії маркетингу, стратегії ціноутворення, рекламної
стратегії. Саме тому, завдання стратегій підприємства на різних етапах є
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різними. Розглянемо завдання різних стратегій машинобудівного
підприємства на чотирьох етапах життєвого циклу продукції виробничотехнічного призначення, перший етап – впровадження продукції
виробничо-технічного призначення на ринок, другий етап – росту,
третій етап – зрілості продукції виробничо-технічного призначення на
ринок, четвертий етап – занепаду.
1. Загальна стратегія фірми:
перший етап – завоювання лідерства за показником продукції;
другий етап – завоювання лідерства за показником частки ринку;
третій етап – максимізація поточного прибутку;
четвертий етап – забезпечення виживання.
2. Стратегія маркетингу підприємства:
перший етап – проникнення на ринок;
другий етап – розвиток ринку;
третій етап – захист своєї частки ринку;
четвертий етап – пошук нових ринків та перехід у іншу сферу
діяльності.
3. Рекламна стратегія:
перший етап – створення інформованості про продукцію та
підприємство, привертання уваги споживачів до продукту, просування
продукції;
другий етап – створення пріоритетності підприємства, залучення
споживачів поліпшенням якості, упаковки товару, післяпродажних
послуг;
третій етап – створення прихильності до підприємства, активне
просування продукції виробничо-технічного призначення, звертання
уваги споживачів на окремі оригінальні її властивості;
четвертий етап – інформування споживачів про розпродаж за
зниженими цінами.
4. Стратегія ціноутворення:
перший етап – оптимізація ціни з урахуванням стратегії
впровадження продукції на ринок;
другий етап – стабілізація ціни;
третій етап – різке зниження цін;
четвертий етап – стабільно низькі ціни.
5. Стратегія змін витрат на комунікації:
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перший етап – значні витрати за інтенсивного маркетингу,
мінімальні — за пасивного;
другий етап – зростання загальних витрат на комунікації;
третій етап – зниження загальних витрат на комунікації;
четвертий етап – згортання витрат .
Таким чином, перш ніж починати формування рекламної стратегії
продукції
виробничо-технічного
призначення,
слід
чітко
проаналізувати, на якому етапі життєвого циклу знаходиться дана
продукція. Саме від цього залежатимуть методи і форми рекламної
стратегії. [12]
У роботі [13] Максимив Б. М. акцентує увагу на тому, що одними з
важливих факторів, що мають вплив на вибір рекламної стратегії, є
можливості підприємства та загрози зовнішнього середовища. При
розробці стратегії, слід враховувати ці компоненти. Формувати рекламну
стратегію необхідно, щоб реалізувалося як умога більше можливостей,
особливо ті, що пов’язані зі стабільними конкурентними перевагами. Так
само, ця стратегія має бути спрямованою на захист підприємства від
зовнішніх загроз теперішньому та майбутньому його стану.
Висновки. Отже, рекламна стратегія не повинна формуватись
окремо від інших стратегій підприємства. Рекламна стратегія продукції
виробничо-технічного призначення має логічно випливати з
корпоративної,
маркетингової,
комунікаційної
стратегії
машинобудівного підприємства, тим самим створювати єдину систему.
Викладений матеріал є основою для розроблення методичного
забезпечення для формування маркетингової та рекламної стратегії
просування продукції виробничо-технічного призначення.
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ECONOMIC SECURITY LEVEL ASSESSMENT OF THE TRADE
ENTERPRISES
Rozhenko A.V.
Mykhaylo Tugan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade,
(Kryvyi Rig)

Development of the methodological approaches of the economic security level
assessment is the basic objective of the article. The research uses the theoretical
generalization and comparison methods, the ones of analysis and synthesis (to clarify
the sense of the methodological approach assessment steps) the ones of scientific
observation (in order to range the economic security levels), the ones of cognitive
process formalization (to identify the economic security levels themselves). Due to the
conducted research a methodological approach of business economic security level
assessment is offered allowing the performance of the level running in impartial,
integrated and effective manner. An assessment ranging is designed to define the
business economic security level which includes five limits with implemented
linguistic variables. The methodological approach to business economic security level
assessment that obtains not only researching object’s state but its developing trend has
been improved. The gained results are directed to run the business effectively based on
its economic security.
Keywords: economic security of the trade enterprises, methodological approach,
integral index, assessment level scale, economic security level calculation, the level
calculation results.

УДК (330.526.33-047.44):(005.21-049.5)(045)
ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Роженко О. В.
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського(м. Кривий Ріг)

Мета статті полягає у розвитку методичних підходів щодо оцінки рівня
економічної безпеки торговельних підприємств. У процесі дослідження
використано: методи теоретичного узагальнення і порівняння, аналізу і синтезу
(для уточнення змісту етапів методичного підходу оцінки економічної безпеки
торговельних підприємств), методи згортки критеріїв (для визначення
інтегрального показника економічної безпеки підприємства), методи наукового
спостереження (для формування шкали оцінки рівня економічної безпеки
торговельних підприємств), методи формалізації пізнавального процесу (для
визначення рівня економічної безпеки торговельних підприємств). На підставі
проведеного дослідження запропоновано методичний підхід оцінки економічної
© Роженко О. В., 2015
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безпеки торговельних підприємств, що дозволяє об’єктивно, комплексно,
системно та ґрунтовно здійснювати ефективне управління ними. Для визначення
рівня економічної безпеки торгового підприємства розроблена шкала її оцінки,
яка складається з п’ятьох інтервалів, в кожного з яких введена лінгвістична
змінна. Удосконалено методичний підхід до оцінки рівня економічної безпеки
торговельних підприємств, який, на противагу існуючим, дозволяє враховувати
не тільки стан об’єкту дослідження, а і напрямок його розвитку. Отримані
результати спрямовані на оптимізацію ефективного управління торговельного
підприємства на основі забезпечення його економічної безпеки.
Ключові слова: економічна безпека торговельних підприємств, методичний
підхід, інтегральний показник, шкала оцінки рівня, розрахунок рівня
економічної безпеки, результати розрахунку рівня.

Scientific problem formulation and its relevance. In the current
circumstances of marketing communication developing and when integration
processes are activating the problem of effective business management is the
top ranking one. Globalization of economic life and accumulating of the
economic dynamic pace make the business to implement the managerial
processes involving the achievement of the best competitive state and the
functional objectives.
Economic business security solves the problem how to achieve the
intended effectiveness in the dynamic circumstances. The core issue in these
processes is the level assessment of business security, the point where we
should start application of the business security provision measures such as
index system setting, security method justification and integral assessment
method implementation.
Recent studies. The mention above issue is the sphere of interest for
such domestic and foreign scientists as: T.Vasiltsіv [1], G.Dem'yanenko [2],
S.Dovbnya [3], S.Ilyashenko [4], M. Koknayeva [5], S.Maruschak [6],
S.Mishchenko [7], Ie. Mіnіna [8], I.Sorokina [9], .Halina [10] etc. They have
offered a great deal of methods but the majority of methods steel needs
further improvement to be able to achieve more accurate conclusions.
The purpose. In the frames of the current research we have set the
following objectives: to set the own approach for assessment of business
economic security level and to implement it into the real environment.
Main results. Economic circumstances in Ukraine demand the
implementation of a new appropriate approach to assess the level of business
economic security. Methodological approach to assess the level of business
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economic security is shown in the logical schema (figure 1). The schema [11,
p.142] shows its assessment components creating the assessment algorithm,
pointing out the assessment steps.
Step 1

Setting of the input information – system of the standard indexes shared into the groups:

structure,

correlation, effectiveness and dynamics
A method of max-minimization

Step 2

Definition of the integral indexes in the fames of the every group with
implementation the second level components
n
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the
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where s - correspondent the second level component; k – correspondent group of indexes;
i – correspondent index;

d – index value;

x - standardized index.

Figure 1. Methodological approach to the business economic security
* developed by the author

In according with the offering method the first step forms the system of
standard indexes for each and every component of the economic security. The
indexes are shared into correspondent groups: the ones responsible for
structure, correlation, effectiveness and dynamics.
Standardization was carried on through maxi-minimum method as the
economic figures, according which the assessment is made, are of different
targeting, e.g. figures-stimulators and figures-nominators, and the choice of
standard business enterprise is impossible.
The second step for every component s out of the four k-index groups
offers to define the Isk index by additive coagulation [12] implementing
following the formula:
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Isk 

n



і 1

di * xi ,

(1)

where di - stands for i-index value;
xi - stands for standard value of the i-index i  1, n
Nowadays, the current stage of the research accepts the method of
additive coagulation and it is considered the best one because there are
standardized values equal to 0, making 0 in the result if calculating by the
other methods.
It is offered to define the i-index value by two ways. The first way: the
value of the i-index (di) is defined by the Fishbern’s rule [13, p.222], if there
is opportunity to rank them from maximum to minimum. Another way is
carried out when all the indexes are equal. The implementation of the either
of way is defined by the expert methods.
The next steps suppose the implementation of the multiplicative integral
index coagulation (as the most unbiased one) calculated at the previous steps.
The third step offers to define the value of the integral index by every
second level local Is component, integrating the indexes out of the groups
implementing the formula:
Is  4 Is1* Is 2 * Is3 * Is 4 ,

(2)

The forth step defines the integral index by the first level components of
business economic security: security of resources (Іres) and operational
security (Іop), implementing the formulas:
Ires  4 Iwork * Ifin * It * I int ,

Iop  3 Im an * Im ark * Ibus ,

(3)
(4)

where Іwork, Іfin, Іt, Іint – integral index of workforce security, security
of finance resources, tangible and intangible assets;
Іman, Іmark, Іbus – integral index of the security of management,
marketing and business.
The final step defines the identification of the integral (Іtees) index for
trade enterprise economic security implementing the formula:
Itees  2 Ires * Iop ,
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For the practical application of the offered methodological tools there are
16 businesses from the eastern part of Ukraine mostly from Donetsk and
Dnipropetrovsk regions. The targets are of different types of ownership and
hierarchical structures, operational types (wholesale and retail) but perform
the category of economical activities – food and essential commodities
trading proving the right choice of target companies.
So business economic assessment demands advanced linguistic
interpretation e.g. definition of the business economic level assessment.
There are a few approaches to achieve the objective. The first approach
to define the level of business economic security is to use the all-purpose
scale, especially the psychophysical one by Kharitonov [14 p.157]. In the
accordance with the scale the standard units such as ‘very well’ (1.00-0.80),
‘good’ (0.80-0.63), ‘satisfactory’ (0.63-0.37), ‘bad’ (0.37-0.20) and ‘very
bad’ (0.20-0.00). Such intervals units are appropriate for the research but they
demand other linguistic interpretation including the research field.
The interval unit quantity can be defined by the fuzzy-set theory [15,
p.28]. Including the fact that target includes 16 studies so the interval unit in
order to define business economic security makes 0.2. So this approach as
well as the previous one forms a scale of five interval units.
If to speak about a method of calculating the level of economic security
of Ukraine [16] it includes five interval units as well, the authors offer the
following assessment scale of the assessment level of the business economic
security and launch linguistic unit L (table 1).
Table 1. - The scale of economic security level assessment for trade enterprises*
Linguistic variable, L
High
Appropriate
Average
Low
Critical

Signs
В
Н
С
N
К

Spreading І
І≥0,81
0,61≤І≤0,80
0,41≤І≤0,60
0,21≤І≤0,40
І≤0,20

* - complied by the author

Calculation of the integral index of business economic security and
identification of the security level were executed with implementing the
information for 2013-2014 presenting the results in table 2.
The dynamics analysis of the integrated index for businesses allows
coming to the following conclusions:
- during 2013-2014 12 out of 16 businesses reduced the level of the
economic security, three companies (Business LTD, Service LTD, Eco LTD)
are demonstrating relative stability of their levels of economic security and
one (Norma LTD) managed to increase the security level;
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Тable 2. – Results of level assessment for business’s security level*

226

0,224 N

0,442 C
0,320 N
0,470 C
0,383 N

C
K
C
K
C
N

0,382 N

0,395 N

0,478 C

0,118 K

0,164 K

0,165 K

0,263 N

0,003
-0,281

0,399 N

-0,198

Economic security level
Integral index value deflection
Type of changes

Integral index value

0,196 K

-0,218

K

-0,247

Economic security level
Integral index value deflection
Type of changes
N

0,075

0,047

N

0,193 K

-0,230

0,276 N

-0,167

Economic security level
Integral index value deflection
Type of changes
Integral index value

0,362 N

-0,304

-0,131

Integral index value

0,245 N

N

0,164 K

-0,215

0,443 C

0,549 C

K

0,362 N

-0,277

0,148 K

0,542 C

N

-0,217

0,398 N

0,495 C

0,34
4
0,09
7
0,26
0
0,33
5
0,38
7
0,11
0
0,42
0
0,20
4
0,43
8
0,20
5
0,50
8
0,29
4

Economic
security

-0,233

0,148 K

Running
security

-0,214

0,421 C

0,330 N

-0,086

0,128 K

0,498 C

-0,122

0,312 N

-0,185

0,254 N

-0,273

0,385 N

-0,140

Economic security level
Integral index value deflection
Type of changes

Integral index value

0,005 K

-0,250

0,181

0,145 K

Manufactory
(trade) security

-0,087

0,296 N

Marketing
security

-0,219

0,182 K

-0,295

0,630 H

0,206 K

-0,281

0,477 C

0,042 K

-0,295

0,487 C

0,273 N

-0,045

Economic security level
Integral index value deflection
Type of changes

Integral index value

0,337 C

0,520 C

-0,334

0,236 K

-0,101

0,133 K

-0,029

0,451 C

0,132 K

-0,285

0,357 N

0,127 K

0,092 K

-0,215

0,347 N

0,115 K

0,565 C

-0,224

Economic security level
Integral index value deflection
Type of changes

Integral index value

Economic security level
Integral index value deflection
Type of changes

0,057 K

0,412 C

0,280 N

Management
security

-0,215

0,267 N

0,198 K

0,009 K

-0,031

0,476 C

0,112 K

-0,001

0,324 N

Integral index value

Economic security level
Integral index value deflection
Type of changes

0,554 C

0,009 K

-0,179

0,019

Integral index value

0,216 C

0,160 K

0,006 K

0,144 K

-0,150

0,638 H

0,375 C

0,185 K

0,009 K

0,381 C

-0,104

0,623 H

0,268 N

0,010 K

0,157 K

Resource
security

-0,142

0,530 C

0,509 C

-0,167

0,543 C

-0,025

Economic security level
Integral index value deflection
Type of changes

0,441 C

0,025

-0,280

Integral index value

0,437 C

0,308 N

-0,030

2014 0,319 N

0,576 C

0,338 N

-0,241

2013 0,701 H

0,551 C

0,178 K

0,188 K

-0,159

2014 0,212 N

0,263 N

0,344 N

-0,230

2013 0,480 C

0,243 N

0,004

2014 0,334 N

-0,140

Economic security level
Integral index value deflection
Type of changes

2013 0,556 C

-0,277

Integral index value

2014 0,278 N

0,667 H

Tangible assets Intangible
security
assets security

-0,209

«Novotorg» LTD

2013 0,555 C

0,692 H

-0,013

МPP «КNІV»

2014 0,242 N

Financial
resource
security

0,016

PE «BEM»

2013 0,521 C

-0,223

«NOVA» LTD

2014 0,328 N

-0,267

«Business» LTD

2013 0,468 C

-0,382

PJSC
«Velykonosilsky
Raysnab»

period

Trade enterprises

Workforce
security
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relative stability

0,338 N
0,373 N
0,007 K
0,589 C
0,324 N

N
K
C
N
C
K
C
N

0,545 C

0,086 K

0,313 N

- reduction

227

-0,051
0,247
-0,181

0,349 N

0,274 N

-0,205

0,444 C

0,207 K

-0,104

-0,111
0,486

0,081
0,508
-0,180
-0,126
-0,073

0,364 N

0,334 N

-0,159

N

0,494 C

-0,157

C

0,306 N

-0,170

0,609 C

N

0,410 C

0,218 N

-0,264

0,287 N

N

0,423 C

0,212 N

-0,231

0,389 N

N

-0,202

0,448 C

C

-0,200

0,399 N

0,049

0,415 C

-0,102

-0,630
0,501
-0,224
-0,248
-0,088

0,488 C

K

0,394 N

-0,066

0,249 N

0,309 N

N

0,405 N

-0,179

0,476 C

0,435 C

C

0,158 K

-0,155

0,154 K

0,255 N

K

0,210 N

-0,205

0,521 C

0,435 C

N

0,261 N

-0,392

0,310 N

0,541 C

-0,270

0,542 C

0,033 K

-0,366

0,149 K

-0,298

0,375 C

0,245 N

-0,226

0,190
0,343
-0,186

0,543 C

0,304 N

-0,232

0,157 K

-0,041

-0,200

0,405 N

0,422 C

N

-0,312

0,195 K

0,135 K

-0,367

0,277 N

0,360 N

-0,270

0,632 H

0,270 N

0,609 K

-0,122

0,496 C

0,146 K

0,108 K

0,392 N

-0,131

-0,015
0,023

0,400 N

0,284 N

0,116 K

0,340 N

-0,266

0,392 N

0,268 N

0,259 N

0,746 H

-0,227

0,528 C

0,555 C

0,192 K

-0,219

0,111 K

0,300 N

0,182 K

-0,438

0,247 N

-0,157

0,267 N

0,232 N

-0,210

-0,151

0,237
0,004
-0,172
-0,196

-

0,541 C

0,387 N

0,355 N

0,391 N

-0,143

0,361 N

0,495 C

0,391 N

0,292 N

0,368 N

-0,139

0,202 K

0,022 K

-0,281

0,139 K

0,069 K

-0,222

0,350 N

0,159 K

-0,279

0,307 N

0,425 C

0,109 K

-0,332

0,491 C

0,293 N

-0,163

0,190 K

-0,058

-0,157
0,031
0,121
-0,004
0,022

0,396
-0,211
-0,275

- increasing

0,288 N

0,206 K

0,494 C

0,227 N

0,601 C

-0,158

0,418 C

0,293 N

0,369 N

0,244 N

0,258 N

-0,140

0,463 C

0,415 C

0,191 K

0,435 C

-0,184

0,348 N

0,393 N

0,523 C

0,437 C

0,282 N

0,411 C

-0,156

2014 0,290 N

0,315 N

0,451 C

0,125 K

0,401 N

0,162 K

0,221 N

-0,135

2013 0,602 C

0,231 N

0,270 N

0,404 N

0,259 N

-0,266

2014 0,143 K

0,231 N

0,466 C

0,132 K

0,178 K

-0,047

2013 0,661 H

0,446 C

0,238 N

0,354 C

-0,122

2014 0,328 N

0,436 C

0,410 C

0,263 N

-0,098

2013 0,464 C

0,484 C

0,084 K

0,544 C

-0,185

2014 0,314 N

0,528 C

0,387 N

0,079 K

0,010 K

-0,211

2013 0,632 H

0,365 N

-0,045

2014 0,544 C

0,413 C

0,010

2013 0,735 H

0,417 C

-0,001

2014 0,251 N

0,550 C

0,347 N

0,161 K

0,046

«Volna» LTD

2013 0,417 C

0,428 C

0,110 K

0,159

«Jupiter» LTD

2014 0,190 K

0,438 C

0,033

«FOZZY-FOOD»
LTD

2013 0,464 C

0,407 N

-0,045

«TAVRIA-V» LTD

2014 0,206 K

0,372 N

-0,166

PJSC «NOVA
LINIA»

2013 0,417 C

0,529 C

-0,190

«FORA» LTD

2014 0,650 H

-0,318

«RUSH» LTD

2013 0,254 N

-0,136

«ECO» LTD

2014 0,549 C

-0,518

«Norma» LTD

2013 0,106 K

-0,312

«Service» LTD

0,443

Table 1 continued
0,38
3
0,27
2
0,09
7
0,58
3
0,38
6
0,18
5
0,41
0
0,21
0
0,38
6
0,32
0
0,49
4
0,31
5
0,33
9
0,18
4
0,50
9
0,30
5
0,45
8
0,06
6
0,56
2
0,25
0
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- the levels of the company economic security in 2014 to compare with
2013 changed for all the target companies for a one interval unit;
- the most dramatic deflection of the integral index of the company
economic security was pointed out for companies ARS-NOVA LTD, for 0.281, Jupiter LTD, for -0.264, Volna LTD, for -0.231;
- the minimal deflection of the integral index of economic security is
shown by FORA LTD, for -0.104, TAVRIA-V LTD, for -0.157, Nova Linia,
PJSC, for -0.159.
The economic security assessment results for business and the identification
of the security level serve as s basis of development of strategic and operative
measures to increase the level e.g. to provide the economic security.
Conclusions and prospects for further studies. The Authors’ approach
to the assessment level of the company’s economic security offers a modern
set of tools, concern both internal and external determinants of the effective
execution of the economic activity and forms the correlation system between
the components of economic security.
Practical application of the offered methods allows the manager gaining
reliable assessment of the business economic security, affecting local
compounds of the company’s economic security creating the grout to provide
appropriate security.
The state of business’s economic security for the target companies has
been studied from the point of view from local compounds: security of
working force, financial, tangible and intangible assets, security of
management, marketing and trade.
Analysis of dynamics of the integral index for business’s economic
security has shown a negative trend caused by current economic crises in
2013-2014 and bad influence onto 12 out of 16 target companies as well as
reduction both of the integral index and of economic security. Managerial
mechanism of the mentioned above companies were ineffective and not able
to provide effective economic activities
REFERENCES:
1.

2.

240

Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та
механізми забезпечення: монографія / Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич
О. Р., Каркавчук В. В., [за ред. Т.Г. Васильціва]. – Львів: ВИДАВНИЦТВО, 2012.
–386 с.
Дем'яненкоГ. Є. Економічна безпека торговельного підприємства : автореф. дис...
канд. екон. наук: 08.07.05 «Економіка торгівлі та послуг» / Галина Євгенівна
Дем'яненко; [Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського].
– Донецьк, 2003. – 18 с.

Економічний простір
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

№101, 2015

Довбня С. Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С.Б.Довбня,
Н.Ю.Гічова // Фінанси України. – 2008. - №4. – с. 88-97
Ильяшенко С.Н. Составляющие зкономической безопасности предприятия и
подходы к её оценке/С.Н. Ильяшенко//Актуальні проблеми економіки. -2003. -№
3. - С. 12-19
Кокнаева М. Оценка финансово-экономической безопасности предприятий
торговли / М.Кокнаева // Журнал Европейской экономики. – 2012. - № 11(3). –
368-379.
Марущак С.М. Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства на
основі теорії нечітких множин [Електронний ресурс] / С.М. Марущак // Вісник
Хмельницького національного університету. – 2011. − № 5. – Т. 1 (180). – С. 17
Мищенко С. Н. Система обеспечения экономической безопасности организации:
автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством» / Сергей Николаевич Мищенко; [Донской гос.техн.ун-т]. – Ростов
н/Д: [б.и.], 2004. – 197 с.
Мініна Є.О. Критерії і показники економічної безпеки підприємства/ Є.О.Мініна //
Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. - № 29. – с. 153-157
Сорокіна І.В. Теоретико-методологічні аспекти формування системи економічної
безпеки підприємства / І.В. Сорокіна // Актуальні проблеми економіки. №12(102), 2009. – с.114-122.
Халина В.Ю. Методичний підхід щодо оцінки рівня економічної безпеки
підприємства / В.Ю. Халіна // Економічна безпека і підприємництво. – 2014. - № І
(53). – с.173-181
Роженко О. В. Обґрунтування складових економічної безпеки торговельних
підприємств / О.В. Роженко // Науковий вісник Одеського національного
економічного університету. – Економічні науки. – 2014. - №10(218). – с.134-148
Доронин Б.А. Алгоритм расчета интегрального показателя инвестиционной
привлекательности предприятия / Б.А.Доронин, С.Г.Шматко // Весник СевероКавказского государственного технического университета. – 2009. - №4(21). – с.44-49
Фишберн П. Теория полезности для принятия решений / П.Фишберн. – М.: Наука,
1978. – 352с.
Дмитриев В.В. Определение интегрального показателя состояния природного
объекта как сложной системы / В.В. Дмитриев // Общество.Среда.Развитие. –
2009. - №4. – с.146-165.
Недосекин А.О. Применение теории нечетких множеств к задачам управления
финансами / А.О. Недосекин // Аудит и финансовый анализ. – 2002. – №2. – с.27-34
Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України /
Наказ Міністерства економіки країни від 02.03.2007 N 60, режим доступу
http://www.uazakon.com/documents/date_6s/pg_gewqwi/index.htm

241

Економічний простір

№101, 2015

УДК 331.101
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Федорова В.А., к.е.н.
Татарчук Ю.І.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Досліджені основні засади кадрового потенціалу, а також фактори, які впливають
на його формування та ефективне використання. Розглянуто кадровий потенціал,
можливості його формування і ефективного використання як об’єкт стратегічного
управління персоналом підприємства. Результати діяльності підприємства в значній
мірі залежать від кадрового потенціалу, який має істотний вплив на здійснення
господарської діяльності підприємства. Проведено розмежування понять кадрового
та трудового потенціалу трудових ресурсів. Досліджені демографічні, економічні та
соціальні процеси, які лежать в основі формування трудового потенціалу. В процесі
формування кадрового потенціалу підприємства виділені демографічні, біологічні,
професійно-кваліфікаційні, соціальні, психофізіологічні, ідейно-політичні, етичні і
інші чинники. Розглянуто фактори, які сприяють ефективному використанню
кадрового потенціалу підприємств, а саме матеріальна та фінансова зацікавленість
у підвищенні працевіддачі, організаційно-управлінський фактор, узгодженість
кадрового потенціалу і його використання з основними фондами, технічна
озброєність, економічний фактор, стійкий соціально-психологічний клімат.
Ключові слова: персонал, підприємство, кадровий потенціал, формування і
використання кадрового потенціалу.

UDC 331.101
FORMATION AND USE OF HUMAN RESOURCES IN NOWADAYS
ECONOMY
Fedorova V., PhD in Econ.Sc.
Tatarchuk J.
Dnipropetrovsk National University named after O. Honchar

The basic principles of human resources, as well as the factors influencing its
development and effective use are investigated. Human resources, the possibility of its
formation and effective use are considered as an object of strategic management of
personnel. The results of the company activity largely depends on human resources,
which has a significant impact on the economic activities of the enterprise. A
distinction between human and labor potential of workforce is made. Demographic,
economic and social processes that underlie the formation of labor potential are
investigated. In the process of formation of personnel potential of the company
demographic, biological, professional qualification, social, physiological, ideological,
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political, ethical and other factors are marked. The factors that contribute to the
efficient use of human resources of companies, such as material and financial interest
in raising return of labor, organizational and managerial factors, consistency of
personnel potential and use of fixed assets, technical equipment, economic factors and
sustainable socio-psychological climate are investigated.
Keywords: personnel, enterprise, personnel potential, formation and use of personnel
potential.

Актуальність проблеми. Сучасна економіка характеризується
інформаційним суспільством. В економічній сфері кожної держави
зростає роль кадрового потенціалу, рівня інтелекту людей, освіти,
кваліфікації, творчих та інших їхніх здібностей. За умов побудови
соціально-орієтованої ринкової інноваційної моделі розвитку економіки
України постає питання якнайповнішого
пізнання трудового
потенціалу, особливостей процесу його регулювання.
Аналіз останніх наукових досліджень. Формуванню і
використанню кадрового потенціалу присвячені праці багатьох вчених –
М.Й. Малік,
Д.П. Доманчук,
О.Г. Шпикуляк,
Л.І. Михайлова,
А.Д. Чикуркова, В.В. Онікієнко, Л. Г. Ткаченко, Л. М. Ємельяненко,
Т.І. Олійник, О.В. Ульянченко, В. С. Васильченко, А.М. Гриненко,
О.А. Грішнова, Л.П. Керб та інші. Однак, значна частина питань
потребує більш докладного вивчення, особливо в сучасних економічних
умовах. Особливо це стосується саме сучасних факторів та чинників, які
впливають на формування та використання кадрового потенціалу, адже
стрімкий розвиток світової економіки є причиною швидких змін в
кон’юнктурі ринку праці.
Мета роботи: дослідити основні засади кадрового потенціалу та
основні фактори, які впливають на формування та використання
кадрового потенціалу.
Викладення основного матеріалу дослідження. Розбудова
національної економіки в Україні супроводжувалася погіршенням
демографічних параметрів кадрового потенціалу,
посиленням
міграційних процесів, зниженням життєвого рівня тощо. Тенденція до
економічного зростання, яка намітилася протягом останніх років,
суттєво змінила ситуації з відтворення кадрового потенціалу[1].
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Bapто зазначити, що категорія «кадровий потенціал» почала
утверджуватись в економічній літературі порівняно недавно. Її
виникнення зумовлено об’єктивними обставинами, що склалися у
зв’язку з гострою потребою переведення економіки на шлях
інтенсивного розвитку і якісними змінами систем використання
людської праці. Саме поняття «кадровий потенціал» відображає трудові
можливості підприємства, здатність персоналу до генерування ідей,
створення нової продукції, його освітній, кваліфікаційний рівень,
психофізіологічні характеристики і мотиваційний потенціал.
Потрібно розрізняти кадровий та трудовий потенціал трудових
ресурсів. Кадровий потенціал працівника відображує його властивість
забезпечити виконання конкретного завдання зі створення матеріальних
або нематеріальних цінностей, чи певного обсягу робіт в заданих умовах
виробництва, пристосуватися до зміни умов та змінити вказані умови у
процесі самовдосконалення. Кадровий потенціал відображує, головним
чином, якісні характеристики працівника.
Як об’єкт стратегічного управління персоналом, кадровий
потенціал характеризується не ступенем підготовленості працівника
зараз до заняття тієї або іншої посади, а його можливостями в
довгостроковій перспективі – з у рахуванням віку, освіти, ділових
якостей, рівня мотивації. З позиції стратегічного управління
персоналом, кадровий потенціал є сукупними здібностями та
можливостями персоналу підприємства, які необхідні для того, щоб
здійснювати дії, що забезпечують підприємству стратегічні переваги
серед конкурентів.
Кадровий потенціал працівника враховує:
‐ Психофізіологічні властивості особистості;
‐ Кваліфікаційні характеристики;
‐ Соціальні характеристики[2].
Значення кадрового потенціалу для досягнення стратегічних цілей
підприємства в області управління персоналом визначає його роль і
місце в процесі управління персоналом. Таким чином, об’єктом
стратегічного управління персоналом підприємства є кадровий
потенціал, можливості його формування і ефективного використання.
Як об’єкт стратегічного управління персоналом, кадровий
потенціал може істотно вплинути на результати діяльності підприємства
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за умови, що всі складові елементи технології роботи з персоналом –
набір, вибір, адаптація, кар’єрне просування, оцінка результатів праці,
сучасні форми мотивації і організації праці, поєднані у цілісну
програму, яка є невід’ємним елементом стратегії управління персоналом
підприємства. Реалізація такого підходу дозволить забезпечити
підприємству стратегічні переваги на ринку праці [3].
Формування кадрового потенціалу підприємства являє собою
складний і довготривалий процес набуття та використання навичок,
знань і умінь, що охоплює собою відповідне навчання, набуття
практичних навичок і конкретне їх цільове використання в певних
умовах. Цей процес відбувається протягом більшої частини життя
людини, починаючи з дитинства і до кінця трудового періоду. Однак
найбільш інтенсивно формування кадрового потенціалу відбувається в
період навчання та перші роки професійної діяльності людини. В основі
формування трудового потенціалу лежать демографічні, економічні та
соціальні процеси. Це визначає необхідність цілеспрямованого
дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку ринку праці, які
можуть істотно вплинути на формування та використання кадрового
потенціалу підприємства.
На процес формування кадрового потенціалу підприємства
впливають
демографічні,
біологічні, професійно-кваліфікаційні,
соціальні, психофізіологічні, ідейно-політичні, етичні і інші чинники.
Економічна основа формування кадрового потенціалу включає
процес задоволення матеріальних, соціальних і культурних потреб
персоналу. Цей процес безпосередньо пов'язаний із створенням умов
для нормальної життєдіяльності працівників та їх розвитку. Споживання
матеріальних благ забезпечує щоденне відтворення життєвих сил
працівника, споживання соціальних і культурних послуг, створює
можливості для його розвитку [3].
Стадії формування кадрового потенціалу на рівні національної
економіки включають: відтворення, трудове виховання; здобуття
професійної освіти; набуття кваліфікації; володіння професійними
компетенціями. Щодо використання кадрового потенціалу, то воно
розглядається як реалізація кваліфікаційних здатностей і навичок
працівника, трудового колективу й суспільства в цілому.
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Раціональне використання і розвиток кадрового потенціалу полягає в
більш повному виявленні і реалізації здібностей кожного працівника
підприємства, доданні праці характеру творчості, підвищенні професійнокваліфікаційного рівня працівників за рахунок стимулювання і оцінки
внеску кожного працівника в кінцевий результат.
Ефективному використанню кадрового потенціалу підприємства
сприяє:
‐ Встановлення науково обґрунтованих норм праці
‐ Своєчасний перегляд їх залежно від умов виробництва;
‐ Проведення атестації і раціоналізації робочих місць;
‐ Визначення необхідної кількості і скорочення зайвих робочих
місць;
‐ Навчання персоналу;
‐ Упровадження передових методів організації праці;
‐ Використання гнучких графіків роботи.
Для ефективного використання кадрового потенціалу в інтересах як
підприємства, так і самих працівників, з позиції кращої їх
самореалізації, необхідно досліджувати питання оптимізації трудової
діяльності кадрового потенціалу. Необхідно забезпечити постійний
взаємозв’язок
управління
трудовими
ресурсами
з
іншими
управлінськими рішеннями. Подолання стереотипів, зміна світогляду –
процес значно складніший, ніж введення в дію нового обладнання. Тому
найбільш повне й ефективне використання людського потенціалу
набуває першорядного значення [4].
Формування кадрового потенціалу підприємства являє собою
складний і довготривалий процес набуття й використання навичок,
знань і умінь, який охоплює собою відповідне навчання, набуття
практичних навичок і конкретне їх цільове використання в певних
умовах. Результативність цього залежить від особистого потенціалу
працівника, як сукупності якісних характеристик людини, які
визначають можливість й межі участі у трудовій діяльності. Основними
етапам формування кадрового потенціалу є аналіз факторів зовнішнього
та внутрішнього середовища, які впливають на нього.
На сьогоднішній день існує ряд факторів, які впливають на
формування та використання кадрового потенціалу.
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Вирішальну роль у підвищенні трудової активності відіграє
матеріальна та фінансова зацікавленість колективів і окремих
працівників у підвищенні працевіддачі.
До другої за значимістю групи факторів слід віднести
організаційно- управлінський фактор, тобто рівень організації, види
організаційних структур, обґрунтованість і збалансованість планів і
програм, узгодженість кадрового потенціалу і його використання з
основними фондами.
Значний вплив мають економічні фактори, а саме залежність темпів
зростання (чи зменшення) обсягів виробництва продукції (робіт, і
послуг) із задоволеністю власних потреб працівників необхідних для
відтворення; прожитковий мінімум, який визначає вартість споживання
важливіших матеріальних благ та послуг, що необхідні людині для
підтримки її життєдіяльності; рівень розвитку сфери освіти - кількість
вищих навчальних закладів державі, можливість навчання на бюджетній
основі, підвищення кваліфікації за кордоном. Крім того, даний фактор
включає: раціоналізацію поділу; уведення гнучких режимів праці;
використання різних систем оплати праці; скорочення витрат робочого
часу; взаємозв’язок оплати праці та кінцевих економічних результатів
підприємства; систематичні маркетингові дослідження ринків робочої
сили; створення умов для внутрішнього ринку праці.
Наступне місце необхідно відвести технічному рівню засобів праці,
технічній
озброєності,
фондоозброєності
праці.
Оснащеність
працівників засобами праці й ступінь відповідності техніки та
устаткування рівню науково-технічного прогресу, безперечно,
впливають на продуктивність праці працівників підприємства.
Порядь з технічним рівнем виробництва на підвищення
використання кадрового потенціалу впливає його технологічний рівень.
До нього можна відвести: використання ефективних технологій;
прискорене відновлення продукції та її технічне обслуговування як у
процесі виробництва, так і після виходу її на ринок; використання ринку
науково-технічних знань; створення банку інформаційних потоків щодо
сучасних технологій і сучасного устаткування.
Ще одна група факторів, на які також варто звернути увагу, це
соціально-психологічні фактори, такі, як: створення умов для зростання
стійких взаємозв’язків у трудових колективах; стійкий соціальнопсихологічний клімат.
Податкова політика держави - зміна податків та податкових зборів,
які призводять до погіршення фінансового стану підприємства, а
відповідно неможливість навчання з рахунок коштів підприємства.
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Державне регулювання в сфері трудових відносин: трудове
законодавство, щодо правового захисту працівників, виплати
компенсацій у разі втрати роботи та диференціація доходів; рівень
безробіття у державі. Демографічна ситуація у держави характеризує
відтворення населення за його основними структурними елементами у
просторовій і часовій визначеності. Забезпечення умов розвитку
народонаселення в концепції національної безпеки України
розглядається як один з її пріоритетних національних інтересів. В свою
чергу, демографічні фактори є одним із визначальних для забезпечення
стабільного й безпечного розвитку держави. [5]
Таким чином можливо систематизувати зовнішні і внутрішні
фактори, що впливають на формування та використання кадрового
потенціалу. До зовнішніх факторів належать: рівень соціальноекономічного розвитку країни; стан ринку праці та вартість робочої
сили; законодавче поле, що регламентує трудові відносини між
роботодавцем та найманим працівником; розвиток соціального та
підприємницького інвестування; демографічна ситуація в країні. До
внутрішніх факторів належать: рівень соціально-економічного розвитку
підприємства; рівень розвитку організаційної культури та ефективність
управління персоналом підприємства; системи мотивації та
стимулювання праці; процеси набору, відбору, навчання та
перенавчання персоналу; умови праці та рівень технічного оснащення
робочих місць; інвестиційний клімат на підприємстві. При цьому вплив
внутрішніх факторів адміністрація підприємства може регулювати, а
вплив зовнішніх – має враховувати в процесі управління. Також
фактори, які впливають на формування трудового потенціалу,
включають в себе кількісні та якісні показники. До кількісних факторів
належать: чисельність персоналу, кількість робочого часу,
відпрацьованого персоналом, структура за видами робіт, статево-вікова
структура персоналу.
До якісних факторів належать психофізіологічна працездатність,
загальноосвітній та професійно-кваліфікаціний рівень персоналу, рівень
культури, моральна зрілість, схильність носіїв праці до мобільності,
трудова активність. [6]
Всі перераховані фактори одночасно впливають на кадровий
потенціал підприємства. У свою чергу, найвпливовішим фактором в
умовах ринкової економіки є освіта, яка представляє собою найкраще
розміщення капіталу для особи, сім'ї, підприємства і суспільства та є
одним із головних чинників якості кадрового потенціалу. Виявлення
основних чинників кадрового потенціалу, рівня їхнього впливу
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дозволяють найбільш чітко сформувати шляхи підвищення його якості,
регулювати та розвивати в заданому напрямі, а також розробити
інструментарій оцінки потенціалу працівників, тобто науково
обґрунтованої системи показників і способів їхнього фіксування [7].
Особливе значення має те, що персонал підприємства здатен
реагувати на динамічні зміни господарського середовища, поєднувати
усі компоненти економічної системи підприємства. [8]
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що розвиток кадрового
потенціалу є необхідною умовою інтеграції до світового співтовариства.
Раціональне формування та ефективне використання кадрового
потенціалу дало б змогу поліпшити конкурентоспроможність на ринку
товарів і послуг вітчизняного виробництва. Кадрова складова
потенціалу підприємства відіграє важливу роль у його діяльності, від
рівня використання та збалансованості якої залежать досягнуті
конкурентні переваги, високі кінцеві показники, забезпечення сталого
розвитку підприємства.
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УДК 330.342

ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ « ЕКОЛОГІЗАЦІЯ» ТА « СТАЛИЙ
РОЗВИТОК» В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ БІОСОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«ЛЮДИНА-ПРИРОДА»
Ватченко О. Б., к. е. н.
Ватченко Б. С., к. е. н.
Університет митної справи та фінансів
м. Дніпропетровськ

На сучасному етапі біосоціальна система «людина-природа» характеризується
процесами глобалізації на планетарному та регіональному рівнях як з
позитивними, так і негативними наслідками. Проаналізовано теоретикометодологічні напрацювання вітчизняних та зарубіжних вчених в аспекті
економічних закономірностей, пов’язаних з життєвими циклами природних
систем, їх виникненням, розвитком і деградацією. Авторами зроблено висновки,
того що пошуки шляхів гармонізації і злагодженості взаємовідносин
біосоціальної системи «людина-природа» є одною із нагальних проблем сучасної
науки, зусилля якої мають бути зорієнтовані в першу чергу на поглиблене
дослідження таких феноменів як «екологізація» та «сталий розвиток».
Перспективу подальшого розвитку цивілізації слід розглядати через призму
дуалістичності феномена «необхідність» та його протиріч. Виокремлюються два
його аспекти: об’єктивно необхідне та суб’єктивно необхідне, які по своїй
сутності полярні. Вони виступають як складові механізму дії біосоціальної
системи «людина-природа». В її рамках змістовність об’єктивно необхідного
полягає у збереженні цілісності природи, а суб’єктивно необхідного – у
задоволенні зростаючих потреб людини у суспільстві. З цієї причини
«необхідність» виступає як проблема поєднання інтересів людини з інтересами
природи. Її суть зводиться до того, щоб задоволення зростаючих потреб людини,
високий рівень якості її життя і подальший розвиток людського суспільства при
збереженні елементів довкілля і природи на планетарному рівні виступили як
єдиний процес сталого розвитку біосоціальної системи «людина-природа» на
засадах екологізації. Це зумовлює нагальність проблеми обґрунтування та
визначення теоретико-методологічних і практичних засад її сталого розвитку і
мають бути підґрунтям для розробки відповідних заходів, які дають можливість
реалізувати позитиви екологізації на шляху подальшого сталого розвитку.
Ключові слова: екологізація, сталий розвиток, біосоціальна система, потреби,
необхідність, антропогенна діяльність.
© Ватченко О. Б., к. е. н., Ватченко Б. С., к. е. н., 2015
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UDC 330.342
THE RESEARCH OF «ECOLOGIZATION» AND «SUSTAINABLE
DEVELOPMENT» PHENOMENA IN THE ASPECT OF BIOSOCIAL
SYSTEM «HUMAN-NATURE» DEVELOPMENT
Vatchenko O. B., PhD,
Vatchenko B. S., PhD.
University of customs and finance
Dnipropetrovsk

In modern times biosocial system «human-nature» is characterized by globalization
processes at planetary and regional levels on both positive and negative consequences.
Theoretical and methodological exploratory works of domestic and foreign scientists
in the aspect of economics concerning life cycles of natural systems, their rise,
development and degradation are analyzed. Authors conclude that search of ways of
harmonization and consistent interrelation of biosocial system «human-nature» is one
of the urgent problems of modern science. First of all its efforts should be focused on
enhanced studying of such phenomena as «ecologization» and «sustainable
development». The prospect of further development of civilization should be
examined in terms of duality of «necessity» phenomenon and its contradictions. Its
two aspects are distinguished: objectively necessary and subjectively necessary which
are opposite by its essence. They serve as constituent mechanism of biosocial system
«human-nature». Within its framework the essence of objectively necessary lies in
conservation of nature entity, and subjectively necessary – in satisfaction of increasing
needs of a person in society. That is why «necessity» acts as a problem of harmonizing
the person concerns with nature concerns. Its main point is that satisfaction of
increasing needs of a person, high level of quality of life, and further development of
human society under conservancy of elements of environment and nature at planetary
level should act as overall process of sustainable development of biosocial system
«human-nature» on «ecologization» grounds. It determines the urgent problem of
substantiation and definition of theoretical, methodological and practical grounds of its
sustainable development and it should be the basis for elaboration of measures which
give the opportunity to implement the positive sides of ecologization on the way of
further sustainable development.
Keywords: ecologization, sustainable development, biosocial system, needs, necessity,
anthropogenic activity.

Актуальність проблеми. Індустріалізація країн призвела до
зменшення природних ресурсів, погіршення якості довкілля і стало
глобальною тенденцією, що охоплює такі явища, як зміну клімату,
потепління і руйнування озонового шару, випадання кислотних дощів і ін.
На сучасному етапі біосоціальна система «людина-природа»
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характеризується процесами глобалізації на планетарному та регіональному
рівнях як з позитивними, так і негативними наслідками. Останні
зумовлюють ряд значних соціально-економічних та екологічних проблем,
які негативно впливають на подальший розвиток біосоціальної системи.
Сьогодні, як ніколи, зростає значущість поглиблених досліджень в
теоретико-методологічному аспекті економічних закономірностей,
пов’язаних з життєвими циклами природних систем, їх виникненням,
розвитком і деградацією. Пошуки шляхів гармонізації і злагодженості
взаємовідносин біосоціальної системи «людина-природа» є однією із
нагальних проблем сучасної науки, зусилля якої мають бути
зорієнтовані в першу чергу на поглиблене дослідження таких феноменів
як «екологізація» та «сталий розвиток».
Аналіз останніх наукових досліджень. Проблеми взаємозв’язків
екологізації та сталого розвитку досліджують наукові установи різних
країн та провідні вчені, а саме: Адабашев І. І., Анісімова Г. В,
Білявський Г.О., Боголюбов В.М., Войцицький А. П., Дрейер О.К.,
Дубровський В. П., Клименко Л.В., Клименко М.О., Лось В.А., Мельник
Л.Г., Прилипко В.А., Прикін Б.В., Саталкін Ю.М., Скоробогатова Н. В.,
Салтовський О.І., Шевчук В. Я. та інші. Спільним для них є те, що
розвиток на сучасному етапі базується на екологізації життєдіяльності
суспільства в усіх її аспектах. Але актуальним залишається значущість
поглиблених досліджень в теоретико-методологічному аспекті
економічних закономірностей, пов’язаних з екологізацією в умовах
зростаючих глобалізаційних процесів та формування стратегії сталого
розвитку в аспекті розвитку біосоціальної системи «людина-природа».
Метою статті є дослідження екологізації як феномену
глобалізаційних антропогенних процесів в біосоціальній системі для
формування стратегії сталого розвитку
Виклад основного матеріалу дослідження. Етап антропогенної
діяльності людини як форми впливу на всі елементи біосфер
формувався поступово, коли збиральництво, як спосіб задоволення в
першу чергу біологічних потреб людини, почало уступати місце
виробництву. Оскільки цей вплив посилювався в процесі подальшого
розвитку суспільства з негативними наслідками для природи, то це
свідчить про два аспекти підгрунття екологізації – антропотехногенний
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та екологічний. Тому генезис екологізації слід розглядати крізь призму
відносин в біосоціальній системі «людина - природа».
При зазначеному підході очевидною стає необхідність розуміння
закономірностей виникнення і становлення ідеї (ідеології) екологізації
життєдіяльності суспільства. Це зумовлене в першу чергу тим, що ідея
як поняття – феномен по своїй сутності об’єктивного походження. Це
становиться очевидним, якщо поняття «ідея» розглядати крізь призму
діалектичного співвідношення загального і конкретного.
В методологічному аспекті вагомим є те, що у свідомості людини
відображається матеріальний світ не тільки в об’єктному, а й якісному
аспекті. І якраз в цьому аспекті в природному середовищі (а це –
матеріальний світ) проявляються зміни із значними негативними
наслідками. Це зумовлює певні думки, задуми у свідомості людини. І в
силу їх вагомості серед них виокремлюється основна думка як продукт
людського мислення і світосприйняття. Вона набирає ознак ідеї як
загального поняття про предмети і явища у матеріальному світі.
Виступає основою поглядів людини та її світогляду, як системи поглядів
на життя, суспільство і природу. Тобто мова йде по суті про
біосоціальну систему та ті об’єктивні процеси, які відбуваються в ній в
рамках взаємовідносин між людиною і природою.
Крім того, на основі взаємодій всіх елементів економічної системи
відбувається відтворення людини економічної. Її сутність розкривається
в суперечливій єдності людини – працівника, як основного елемента
продуктивних сил і людини – власника, як суб’єкта економічних
виробничих відносин. Але загалом людина – це перш за все органічна
єдність біологічної (природної) та соціальної систем. Тим самим стає
очевидним, що складовою відтворення виступає також відтворення
екологічних відносин між людьми. Крім того, найважливішим і
найскладнішим елементом економічної системи є продуктивні сили. І
зумовлено це тим, що їх складовою частиною є людина, як основна
продуктивна сила суспільства. Рівень її реалізації в такій якості
знаходиться в прямій залежності від природного чинника. У межах будь
якого способу виробництва здійснюється взаємодія людини з природою.
Вона, як і суспільство в цілому, виступає суб’єктом взаємодії, а
об’єктом – природа. У процесі цієї взаємодії людина видозмінює
речовину природи у відповідності з її потребами.
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Виготовлення тих чи інших благ для задоволення потреб людини
базується на використанні значних природних ресурсів. Останні є
вичерпними і невичерпними, відновлювальними і не відновлювальними.
Антропогенна діяльність людини набирає ознак екологічної змістовності,
тому економічні виробничі відносини стосовно виробництва, розподілу,
обміну і споживання тих чи інших благ доповнюються відносинами між
людьми стосовно використання природних ресурсів. На поверхні
економічних виробничих відносин вони проявляються як екологічні
відносини, сутність яких полягає не тільки в споживанні природних
ресурсів, а й в їх раціональному використанні, відтворенні та збереженні.
Нехтування цими відносинами знаменує собою споживацьке
безконтрольне відношення до природи та руйнацію її складових. В
кінцевому результаті ставиться під загрозу стан середовища
життєдіяльності людини, що негативно впливає на якість її життя. В
управлінні охороною навколишнього середовища склався своєрідний
симбіоз з адміністративних і ринкових механізмів. Пошук оптимальних
еколого- економічних регуляторів у даний час продовжується і можна
говорити тільки про основні принципи і підходи до створення нового
економічного механізму взаємин суспільства і природи [2].
В матеріальному аспекті детермінантним чинником рівня життя
людини і суспільства в цілому виступають економічні виробничі
відносини та якість продуктивних сил і рівень їх розвитку. Вони
знаходяться в діалектичній єдності, що знайшло своє відображення у
законі відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку
продуктивних сил. На сучасному етапі дію цього закону слід розглядати
з урахуванням екологізації виробництва. Останнє значно поширює та
модифікує складові механізму його дії. Яким би не було оптимальне
співвідношення між виробничими відносинами і характером та рівнем
розвитку продуктивних сил, цього недостатньо в умовах екологізації
виробництва для того, щоб економічна система функціонувала
ефективно, а спосіб виробництва носив би прогресивний характер. При
орієнтації лише на виробничі відносини відбувається самозаперечення
економічної системи, основу якої складають відносини власності та
продуктивні сили із природною складовою.
Г. Башнянин, Є. Борщук та М. Бугель визначають екологоекономічну систему як «відносно самостійну природно-виробничу
254

Економічний простір

№101, 2015

систему, до якої входять природні, промислові, аграрні та комунальнопобутові об’єкти, що функціонують як єдине ціле» [7, с.376]. І в
методологічному аспекті важливим є те, що ця система, як системне
явище взагалі, характеризується в цілому тим, що будь-які її складові
об’єднуються на основі спільності функціонального призначення. Тобто
ця система – це синтетичний феномен, в рамках якого всі складові
повинні проявлятися синхронно і мати одновекторну направленість. І
якщо це досягається, то еколого-економічна система буде
характеризуватися не лише оптимальними суспільно необхідними
обсягами виробництва при мінімізації витрат людських, матеріальних і
природних ресурсів, а й їх збереженням та забезпеченням відповідної
якості при розширеному відтворенні.
Окремі автори дають таке поняття «екологізація», яке як по формі,
так і по змісту не розкриває його сутність. Так, зокрема, В. Я. Шевчук,
Ю.М. Саталкін та Г.О. Білявський стверджують, що «під екологізацією
розуміється проникнення екологічних аспектів у всі системи
життєдіяльності і управління» [8,с.87]. Але по суті мова тут йде про те,
що певні явища і процеси розглядаються з урахуванням екологічного
чинника. Тому «проникнення екологічних аспектів», як певний процес,
не знаменує собою екологізацію як феномен певної змістовності з
відповідним механізмом прояву. Дещо поширене, але а такому ж
ракурсі, дається визначення (трактування) поняття «екологізація» в
тлумачному словнику, що додається до підручника згаданих авторів
«Екологічне управління». Екологізація – процес проникнення ідей,
знань, законів екології, екологічного мислення в інші сфери науки,
виробництва, в життєдіяльність суспільства, держави [8,с.420].
Очевидним є те, що, як і у вищенаведеному визначенні, тут також
трактування поняття «екологізація» базується на «проникненні»
екологічного феномена в різні сфери. Слід зазначити, що таке
визначення екологізації заключає в собі певний конструктивний посил.
Функцію ранжира тут виконує термін «ідея» як основний принцип
світогляду, переконання людини. Вони формуються на основі певних
знань (як екологічного мислення) про навколишній світ та визначають її
ставлення до нього. І проявляється це, перш за все, в тому, що
усвідомлюється вагомість екологічної складової в усіх сферах
життєдіяльності людини.
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О.К. Дрейер і В. А. Лось вважають суть екологічного виробництва
полягає в тому, що це – «виробничо-господарська діяльність,
побудована
на
принципах
оптимізації,
раціоналізації
природокористування і мінімізації відходів, яка базується на
маловідходних,
ресурсо-матеріало-енергозберігаючих
технологіях
(екотехніка)» [5, с.197]. Оскільки у цьому визначенні напрямки
виробничо-господарської діяльності мають екологічну орієнтованість,
то це свідчить про те, що екологічне виробництво є наслідком
екологізації господарської діяльності.
В.Р.Веснін вважає, що екологізація є всезагальним направленням,
формою відтворення природного середовища та його окремих ресурсів
[4,с.87].
Екологізоване виробництво функціонально зорієнтоване на
збереження природного середовища. Тому сутність екологізації на рівні
детермінантної ознаки полягає у свідомій діяльності людини по
збереженню та відтворенню природного середовища в розрізі всіх його
складових. Таке твердження базується на засадах детермінізму як
матеріалістичного вчення про загальну причинну зумовленість явищ
природи, суспільства й мислення
У відповідності із зазначеним дається визначення поняття
«екологізація» в Економічній енциклопедії за редакцією С.В. Мочерного:
«Екологізація – процес послідовного впровадження нової техніки і
технології, нових форм організації виробництва, виконання управлінських
та інших рішень, які дають змогу підвищити ефективність використання
природних ресурсів з одночасним збереженням природного середовища та
його поліпшення на різних рівнях» [7 с.374].
Аналогічно трактується екологізація у Великому економічному
словнику за редакцією А.Н. Азріліяна: «Екологізація – процес
неухильного і послідовного впровадження системи технологічних,
управлінських і інших рішень, які дають можливість ефективно
використовувати природні ресурси і умови поряд з покращанням або ж
хоча б збереженням якості природного середовища (чи взагалі
середовища життя) на локальному, регіональному і глобальному рівнях
[3, с.1208]. В цьому ж виданні на основі майже таких самих трактувань
мова йде про екологізацію виробництва [6,с.749]. Тому, екологізація
виробництва є однією із форм прояву екологізації як більш загального
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поняття, яка охоплює всі види людської діяльності, зорієнтовані на
забезпечення гармонії взаємовідносин людського суспільства і природи.
«Екологізація – найважливіша вимога сучасності, один з головних
чинників гармонійного
розвитку
людства»,
наголошують
В.М. Боголюбов, М.О.Клименко, Л.Г. Мельник [11,с.254]. Але оскільки
екологізація відносин між природою і суспільством зумовлюється перш
за все розвитком продуктивних сил, то рух суспільства по шляху
сталого розвитку напряму залежить від рівня та подальшого розвитку
процесу екологізації виробництва як форми збереження та відтворення
елементів довкілля.
Беззаперечною є вагомість екологізації освіти, науки, культури і
взагалі свідомості людини. Вони є тими інститутами у сфері відносин
людського суспільства і природи, які функціонально зорієнтовані на
проникнення в сутність глибинних явищ і процесів. Це досягається на
основі досягнення того, що визначення екологізації виробництва
детерміноване усвідомленням скінченності нашої планети, суші і
океанів, екологічного простору й природної біоти та існуванням межі
антропогенної деформації природного оточуючого середовища, за якою
наступає екологічна катастрофа і виникає проблема виживання людини
як біологічного виду [6,с. 749].
Дієвість господарської діяльності людини базується на
ефективності її спільної праці з природою. Це проявляється в певному
результаті. Тому в сенсі методологічних засад позитивним є
трактування Л.Г. Мельником [9, с.216] екологізації економіки як
цілеспрямованого процесу її перетворення, зорієнтованого на
зменшення екодиструктивного впливу.
Окремі базові сутнісні складові поняття «екологізація» містять в
собі її визначення в академічних виданнях. В своїй органічній єдності
вони є оптимальною сукупністю базових (родових) ознак, на основі
яких стає можливим вичерпне визначення поняття «екологізація» на
будь-якому рівні та в будь-якому аспекті.
Взаємозв’язки між біологічною і соціальною системами носять
діалектичний обмежувальний характер. Перш за все вирішення
людиною соціальних і економічних проблем врегульовується природою
на основі здатності біосфери до самовідтворення її ємності. І лише в цих
рамках може діяти людина. В свою чергу, є певні умови підтримання
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екологічної ємності. Одна з них полягає в наявності меж впливу на
екосистему, серед яких виокремлені вище основоположні з точки зору
забезпечення стійкості рівноваги. А оскільки все зазначене носить
об’єктивний характер, то ті чи інші із вказаних обмежень є
закономірними і в своїй сукупності виступають (проявляються) як закон
біологічних порогових обмежень. Це – закон системно-дуалістичної
змістовності. Він стосується розвитку природи і суспільства у рамках їх
взаємовпливу та взаємозалежностей. Як природа сама по собі так і
суспільство під його дію не підпадають. Їх розвиток врегульовується
специфічними законами, по відношенню до яких закон біологічних
порогових обмежень виступає як зовнішній чинник, причому
лімітуючий. Його зародження, формування і прояв зумовлені
зародженням і подальшим розвитком біосоціальної системи «людиниприрода» на основі глибинних органічних взаємозв’язків і
взаємовпливів із відповідними як позитивними, так і негативними
наслідками. Прискорене зростання і посилення останніх знаменувало
собою прояв і дію закону
біологічних порогових обмежень як
лімітуючого чинника подальшого розвитку певних процесів в рамках
біосоціальної системи з руйнівними наслідками для природи. В умовах
високого рівня екологізації життєдіяльності людини дотримання його
вимог є одним із вагомих чинників її ефективного врегулювання.
Здоров’я людини залежить від якостей її організму і є результатом
дії природних, антропогенних та соціальних факторів та відображає
динамічну, рівновагу між організмом людини та середовищем її
існування. Механізм цієї рівноваги базується на біологічних адаптивних
здібностях організму людини. І якщо він руйнується, то це рівнозначне
руйнації людини як біологічного феномена і є свідченням ймовірності
настання прояву порогових обмежень.
Необхідність поширеного трактування закону біологічних
порогових обмежень має свої передумови. На певному етапі протягом
довготривалого періоду в біосоціальній системі «людина-природа» суть
діалектичних взаємозв’язків носила по своїй змістовності односторонній
напрямок в сенсі результатів взаємовпливу. Вплив людини на природу
полягав у використанні елементів довкілля задля задоволення її
конкретних потреб. При цьому їх вплив на людину проявлявся зазвичай
як природне об’єктивне явище і специфічно. Природа була ще
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спроможна за рахунок власних механізмів відтворювати свої спожиті
або порушені елементи, підтримувати їх на належному рівні в якісному
стані. Тому взаємовплив в системі «людина-природа» не проявлявся в
антагоністичній формі, як певні протиріччя, коли людина своїми діями
пригнічує або руйнує елементи довкілля як складові цієї системи.
В межах періоду здатності природи до саморозвитку складається
враження, що в розрізі всіх її складових вона виступає як чинник
подальшого розвитку процесу, на основі результатів якого
забезпечується певний рівень якості життя людини та його подальше
зростання. Але такі взаємозв’язки з точки зору діалекти нелогічні,
оскільки перечать її канонам стосовно протиріч як джерела розвитку.
Проте це не означає, що останнє справедливе по відношенню до
системи «людина-природа» як цілісного феномена. Згідно з діалектикою
для любих явищ і процесів іманентно властиві певні протиріччя як
джерело їх розвитку.
В системі «людина-природа» в результаті споживацького
відношення людини до всіх елементів природи зароджується механізм
продукування протиріч, на основі яких проявляються певні закони. Але
це не проявляється як процес, унаслідок якого відбуваються позитивні
зміни якості елементів довкілля, перехід від одного якісного стану до
іншого, вищого. З моменту свого зародження протиріччя в системі
«людина-природа» все в більшій мірі приймають антагоністичний
характер і тому виступають не як чинник сталого розвитку та
подальшого зростання, а як чинник антизростання в усіх його аспектах,
включаючи і якість життя людини.
Прискорений розвиток деструктивних процесів в природі
зумовлений і демографічним чинником. Розглядаючи процес
прискореного (а в подальшому вибухового) зростання кількості
населення на земній кулі в часовому аспекті І. Адабашев робить
висновки про те, що це закономірний процес. Він підкреслює: «Перехід
до нового способу виробництва встановлює і нову «норму» –
чисельності людей [1,с.28,29].
Все вищезазначене заперечень не викликає, оскільки якісні зміни в
технологічному способі виробництва знаходять своє віддзеркалення у
зростанні продуктивності праці та можливостей одного працівника
забезпечити продуктами споживання більшу кількість людей. Але
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зростання продуктивності праці базується не лише на використанні
більш ефективних знарядь праці. Це проявляється і в зростанні обсягів
використання природних ресурсів, оскільки вони є матеріальним
субстратом вироблених предметів споживання як нових утворень. При
низькому коефіцієнті використання природних ресурсів (по різних
підрахунках від 2 до 10%) це призводить до подальшого посилення
дисбалансу між біосферою та техносферою як складовими біосоціальної
системи «людина – природа». Причому під їх дію підпадають як
природа, так і людина. По суті тут має місце ефект екологічного
бумеранга. Він проявляється в тому, що любі неузгоджені дії людини із
вимогами законів функціонування природи повертаються до неї у формі
негативного впливу порушеної природи. Як результат пориваються
зв’язки, що призводить до втрати її єдності та спільності із людиною. В
кінцевому результаті порушуються і засади сталого розвитку
біосоціальної системи «людина – природа»у відповідності із вимогами
закону біологічних порогових обмежень. Останній специфічний не
тільки по сутності, а й по масштабності дії його механізму. Він виступає
як детермінантний чинник по відношенню до окремих економічних
законів як механізмів врегулювання соціально-економічних процесів
серед яких чільне місце посідає закон зростання потреб. Тому в
теоретико-методологічному аспекті надзвичайно важливою є його
кореляція із цим законом.
Подальший економічний розвиток людського суспільства
відбувається як закономірний врегульований процес. На будь-якому рівні
він зорієнтований на задоволення не лише сформованих, а й зростаючих
потреб шляхом подальшого розвитку продуктивних сил на основі
досягнень в науково-технічному прогресі. Цей процес носить об’єктивний
характер і проявляється як закон зростання потреб. Якщо останній
розглядати автономно, без врахування його тандему із законом біологічних
порогових обмежень, то тоді підвищення рівня зростаючих потреб може
призвести до крайнє негативних наслідків і в першу чергу екологічних.
Розширене відтворення знаходить своє відображення у підвищенні
рівня якості життя людини. Але якщо при цьому не враховуються
екологічні чинники, то воно не може носити перманентний характер.
Подальший розвиток виробництва на будь якому рівні лише з
урахуванням вимог закону зростаючих потреб призводить до
260

Економічний простір

№101, 2015

формування умов для прояву та дії закону біологічних порогових
обмежень. У відповідності з правилом міри перетворення природних
систем в ході їх експлуатації не можна переходити певні межі, які
дозволяють їм зберігати властивості самопідтримання (самоорганізації і
саморегуляції) [6, с.514].
Зазначене є свідченням того, що закони зростаючих потреб і
біологічних порогових обмежень є полярними. Проте вони знаходяться
у певному специфічному співвідношенні, що проявляється у формі
суперечливої субординації як природної органічної підпорядкованості в
діалектичному сенсі. Розвиток виробництва у відповідності з вимогами
закону зростаючих потреб дає можливість більш повно і якісно
задовольняти зростаючі потреби. Але він зумовлює необхідність
розвивати виробництво в кількісному аспекті. Як результат зростає
обсяг споживання природних ресурсів. Тому навіть при впровадженні
нових ресурсозберігаючих технологій матеріалоємність суспільного
виробництва в цілому зростає.
Разом з тим зростає і тиск техногенного пресу на природу. З цієї
(по цій) причини узгодження господарської виробничої діяльності лише
з вимогами закону зростаючих потреб вступає в протиріччя вимогами
закону біологічних порогових обмежень. Це є свідченням того, що по
своїй сутності вони є полярними і співвідносяться як антиподи.
Проте в рамках біосоціальної системи «людина – природа» закон
біологічних порогових обмежень виступає по відношенню до закону
зростання потреб як імперативний феномен, оскільки він лімітує його
прояв в процесі подальшого розвитку виробництва. Тому беззаперечним
є те, що створюючи умови для прояву закону біологічних порогових
обмежень закон зростання потреб формує чинники його заперечення.
На основі аналогії правомірно розглядати зазначене в
діалектичному сенсі як форму прояву закону заперечення заперечення.
Проведений аналіз є свідченням того, що тандем зазначених законів
базується на специфічній діалектичній єдності, оскільки вона заключає в
собі певні протиріччя в основі якого лежить заперечення.
В якості узагальнень стосовно кореляції законів зростання потреб і
біологічних порогових обмежень С. Пампуха, посилаючись на
С.Мочерного, зазначає, що в цілому це відповідає закону заперечення
заперечення, оскільки це відбувається як заперечення досконалішими
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речовими формами розвитку продуктивних сил менш досконалих» [7,
с.546]. І безумовно, що у нашому випадку мова йде про заміну
досконалішими технологіями виробництва з урахуванням екологічного
чинника менш досконалих, із вимогами закону біологічних порогових
обмежень [10,с.11]
Висновки. Багатовекторність екологізації життєдіяльності
суспільства як процесу та сутність і специфіка механізмів дії законів
біологічних порогових обмежень і зростання потреб свідчать про те, що
перспективу подальшого розвитку цивілізації слід розглядати через
призму дуалістичності феномена «необхідність» та його протиріч.
Виокремлюється два його аспекти: об’єктивно необхідне, суб’єктивно
необхідне, які по своїй сутності полярні. І в методологічному аспекті
важливим є те, що вони виступають як складові механізму дії
біосоціальної системи «людина-природа». В її рамках змістовність
об’єктивно необхідного полягає у збереженні цілісності природи, а
суб’єктивно необхідного – у задоволенні зростаючих потреб людини у
суспільстві в цілому базується на діалектичному співвідношенні
зазначених законів при верховенстві закону біологічних порогових
обмежень. Оскільки, ці два феномени є складовими однієї і тієї ж
системи, то не дивлячись на їх полярність, співвідношення між ними на
рівні їх змістовності, включаючи і механізми дії, неминуче. З цієї
причини «необхідність» виступає як проблема поєднання інтересів
людини з інтересами природи. Її суть зводиться до того, як зробити так,
щоб задоволення зростаючих потреб людини, високий рівень якості її
життя і подальший розвиток людського суспільства при збереженні
елементів довкілля і природи на планетарному рівні йшли разом? Тобто
виступали як єдиний процес сталого розвитку біосоціальної системи
«людина-природа» на засадах екологізації. Це зумовлює нагальність
проблеми обґрунтування та визначення теоретико-методологічних і
практичних засад її сталого розвитку. Вони мають бути підґрунтям для
розробки відповідних заходів, які дають можливість зреалізувати
позитиви екологізації на шляху подальшого цивільного розвитку.
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