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1. NATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 
 

JEL: D 43; L 94: Q 41; Q 43; 
Nedev T. S. 

Ph.D. in economics, Associate Professor 
University of National and World Economy, Finance Department, Sofia, Bulgaria 

 

ISSUES OF THE BULGARIAN ELECTRICITY MARKET AND 
POSSIBILITIES OF RISK MANAGEMENT BY FINANCIAL FUTURES AT 

THE EUROPEAN ENERGY EXCHANGE - ЕЕХ 
 

The article reflects upon the most momentous problems of the Bulgarian electricity market and its slow 
transformation from a state monopoly towards free market. The article is aiming at demonstrating the specifics of 
electricity trade, in general, and the peculiarities and disproportions imposed by the State and the state-owned energy 
companies in the Bulgarian market, in particular. To prove the necessity of an organized and operating electricity 
exchange market and the need for its transparent operation on a daily basis. This can happen most painlessly and with 
the best results if the Bulgarian market joins the European Energy Exchange - ЕЕХ. The fastest way to liberalize the 
Bulgarian market is to implement the model and rules of the European Energy Exchange. 

Key words: market in electricity, electricity price, electricity exchange 
 

The increasing electricity bills raise the interest of people from various social, political and 
economic strata to the problems of the Bulgarian energy sector and their potential solutions. This 
article is aimed at demonstrating the specifics of electricity trade and the disproportions of the 
Bulgarian market and at proving the need of an organized and properly operating electricity 
exchange market. 

The electricity market legislative framework of the European Union is provided for in 
Directive 2009/72/EC (DIRECTIVE 2009/72/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL of 13 June 2009 concerning common rules for the internal market in electricity.[1] 

The main activities and objectives to be achieved by the member states can be summarized 
and presented, as follows: 

The main goal:  achieving “…a fully open market, which enables all consumers/producers 
freely to choose their suppliers and all suppliers freely to deliver to their customers”. 

•  The full opening of the market is aimed at separating electricity generation from 
electricity supply, thus providing conditions for fair competition and possibilities for the market to 
influence changes in electricity prices; 

- The Directive requires that all producers should be placed on equal footing in terms 
of competition, in a transparent and non-discriminatory manner, and access should be provided to 
third parties to the transmission and distribution systems, in accordance with the requirements of 
full market opening; 

• The market in electricity, similarly to other energy markets, should be transformed 
from a state monopoly into an effective market through appropriate regulations. “This process is 
always accompanied by creating a market in derivatives with electricity supply contracts as 
underlying assets.”[10, s. 714] 

Peculiarities of the Bulgarian electricity market – the issues relating to the Bulgarian 
energy sector, and specifically to the trade in electricity, have been a topical and rather sensitive 
issue for years. This is owing to the disproportions imposed with time and from the contradictory 
rights and obligations of market participants in the Bulgarian electricity market, which generally 
boil down to the following: 

From September 2008 the Bulgarian government decided to integrate the energy companies 
in Bulgaria into a Bulgarian Energy Holding (BEH) comprising the National Electricity Company 
(NEC), the Kozloduy nuclear power plant (NPP), Maritsa East 2 Thermal Power Plant (TPP), 
Maritsa East Mines, Bulgargas, Bulgartransgas and Bulgartel; 

Annual electricity generation in the period varied in the range of 45 - 50 terawatt-hours 
(TWh), demonstrating fluctuations of annual consumption below 10 % vis-à-vis the previous year. 
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Fluctuations in the import and export of electricity are significantly higher, and this is mainly due to 
the transmission fees set. Where the transmission fee includes more costs, the transmission, for 
example of Romanian energy to Turkey, becomes impossible. 

Supply of electricity in the Republic of Bulgaria is possible only and solely through the 
electricity transmission network of the Electricity System Operator EAD, which has been an 
independent company within BEH since 2014.  

The main regulatory authority is the State Energy and Water Regulation Commission 
(SEWRC). Art. 23 of the Energy Act lays down 13 general principles guiding the Commission in 
performing its regulatory powers. These principles fully meet the requirements of EU Directive 
2009/72/EC, but their implementation is usually accompanied by contradictory comments and 
opinions by various experts in this industry. 

The long-term contracts for purchase of electricity concluded with ContourGlobal Maritsa 
East 3 AD and AES-3C Maritsa East 1 EOOD in 2001 stipulate that they sell their full production to 
NEC at a price that guarantees the return on their investment within a 10-year period. The SEWRC 
report states that the total costs for “non-generated energy“ paid to the two power plants amounted 
to BGN 274 million in 2013, as there was no sufficient consumption in Bulgaria, and the price of 
the generated electricity is significantly higher and cannot be sold in neighbouring markets.[7, s 9.] 

The major big consumers of electricity, i.e those selling to end consumers – the three 
electricity distribution companies – EVN, ČEZ and Energo-Pro purchase all the electricity they 
need at a fixed price, which guarantees them 8% profit in accordance with the provisions of 
SEWRC and the privatization contracts signed. 

The National Electricity Company (NEC) has the obligation as a “public supplier” under 
Art. 93а of the Energy Act. “The public supplier shall purchase electricity from producers, 
connected to the electricity transmission network, on long-term availability and electricity purchase 
agreements, as well as electricity produced from renewable sources, from high-efficiency combined 
electricity and heat generation, …” In most general terms, the National Electricity Company is 
subject to public expectations to supply electricity to all end consumers and to maintain “fair” 
prices. For NEC to be able to fulfill these expectations it purchases the cheap electricity generated 
by Kozloduy NPP, covers the cost for availability and purchases all the electricity generated by 
renewable energy sources (RES). This is the way of deriving of the public supplier’s price, which is 
shown in the diagram at BGN 110.58 per 1 megawatt-hour (1 MWh), and from 01.07.2014 it was 
increased to BGN 114.10 per MWh, VAT excluded, by Decision No C – 12 of 30.06.2014 of 
SEWRC. 

Another issue is the high price of electricity from renewable energy sources, which is 
exactly 10 times higher than the price of energy from Kozloduy NPP. In Germany the markup 
included in the end-consumer price of energy from renewable energy sources is 5.3 eurocents per 
kWh [11, s.32] Costs of BGN 1.1 billion were incurred in 2014 for purchasing of green energy. [7. 
p.5] 

Control over the energy sector is assigned to the Ministry of Economy, Energy and Tourism 
- MEET. (Art. 75. (1) The Minister of Economy, Energy and Tourism shall exercise preventive, 
current and follow-up control …”) But the existing great disproportions and probably other lesser 
contradictions force SEWRC, MEET and NEC to impose new higher and even less comprehensible 
fees – for transmission, for green energy markups, fees for unrecoverable investment costs, a 
“Society” fee, etc.  

By Decision No. L-422 of 31.03.2014 SEWRC granted a 10-year license for “organization 
of an electricity exchange” to the state-owned company part of the Bulgarian Energy Holding 
(BEH) – Independent Bulgarian Energy Exchange EAD. This company will use the technical and 
financial resources of Electricity System Operator EAD, and for the purpose, the system operator 
undertakes to separate, restructure and provide the “Day-ahead” Organized Market module, which 
has been part of the electricity market in Bulgaria since 2010. A Business Plan of the Independent 
Bulgarian Energy Exchange EAD for the period 2014 – 2018 was submitted, which envisages 
starting the activity in 2014 and extension in 2016 by purchasing the platform for “market 
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coupling” by which it will have the possibility to organize a “within-day” market. In 2014, the 
exchange is envisaged to sell quantities slightly over 4 TWh, and in 2018 this quantity is to double 
to 8.5 TWh. A fee of BGN 0.10 per megawatt-hour (MWh) is envisaged for the transactions at the 
exchange. It is worth noting that the submitted Business Plan is for 4 years, while the license 
granted is for 10 years. Interest was also expressed by a private company Bulgarian Energy 
Exchange, which applied for this license but was not approved. 

Main Conclusions: 
1. Even a most cursory analysis of the recent years’ practice indicates there is no market in 

electricity in Bulgaria. Each producer proves its costs before SEWRC. The Commission 
makes a “detailed analysis of the information”1 and approves new prices for each producer, 
including for NEC EAD in its capacity as a public supplier. This forces SEWRC as a 
regulatory authority to operate in a vicious circle – pressure by producers to have higher 
costs approved for them, which naturally result in higher prices for end consumers. 

2. Electricity producers are not placed on equal footing, and there are no, even tentative, signs 
of competition between them. Almost every electricity producer has some position as a 
natural monopoly (regardless if it is a state-owned or private entity), which guarantees to it 
an advantage over the others, and gets into the pricing calculations of NEC EAD to be 
approved by SEWR. 

3. The establishment of the Independent Bulgarian Energy Exchange EAD is just an act 
feigning the existence of an organized exchange market, since it has no influence on price 
formation. 

Organization of European Energy Exchange (EEX) – in August 2000, Gruppe Deutsche 
Börse in Frankfurt started a section for trade in electricity. The exchange is named European 
Energy Exchange - EEX. The capital structure of the exchange was: 52 % owned by European 
energy traders holding electricity transmission networks, banks, etc., and the remaining 48% are 
owned by Eurex – the biggest derivatives exchange in the world. 

The beginning of the cash market was launched by 32 participants from 6 countries. This 
implies the potential possibilities for the exchange to become the center of electricity trade in 
Central Europe, and the aspiration was to turn it into an energy trade center for Europe.  

The derivatives market started on 1 March 2001 and allowed for tying up the physical 
supply of electricity in the cash market with the risk management opportunities provided by the 
derivative transactions at minimum transaction costs. 

The exchange presupposes a sufficient degree of transparency and complete liquidity of the 
transactions entered into on the basis of perfect rules and the operation of a clearing corporation. 

At ЕЕХ transactions are entered into in all energy resources: electricity, natural gas, coal, 
oil, and harmful gas emission quotas. 

The cash market in electricity - EPEX SPOT is the cash market2 in electricity, which brings 
together the markets of France, Germany, Austria and Switzerland. Together these countries 
represent more than one third of electricity consumption in Europe. The company’s headquarters are 
in Paris, with offices in Leipzig, Bern and Vienna. It was established in 2008 with the merger of the 
energy exchanges Powernext SA of France and EEX AG of Germany. The equity of EPEX SPOT 
SE is divided into equal parts between EEX AG and Powernext SA. The company EPEX SPOT SE 
is responsible for the operations of the European Energy Exchange. It has a two-tier management 
system. 

The exchange mechanism allows for arranging of quotes as legally binding agreements for 
purchase or sale of a specific quantity of electricity in a specific zone, for supply at a set price (the 
so-called market clearing price). According to the rules, this price may never exceed the purchase 
price set by the purchaser or be lower than the selling price quoted by the seller. 

The deals struck at the exchange are immediately transferred to the central counterparty to 

                                                 
1 Rationale to Decision No. C - 43/30.12.2013 of SEWRC, p. 9. 
2 In December 2014, a new record was registered – sales of 37.2 TWh. 
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each deal – the European Commodity Clearing (ECC)3. It is the central counterparty for all 
purchasers and sellers, which by rule do not know each other. The clearing organization always acts 
as a universal intermediary between a purchaser and a seller, i.e. it secures both the purchaser’s 
obligations to the seller (payment for the electricity), and those of the seller to the purchaser (the 
supply of electricity). The clearing entity informs interested transmission network operators in the 
supply zones, receives information of the actually transmitted energy and requires the money from 
the purchaser to transfer it to the seller. 

As an important result from exchange trade, EPEX SPOT publishes daily exchange prices 
determined as a direct match between demand and supply. As these transactions are the result of 
great open and transparent competition between exchange members’ orders, they reflect the best 
information available at the moment in the market environment. 

Usually the cash market is organized on a “day-ahead” and “within-day” basis. 
Participants in the EPEX SPOT cash market gradually increase and presently they number 

236 companies from 24 countries, with licensed traders from Romania and Greece included. It is 
just sufficient to look at the map of the geographical location of the participants in the European 
Energy Exchange, to come to the justified question why there is no Bulgarian participation in this 
market. Romania and Greece are represented, and the Bulgarian market remains increasingly 
isolated. 

The exchange process thus described schematically ensures: 
 fair and adequate behavior of exchange members as equal participants in the trade in 

electricity; 
 secured supply and payment of traded electricity, i.e. guaranteed market liquidity; 
 anonymity of deals – producers do not know to whom they sell, and purchasers - from 

whom they will actually purchase, i.e. there is no possibility for trades between related 
parties; 

 transparency in price setting and fluctuations depending on demand and supply around the 
clock. 
In addition to cash transactions in the spot market, three derivative deals are possible. The 

derivatives market4 offers futures with physical delivery, financial futures and options. They have a 
similar pricing mechanism – auction or current price setting. Options are also traded at the 
European Energy Exchange, but only in the territory of Germany and Austria. They are known as 
PHELIX options because they are based on the PHELIX index5 and may have monthly, quarterly, 
yearly maturity. 

Futures contracts for supply of electricity are of two main types – futures with physical 
delivery and financial futures.  

At the European Energy Exchange futures with physical delivery of electricity are traded for 
the territories of France, Belgium and the Netherlands/Denmark, as follows: 

• Belgian-Power-Baseload-Month/Quarter/Year-Futures; 
• Dutch-Power-Baseload-Month/Quarter/Year-Futures; 
• Dutch-Power-Peakload-Month/Quarter/Year-Futures; 
• French-Power-Baseload-Week/Month/Quarter/Year-Futures; 
• French-Power-Peakload-Week/Month/Quarter/Year-Futures.  

These futures settle with the physical delivery of the total quantity of electricity for the 
whole period of the contract. On the last trading date (for the weekly futures), and two exchange 
business days before the period of delivery for the monthly futures, a “closing price” is calculated 
for the futures. This is usually the last price at the closing of the trade in these futures. A purchaser 
of a futures contract is obliged to receive the whole contracted quantity of electricity for the whole 
contract period and to pay for it at the closing price. The seller of a futures contract is obliged to 
                                                 
3http://www.ecc.de/ecc-en/ 
4 In 2014 derivatives over 1570 TWh were sold, i.e. this market is over 35 times bigger than the annual production in 
Bulgaria.  
5 The PHELIX index is calculated on a daily and monthly basis for the territories of Germany and Austria. 
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supply the agreed electricity with constant parameters for each day and hour of the period of supply. 
Usually contracts provide for supply of 1 MWh electricity per astronomical hour of the period of 
delivery. 

The financial futures admitted to trade apply for the territories of Germany/Austria, France 
and Italy: 

• For the territories of Germany and Austria: 
- Financial futures on the Phelix index for base load (daily, weekend, weekly, 

monthly, quarterly and yearly) -Phelix-Base-Day/Weekend/Week/Month/Quarter/Year-
Futures; 

-  Financial futures on the Phelix index for peak load (daily, weekend, weekly, 
monthly, quarterly and yearly) -Phelix-Peak-Day/Weekend/Week/Month/Quarter/Year-
Futures; 

- Financial futures on the off-peak Phelix index (monthly, quarterly and yearly) 
- Phelix-Off-Peak-Month/Quarter/Year-Futures. 

• For the territory of France: 
- French base load financial futures (weekly, monthly, quarterly and yearly) -

 French-Base-Week/Month/Quarter/Year-Futures; 
- French peak load financial futures (weekly, monthly, quarterly and yearly) -  

French-Peak-Week/Month/Quarter/Year-Futures; 
• For the territory of Italy: 

- Italian base load financial futures (weekly, monthly, quarterly and yearly) -
 Italian-Base-Week/Month/Quarter/Year-Futures; 

- Italian peak load financial futures (weekly, monthly, quarterly and yearly) - 
Italian-Peak-Week/Month/Quarter/Year-Futures. 

 From February 2015, French and Italian daily and weekend futures will be released, as well 
as financial futures in the territory of Spain and Switzerland. 

The closing price of financial futures is determined by calculation of an index, which 
averages out the auction prices for each hour around the clock of the “day-ahead” cash market for 
each separate market territory. Normally prices are determined for base load, for peak load, and off-
peak load, respectively. Settling of financial futures is only by equalizing the position by a payment, 
i.e. there is no physical delivery of electricity. On the maturity date, the purchaser of the financial 
futures is obliged to pay the difference between the futures price and the determined lower closing 
price. If the closing price is higher than the futures price, then the difference is paid by the seller of 
the futures contract. This payment is effected within two days after the maturity by the clearing. 

The process of transformation in the energy sector from a state monopoly to a free effective 
market will be completed when participants in the trading start entering into transactions among 
each other in accordance with transparent exchange rules and with guaranteed equal footing for all 
market participants. Such a market should also involve entering into derivative transactions (futures 
and options) subject to perfect regulation, as the interest of each participant in the trade in electricity 
can be protected against undesirable risk by proper selection of derivative transactions. 

In conclusion, I should note that the European Energy Exchange (ЕЕХ) provides, indeed, a 
perfect market mechanism for setting exchange prices of energy resources in Europe and of 
electricity, in particular. It is also evident that only Bulgaria remains outside the market of the 
European Energy Exchange, which, in my opinion does not merit a high rating. 

Main Conclusions: 
1. Transformation of the Bulgarian electricity market from a state monopoly into an effective 

transparent market is just starting. Separation of the system operator is an important step in 
this process but this is just the beginning, and not the last step. Moreover, separation of the 
generation from the supply of electricity has not yet been achieved, as is required by the 
Directive. 

2. The role of NEC EAD as a public supplier is an obstacle to the liberalization of the 
Bulgarian energy market, which should guarantee equal treatment of all participants in the 
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trade in electricity. On the contrary, the participants in the Bulgarian electricity market are 
permanently placed on unequal footing (differences of 120% of the average price have been 
reported), and this will have one and only result – increase in the cost estimate calculations 
of NEC and endorsement of new higher end-consumer prices of electricity by SEWRC. The 
activity of NEC EAD as a public supplier of electricity should be terminated. 

3. The very fact that the established electricity exchange contains in its name the word 
“independent” generates justified doubts concerning the independence of that market. The 
decision of SEWRC states that …” Independent Bulgarian Energy Exchange EAD” will use 
technical and financial resources of Electricity System Operator EAD” – in my opinion if a 
company uses material resources of another company, it cannot be independent. Moreover, 
4 TWh should have been traded in the energy exchange in 2014, and by 2018 that amount 
should be doubled. This indicates that initially less than 10% of the electricity generated and 
traded in Bulgaria were envisaged to be sold at the energy exchange. (4 TWh out of 46 TWh 
in total for 2014). Such amount is sold in one day at the European Energy Exchange. I 
believe the established Bulgarian Energy Exchange has no characteristics of a functioning 
exchange market and it will be better if this practice is terminated. 

4. The public interest to electricity from renewable energy sources is practically discredited in 
Bulgaria, because its purchase price is set at a rather high level and the difference is paid by 
all electricity consumers in the country. This electricity should have higher purchase price in 
order to encourage investment in its generation but the whole burden should not be 
transferred to end consumers. Normally this difference should be fully or partially 
compensated by the state. In the final run, the state makes the energy policy and it may 
create additional stimuli, either through sale of harmful emissions, or through measures 
undertaken for increasing energy efficiency, etc., or just by including this expenditure in the 
state budget. 

5. The Bulgarian electricity market should join the European Energy Exchange by organizing a 
cash and derivatives market using its model. The cash market will determine the wholesale 
price of electricity depending on the instantaneous demand and supply in the Bulgarian 
market. The derivatives market will provide to the trade participants futures with physical 
delivery and probably also financial futures subsequently, so that each participant would be 
able to choose additional protection for the position taken. 
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THE DYNAMICS OF TRADE RELATIONS WITH THE EU IN THE 
BACKGROUND OF DEEP AND COMPREHENSIVE FREE TRADE AREA 

 

At the present stage of development the process of integration of Georgia into the world  economic system is 
getting deeper and deeper, especially the process of integration of economics of Georgia into European Union. That’s 
why the paper focuses on the analysis of the statistical indexes of integration in the dynamics, there are distinguished 
the problems existing today, priorities, the main trends and regularities of the foreign trade, made the corresponding 
conclusions and worked out the recommendations 

Keywords: trends, export, import, balance, statistics 
 

Introduction. The agreement of Deep and Comprehensive Free Trade Area is an undivided 
part of Association Agreement. It provides the liberalization of Trade in Goods and Services aswell 
as forthcoming of Georgian legislation and institutes with European regulations and instututes. The 
creation of Deep and Comprehensive Free Trade Area between EU and Georgia has high 
importance, or, in another words, is vital for Georgia's economic development because it will 
promote: formation of trading system compatible with EU market; the attractiveness rise of 
investment climate and promotion of foreign investments; job creation as a result of stimulation of 
foreign investments; rise of Georgian products' competitiveness; rise of Georgian export; 
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improvement of Georgian products' quality; stimulation of economic growth and economic 
development in general. 

Simultaneously, it is important to inform Government Agencies and Private Sector of EU 
and EaP regarding Georgian economic policy, business environment and investments in Georgia; 
Reforms which were executed successfully within the agreement of Deep and Comprehensive Free 
Trade Area should be promoted regularly. 

Method. In development of the article, generally accepted qualitative and quantitative data 
analysis methods of the economic science were employed, among them, statistical data processing, 
data grouping, inductive-deductive data analysis methods. The scientific study employs surveying, 
observation, as well as comparative, analytical, and graphical methods, which are used by the 
author to compare and analyses facts and assess solutions to specific issues.  

Main results.  Today, the main source of information about Foreign Trade Operations is 
Freight Customs Declaration database, which is obtained monthly by National Statistics Office of 
Georgia from the Revenue Service of the Ministry of Finance of Georgia. Based on this 
information, GeoStat: controls Freight Customs Declaration database according to the main 
information fields; controls the Marginal Price of goods, and, therefore, corrects quantity, cost and 
additional size unit; removes the goods from the Revenue Service database, which do not belong to 
foreign trade of goods (securities, banknotes and coins) etc. 

Despite the fact, that in 2008-2014 years Georgia's foreign trade increased by 46,4%, export 
of year 2014 compared to year 2008 increased by 91,4%, and import increased by 36,4%, Georgia's 
main problem remains to be the Trade Deficit. During this period, average annual growth pace of 
export and import were increased by 111,3%  and 105,2%. Respectively [10]. 

Georgia's Trade Deficit balance based on 2014 data is -5735 billion USD, which, compared 
to 2008 data, has increased by 19,3%. This is a considerable indicator for a small country like 
Georgia (see table. 1). 

Table 1 
Foreign trade (US$ million)6 

If we take a look at the export and import dynamics of 1995-2014 years, we will notice 
rapidly increasing import pace tendency. It is obvious, that even in domestic market, instead of 
Georgian products there are cheap, foreign products, which, in many cases have low quality. 
Consequently, Georgia's domestic market is saturated with imported products. Despite the fact, that 
along with import, we can still see export growth tendency, export growth pace remains to be low. 
Based on most recent data, import is 3 times higher than export (see diagram 1). 

         

Diagram 1. The export –import of Georgia in the years of 1995-20147 
                                                 
6 www.geostat.ge 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
foreign trade turnover 6444 7797 5634 6935 9247 10220 10784 11457 

registered export of goods(FOB) 1232 1495 1134 1677 2189 2377 2909 7,1 
registered import of goods (CIF) 5212 6302 4500 5257 7058 7842 7874 8596 

foreign trade saldo -3980 -4806 -3367 -3580 -4869 -5465 -4965 -5735 
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Although in 2008-2014 years Georgia's foreign trade turnover has increased by 46,9%, but 
Trade Deficit growth pace was higher, and, therefore, import coverage ratio was not able to grow. 
Although Georgraphy of Trade along with number of trade partner countries was increased, but not 
the number of countries, with which Georgia has Trade Surplus. Overall, export indicator was 
increased compared to the last period, but the Export Commodity Structure did not change.  As 
mentioned above, Georgia's Trade Deficit balance based on 2014 data was -5735 million USD, and 
is a considerable indicator for our country, both export and import indexes are high, along with 
trade turnover index, which exceeded 11457 million USD. During this period, export share was 
increasing systematically, which in 2014 totalled 25,0% (though, compared to the previous year, it 
was decreased by 1,6%), and its' average annual increase pace (2006-2014 years) totalled 14%, 
while import index in the same period (2014 compared to 2008) was increased by 36,4% and took 
75,0% of the Gross Turnover. [2, p.167-168]. 

In 2014 based on official statistics Georgia's foreign trade indexes growth pace has increased 
(see table 1), but in dynamics growth rate tends to decrease, for example, if in 2011 compared to the 
previous year recorded growth pace of foreign trade turnover was 133%, in 2012 its' growth pace 
compared to the previous year was only 12,7%, which is lower than the same index of the previous 
year by almost 70%. In 2013 growth totalled 5,8%, and in 2014 - 4,8%. There is a similar situation 
regarding export index. In the end, this leads us to the balance increase of 12%. 

Georgian Foreign Trade's main export products are light-duty vehicles, ferroalloys, ores, 
concentrates, hazelnuts, walnuts, new or dried, copper ores, fertilizers, mineral, chemical or 
nitrogen etc. In import products we can see predominance of oil and petroleum products, light-duty 
vehicles, healthcare products, petroleum gases etc. 

Number of countries, with which Georgia has a Trade Surplus has increased from 40 to 43, 
at the same time, number of countries with which Georgia has Trade Deficit increased from 94 to 
102.  

In the background of the ongoing processes Georgia's European integration and statistics of 
European Neighbourhood Policy are undoubtedly interesting. 

From the retrospective analysis, it appears that Georgia-EU's foreign trade has a tendency of 
growth. In years 1995-2010 foreign trade turnover was increased by 14,8%, import - by 14,6% and 
export by 15,5%. In years 1995-2002 foreign trade turnover was increased by 14,8%, import's 
average annual growth was increased by 8,9% and EU-Georgia's export totalled at 15,9% increase. 
In 2003-2008 years these indexes totalled at 28,1%, 34,4% and 34,8% respectively. During this 
period, export's average annual increase was 27,1%, whereas import's average annual increase was 
40,5%. In year 2008 only, Georgia's foreign trade turnover with EU countries exceeded 2 billion 
USD, in which export's share was 335,2 million USD, and import's share was 1756 million USD, 
therefore, import's volume index was 5 times higher than export's volume index. EU countries' trade 
share was 26,5%, among them export had 22,4% and import totalled 27,5%. 

In 2014 comparing with 2013  Georgia's foreign trade turnover with EU countries had 
increased by 4%, totalled 2 990 million USD and its' share of Georgia's trade turnover was 26,1%. 
At the same time, export increased by 2%, totalled 621million USD and took 22,0% of gross 
export. Also, import increased by 1,04%, totalled 2 369 million USD and took 28% of gross import. 
[1, p.482-484]. 

Main products which are exported to EU are light-duty vehicles, ores and concentrates, 
walnuts, new or dried, fertilizers, mineral, chemical or nitrogen etc. In import products we can see 
predominance of oil and petroleum products, light-duty vehicles, healthcare products, electrical 
transformers, static converters etc.  Comparing with the previous year in 2014 the number of  trade  
partner countries of Georgia was increased by 9 units and it was determined by 147 countries. Out 
of them  there was fixed the positive trade balance with 32 countries. At the same time it’s worth 
noting that in 2014 the number of trade partner countries reached the record level. 

                                                                                                                                                                  
7 www.geostat.ge 
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Therefore, EU stands as one of the Georgia's reliable partners, with whom, creation of Deep 
and Comprehensive Free Trade Area between Georgia and EU provides deep economic 
cooperation. It has high importance, because it will promote increase of Georgian export, improve 
the quality of products, create a trading system which will be compatible with European market, 
what will consequently increase the attractiveness of investment climate. This will directly and 
positively affect inflow of investments. New jobs will be created. All of the above will stimulate 
rise of Georgian economy, and, overall, promote economic development of Georgia. 
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ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНОГО 
РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
The significance of the business doing conditions to realize the tasks of the structural reforming of economy is 

substantiated in the paper. Using the international ratings the characteristics of the business environment in Ukraine is 
given. The approaches to the improvement of the business environment formation in the context of the structural 
reforming of Ukraine’s economy are shown.  

  Key words: business environment, economic structure, structural reforming 
 

В статті обґрунтовано значимість умов ведення бізнесу для реалізації завдань  структурного 
реформування економіки. З використанням міжнародних рейтингових оцінок дано характеристику бізнес-
середовища в Україні.  Наведено підходи до удосконалення формування бізнес-середовища в контексті 
структурного реформування економіки в Україні.  

Ключові слова: бізнес-середовище, структура економіки, структурне реформування. 
 

Поглиблення структурних дисбалансів в економіці України впродовж всієї історії 
незалежності та  слабка дієвість механізмів структурного реформування  стали причиною 
втрати можливостей поступу українського суспільства в напрямі стабільного соціально-
економічного розвитку.  Про негативний вплив  структурних деформацій на функціонування 
вітчизняної економіки, формування передумов загострення кризових явищ, 
макроекономічної нестабільності  та поглиблення рецесії свідчать наступні параметри:  
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http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/156/supp/C�
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частка сировинної складової у структурі економіки становить  70%; протягом 1990-2012 
років частка наукоємних галузей – машинобудування, легка промисловість, 
верстатобудування, приладобудування, радіоелектроніка, виробництво турбін, 
авіабудування, автомобілебудування – знизилася у структурі промисловості з 31% до 12 %; 
за той же період частка чорної металургії  зросла з 11% до 22%; зношеність основних фондів 
зросла з  43,7%  у 2000 році до 77,3% у 2013 році [1].   

Значне поглиблення накопичених структурних дисбалансів  в українській економіці 
зумовили події 2014 року, пов'язані з анексією АР Крим, війною на сході країни  і, в наслідок  
цього, фізичне  випадіння з економічного обороту значної частини території країни та 
розташованих на ній великих промислових підприємств, які формували основу цілих галузей 
та експорту. Так, частка АРК у зовнішньоторговельному обороті України складає  близько 
1,5-1,6 %, питома вага Криму разом з Севастополем в створенні національного ВВП 
впродовж 2001-2012 рр. становила в середньому 3,6-3,7 % [2],  Донецька і Луганська області 
виробляли 16 % українського ВВП, на їх долю припадало 25 % в загальному  обсязі продажу 
промислової продукції та  27%  загального обсягу експорту [3]. Це зумовлює негативний 
вплив на  структуру української  економіки на тлі відсутності ресурсів для структурних 
зрушень, високого дефіциту бюджету та бюджетної заборгованості впродовж останніх років,  
скорочення внутрішнього споживання та капітальних інвестицій, девальвації гривні. За цих 
умов гострою є необхідність проведення структурного реформування економіки на основі 
мобілізації потенціалу бізнесових структур шляхом формування сприятливого бізнес-
середовища. 

Питання структурних перетворень економіки та залучення до цього процесу 
потенціалу підприємництва знайшли відображення у працях Белінської Я.В., Бережного 
Я.В.,  Жаліла Я. А.,   Ляпіна Д.В.,  Мельник М.І.,  Молдована О.О. Павлюка А.П., Покришки 
Д.С.,  проте проблеми формування бізнес- середовища, яке б сприяло розвитку і залученню  
підприємницького сектору до реалізації  завдань структурного реформування економіки 
України вимагають додаткового дослідження з врахуванням викликів подолання 
економічної, соціальної та політичної криз. 

Метою статті є діагностика бізнес-середовища та наведення підходів щодо його 
удосконалення в контексті забезпечення реалізації цілей структурного реформування 
економіки України. 

Поглиблення системної кризи, посилене війною на сході країни з особливою 
гостротою актуалізує питання структурного реформування економіки в орієнтації на 
реалізацію таких пріоритетних цілей як: гарантування гідних умов та підвищення рівня 
життя населення; забезпечення національної безпеки та оборони; підвищення 
конкурентоспроможності економіки; забезпечення сталого економічного зростання. За цих 
умов, одним із варіантів поступу  в напрямі коригування структури економіки, з метою 
підвищення її спроможності реагувати на виклики розвитку суспільної системи, є якомога 
повніше залучення  потенціалу підприємництва через активізацію діяльності 
підприємницьких структур  на основі створення сприятливих базових умов ведення бізнесу 
та його стимулювання до участі в реалізації завдань структурної модернізації.  

На думку економістів [4], попри  девальвацію гривні, що згубно впливає на більшість 
економічних процесів і зумовлює скорочення споживчого та інвестиційного попиту,  падіння 
рівня життя населення,  прискорення інфляції й зростання витрат підприємств, згортання 
імпортних операцій, проведення  виваженої політики створення сприятливих умов  розвитку 
підприємництва  здатне забезпечити макроекономічну стабілізацію, пом'якшити негативні 
прояви  структурних дисбалансів та сформувати передумови для структурного 
збалансування економіки.  Переорієнтація споживчого попиту на вітчизняну продукцію 
через  дорогий імпорт за умови зняття адміністративних бар'єрів та запровадження 
механізмів сприяння бізнесу формує значні  можливості для структурного оновлення 
економіки на всіх рівнях.  
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Про умови здійснення підприємницької діяльності  свідчать  міжнародні рейтингові 
оцінки   України, які виступають важливим джерелом інформації для бізнесових та урядових 
структур, а також  сигналізують про необхідність корегування державної регуляторної 
політики. Для оцінки простоти здійснення підприємницької діяльності в країнах світу 
використовується рейтинг «Ведення бізнесу» (Doing Business), який щорічно формується 
Групою Світового банку і включає десять індикаторів [5]: реєстрація підприємства; 
реєстрація власності; отримання дозволів на будівництво; підключення до системи 
електропостачання; отримання кредитів; захист інвесторів; оподаткування; міжнародна 
торгівля; забезпечення виконання контрактів; вирішення неплатоспроможності. У рейтингу 
легкості ведення бізнесу Doing Business-2015 [5] Україна посіла 96-е місце  з-поміж 189 
країн, піднявшись на 16 позицій. Попри певні успіхи в поліпшенні регуляторного 
середовища України, залишаються невирішеними ще багато проблем, оскільки вона ще 
значно поступається сусіднім країнам: Польща зайняла в рейтингу 32-е місце, Болгарія – 38-
е, Румунія – 48-е, Білорусь – 57-е, РФ – 62-е, Молдова – 63-е. 

 Основні покращення відбулися за такими індикаторами як:  оподаткування, що 
полягає у спрощенні процедури сплати податків для компаній, завдяки введенню 
електронної системи  подання  декларацій та сплати  єдиного соціального податку; 
реєстрація власності – завдяки оптимізації процедур та модернізації системи реєстрації 
власності. За індикатором "Початок підприємницької діяльності" Україна посіла 76-у 
позицію, набравши 87,3 бала зі 100 можливих. Експерти відзначили, що для того, щоб 
почати свою справу в Україні, необхідно пройти близько 6 дозвільних процедур, що займе у 
підприємця не менше 21 дня і потребує 1,2% від початкового капіталу підприємства. До  
індикаторів, показники яких негативно впливають на формування рейтингу, належить 
індикатор "Підключення до електромереж", за яким Україна посіла 185-е місце, отримавши 
всього 32 бала зі 100. Кількість дозвільних процедур у цьому секторі досягає 10, процес 
отримання дозвільних документів розтягується на 277 днів, а вартість перевищує 165,5% від 
доходу на душу населення. Дані звіту Doing Business-2015 свідчать, що бізнесові структури в 
Україні також  стикаються  з порівняно високими витратами на ведення міжнародної торгівлі 
(154 позиція), вирішення проблем неплатоспроможності (142 позиція), захист інвесторів (109 
позиція) [5]. 

Умови залучення бізнесу до здійснення структурних перетворень в економіці країни  
характеризує Індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom), який щорічно 
укладається американським дослідницьким інститутом  The Heritage Foundation та The Wall 
Street Journal. Індекс економічної свободи базується на 10-ти індексах, які оцінюються за 
шкалою від 0 до 100, причому, показник 100 відповідає максимальній свободі [6]: свобода 
бізнесу; свобода торгівлі; податкова свобода; державні витрати;  грошова свобода; свобода 
інвестицій; фінансова свобода; захист прав власності; свобода від корупції; свобода трудових 
стосунків. У 2015 році Україна за індексом економічної свободи зайняла 162  позицію серед 
178 країн світу, втративши в рейтингу порівняно з 2014 рокам 7 місць. Серед 10 індикаторів 
економічної свободи  в Україні найпроблемніші показники: по свободі інвестицій – 15 балів;  
захист прав власності – 20 балів; свободі від корупції – 25,0 балів;  державні витрати –28,0 
балів; свободі трудових сосунків – 48,2 бала. Україна набрала 46,9 бала, що на 2,4 менше ніж 
в 2014 році і знаходиться на останньому місці серед 43 країн Європи, ввійшовши до переліку 
країн з «репресивною економікою» [7].  За  таких умов в січні-вересні 2014 року 44,2 %  із 
загальної кількості підприємств працювали із збитками,  тоді як за результатами 2013 року 
таких підприємств було 34,1 % [8].  

Така ситуація свідчить про вкрай несприятливі інституційні умови розвитку 
підприємництва та його залучення до вирішення проблем соціально-економічного розвитку, 
подолання  структурних дисбалансів у національній економіці, а також  про необхідність  
невідкладного  проведення інституційних реформ, які б забезпечили  приведення 
інституційного базису  розвитку бізнесу до інституційних стандартів високорозвинутих 
країн.  З огляду на це, одним з першочергових завдань формування сприятливого бізнес-
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середовища в Україні має стати якомога повніше усунення адміністративний бар'єрів 
здійснення підприємницької діяльності. Значні очікування щодо вирішення цього завдання 
пов'язуються з прийняттям  12.02. 2015 р. Верховною Радою України Закону «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу 
(дерегуляція)», яким передбачена відміна 16 видів державного регулювання, гармонізація 
законодавства України з нормами ЄС, зниження адміністративного тиску на бізнес і 
зменшення рівня корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг. Зокрема, 
законом передбачено: спрощення процедури реєстрації фірм і скорочення її до двох днів; 
видання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності центрами 
надання адміністративних послуг; надання можливості заявнику одержати адміністративну 
послугу в сфері державної реєстрації за додаткову плату в скорочений термін; посилення 
відповідальності державного адміністратора за невиконання або неналежне виконання 
посадових обов'язків; приведення у відповідність із законодавством ЄС нормативної бази в 
окремих галузях. За підрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
економічний ефект закону про дерегуляцію  бізнесу  може досягнути  40-60 млрд. грн.  до 
2020 року. Бізнес,  за оцінками міністерства, зможе зекономити  близько  100 млн.грн.  на 
оформленні документів і 150-250 млн.грн. на неофіційних платежах [9].  

Поряд цим, на особливу увагу заслуговує питання  налагодження зв'язку дерегуляції з 
процесами сприяння підприємництву в його розвитку  на засадах  безперервного 
удосконалення. Паралельно із забезпеченням  загальних сприятливих умов ведення бізнесу, 
для здійснення структурного реформування економіки в умовах, коли поряд з викликами 
системної кризи  постала необхідність врахування нових негативних чинників, зумовлених 
структурним переформатуванням економіки, внаслідок вибуття значного її потенціалу в 
східних областях, переорієнтації ресурсів на розвиток оборонно-промислового комплексу, 
вирішення соціальних питань переселенців із зони антитерористичної операції,  важливим є  
формування державою сприятливого середовища залучення бізнесових структур до 
реалізації  цілей структурної перебудови економіки України, відкоригованих у відповідності 
до нових викликів. За цих умов, перед владними структурами постає  невідкладне завдання  
створення середовища, яке б  забезпечувало цілеспрямовуючий і стимулюючий вплив на 
діяльність підприємницького сектору в контексті активізації його участі в процесах 
структурного реформування економіки.  

 Основу вирішення даного завдання повинна складати розробка програми структурної 
перебудови  економіки України з чіткою структуризацією  пріоритетів та наведенням 
механізмів їх реалізації. Це дозволить системно та обґрунтовано представити бізнесовій 
спільноті  цілі та завдання структурного реформування економіки разом із системою важелів 
стимулювання суб'єктів їх реалізації, що, в свою чергу, дозволить підприємницьким 
структурам зорієнтуватись щодо прийнятності та доцільності їх участі у реалізації проектів 
структурних перетворень. 

  При цьому важливим є забезпечення інтеграції програми структурної перебудови 
економіки із реформами, визначеними в рамках «Стратегії реформ-2020» в орієнтації на такі 
вектори руху як: розвиток, безпека, відповідальність. Вироблення і реалізація  регулюючих  і 
стимулюючих механізмів  розвитку підприємництва в напрямі модернізації структури 
економіки першочергово повинні  стати складовими елементами податкової реформи, 
програми розвитку малого та середнього бізнесу; реформи  захисту конкуренції та 
антимонопольного законодавства;  реформи фінансового сектору; реформи ринку капіталу; 
реформи транспортної інфраструктури; реформи телекомунікаційної інфраструктури; 
програми участі в транс-європейських мережах; реформи економічної та монетарної 
політики;  програми розвитку українського експорту; реформи енергетики; програми 
енергоефективності; реформи сільського господарства та рибальства;  земельної реформи; 
реформи житлово-комунального господарства; програми залучення інвестицій;  реформи 
державних закупівель; реформи управління державною власністю. 
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На сьогоднішньому етапі розвитку України, коли, з одного боку, загострення питання 
забезпечення національної безпеки звужує часові рамки для структурного оновлення 
економіки, а з іншого – має місце великий дефіцит практично всіх видів ресурсів  для 
здійснення структурних перетворень, одним з варіантів їх проведення  є максимальна 
мобілізація та об'єднання зусиль  держави і бізнесу.  Це вимагає особливого розуміння як у 
владних структур всіх рівнів, так і у бізнесу та формування бізнес-середовища на засадах 
взаємодовіри, прозорості, відповідальності,  партнерства. В складних умовах, які переживає 
українське суспільство, держава,  в особі владних структур всіх рівнів, повинна виробляти і 
пропонувати бізнесу  прозорі, чіткі, взаємовигідні конкурентно-стимулюючі умови 
інноваційного розвитку, які б закладали підґрунтя вирішення проблем структурної 
збалансованості економіки.  

Для підвищення ефективності функціонування підприємницького сектору з метою 
забезпечення структурної модернізації економіки,  важливим є невідкладна  реалізація  
наступних заходів в напрямі формування сприятливого бізнес-середовища: запровадження 
дієвих технологій консультативної взаємодії влади і бізнесу та спільного вироблення 
варіантів розв'язання  назрілих проблем на основі відновлення взаємної довіри;  підвищення 
дієвості державної регуляторної політики на основі запровадження чітких кількісних і 
якісних критеріїв оцінки регуляторного впливу; удосконалення механізмів захисту 
конкуренції та прав власності; забезпечення підтримки підприємництва в напрямі 
заохочення зростання масштабу підприємств та запровадження прогресивних технологій; 
запровадження державних гарантій для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на 
структурне оновлення економіки; стимулювання участі бізнесових структур в реалізації 
проектів на засадах державно-приватного партнерства; забезпечення відкритих і 
конкурентних умов доступу суб'єктів малого і середнього до участі в тендерних торгах для 
виконання державних замовлень; запровадження механізму кредитування вітчизняних 
підприємств, які беруть участь в реалізації пріоритетних напрямів структурного оновлення 
економіки, державними фінансовими інститутами; стимулювання інвестиційної активності 
суб'єктів підприємництва в пріоритетних напрямах структурних перетворень  через надання 
податкових пільг і преференцій;  створення сприятливих умов для розвитку 
високотехнологічних виробництв та експорту за рахунок надання податкових пільг і 
запровадження спеціальних податкових режимів для підприємств, що здійснюють НДДКР; 
сприяння у доступі бізнесових структур до інноваційної інфраструктури. 

Підсумовуючи слід зазначити, що  гострота і складність проблем структурного 
реформування економіки вимагає якомога повнішого залучення до їх вирішення потенціалу 
підприємництва. При цьому, активізація участі підприємницького сектору у реалізації 
завдань структурної перебудови економіки України може бути досягнута за умови 
вироблення владними структурами дієвих механізмів дерегулювання  та стимулювання 
діяльності суб'єктів господарювання. 
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Interest in the concept of the national competitiveness is very high today, both from the 
scientific community, government officials as well as business. We should note, however, that 
usage of the term “competitiveness” remains to be contradictory and inconsistent. Very often 
competitiveness is mistakenly regarded as a well-established and properly defined category of 
economic science. Moreover, sometimes researchers and policy-makers skip the phase of clearly 
defining competitiveness and proceed to the development of measures and instruments of economic 
policy with the goal to increase the level of competitiveness.  

Foreign countries’ experience, on the other hand, shows that successful nationwide 
programs aimed at increasing the level of competitiveness: first, are long-term and, second, start 
with the definition of competitiveness. 

In contemporary economics the attitude to the concept of competitiveness can be described 
as cautious. For example, in managerial sciences the competitiveness analysis has been used as an 
efficient tool for decision making and company policies’ evaluation for a long period of time. On 
the other hand, in macroeconomics the economists don’t even have the common view on the 
definition of the competitiveness. Oftentimes more simple and unequivocal concepts are suggested 
to be employed instead of the competitiveness. 

P. Krugman in his seminal article writes “… competitiveness is a meaningless word when 
applied to national economies. And obsession with competitiveness is both wrong and dangerous” 
[1, p. 44], and also, with the presence of the capacious home market, the competitiveness “… would 
turn out to be a funny way of saying “productivity” and would have nothing to do with international 
competition” [1, p. 32]. Another authority in the field of national competitiveness raises the 
question, whether we should choose welfare analysis over the competitiveness studies, however, the 
final conclusion appears to be that competitiveness analysis is preferable [2, p. 171-172].  

The concept of competitiveness doesn’t belong to any of the base categories of 
contemporary economic science. But the fact, that it simultaneously encompasses the questions of 
economic growth, welfare, economy openness and productivity – makes it useful tool of economic 
policy [3, p. 11]. The observed attempts to use other concepts instead of competitiveness just prove 
that terminology in this field is underdeveloped. 

http://www.heritage.org/Index/PDF/Index09_Methodology.pdf�
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Despite of the absence of commonly recognized interpretation of the competitiveness, we 
could isolate certain basic consistent patterns in the existent approaches and elaborate on them to 
produce the operationally sufficient definition of competitiveness. 

First important element of the sound definition of national competitiveness is the focus on 
the national welfare. European Commission  interprets the term “competitiveness” as “ … the 
ability to produce goods and services which meet the test of international markets… to generate… 
relatively high income and employment levels…” [4, p. 4]. Similar definition of competitiveness 
but from technology and innovation perspective is provided by OECD [5, p. 22]: “ … 
competitiveness is the ability of a country to make products that meet the test of international 
competition while expanding domestic real income”. Finally, International Institute for 
Management Development (IMD) in its yearbook defines competitiveness as “… a field of 
Economic theory which analyses the facts and policies …  that sustain more value creation for its 
enterprises and more prosperity for its people” [6, p. 608-609]. 

While using welfare as major indicator of national competitiveness, we shouldn’t overlook a 
few important moments. First, we can treat competitiveness in the broad or narrow sense depending 
on ultimate goal of our analysis [2, p. 171]. Second, the competitiveness concept enriches the 
welfare debate by introducing the element of dynamics. In other words, country’s abilities to earn 
high income and improve the standard of living of its population in the future are more important 
than the level of welfare which has already been achieved [2, p. 172]. 

The following important step in creating the definition of national competitiveness is to 
distinguish between micro- and macro-approaches. Some theorists believe that originally the 
concept of competitiveness has been created and applied on the firm (micro) level, and later has 
been adapted for macroeconomic studies  [7, p. 22]. Others think that competitiveness is created on 
the micro-level and then translates to the national macro-level [8, p. 15]. On the other hand, 
competitiveness can be described as “degree, to which country… can produce goods and services, 
which meet the demand of the international markets …”  [9, p. 2] – and in this definition there’s no 
mention of micro-level. 

The discussion about different levels of research in competitiveness studies naturally poses 
the question – where competitiveness is created? National economy may be viewed as the aggregate 
of the resident companies with certain features, which allow the companies gain success in the 
international markets, irrespective of the external environment. To support that approach, we can 
recall that it’s the goods and services produced by the companies, that ultimately compete for the 
buyers’ money. 

Alternatively, national economy can be treated as an external environment which exerts 
strong active influence on the companies, shapes the competitive landscape and creates institutional 
prerequisites for development.  

Truth, as it’s always the case, seems to lie somewhere in between: firms do act as 
independent agents in the international markets, but they emerge in the national legal context, use 
the country’s infrastructure for development and behave in accordance with the country-specific 
practices of accepted business conduct. 

One can object, that it’s hard to distinguish the elements in the global structure of 
transnational corporations (TNC), where the competitive product is created, and, thus, the role of 
macro-conditions is insignificant [9, p. 3]. However, we should remember that TNCs are interested 
in profit maximization, and, hence, they don’t take arbitrary actions and always take into account 
the properties of the target country. 

Finally, we need to find out, whether the competitiveness should be treated literally as 
ability to compete. As it appears, there are several levels of competitiveness [10, p. 11]: 

1. Ability to survive – the lowest level, means passive adaptation to the outer conditions, 
doesn’t assume active influence on the competitive environment; 

2. Ability to develop – the medium level of competitiveness, refers to the active reaction in 
response to the changes in competitive environment, and, thus, represents more efficient 
pattern of behavior; 
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3. Superiority – the highest level of competitiveness, means ability to shape the competitive 
environment. 

Obviously, we would observe all three levels of competitiveness on the micro-level. On the 
macro-level, according to P. Krugman “Countries … do not go out of business. They may be happy 
or unhappy with their economic performance, but they have no well-defined bottom line” [1, p. 32]. 

Countries do not compete like companies, and international trade is not a zero-sum game, 
where profit for one player turns to loss for another. However, there’s another opinion – that 
countries do compete, but the sphere of their competition is creation and accumulation of 
knowledge [6, p. 4]. 

Taking into account all the discussion above, we conclude with the following definition of 
national competitiveness [11, p. 3]: 

National competitiveness is the ability to achieve success in markets leading to better 
standards of living for all. Success stems from the number of factors, including firm level 
competitiveness, as well as supportive business environment that encourages innovation and 
investment. Innovation and investment lead to productivity growth, real income gains and 
sustainable development. The essence of competitiveness on the national level is in creation of the 
favorable conditions for the attraction of companies from the advanced industries on the home 
market and reaping the positive economy-wide effects from the activity of such enterprises in the 
future.  
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Настоящий доклад посвящен тому, что есть ряд недостатков в развитии человеческих ресурсов в 
сфере транспорта до сих пор, некоторые из которых носят объективный характер, но в конце концов 
руководство сектора на макроэкономическом уровне и управления человеческими ресурсами в самих 
транспортных предприятий зависит в большинстве преодолеть. Для целей анкетирования был проведен опрос 
среди различных типов транспортных компаний, благодаря которым изложены лучшие дефицит и слабые 
стороны в области человеческих ресурсов. 

Ключевые слова: транспорт, человеческие ресурсы, основные навыки и компетенции. 
 

Введение 
Динамика в развитии транспорта в последние годы подчеркивает острую 

необходимость адекватного и целенаправленного управления человеческими ресурсами. Они 
являются движущей силой, которая, с одной стороны, может сделать проблемы хуже, но с 
другой стороны, чтобы помочь легче преодолеть критические моменты в развитии 
транспортного предприятия, суб-сектора или всей транспортной отрасли. 

 
 

Рис. 1. Изменение профессиональной квалификационной структуры занятых в 
транспортном секторе (источник: НИСС) 

 

Непосредственное отношение к конкурентоспособности транспортной отрасли имеет 
профессиональная квалификация состав работников. По классификации, принятой в стране 
(ОКЭД) это влияет на участие работников, которые работают по трудовым договорам. Доля 
работников в сфере занятости, на общее количество сотрудников в сектор приходится 90%. 
Конкретные профессиональные следующие классы: Класс 1 - Должностных лиц; Класс 2 - 
Аналитические специалисты; Класс 3 - Технических и других специалистов; Класс 4 - 
Административный персонал; Класс 5 - Лица, участвующие в сфере услуг для населения, 
безопасности и торговли; Класс 6 - Квалифицированные работники сельского, лесного, 
рыбалки и охоты; Класс 7 - Квалифицированные рабочие Производственные и ремесел; 
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Класс 8 - Операторы машин и рабочих и монтажников оборудования; Класс 9 - 
Элементарные занятия квалификация. 

В профессионально-технических квалификационной структуры занятых в 
транспортном секторе произошли некоторые изменения в последние годы, которые можно 
увидеть на следующем рисунке. 

В почти всех классов сократилось за рассматриваемый период. Только количество 
специалистов в 2013 был больше, чем в 2008 г. Это является положительным с точки зрения 
того, что они имеют высокую квалификацию. Относительно небольшой (менее 2%) является 
сокращение менеджеров и сотрудников, участвующих в сфере услуг для населения, 
безопасности и торговли. Относительно большое снижение числа техников и других 
специалистов, а также квалифицированных производственных рабочих, соответственно 41 и 
38%, что можно охарактеризовать как негативную тенденцию для сектора. После 
существенного снижения в 2009 и 2010 годах в ближайшие годы значительный рост 
операторов машин и оборудования, как видно из рис. 1 имеет важное значение для сектора. 
Следует отметить, что хотя снижение, по-прежнему остается значительным доля 
неквалифицированных рабочих в области транспорта, которые были заселены в основном с 
обработкой и хранением грузов и грузовых операций. Типичный транспортного сектора 
является то, что он состоит из нескольких важных расходящихся подотраслей, каждая из 
которых продают отдельные категории сотрудников, имеющих различные 
профессиональные квалификации. В предыдущем пункте было распределение занятых в 
профессиональных группах, которые могут быть приняты в качестве основы для описания 
ведущих профессий и их соответствующих основных компетенций. 

В результате наблюдений на сектора, контакт с транспортными компаниями и в 
соответствии с Общероссийским классификатором профессий, в качестве ведущего могут 
быть представлены следующие профессии: 

- Организаторы коммерческой эксплуатации в различных режимах; 
- Водители транспортных средств, соответственно машинистов поездов, пилоты, 

капитанов, драйверы и т.д. 
- Обслуживание и техническая поддержка персонала на транспортных средствах; 
- Технические эксперты в области строительства и эксплуатации транспортной 

инфраструктуры; 
- Специалисты технической поддержки и ремонта транспортных средств; 
- Специалисты в обработке грузов в точках различных режимах (мест погрузки и 

разгрузки, железнодорожных станций, портов, аэропортов, складов и т.д.); 
- Другие профессии, связанные вспомогательная транспортная деятельность, такие 

как экспедиторов, логистики, таможенных агентов и т.д. 
При проведении сравнения с профессиональной квалификационной структурой 

основная часть профессий подпадает класс 8, потому что представителями данной 
профессии являются водители транспортных средств, машинисты поездов, летчики и 
капитаны, которые являются основной группой сотрудников в транспортном секторе. С 
точки зрения гендерной структуры занятости по профессиям для мужчин в классах 8-9 и в 
классе 3 в большинстве профессий для женщин на транспорте в классах 4 и 9, и в классе 5. 

Для того чтобы осуществлять профессиональную деятельность, необходимо обладать 
набором знаний и навыков. Набор навыков, знаний, ценностей, установок, мотивов, черты 
характера формируют компетентностные характеристики личности. Что объединяет людей, 
выполняющих аналогичную работу профессию и, что отличает их специфическим 
проявлением точки зрения приведенных выше признаков. Таким образом, люди из той же 
профессии имеют различные компетенции, и именно это различие определяет различные 
результаты, которых они добиваются в практике своей профессии. 

Компетенции меняются с течением времени, в зависимости от среды, в которой 
человек существует, его стремление к развитию и совершенствованию. В этом случае, 
действуя на элементах среды посредством соответствующей мотивации и компетентности 
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можно управлять для достижения лучших результатов в осуществлении профессиональной 
деятельности. 

Компетенции бывают трех типов - и дополняют друг друга. Что отличает компании, 
работающие в различных отраслях экономики, как раз и являются специализированные 
компетенции. Например, только на автомобильном транспорте имеет водителей грузовых 
автомобилей и автобусов, на железной дороге - только машинисты, начальники поездов, 
контролеры вагонов; только на водном транспорте - капитаны судов и моряки, только 
авиационный транспорт - пилоты, и т.д. 

Каждая компания, в том числе в области транспорта имеет свою иерархическую 
структуру. На верхней ступени она содержит менеджеров. Типичной структурой 
транспортного сектора является то, что под эгидой генерального менеджера скрыты другие 
лидеры, связанные с конкретными подразделениями, которые находятся в транспортной 
компании - железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты, порты, локомотивные депо, 
железнодорожные депо и т.д. 

Так в иерархии управления могут быть ликвидированы определенные профессии и 
занятия, которые являются уникальными для транспортного сектора и даже для выполнения 
подобных мероприятий со своими коллегами из других секторов, есть ряд особенностей, 
которые могли бы помешать передаче кадров, особенно технического персонала. 

В железнодорожной транспортной системе, в которой нетехнологические изменения 
произошли в последние годы, ситуация весьма неблагоприятна. Применение старой 
технологии сильно уменьшает конкурентоспособность сектора. Это требует 
дополнительного обучения персонала и привлечения новых специалистов со знанием 
современных технологий. 

Руководители предприятий в системе железных дорог положить в ключевые 
технические навыки персонала из-за специфики профессии, и разработали навыки и знания в 
ходе реализации строительства и ремонта рельсового пути и сооружений на ней. 

В других видах транспорта производится больше значительных успехов, но все еще 
значительно ниже желаемого уровня. Общей оценкой менеджеров является то, что весь 
работающий персонал - не обладает необходимыми навыками и компетенциями. 
Приобретенные в процессе профессионального знания образование и навыки являются 
необходимыми для эффективного осуществления настоящего положения, которое требует 
дополнительного обучения. 

Если провести детальный анализ проблемы разрыва между владельцем и 
необходимыми компетенциями и навыками, исходящими не только от учебных заведений, и 
в значительной степени из-за низкой заинтересованности предприятий в более быстром 
развития персонала. Это может быть преодолено путем применения соответствующих 
методов сотрудничества между образованием и бизнесом, который, как говорилось выше, 
проявляет растущий интерес, который остается в большинстве случаев неудовлетворенным. 

Транспортные профессии часто являются сложными и требуют набора навыков и 
компетенций, которые связаны не только с образовательной подготовкой, но с 
определенными личностными компетенциями и определенным уровнем культуры. Таким 
образом, мнение некоторых менеджеров, которые обсуждение, что подбор персонала должен 
точно оценить эти качества, в то время как разрыв в образовании может быть относительно 
легко ликвидирован дополнительной профессиональной подготовкой, для которой 
существует много возможностей в настоящее время. 

В связи с разъяснениями модели компетенций занятости в секторе имеет 
первостепенное значение и разъяснений дефицитных профессий и специальностей в этом 
секторе. Для целей представленного ниже анализа будут использованы данные опроса среди 
компаний в секторе с точки зрения управления человеческими ресурсами. 

Хотя наблюдались отрицательные оценки менеджерами, профессионально и с точки 
зрения выпускников, сделанных в процессе исследования - показывает, что в своих 
должностях большой процент сотрудников соответствуют их квалификации. Наиболее 
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распространенные ответы от представителей бизнеса в секторе, что более 76% сотрудников 
занимают должности, непосредственно связанные с заполнением образовательной и 
профессиональной подготовки. Следующая группа насыщенного ответа является то, что этот 
процент колеблется от 51 до 75. Там, отметим компании, которые в основном имеют малые 
значения при передаче, и их процент ниже 25. общее впечатление, что крупные компании, 
вероятно, в силу объективных обстоятельств и влияния на другие сектора, большинство 
сотрудников занимают позиции, непосредственно связанные с образованием. В то время, как 
небольшие компании часто описание работы вполне нечетким и часто применяется 
неклассические методы найма на рынке труда. 

Что касается требований к уровню образования и квалификации в профессии 
должностей, большинство компаний в секторе сообщили, что решить, что будет. Общие 
ответы, что, хотя сами решают, они должны соответствовать существующим образованием и 
профессиональной подготовкой работников. Необходимо отметить, что некоторые из этих 
компаний регламентируют свою деятельность внутренними торговыми соглашениями и 
правилами. 

Логично, что ответ на вопрос о том, как набирать новых сотрудников, большинство 
компаний отвечают, что приводит к их правилам, которые они сами разработали и 
установили. Важное значение для многих компаний имеет так же хорошее общее 
образование, не редки случаи, прохождения различных программ стажировок и практик для 
предприятия. 

Принимая во внимание выше изложенное, когда большинство компаний отметили, 
что трудности в подборе персонала для принятия необходимых решений можно выделить 
следующие требования руководителей: 

- водители качества моторных транспортных средств; 
- механика качества моторных транспортных средств; 
- контроллеры качества в управлении транспорта; 
- хорошо обученные экспедиторы; 
- компетентные специалисты по логистике; 
- хорошие специалисты «Таможня»; 
- хорошие специалисты в области управления и эксплуатации железных дорог; 
- квалифицированных бухгалтеров. 
Следует еще раз отметить, что в связи с необходимостью для более широкого 

использования железнодорожного транспорта, кажется, отсутствие хорошо подготовленных 
специалистов в организации и управлении железной дороги. Это даже более важно, если 
учесть, что один из ключевых элементов транспортной системы страны в настоящее время, 
резко снижает ее конкурентоспособность. Эта слабость имеет четкие требования для 
персонала, хотя здесь есть учебные организации, специализирующиеся на подготовке кадров 
для железнодорожного транспорта. Ожидаемые значительные структурные и 
технологические изменения в транспортной системе и является основанием для изменения 
подхода к оценке компетенции рабочей силы, что большую ответственность должны нести 
ведущие предприятия. 

Проблемы с обучением работников и заполнением дефицита компетентности в части 
требований новых рабочих мест может быть решена по-разному. Одним из них является 
обучение в бизнес-центрах, которые имеют относительно хорошую историю в этом секторе. 
Другим важным моментом является необходимость более тесного взаимодействия между 
предприятиями, заинтересованными и соответствующими образовательными организациями. 
В последние годы между ними сложились тесные взаимоотношения. 

Развитие инженерной и транспортной техники предполагает появление и укрепление 
новых рабочих мест. В качестве такого примера можно указать: 

- новые категории персонала в области информационных и коммуникационных 
технологий; 
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- специализированные администраторы, обученные методам своевременного сбора 
дебиторской задолженности; 

- компетентные специалисты на железнодорожном транспорте; 
- логистические расходы для малых предприятий; 
- виртуальная логистика; 
- виртуальные дистрибьюторы; 
- операторы интеллектуальных транспортных систем. 

Вывод 
Главным результатом анализа является то, что улучшение модели компетенций, 

используемого на транспорте, который в настоящее время имеет ряд недостатков, требует 
большой интерес и активное участие всех сторон - транспортных компаний, 
государственных учреждений, учебных заведений, и, конечно, самих сотрудников в этом 
секторе. 
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CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF THE INLAND WATERWAY 
TRANSPORT IN EUROPE 

 

 In this article is examined the current state of inland waterway transport (IWT) in Europe. For this purpose is 
made an analysis of the cargoes transport volume on navigable rivers and channels in the countries - members of the 
European Union. There are indicated the main guidelines for inland waterway transport development, set out in 
specific programs and projects in the countries of the European Union. There is defined the important role the inland 
waterway transport is playing as an environmental alternative for the road transport. 

Keywords: inland waterway transport, transport corridors, sustainable development, competitiveness.  
 

Inland waterway transport is playing an important role for the establishment of economic 
connections within Europe. The inland waterway length in Europe is roughly 37 000 km, which 
represents more than 10 % of river and channel routes worldwide. The European navigable rivers 
are Rhine, Danube, Main, Thames, Elbe, Weser, Maas, Seine, Rhone, etc. They are carrying 
primarily freight transport, as well as cruises. Across Europe is set out a dense channels network, 
mainly situated on the territory of Great-Britain, Netherlands and Germany. They are playing an 
important role in the establishment of a good transport links between navigable rivers and European 
sea ports. The role that are playing rivers Rhine and Danube, connected through the river system 
Rhine-Main-Danube, is essential for IWT organization.  
The Rhine traverses the Switzerland, Germany, France, Luxembourg, Belgium and Netherlands. It 
has a relevant place for the establishment of cargoes transport by river within the European Union. 
The Danube enables main transport communications between countries members of European 
Union – Germany, Austria, Hungary, Slovakia, Croatia, Bulgaria, Romania, as well as between 
Serbia, Moldova and Ukraine. By river are transported large oil and oil products quantities, ores, 
coal, metals, cereal products, etc. At the same time the Danube is a source of energy resources, 
building materials, etc. Over the last few years tourist trips on the Danube gained popularity. 

The operation of river system Rhine-Main-Danube, whose length is more than 3000 km, 
ensures a connection between Atlantic ocean, North sea and Black sea and thus is enabled a good 
interaction between sea, river and channel transport in Europe. This leads to increase efficiency of 
water transport inside the continent and is playing an important role for the goods exchange 
between European countries. In connection with this in 1994 on the Second European Transport 
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Conference, the river system Rhine-Main-Danube has been defined as priority axis of the European 
transport corridors. Actually it is operating as a transport corridor No.7.  

The European transport policy main guidelines, related to its development, include:   
- improvement of reloading operations technology on performing transports according to the 

schemes „river transport – sea transport“ and „river transport – road transport“; 
- development of combined transportation between Central Europe and Black sea region 

countries; 
- building of modern hydraulic systems in order to incorporating new inland waterways 

within the river system Rhine-Main-Danube, etc.   
Standing on a specific data it is possible to characterize the dynamics of cargoes 

transportation, carried out by inland waterway transport in Europe. 
Table 1 

Freight transport volume on IWT in European Union countries  
/thousands of tons/ 

Countries 2008  2009  2010  2011  2012  2013  
Belgium 130,35 108,24 161,60 172,90 190,29 187,40 
Bulgaria 10,96 17,10 18,37 14,45 16,38 16,73 
Czech Rep. 0,75 0,80 0,83 0,91 0,84 0,61 
Germany 245,67 203,87 229,61 221,97 223,17 226,86 
France 72,75 67,89 72,63 68,43 68,57 68,72 
Croatia 6,42 5,38 6,93 5,18 5,93 5,82 
Luxembourg 10,98 8,17 10,47 8,96 8,51 8,99 
Hungary 8,83 7,75 9,95 7,17 8,13 7,86 
Netherlands 344,80 271,50 346,90 345,47 350,10 356,10 
Austria 11,20 9,32 11,05 9,94 10,71 10,62 
Poland 6,10 3,37 2,82 3,14 2,57 3,18 
Romania 30,29 24,74 32,09 29,40 27,95 26,86 
Slovakia 8,37 7,82 10,10 8,21 8,24 8,11 

Source: EUROSTAT 
  

The largest freight transport volume by inland waterway transport is observed in Germany 
and Netherlands. Taken together, they constitute more than 70% of the inland waterway transport 
volume within European Union for 2013. Regarding the transported goods in tons, the Netherlands 
are far ahead, holding 38% of transported products total volume in the European Union for 2013. 
Germany follows them with 24% of goods total volume. Third is Belgium with 20%, which is much 
higher than the transport performance (7%).  

Main type of cargoes carried out by inland waterway transport in Europe are: ores, coke, 
refined petroleum products, coal, crude oil, agricultural products, etc. In the last years there has 
been an increase in the share of these goods in the structure of cargo turnover of the inland 
waterway transport freight in Europe. Inland waterway transport has some environmental 
advantages due to lower fuel and energy consumption during transportation in comparison with the 
road, air and railway transport. Nevertheless, it also has a negative environmental impact, the main 
issue remaining spills of polluting products into the watersheds. At the same time, river transport is 
responsible for significant harmful gases emissions in the atmosphere. According to the source, they 
are the following: line sources emissions /floating ships/ and point sources emissions /harbors/. 8 
      In connection with this is necessary to apply specific projects aiming at both fuel consumption 
and environmental pollution reduction. It should be taken into account developing programs for the 
use of improved fuels, oils, etc. In order to deal with environmental issues, related to inland 
waterway transport, is required an efficient control of technical state of vessels.  
     The European transport policy main tasks regarding the environmental protection in the area of 
inland waterway transport are the following: 

                                                 
8 Minkov, Т., Protecting environment from the road transport harmful impact, Sofia, 2009.  
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 Achieving a sustainable development by reducing greenhouse gas emissions on 
performing the transportation activities. 

 Harmonizing the actions of Member States of the European Union, having access to 
sea and river, in relation to strategy development for improving environmental friendliness of the 
waterborne transport. 

 Implementing specific measures on the modernization of port waste reception 
facilities. 

  Placing facilities destined to processing bulk, liquid and other cargoes outside the 
port cities center to meet the main environmental requirements, etc. 

In 2006 has been developed the European Commission program for promoting inland 
waterway transport development – NAIADES9 in the field of river transport. It includes issues like: 
transport services market development in the area of river transport; modernizing the fleet; port 
infrastructure improvement; enhancing human resources management, etc. In 2012 has been set the 
program NAIADES II, which purpose is to achieve a sustainable development of river transport and 
extension of its participation to the transport market. This is directly connected to increasing the 
competitiveness of inland waterway transport in Europe. 

In this respect, it is important to note the role of the project GIFT /Green International 
Freight Transport / developed in 2013, in which is analyzed the current state of transport systems in 
the territory of Southeast Europe. This project comprises the following regions: Balkans, Black Sea, 
Danube and Adriatic. Characteristic for their functioning is the significant development of freight 
transport, which is playing an important role for improving their competitiveness. The main idea 
behind the project is developing and using an environmental /„green“/ transport on trans-European 
transport corridors No. 4 /Dresden- Nürnberg-Prague – Vienna- Bratislava – Budapest – Bucharest 
– Sofia – Salonica – Istanbul/, No. 5 /Trieste – Ljubljana – Uzhgorod – Lviv/ and No. 7 /river 
system Rhine-Main-Danube/. In this connection, are assessed the main indicators of transport 
activities, namely: transport time, transport prices, risk, CO2 emissions caused by freight transport, 
etc. This is directly related to expanding inland waterway transport participation to the transport 
services market in Europe during cargoes transportations. 

Within the GIFT project are developed the following innovative areas: 
 Determining of „green“ corridors in Southeast Europe and developing a set of 

specific technical innovations during their operation. 
 Creating regional institutions for exerting control over corridors activity, applying an 

efficient marketing, performing human resources training to obtain „green“ certificates, etc.. 
 Developing an Information & Communication Tool /ICT tool/ for the international 

routes planning, which will reduce the transport harmful impact on the environment. 
An important role for the inland waterway transport in Europe are playing both the improvement of 
its interaction with other means of transport and the transformation of river ports into combined 
transport terminals. Inland waterway transport is quite promising for the European Union countries. 
Particularly appropriate from economic and environmental point of view is its use for performing 
combined transports involving the road and railway transport on the main routes of Pan-European 
transport network.         

In this context, is important the river ports transformation into terminals for combined 
transports. Thus will be enhanced the possibilities to applying combined transport technologies 
under the schemes „river-road”, „river- railway” and „river-sea”.  

The increase of volume of transportation activities by inland waterways will have an impact 
on relieving highway transport network in Western and Central Europe, which will lead to 
sustainable development achievement of transport sector on the continent. 
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        The aim of the article is to reveal the main trends in the development of seaports in Bulgaria, operating in 
conditions following the global financial and economic crisis in 2008. In this connection it is necessary to uncover 
opportunities to enhance their competitiveness. 
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Цель статьи состоит в раскрытии основных тенденции  в развитии морских портов в Болгарии, 
работающих в условиях после глобального финансово-экономического кризиса в 2008 г. В связи с этим 
необходимо, чтобы раскрыть возможности для повышения их конкурентоспособности.  На основании 
исследования раскрываться тенденции развития  болгарских морских  портов и некоторых возможностей 
предлагать конкурентные услуги в осуществлении своей деятельности.  

Ключевые слова: морской транспорт, морские порты, конкурентоспособность, товарооборот 
 

INTRODUCTION 
The maritime transport provides connections between continents and plays very important 

role in the development of international trade. It serves approximately 70% of the transport of goods 
in connection with the implementation of foreign trade transactions between Bulgaria and other 
countries, as an important means in carrying cargo transportations over long distances. This is due 
to the relatively low cost of freight transport because of the lower costs of fuel, labor and 
depreciation, related to the transport unit production. Therefore, the maritime transport has 
established itself as a major mode of transport in the service of foreign trade of the countries and 
regions. 

Due to the significant role of maritime transport for the implementation of international 
trade in the global world, the number of vessels of the commercial fleet is expected to increase by 
about 80 000 in 2010 to 100 000 in 2020 and his transport capacity – by about 1500 milion dead 
weight tons10 (dwt) in 2010 to 2100 dwt in 2020. 

For the effectiveness of maritime transport the ports play un important role, by handling and 
servicing of vessels, carrying out loading and unloading operations and others. 

In the article are examined the status quo and development of seaports of Varna and Burgas, 
which have national and international importance. In this connection it is necessary to provide 
guidelines for their development and increase their competitiveness. 

1. STATUS QUO AND DEVELOPMENT OF SEAPORTS 
Having direct correspondence with the main Russian, Georgian and Ukrainian Black Sea 

ports, the ports of Varna and Burgas occupy the main place in the Bulgaria‘s seaport infrastructure. 
This makes them a strategic transport hubs between Europe and Asia, providing a link between the 
European Union and the Black Sea region. The ports of Varna and Burgas play very important role 
in the development concept of the European transport corridors, because they provide the passing of 

                                                 
10 / IMO - International Maritime Organisation 
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more than 60% of import-export goods of the country. It should be noted also their service activity 
of cruise travel. 

On the basis of specific data, can be analyzed the cargo turnover of the sea ports of Varna 
and Burgas in recent years. 

Table 1 
Amount of cargo passed through the ports during 2008-2013, thousand tons 

Years 2008  2009 2010 2011 2012 2013 
Import cargo 16714,1 11458,3 11819,6 13031,7 12938,0 12774,7 
Export cargo 9922,2 9717,7 11117,7 12203,5 13440,8 16562,2 
Incoming transit cargo  342,3   479,2    199,2      15,0      58,6       60,2 
Total: 26978,6 21655,2 23136,5 25250,2 26437,4 29397,1 

Source: National Statistical Institute, Bulgaria 
 

Under the impact of the global economic crisis in 2008 the total cargo turnover of the ports 
of Varna and Burgas decreased, and in 2009 this reduction was about 20%. In the coming years 
there is a positive trend of increasing of the amount of cargo handled, in 2013 it already amounted 
to 9% compared to 2008. This is due to: a dynamic market conditions influencing favorably the 
activity of ports; strengthening economic ties between the countries of the Black Sea region; 
development of port infrastructure and others. 

In the cargo turnover of both ports the biggest shares are the oil processing products 
industry, energy, metallurgy, chemical industry, light industry and construction materials, cereals 
and others. 

1.1. PORT OF VARNA 
The port complex includes the largest Bulgarian port container handling, which is located at 

the crossroads of European Transport Corridor No.8 and transcontinental road TRACECA (Europe-
Caucasus-Asia)11. 

The Varna port complex is of great interest for both national and international carriers, 
which is determined by: 

• the availability of a well developed road and rail infrastructure connecting the ports; 
• the ferry link operating with Ukraine through Illichevsk port, and with Russia through the 

port Caucasus. With the launch of the line Illichevsk-Varna-Poti-Batumi the port became 
extension of the transport corridor No.8, which provides the shortest route between Europe and 
Asia; 

• the opportunity for cargo transfer from the Danube to the Black Sea to the Caspian region, 
Iraq, Iran, Turkey, etc.; 

•  the availability of good service terms and conditions of road and rail traffic in the Adriatic 
Sea - Black Sea direction and others. 

The main issues of development of the port complex of Varna are the following: 
•  increasing of competitivness of the port by applying the advance cargo handling systems. 

This is particularly important on rising container turnover of the port complex, seeing the attraction 
of container operators leads to increasing the effectiveness of its functioning; 

•   territorial restructuring of port Varna through expansion of the central transport area (west 
coast of Beloslav Lake) to Pier extension of the Port Varna West; 

•  construction of a new grain terminal in close proximity to the largest grain producing 
region in the country, which will provide an opportunity to establish connections on the marketing 
of cereals in Asian and European markets; 

•  construction of a new container terminal for container traffic service with around 500 000-
700 000 TEU capacity per year. According to the General plan the containers handling will be 
performed by the Units of Varna East and Varna West; 

                                                 
11 Nikolova, Hr., Transport market in Bulgaria – current state and development prospects, Sofia, 2010. 
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•  construction of two new Ro-Ro terminals near the Free Trade Zone. In this regard, is 
planned the cargo handling with trucks and trailers to be performed in the port of Varna East. In 
case of increasing traffic, the cargo flow will be redirected to the new terminals. 

A characteristic feature of the port of Varna is that all piers, except those who are highly 
specialized for certain types of liquid and bulk cargo or containers, are multi-purpose and are used 
for processing of general cargo and others. 

The ferry line Varna-Illichevsk is essential for the activity of the port complex. With its 
expansion to the Georgian ports of Poti and Batumi will be provided connection by the Transport 
Corridor Europe-Caucasus-Asia /TRACECA/. 

In 2009 began to operate the ferry line Varna-Caucasus, leading to an increase in cargo 
turnover and revenues of the port of Varna in recent years. It provides the most direct, fast and 
economic connection between Bulgaria and Russia in order to develop the exchange of goods. The 
ferry line provides transportation of LPG, oil, cereals, machinery and equipment and others. From 
the port of Varna are exported mainly building materials, machinery and equipment, polymers, 
magnesite, wood panels, base oils and others. Two ferry ships are operating in the line. It is 
expected that with the inclusion of the first Bulgarian ferry boat "Varna", owned by the "Bulgarian 
River Shipping" and "Bulgarian Maritime Fleet", to double the cargo volume by ferry line Varna-
Caucasus. It can provide convenient transport links with the Middle and Far East. The project 
envisages development of container traffic between the Black Sea countries and China. 

It is expected that in the coming years the port of Varna will attract new cargo traffic from 
the Danube countries through railway line Russe-Varna. 

1.2. PORT OF BURGAS 
The port has very well developed transportation and communication network with the 

interior of Bulgaria particularly relative to the cargo ship handling due to the proximity to the 
Bosphorus. It is situated on the European Transport Corridor No.8, providing carriage of traffic 
between the countries of the Balkan region, Central Europe and the Near and Middle East. At the 
same time, the port of Bourgas is a basic oil terminal in the Black Sea region. 

The main directions of development of the port complex of Burgas are the following: 
•  improving the handling of all kinds of cargoes including dry bulk, general, liquid 

chemicals, as well as cargo containers; 
•   offering individual mode of customer service in order to increase the competitiveness of 

the services based on quality at every stage of the transportation and cargo handling; 
•  realization of the General plan for the reconstruction and modernization of Port complex 

of Burgas until the end of 2015, which includes the construction of four new terminals, specialized 
in the following way: 

- for liquid chemical products, chemicals and liquid cargo - Terminal 1, with annual capacity 
of 1 mln tons; 

- for handling of bulk and general cargo / coal, ores, etc. ./- eastern zone of Terminal 2 
(Terminal 2A), with an annual capacity of 6 mln tons; 

- for the service of ferry and Ro-Ro vessels - Terminal 3, with an annual capacity of 1.4 mln 
tons; 

- for the handling of container ships and cargo - Terminal 4, with 150 000 TEU capacity per 
year. 

One of the main directions of development of the port of Burgas is granting concessions. In 
2011 was granted the terminal concession of Burgas East 2, and two years later /2013/ - of  Burgas 
West. As a result, the cargo turnover and revenues of the port complex have increased. 

In 2013 was inaugurated the completely renewed Port of Bourgas, which stimulates the 
development of sea tourism after the successful recovery of the boat tours along the Bulgarian 
Black Sea coast, the most of which are hydrofoil ships  - type "Comet ". The trips are especially 
attractive for tourists who prefer sea voyage. The new maritime station immediately attracted the 
attention of some of the largest cruise companies with the possibilty of accommodating the large 
size passenger cruise ships, as Celebrity Constellation, which already berthed in Burgas. 
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2. GUIDELINES FOR DEVELOPMENT OF BULGARIA’S SEAPORTS 
The main tasks of the national transport policy of seaports development in the country are 

primarily the following: 
 • Restructuring and modernization of maritime transport in Bulgaria. It is directly related to: 

optimal use of the transport capacity of the national merchant fleet; investing to supply cargo ships 
for sea transport in the Black Sea region and in the Mediterranean region; provision of specialized 
vessels in the merchant fleet to serve the transportation of containers, vehicles, natural gas, heavy, 
bulky and oversized cargo. 

• Development of container transport and application of rational transport schemes to their 
performance. It should be emphasized that the processing of container cargo has shown strong 
growth in recent decades in the world. In this connection it is necessary to improve the cargo 
handling process in accordance with the strategy for development of seaports in Bulgaria. In this 
connection, the implementation of the project for the construction of container terminals in the ports 
of Varna and Burgas is very important to increase their competitiveness. This is especially 
necessary in order to successfully counteract direct competitors in this activity - Constanta port and 
the port of Thessaloniki. The huge leap in processing capacity of container cargoes in Constanta is 
due to financing of local container terminal through a loan. 

• Increasing the efficiency of the management of port infrastructure in line with EU 
requirements. 

• Development and modernization of port facilities in connection with improving the quality 
of transport services in the processing of cargo ships. 

• Taking into consideration the latest trends in the development and operation of the 
European transport network and others. 

• Implementation of projects for development and modernization of ports of Varna and 
Burgas and utilization of possibilities to grant concession of their units. 

CONCLUSION 
In general, the seaport infrastructure of Bulgaria is characterized by the existence of spare 

capacity and the possibility of taking of transit freight traffic. The favorable geographical location 
of the ports of Varna and Burgas determines the opportunity to increase their cargo in the coming 
years. For this purpose it is necessary effective management aimed primarily at attracting 
investments for modernization and further development of the two major seaports in the country. In 
this connection, it is necessary government regulation of their activities, but also a gradual 
liberalization of the ownership of the territory and the infrastructure of ports. Granting terminal 
concessions of Port complex Burgas and Varna is important to enable restructuring of maritime 
transport in Bulgaria. The main objective of the structural reform in this regard is to attract 
investments to modernize the port infrastructure as well as private operators to manage it. This will 
create conditions to increase the cargo turnover of sea ports of Varna and Burgas, as well as to 
improve the quality of transport services in them. An important role will have also the services of 
nautical tourism, which is associated with increased passenger flow on the two port complexes. 
Hence, the ports will increase the revenues and efficiency and therefore the competitiveness of the 
activity. 
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In the article it is considered the features of education evaluation in conditions of transition to the green 
economy. It has been proved the significance of the transition to the green economy based on developed countries’ 
experience and the need to train skillful specialists able to manage national natural resources intelligently. Particular 
attention is paid to the systematic competence approach using practical skills, effective foreign experience and transfer 
of new knowledge and innovative ideas in the field. 
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В статье рассмотрены особенности эвалюации образования в условиях перехода к зеленой экономике. 
Дается обоснование значимости перехода к зеленой экономике на основе опыта развитых зарубежных стран 
и необходимости подготовки квалифицированных специалистов, способных разумно управлять национальными 
природными ресурсами. Особое внимание уделяется системному компетентностному подходу с применением 
практических навыков, эффективного зарубежного опыта и трансферта новых знаний и инновационных идей 
в данной области.  

Ключевые слова: зеленая экономика, зеленые инвестиции, образование, эвалюация. 
 

«Зеленая» экономика - концепция, стремительно набирающая обороты во всем мире, 
как в развитых, так и в развивающихся странах. Проблемы изменения климата, загрязнения и 
истощения природных ресурсов вместе с циклическими проблемами в мировой экономике 
заставляют искать новые источники роста и новые стратегии экономического развития. В 
соответствии с определением ЮНЕП, «зеленой» может называться такая модель 
организации экономики, результатом которой является увеличение благосостояния людей, 
социальное равенство, значительное снижение экологических рисков и смягчение нехватки 
ресурсов. Иными словами, зеленая экономика - «низко углеродная, ресурсно эффективная  и  
социально инклюзивная» [1].  

На практике «зеленый» подход в основном проявляется в сфере энергетики: активно 
внедряют возобновляемые источники энергии страны Евросоюза, крупным производителем 
и экспортером солнечных батарей становится Китай, в рынок зеленой энергетики постепенно 
вливаются и страны СНГ. Так, в этом направлении  активно развивается  Белоруссия, 
Украина, первыми странами СНГ, объявившими переход к зеленой экономике 
стратегическим направлением развития стали Казахстан и Кыргызстан. Объем инвестиций в 
«зеленые» проекты действительно говорит о значительном экономическом потенциале 
сектора. Например, взрывной рост инвестиций в сектор возобновляемой энергетики 
содержал в себе значительную антикризисную компоненту, а создание новых 
высокотехнологичных отраслей способно придать и придает новый импульс экономике.  

За последнее десятилетие, многие государственные программы были введены в 
основном в странах с развитой и с развивающейся экономикой, которые являются членами 
организации экономического сотрудничества для  развития и мотивации в производстве и 
потреблении возобновляемых источников энергии. Планы поддержки содержат три 

http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx�
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/06/eyraud.htm�
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основные цели: сократить выбросы углекислого газа и предотвращения изменения климата; 
повышения энергетической безопасности путем диверсификации структуры энергетики  и 
способствовать росту путем поощрения конкурентоспособности, создание рабочих мест и 
инноваций в новых отраслях. Оценка стоимости государственных программ включает в себя 
не только прямые платежи, но и налоговые льготы, гарантии по кредитам, и квоты. 
Опубликованные цифры показывают, что во всем мире государственные программы стоят от  
40 миллиардов долларов  до 60  миллиардов долларов  в год. Многие государственные 
программы были расширены в рамках налогово-бюджетной политики в условиях мирового 
финансового кризиса. Поддержка чистой энергии, залог в качестве части планов бюджетного 
стимулирования, составляет около 195 миллиардов долларов, в основном из трех стран: 
США  65 миллиардов долларов, Китай  46 миллиардов долларов, и Корея 32 миллиарда 
долларов. В Корее 80% стимула было выделено на зеленые инвестиции. Инвестиции в 
возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая, энергетика биотоплива и 
биомассы, а так же геотермальная энергия, существенно возросли за последние десятилетия, 
инвестиции в возобновляемые источники энергии увеличились с 7 миллиардов долларов  в 
год до  154 миллиарда долларов. Увеличение связано с целым рядом факторов, повышение 
цен на ископаемые виды топлива, развития технологий, развитие экологической политики, 
повышение спроса граждан на улучшение окружающей среды.  

С 2004 года  по 2010 год  Европа и Северная Америка в четыре раза увеличила свои 
инвестиции, в то время как Азия и страны Тихого океана увеличили зеленые инвестиций в 
десять раз. В настоящее время Северная Америка, Европа и Азия являются крупнейшими на 
зелёном рынке, но региональный состав резко изменился за последние годы. Лидерство в 
расходах смещается из Европы в Азию, отражая, в значительной степени, различия в 
экономических показателях. Зеленые инвестиции в Азии продолжают расти, причем на 
Китай приходится основная часть роста. В 2009 году у Китая  самый высокий  показатель 
зелёных инвестиций в возобновляемые источники энергии. Через серию новых законов и мер 
финансовой поддержки, в том числе кредиты от государственных банков, китайское 
правительство поощряет крупные проекты возобновляемых источников энергии, с целью 
содействия внутреннему производству и повышения энергетической безопасности. Китай в 
настоящее время является мировым лидером в производстве фотоэлектрических модулей и 
ветроэнергетического оборудования. Страна  также, активизировала свои исследования и 
разработки и на сегодняшний день  получает патенты, на  чистые технологические 
инновации  публично предлагая  акции компаний в секторе возобновляемых источников 
энергии [2]. 

Одним из ключевых приоритетов посткризисного развития в последние годы стал 
переход к основанной на инновациях «зелёной» экономике. На это нацелены усилия 
международных организаций – ООН, ОЭСР, «Большой Восьмёрки», Евросоюза, «Большой 
Двадцатки» (G20),  а также стран – США, Японии, Китая и других ведущих государств 
мира.    Отдельные страны имеют очень успешный опыт на национальном уровне – Южная  
Корея, Германия, Швеция, Норвегия, Канада, США и др. Многие страны принимают 
дополнительные добровольные обязательства по снижению выбросов парниковых газов, 
увеличению использования возобновляемых источников энергии или даже отказ от 
углеводородного топлива в таких странах как Швеция, Исландия.   США поставили задачу к 
2035 году,  80% производимой в стране электроэнергии получать экологически чистым 
путём.  Великобритания приняла обязательства по сокращению выбросов   на 34% к 2020 г. и 
на 80% к 2050 г. На Германию приходится 43% экологических патентов на товары, 
получившие международное признание. Таким образом, экологическая продукция стала для 
Германии предметом специализации и способствовала повышению ее международной 
конкурентоспособности.  В Японии внутренний рынок экологических товаров и услуг 
превышает 37 миллиардов долларов. Мировой рынок зелёных товаров и услуг уже превысил 
1,37 триллионов долларов и к 2020 году, согласно прогнозам, он удвоится. При этом 
инвестиции в чистую энергетику с 2005 года растут в среднем на 50% в год. Зелёная 
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экономика значительно повышает общую инвестиционную привлекательность за счёт 
кластерности смежных взаимо-дополняемых отраслей, а также синергизма различных 
технологий, значительно повышая их общую рентабельность и 
эффективность.                                      

В Казахстане,  как и во всем мире, наметились политические и социальные тенденции, 
которые привели к возрастанию актуальности проблем экологии и  поиску новых подходов к 
повышению эффективности управления в зелёной экономике. Концепция по переходу к 
зеленой экономике и проведение ЭКСПО-2017 предоставляют Казахстану уникальный шанс 
для реструктуризации, диверсификации национальной экономики, внедрения чистых 
технологий и сохранения природного капитала. В то же время этот шанс может быть 
реализован в условиях проведения системной политики в области интеграции «зеленых» 
принципов в систему стратегического планирования, налогообложения, национальной 
статистики. Потребуются проведение научных исследований и модернизаций системы 
просвещения и образования в этой области.  

Опыт «зеленых» стран, таких как Южная Корея, Германия, Швеция, свидетельствует 
о том, что в этих странах успешно действует сеть «think-tank-центров», осуществляющих на 
системной основе просветительскую деятельность по ключевым направлениям зеленой 
экономики и устойчивого развития. Экономика, основанная на использовании только 
природных ресурсов, не может быть конкурентоспособной в долгосрочной перспективе. Как 
известно, концепция Третьей индустриальной революции  предусматривает следующие пять 
направлений (столпов) развития: возобновляемые источники энергии, солнечная, ветряная, 
гидро-, геотермальная, океанических волн, биомассы, строительство зданий, которые сами 
генерируют электроэнергию, водородные и другие технологии по хранению энергии; 
технология «smart grid», или «intergrid», или энергетический интернет, т. е. превращение сети 
по передаче электроэнергии в такую же систему для энергии, как интернет для передачи 
информации. Такие известные немецкие компании, как Siemens, Bosch, Daimler, сегодня 
работают над новыми IT-программами, над компьютерами и устройствами, которые 
позволят объединить интернет-коммуникацию и энергетическую сеть. Все 
вышеперечисленные «столпы» предполагают поиск новых технологий и источников в целях 
формирования интеллектуальной модели экономики, позволяющей сохранить и 
приумножить природный капитал и повысить качество жизни людей, особенно уязвимых 
слоев населения, что соответствует основным принципам зеленой экономики [3]. 

По расчетам, к 2050 году преобразования в рамках зеленой экономики Республики 
Казахстан позволят дополнительно увеличить ВВП на 3%, создать более 500 тысяч новых 
рабочих мест, сформировать новые отрасли промышленности и сферы услуг, обеспечить 
повсеместно высокие стандарты качества жизни для населения. План мероприятий по 
реализации концепции на 2013-2020 годы, который предусматривает комплекс мер по 
зеленой трансформации предполагает  успешность в том случае если  к этим 
преобразованиям подключилось бы все общество, включая ученых, бизнес-структуры, НПО, 
различные ассоциации, так как речь идет не только о настоящем, но и будущем поколении. В 
связи с этим важна роль экологического образования, так как надо изменить ментальность 
населения и научиться разумно управлять природными ресурсами, которые достались нам в 
наследство. Для этого необходимо на системной основе повышать образовательный 
потенциал государственного менеджмента, широко развернуть просветительскую 
деятельность, привлекать в страну эффективный зарубежный опыт, осуществлять трансферт 
новых знаний и инновационных идей [4]. 

Таким образом, можно заключить, что при сложившихся  условиях становление и 
развитие эвалюации в образовании в наши дни – неизбежное следствие современных 
глобальных перемен экономики XXI в., когда функции, методы процедуры и технологии 
менеджмента широко внедряются в различные направления профессиональной деятельности 
зелёной экономики. Современная парадигма теории управления, включающая системный 
практический подход, стратегическое управление, управление развитием социально-
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экономических систем, во всем мире постепенно входит в образование, позволяя управлять 
нововведениями, качеством образования, оценивать риски принятия управленческих 
решений, эффективно распределять человеческие ресурсы и внедрять новые 
информационные технологии в образование. Дополнительные трудности возникают при 
внедрении компетентностного подхода к оцениванию результатов обучения, поскольку 
совокупность компетенций должна задаваться практическими профессиональными 
стандартами и потребностями рынка труда. Однако сегодня основная часть сообщества 
работодателей в нашей стране не имеет профессиональных стандартов. В основной своей 
массе работодатели, топ-менеджеры и собственники бизнес-организаций не испытывают 
особого интереса к взаимодействию с вузами, полагая, что приняв на работу молодых 
специалистов с хорошей фундаментальной подготовкой, они смогут самостоятельно их 
доучить, обеспечив нужную профилизацию. В целом краткий анализ современных 
социально-экономических тенденций, особенностей развития системы профессионального 
образования, имеющихся и прогнозируемых трудностей свидетельствует о необходимости 
принятия ряда обоснованных управленческих решений, в основе которых должна лежать 
надежная и валидная информация о качестве результатов образования в зелёной экономике. 
Для ее получения предстоит выполнить развернутый анализ подходов к трактовке качества 
высшего профессионального образования в контексте компетентностной модели подготовки 
специалистов в зелёной экономике, сформировать репрезентативную совокупность 
показателей качества, разработать научно обоснованные оценочные методики и 
инструментарий на основе аппарата теории педагогических измерений. Они должны быть 
основаны на экологической политике и определены для каждой области деятельности. 
Международные организации, занимающимися стандартизацией на основе ИСО 9001, 
приняли определение, в котором качество трактуется как совокупность характеристик 
объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые 
потребности.  

В образовании качество обычно рассматривается не только как результат 
деятельности, но и как процесс, направленный на достижение запланированных результатов 
с учетом внутреннего потенциала и внешних условий объекта. В связи с этим, говоря о 
содержании термина «качество образования», всегда следует проводить четкую грань между 
процессом и результатом, дифференцируя уровни образования и разграничивая требования к 
качеству со стороны потребителей и заказчиков образовательных услуг. Как правило, в 
системе профессионального образования выделяют не две, а три группы характеристик: 
качество потенциала достижения цели образования, качество процесса формирования 
профессионализма и качество результата образования. Применительно к результатам в 
самом общем случае под качеством образования понимают интегральную характеристику 
системы образования, отражающую степень соответствия реально достигаемых 
образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 
ожиданиям обучаемых. Несомненно, данное определение выполняет лишь ориентирующую 
функцию, поскольку компоненты интегральной характеристики меняются в соответствии с 
целями образовательного этапа, а их совокупность раскрывается в сочетании различных 
показателей и факторов, определяющих качество образования в зависимости от уровня его 
трактовки. В частности, варьируя требования и показатели, можно применять это 
определение как к системе профессионального, так и к системе среднего образования. 
Например, если в системе профессионального образования на первый план вынести 
требования рынка труда, выступающего в роли потребителя, то совокупность показателей 
обретет вполне конкретный вид множества профессиональных компетенций и будет 
раскрываться по-разному, в зависимости от направлений и профилей подготовки 
профессионального образования в зелёной экономике. Представления о качестве 
варьируются не только по группам участников образовательного процесса, но и изменяются 
с учетом временного фактора.  
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На фоне глобальных изменений в экономике возникло новое определение качества 
образования в новом индустриальном мире, в рамках которого трактуется как комплекс 
характеристик результатов образовательного процесса, определяющих последовательное, 
эффективное формирование компетентности, профессионального сознания, 
организационной эко логичной культуры. Совокупность таких характеристик на уровне 
целеполагания должна отражать способность специалиста осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с требованиями современного этапа развития экономики, 
высокой эффективности в сочетании с социальной ответственностью за результаты 
профессиональной деятельности. В целом, требования к качеству образования и само его 
понимание изменяются по мере развития общества, экономики и науки. Из-за 
несоответствия результатов образования современным запросам общества и потребностям 
рынка труда возник компетентностный подход к трактовке качества, отражающий 
стремления участников образовательного процесса к повышению его эффективности на фоне 
приоритета прагматизма без ущерба для фундаментальности результатов образования.  

Таким образом, в настоящее время наиболее плодотворным можно считать, то 
понимание качества образования, в котором сочетаются пути соединения компетентностного 
и динамического подходов, позволяющих сформировать совокупность требований к 
качеству, адекватную современным тенденциям в изменении целей образования, запросов 
обучающихся, общества и рынка труда. Критерии выбора и структурирования совокупности 
показателей качества могут быть самыми разными. За основу для выделения такой 
совокупности иногда принимают модели системы образования, структурированные цели 
образовательной системы, критерии ее эффективного функционирования, актуальные 
проблемы управления и т.д.  

Исходя из этого, при оценке качества образования в рамках системного подхода 
приходится принимать во внимание совокупность самых разных показателей. Для принятия 
обоснованного решения о достижении определенного качества необходимо по каждому 
показателю выбрать некоторый критерии или набор критериев, характерный для уровневого 
подхода к оценке качества результатов образования в зелёной экономике. Теоретики 
выделяют два уровня проведения эвалюации: программную и проектную эвалюацию. Под 
программой понимается единый скоординированный научный подход к исследованию 
области образования, включающий различные частные проекты, связанный с миссией 
учебного заведения и базирующийся на общей методологии выполнения исследовательских 
работ. Проекты нацелены на специфические исследования в образовании, входящие в 
программу и обеспечивающие в совокупности реализацию программных целей.  

Процессы итоговой и формирующей эвалюации проходят определенные этапы. К ним 
обычно относят шесть стадий: 

1) построение концептуальной модели исследования в рамках программы или 
проекта; 

2) идентификацию ключевых пунктов процесса эвалюации; 
3) определение измеримых результатов эвалюации; 
4) разработку модели проведения эвалюации; 
5) сбор данных путем проведения измерений, анализ данных измерения; 
6) интерпретация данных анализа для получения оперативной и прогностической 

информации об изменениях в качестве образования. 
При отсутствии одной из стадий, каждая из которых является очень важной для 

получения надежной и валидной информации о качестве образования и путях его 
повышения, эвалюация не будет вносить существенный вклад в принятие обоснованных 
управленческих решений в образовании. В основе эвалюации лежит концептуальная 
логическая модель, которая охватывает все этапы и устанавливает связи между ними, 
включая описание процессов взаимодействия компонентов эвалюации и планируемые 
формы представления данных в области краткосрочных и долгосрочных результатов. 
Область результатов эвалюации оперативного характера должна охватывать рекомендации 
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по совершенствованию образовательных программ, оптимизации методик преподавания, 
развитие системы повышения квалификации преподавательского состава. Стратегические 
результаты эвалюации включают рекомендации по тем изменениям в образовании, которые 
носят долгосрочный характер и рассчитаны на ближайшие годы. К ним могут относиться 
проекты по инновациям, модернизации учебных планов и программ, влекущие за собой 
изменения в статусе или структуре учебных заведений, их переориентацию на практические 
знания.  Так, в соответствии с современными тенденциями, многие команды управленцев в 
высшем образовании предпочитают преимущественную переориентацию на высшие школы 
практических знаний.  

Подводя итог, сегодня качество знаний, которые даются в учебных заведениях, 
преимущественно высших, их актуализация и применимость на рынке труда в условиях 
экономических изменений становятся ключевым фактором, определяющим приоритеты 
прогресса страны во всех сферах жизнедеятельности.  

В условиях перехода на зеленую экономику возрастает роль экологического 
образования, подготовки квалифицированных специалистов, способных разумно управлять 
национальными природными ресурсами. При этом, особое внимание необходимо уделить 
системному компетентностному подходу с применением практических навыков, 
эффективного зарубежного опыта и трансферта новых знаний и инновационных идей в 
данной области.  

Проблема выбора правильного направления модернизации образования с целью 
повышения его качества и эффективности, носит актуальный характер, поскольку именно 
ему отводится ведущая роль в обеспечении воспроизводства необходимой квалификации 
населения, уровень образованности которого - залог успешного развития экономики и 
общества страны, повышения человеческого капитала и  национальной 
конкурентоспособности.  
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Administrative decentralization aims to build up institutional capacities of local 
communities and provide incentives for their self-development. It assumes redistribution of 
authorities and responsibilities of the Government and implementation of procedures making use of 
local resources and potentialities more efficient. The issue is priority for rural territories most of 
which are depressive. Currently social services are supplied for rural inhabitants in Ukraine much 
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worse than to people living in cities, unemployment rate grows since enterprises in over half of  
villages have been close down, and inaccessibility of many rural inhabitants to credit resources is 
one of obstacles for economic development of rural territories.  

Conception of local governing and territorial administration reform in Ukraine, draft Laws 
‘On voluntary association of local communities’ and ‘On amendments to Constitution of Ukraine 
about administrative decentralization’ make legislative background for the issue. Many authors and 
experts criticize the drafts because the documents omit measures aiming to ensure sustainable 
development of rural territories (O. Popova [1], A. Tkachuk [2]), and confusion of ‘a local 
community’ and ‘a local government body’ terms are very common. For example, in draft 
amendment to the Constitution ‘a community’ is equated with ‘a single administrative territorial 
unit’. Such confusion breaks integrity of the administrative territorial system consisting of three 
levels: regions, districts, and communities. It also neglects the right of rural areas’ inhabitants to 
local governance despite draft Law ‘On voluntary association of local communities’ prescribes it. 
Conclusively, it is of high importance to differentiate clearly ‘a local community as an 
administrative territorial unit’ and ‘a local community as a group of people who have common 
interests conditioning on their residence on a common territory’ [3]. Taking into account the above 
mentioned points we propose to carry out the following measures.  

1. In Ukraine’s legislation ‘a territorial community’ and ‘a local community’ terms have to 
be clearly defined, and the latter has to mean ‘a community of habitants of an area being a part of a 
territorial community’. The right to manage areas has to be assigned to a local community, and it 
has to concern built-up areas, neighboring arable lands, forests, watersheds and some depths if local 
habitants process it.  

2. Mechanisms of protecting rights and promoting interests of local communities in front of 
governmental bodies of territorial communities of higher levels have to be developed.  

3. Mechanism of direct participation of people in local governance in Ukraine has to be 
performed. More authorities for local governments mean more public control over the governments 
is needed in order to prevent corporatism of the system. Mechanisms of direct participation of local 
social groups like local referendums, local initiatives, public hearings and meetings are considered 
as relevant tools. Besides protecting rights of local governance units the legislation has to protect 
rights of social groups and local communities and open opportunities to initiate procedures of local 
democracy except local referendums. Special decree has to define ceiling amount of a territorial 
community’s members initiating public procedures. For instance, the ceil might get up to 1% of 
population for public hearings and meetings, 3% – for local initiatives, and 7% – for local 
referendums. In contrast, constituent documents of territorial communities have to prescribe the 
least of initiators of public procedures. Two-stage procedure of a local initiative’s consideration has 
to be introduced. On the first stage an initiative group and members of a territorial community 
council have to discuss if an initiative is worthy to be considered. If no consensus on the second 
stage an initiative group collects signatures of habitants and a territorial community council 
considers an initiative unavoidably.  

4. Delegation of powers to the possibly lowest level of administration (subsidiary principle), 
participation of communities in rural development management, and insurance of financial 
independence of the communities are principles of the administrative decentralization. It is worthy 
to grant to local communities the right to produce some social services (particularly, that is 
educational services). In Ukraine’s villages usually high school buildings turn into cultural and 
informational centers for all inhabitants. If in some villages low-capacity high schools are shut 
down people will face there is no access to cultural events or informational resources. It is worthy to 
draw on relevant European experience (of countries like Poland and the Netherlands) and make 
amendments to Ukrainian legislation and grant to such organizations like associations, foundations 
and churches the opportunity to incorporate high school units and get budget subsidies to provide 
educational services. Similar approach might be carried out to reform medical and cultural 
enterprises.  
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Administrative decentralization is not about redistribution of authorities and responsibilities 
to local communities good. It is more about granting finances and material resources to local 
communities in order to ensure the development of rural areas. For the time being in Ukraine 
malfunctioning of rural communities results from inconsistencies of the national budget system, low 
revenues of local budgets and subordination of communities to district administrations have rights 
to distribute budget subsidies on their own account.  

European charter of local self-government states local budgets have to be formed at the 
expense of local taxes and fees, and local authorities define the taxation. Conception of local 
governing and territorial administration reform in Ukraine includes statements on granting to local 
communities the right to manage lands and consolidate their property and assets with other 
communities to carry out joint projects. Obviously, a community in order to get its financial 
viability has to get the right to command its finances, including charges for natural resources usage 
free and self-dependently. In that regard it is important 1) to develop list of local taxes enhancing 
local communities to fulfill their commitments; 2) to increase rent payments and regulate 
preferences for users of natural resources of communities (including land, water, and mineral 
resources); 3) to work out national program of rural development consonant with Common 
Agricultural policy of EU, establish institutions supporting inflow of investments for revival of 
rural territories.  

As the relevant experience of Poland and Slovakia reveals local budgets play a huge part for 
the development of rural territories. In Poland on the beginning of the administrative reform 
municipal budgets got up to 20% of the overall budget and in 2000–2012 the share raised to 40% 
[4]. Almost half of the local budgets are formed at the expense of local taxes, and there is no sharp 
difference between urban and rural localities as in Ukraine.  

There are four levels of options and possibilities for local authorities in making decisions on 
taxes and fees. Local authorities can 1) get fixed scope of taxes; 2) increase or reduce rates of taxes; 
3) identify tax effect; 4) identify sources of taxation. In Poland the first level takes corporate income 
tax, personal income tax, and inheritance tax. The second level incorporates real estate taxes, 
vehicle taxes, agricultural and forest taxes, tax for keeping dogs, local duties, and resort duties. The 
third level of taxation is optional but applied rarely, and the fourth one is never applied. In 
consequence of the reform financial viability of local communities strengthened above all due to 
transference of corporate income taxes and personal income taxes to local budgets.  

During fiscal decentralization reform in Ukraine it is necessary to redistribute revenues to 
budgets of different levels and define rates of corporate tax and income tax. In Ukraine powerful 
agri-industrial corporations operate, and the sector includes giant agrarian holding companies which 
jointly possess over 50% of arable lands. Typically the companies set short-term objects and use 
natural resources extensively. Mono-crop yields and no environmental measures rapidly exhaust 
fertile lands. Agrarian holding companies have fiscal preferences, and it makes their profit-oriented 
business even more socially unfavorable. In addition, head offices of the corporations usually are 
registered out of rural areas. It means agrarian holdings pay extra low corporate taxes outside of 
their business locations. In that regard the following measures are proposed. 

1. Firstly, it is necessary to transfer a share of corporate tax payments of corporations 
located on a community’s territory to its local budget. If a corporation’s division is located 
elsewhere the budget of an outside community still has to get a share of the tax payments depending 
on a number of a division’s employees. In accordance with draft Law ‘On amendments to Budget 
Code of Ukraine on reform of inter-budget references’ No. 5078 of 2014, 90% of corporate tax 
payments flow to the national budget and 10% to budgets of regions. Local budgets get tax 
payments from municipal enterprises and financial entities only. Taking into consideration tax 
preferences of agrarian holding companies in Ukraine we regard the approach is unfair.  

2. Secondly, it is of high importance to develop mechanism of distribution of personal 
income tax payments among territorial communities where a person is registered and where he or 
she is employed. For the time being income tax payments make up to 25% of local budgets and are 
the principle source of revenues for local communities. Rural communities get fewer revenues 
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comparing to cities since personal income taxes are assigned to budgets of communities where 
employers are located, and there is no option to transfer the payments to budgets of communities 
where employees have residence. In accordance with draft Law ‘On amendments to Budget Code of 
Ukraine on reform of inter-budget references’ local budgets will get 60% of personal income tax 
payments. Even so the innovation will not help to solve the problem of work places deficit in rural 
areas. 

To support sustainable development of rural communities the administrative decentralization 
reform in Ukraine has to be carried out concurrently with implementation of rural development 
program adjusted to Common Agricultural Policy of EU. Present system of preferences to 
agricultural producers has to be modified in accordance with cross-compliance principle meaning 
direct financial assistance to the producers is possible only if they keep strict technical regulations 
and carry out environmental measures. Regulation No. 1307/2013 of 2013 is based on “Europe 
2020” strategy and prescribes the following measures:  

1. ‘Green’ payments have to be incorporated into direct taxes and farmers who keep crop 
rotations, preserve pastures, allocate areas sustainable for biodiversity conservation have to get 
support in accordance with ‘Nature 2020’ program and Directives No. 92/43/EEC, No, 
2009/147/EC, and No. 2000/60/EC. 

2. Some arable lands should be transformed into natural reserves which in case of need 
young farmers can get and cultivate on preferential terms. 

3. Farmers who work on endangered or vulnerable territories have to be subjected to extra 
taxes. 

Adaptation of the above listed measures to Ukraine’s everyday practice will increase the 
efficiency of local resources usage, raise revenues of local budgets, reimburse environmental 
damage, and facilitate extended reproduction of rural communities’ social capital.  
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Анотація: присвячена дослідженню процесів формування нової парадигми у галузі економічних наук. В 

публікації розглянуто існуючі парадигми, сформовані у ході розвитку економічної науки. Визначено 
спрямування еволюції економічної думки та окреслено перспективність синергетичного підходу як основи нової 
парадигми. Представлено процес структурних трансформацій як приклад дії синергетичної парадигми.  
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Глобальні проблеми сучасності, пов’язані з екологією, розповсюдженням зброї, 
інформаційний тероризм стають найголовнішою загрозою існування людства. Їх вирішення 
потребує кардинальних змін філософії нашого життя, що має виражатися у зміні стратегії 
діяльності. Основоположним етапом цих перетворень є створення нової наукової парадигми 
та залучення її у всі види практичної діяльності людини. Розбудови нового суспільства 
базується на сприйнятті активної особистості як суб’єкту суспільної свідомості, визначення 
її орієнтиром у формуванні цілей та обранні суспільних пріоритетів.  

З огляду на перебудову людської свідомості, її перехід на новий етап розвитку, існує 
необхідність перегляду світогляду відносно усіх сфер діяльності людини та визначення 
першочерговість суб’єкту у системі відносин «об’єкт – суб’єкт». Межі раціональної 
матеріальної причинності досить обмежені для розвитку сучасного комунікативного 
суспільства, оскільки в повній мірі не визначають рамки соціального вибору й особистої 
свободи. З метою формування необхідних механізмів вибору особистості в межах соціуму 
необхідно усвідомити єдність існування та людини у динаміці, відмовившись від позиції 
раціоналізму. 

У цьому контексті потребують перегляду системні відносини в межах економічної 
системи та визначення першочерговості суб’єкта у трансформаційних процесах, що 
відбуваються в умовах глобалізації шляхом формування інтеграційних зв’язків. 
Ефективність трансформації економічної системи, як у світовому масштабі, так і на 
національному рівні, значним чином залежить від сформованого світогляду суспільства на 
даному етапі. Пригнічення розвитку країн з високим рівнем потенціального розвитку є 
результатом переходу на суб’єктний рівень існування країн з розвинутою економікою. 
Використання досвіду цих країн в переважній більшості випадків не може бути вдало 
реалізований в системі економіки відсталих країн, оскільки умови функціонування системи 
постійно змінюються, пригнічуються або посилюються внутрішні та зовнішні фактори 
впливу на процес структурної трансформації. 

Дослідження проблематики трансформаційних процесів економічної системи довели 
необхідність визначення нової наукової парадигми в галузі економічної науки. Основною 
причиною пошуку нової наукової парадигми є протиріччя існування як сфери об’єктивного 
причинно-наслідкового функціонування природи та суспільства, еволюції природи і 
суспільства на принципах самоорганізації [1]. Синергетика вирішує це протиріччя тим, що 
поділяє час існування системи в умовах неминучої зверненості часу в рамках існування та 
часі еволюції, що включає якісні переходи від одного стану системи в інший. Виникнення 
синергетики пов’язане з актуальною необхідністю визначення місця в об’єктивних процесах 
операційного суб’єкта [1,2,].  

Варто зазначити, що найбільш стійким є трактування синергетики як 
міждисциплінарної науки, що є основою моделювання природних та гуманітарних процесів, 
яка об’єднала в собі теорію систем, теорію еволюції, акцентуючи увагу на дослідженні 
нерівноважних ситуацій, граничних точках розвитку у фазових переходах. Завдяки 
тривалому періоду досліджень синергетики науковою спільнотою багатьох країн світу 
склалося уявлення про предмет та метод синергетики та виокремлення її як специфічної 
науки про розвиток складних відкритих систем на принципах самоорганізації. Але 
актуальним залишається здійснення розробки поняття синергетики як загальної наукової 
парадигми .  

Економіка, на відміну від природних наук, зосереджена на дослідженні сфери 
об’єктивного, містить суб’єктивну діяльність. Тому її роль в розвитку синергетики має 
принципове значення. Проблема суб’єкта з самого початку існує в економічних науках, що в 
подальшому виявляє проблему нелінійності, невизначеності, випадковості та необхідності. 
Синергетика пропонує розглянути ряд понять, серед яких незворотність часу, інформаційна 
природа формування та функціонування різних структурних рівнів системи, відкритість 
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складних систем, квазірівновага, складна взаємодія хаосу та порядку в рамках періодичних 
змін, фрактальна подоба системи в цілому та її різних структурних рівнів і компонентів[2,3].  

Вихідним пунктом нелінійного світобачення є взаємодія «суб’єкт – суб’єкт», саме 
тому в основі побудови нової парадигми мають полягати гуманітарні науки. Логіка 
синергетики формується у визначенні цілей розвитку суспільства у цілому та економічної 
системи зокрема, оскільки лінійна логіка базується на привласненні об’єкта суб’єктом та 
адаптації суб’єкта до об’єкта. За допомогою синергетичного підходу, як основи нової 
наукової парадигми, науковцями здійснено спроби визначити можливість зміни пріоритету 
об’єктивного на посилення суб’єкта та суб’єктивності в процесі існування.  

У своїх працях Л. Євстєгнєєва та Р. Єстєгнєєв стверджують, що дослідження 
об’єктивного не може здійснюватися на основі розвитку синергетики тільки лише як 
природної науки, оскільки вона потребує осмислення на філософському рівні. Природні 
науки з позиції синергетики окреслили науковій спільноті три основні питання: зміст 
відношення буття в цілому та людини, зокрема, єдність або заміщення зворотного фізичного 
рівня еволюційним незворотнім; буття що сталося та буття що має статися. В свою чергу, 
існуючого методологічного та прикладного апарата точних наук недостатньо виявлено для 
надання відповідей. Це важливе завдання покладається на гуманітарні науки [2].  

Економічні науки у цьому контексті займають важливе місце, оскільки поєднують у 
собі опрацювання операційних об’єктів, за допомогою об ґрунтових соціальних цілей та 
моральної модальності. З позиції гуманітарного спрямування синергетиці виражають 
недовіру через виключення минулого та майбутнього на користь теперішнього та 
необхіднісь розширення поля синергетики як сучасної метотодології.  

Головною задачею синергетики, як нової наукової парадигми, є розробка конкретного 
соціально-економічного механізму та необхідної інфраструктури з орієнтиром на 
особистість, оскільки проблема не може бути вирішена на рівні «держава – ринок». Відносно 
економічних трансформацій подолання потребує матеріалістичний підхід з одночасним 
виведенням суспільної свідомості за межі раціоналізації при формуванні цілей розвитку, 
вільного вибору траєкторій економічної і соціальної динаміки, що має за основу 
індивідуальну самосвідомість з високим рівнем духовності. Базисом такого рівня 
самосвідомості представники наукової школи на чолі з Л. Євстєгнєєвою та Р. Єстєгнєєвим 
вважають релігійний світогляд оснований на філософських засадах, оскільки відбувається в 
необхідній мірі відділення особистості від суспільства, але у його межах, а також безмежна 
можливість індивіда отримання можливості пізнання [1]. 

Таким чином, окреслення синергетичної парадигми потребує осмислення у контексті 
економічних наук, які на відміну від природних, зосереджені на дослідженні сфери 
об’єктивного та містить суб’єктивну діяльність. Природа синергетики полягає у її 
міждисциплінарності .а головною її перевагою є універсальність, що реалізується у відкритті 
універсальних паттернів еволюції та самоорганізації складних систем будь-якого 
походження. На думку Хакена синергетичні ствердження функціонують на такому рівні 
знань, на якому охоплюється цілий ряд наукових дисциплін, вивчаючих різні сфери 
реальності. Але на думку Курдюмова такий підхід має негативну сторону, виражається через 
низький рівень значення деталей, які складають предмет наукового дослідження [4]. 

Результати синергетичних досліджень мають відповідати вимогам наукового 
принципу фальсифікації, зокрема, відносно моделі Хакена, яка базується на уявлені про 
параметри порядку та принципі підпорядкування. Ця модель пов’язана з виконанням певних 
передумов щодо кооперативної поведінки елементів системи, пов’язаних з виникненням 
макроскопічних просторових та часових структур із хаотичної поведінки елементів на 
мікрорівні. За таких умов система характеризується відкритістю, нелінійною, має велику 
кількість елементів або підсистем, оскільки взаємодії між ними знаходяться під впливом 
малих флуктацій, незначними випадковими змінами. Окрім цього системи повинна 
знаходитись у стані нестабільності, тобто стані, далекому від рівноваги.  
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Специфікою є відсутність постійних параметрів порядку системи та ієрархічного 
рівня на якому відбувається самоорганізація, що підтверджує відповідність синергетичної 
теорії загальним критеріям фальсифікації. Синергетика досліджує конкретні процеси 
самоорганізації та створює модель, яка допомагає математично описати та теоретично 
зрозуміти ці процеси. Така модель є змістовною та ефективно функціонуючою в багатьох 
галузях наукових досліджень, оскільки допомагає зрозуміти внутрішні механізми еволюції та 
самоорганізації складності природи.  

Сутність синергетики полягає у висвітлені емерджентних макроскопічних 
властивостей системи, тобто таких властивостей, які є результатом кооперативної взаємодії. 
Г. Хакен визначає, що синергетика фокусує увагу на вивчені взаємозв’язку між рівнем 
елементної будови системи та рівнем її динамічних властивостей як цілісності. Параметри 
порядку, які характеризують поведінку певної системи на макроскопічному рівні та рух 
елементів цієї системи на мікроскопічному рівні взаємно обумовлюють один одного. 
Елементи створюють параметри порядку, які зворотно діють на елементи та визначають їх 
поведінку, тому не можна визначити первинність їх природи. У такому випадку можна 
констатувати наявність циклічної причинності [3].      

Синергетика дозволяє сформулювати конструктивні правила об’єднань, коеволюції 
структур, що розвиваються різними темпами, а також використовуватися у якості 
методології дослідження майбутнього. Філософський зміст та складність проблем 
коеволюції висвітлена таким дослідниками як Карпинская Р. С., Лисеев И. К., Огурцов А.П. 
Специфіка результатів їх досліджень полягає у визначені математичного моделювання 
еволюційних процесів у складних системах на основі розвитку синергетичного підходу до 
проблем коеволюції. Дослідниками визначено, що еволюційні процеси ведуть до створення 
складних організацій та структур шляхом інтеграції різних частин, які розвиваються різними 
темпами. 

Складність структури, в першу чергу, пов’язана з когерентністю, під якою розуміється 
узгодження темпів існування структури за допомогою дифузійних, дисипативних процесів, 
які виступають у якості прояву хаосу. Для будови складної організації необхідно поєднати 
підструктури та синхронізувати темпи їх еволюції. В результаті об’єднання структура 
здобуває спільного темпу розвитку, а для утворення складної структури потребує поєднання 
структур різного віку. Оскільки структури-аттрактори, які характеризують розвинуті стадії 
еволюції структур нелінійного світу, описуються інваріантно-груповими рішеннями, 
оскільки просторові та часові характеристики структур-процесів виявляються неподільно 
пов’язаними.  

Динаміка розвитку складних структур потребує узгодження розвитку підструктур 
різного віку, що приводить до порушення просторової симетрії. Відповідно, включення 
елементів минулого означає порушення симетрії у просторі. Важливо зазначити, що існує 
обмежений набір способів об’єднання та  побудови складної структури, відповідно, 
побудови складного еволюційного цілого. Вибірковість, квантованість способів об’єднання 
частин пов’язані з вимогами існування з однаковими моментами загострення, що є фізичною 
основою інтеграції складних еволюціонуючих структур. Якщо структури, що об’єднуються, 
мають різний момент загострення, то в період загострення вони будуть розвиватися за 
різним рівнем інтенсивності. У такому випадку, синтез простих еволюціонуючих структур в 
одну складну структуру підбувається за допомогою встановлення загального темпу їх 
еволюції. при цьому інтенсивність процесів у різних фрагментах складної структури може 
бути різною [5].  

Для виникнення нової єдиної складної структури має бути визначено ступінь 
перекриття складових простих структур. Якщо перекриття недостатнє, то втрачається 
«чутливість» складових, що викликає різні темпи розвитку. В той же час занадто сильне 
перекриття спонукає структуру до злиття, утворюючи одну складну структуру. На думку 
прихильників школи Курдюмова, при об’єднані структур величина максимумів 
інтенсивності здійснюваних в ній процесів має певним чином бути узгодженою з відстанню 
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від центру. Зокрема, три структури що мають однакові максимуми інтенсивності (рівні 
розвитку), об’єднуючись, розміщуються у вершинах рівностороннього трикутника [4]. Якщо 
одна з структур більш розвинута, то такий трикутник перетворюється у рівнобедрений. 
Тобто, при збільшені максимумів інтенсивності відстань між ними зменшується, а при 
зменшені, навпаки, збільшується. Структури з різними потужностями інтенсивності можна 
об’єднати, розташовуючи їх на різних відстанях від центру та дотримуючись певні форми 
організації. 

Основним фактором об’єднання складних соціальних структур вважається аналог 
хаосу, флуктацій, дисипації, ринок в узагальненому розумінні. У цьому контексті хаос 
відіграє конструктивну роль у процесі будови складного еволюційного цілого, тобто, хаос 
являє собою з’єднуючу субстанцію між елементами цілого. При створенні топологічно 
правильної організації з більш простих структур утворюється вихід на новий, більш високий 
ієрархічний рівень, що свідчить про поступовий рух до утворення організації вищого рівня. 
Тим самим прискорюється розвиток тих структур, які інтегруються у спільну, більш складну 
та досконалу. За умови правильної організації еволюційного цілого воно починає 
розвиватися більш прискореними темпами ніж розвивалися кожна із структур до об’єднання.    

Таким чином, з синергетичної точки зору одним з основних підходів до вирішення 
глобальних проблем соціально-економічної системи є пошук способів коеволюції складних 
соціальних та геополітичних систем, як у масштабах України, так і у масштабах світу. 
Здійснення звичних методів, що базуються на політиці фінансових та силових методів, 
сьогодні є достатньо загрозливим, оскільки інформаційні мережі у нелінійному світі можуть 
привести до катастрофічних наслідків. Особливого значення набувають коеволюційні 
принципи та принципи нелінійного синтезу різних дисипативних структур у складне, цілісне 
утворення, що конструюються шляхом об’єднання структур різного віку та різної стадії 
розвитку. 

Складно організована багатофункціональна система характеризується підвищеною 
нестійкістю, тому розуміння ступеня розвитку та форм сучасних соціальних та 
геополітичних структур необхідне для визначення механізмів здійснення коеволюційного 
розвитку соціально-економічної системи. Синергетика вказує на те, як за допомогою 
резонансного впливу можна генерувати структури складної системи в потенційно можливі, 
найбільш ефективні її форми. Також визначаються можливість досягнення стійкого 
об’єднання відносно простих еволюціонуючих структур в більш складні, прискорюючи темп 
їх розвитку. У цьому контексті синергетика виступає засобом реалізації майбутнього, що за 
допомогою опрацювання методів ефективного нелінійного управління складними системами 
у стані нестійкості, буде узгоджене з особистими властивостями складних систем.  
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Проаналізовано підходи до аналізу проявів кризи платіжного балансу на основі дослідження сучасних 

західних публікацій. Простежено напрямки сучасного розвитку та емпіричного застосування теорії кризи 
платіжного балансу. 
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дефіцит поточного рахунку. 

 

Остання глобальна фінансово-економічна криза взагалі, криза в єврозоні та боргова 
криза периферійних країн ЄС зокрема спровокували новий сплеск уваги до інструментарію 
та висновків теорії кризи платіжного балансу, яка була розроблена американським 
економістом П. Кругманом наприкінці 70-х років[1] і зберігає велике практичне значення. 
Україна, по суті, переживає вже другу за шість років кризу платіжного балансу. Сучасна 
ситуація в українській економіці та, зокрема, в її зовнішньому секторі, пошук адекватних 
шляхів розв’язання проблем потребують аналізу причин та проявів кризових явищ з позицій 
теорії кризи платіжного балансу та з урахуванням кризового досвіду країн європейської 
периферії. У зв’язку з цим дослідження застосування та розвитку теорії кризи платіжного 
балансу сьогодні є вельми актуальним та практично значимим. 

Основні ідеї цієї теорії використовують передумови та запис умовних позначень 
монетаристської теорії платіжного балансу та монетаристського підходу до валютного курсу. 
Суть кризи платіжного балансу  сформульована як різка зміна офіційних інвалютних 
резервів, що викликана зміною очікувань щодо майбутнього валютного курсу. Визначення 
моменту настання кризи здійснюється за умови, що ціни випуску мають абсолютну 
гнучкість, обсяг випуску є постійним і знаходиться на рівні повної зайнятості, учасники 
ринку володіють досконалим передбаченням майбутнього, тобто довільні зміни в 
очікуваннях виключені. Згідно з монетарним підходом зовнішні резерви скорочуються в 
міру росту внутрішніх активів; резерви в решті решт вичерпуються і відбувається відмова від 
фіксованого валютного курсу. Поштовхом для цього зазвичай буває спекулятивна атака. 
Неминучим такий розвиток подій робить марнотратна грошово-кредитна політика [2]. 

Теорія кризи платіжного балансу постійно розвивається у зв’язку з тим, що її явища 
досить часто спостерігаються в значній кількості країн, у тому числі і в Україні. Зокрема, в 
роботі, присвяченій взаємозв’язку спекулятивних атак на валютному ринку та моделей кризи 
платіжного балансу П.Р.Агенора, Дж.С. Бхандарі та Р.П.Флуда [3] вже у 1992 році на базі 
розгляду процесу розвитку інструментів теоретичного та емпіричного аналізу криз 
платіжного балансу, було здійснено подальшу розробку аналітичної моделі, що описує 
процес зародження та розвитку кризи платіжного балансу. Базова модель надалі 
розширилась, включаючи альтернативні пост-колапсові режими, умови невизначеності, 
ефекти, що стосуються реального сектору економіки, зовнішні позики та контроль капіталу, 
зміни напрямку імплементації ендогенної монетарної політики тощо. Також розгляди 
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окремих випадків впливу спекулятивних атак на валютні режими та платіжний баланс, 
парадоксу золотого стандарту та шляхів його вирішення (зокрема, правило врівноваження 
цін Саланта) вписуються у приклади економетричних моделей, що стосуються колапсу 
валютних режимів та криз платіжного балансу. 

Теорія кризи платіжного балансу послужила платформою для аналізу явища 
«подвійної кризи», яке бато в чому описує процеси в українській економіці у 2014 році. Дж. 
Л Камінскі та С.М. Рейнхарт ще у 1999р. розглянули взаємозв'язок між кризовими явищами 
у банківському секторі та кризами платіжного балансу і валютними кризами [4]. Було 
введене поняття «twin-crisis», або «подвійної кризи», що позначає випадки, у яких початок 
банківської кризи співпадає з початком кризи платіжного балансу. Після детального 
ретроспективного аналізу часових проміжків, що відповідають кризам у різних економіках, 
(як провідних, так і тих, що розвиваються), було отримано висновки щодо тісного зв’язку 
платіжного балансу та банківського сектору в контексті кризових явищ, що відбуваються. 
Отже припускається можливість прогнозування кризових явищ з метою зменшення 
масштабів їх негативних наслідків. Емпіричний аналіз доводить, що явища, які підпадають 
під визначення подвійних криз, із плином часу частішають. 

За останні десятиріччя кризи платіжного балансу найчастіше відбувались у країнах, 
що розвиваються. Ця проблема є дуже актуальною для української економіки. Останні роки 
показали,що проблема кризи платіжного балансу була значущою і для країн єврозони. 

Висока актуальність даної проблеми обумовлює інтерес до неї зарубіжних та 
українських дослідників, чиї висновки можуть знайти реальне застосування у практиці. 

Так, Г.А. Кальво [5].проводить паралелі між останніми фінансовими кризами на 
ринках, що розвиваються, формує їх спільні риси, а саме: передування кризам значних 
капітальних інвестицій; їх складний зв’язок з внутрішнім фінансовим та нефінансовим 
секторами, іноземними інвесторами та банками тощо; непередбачуваність; стрімке зниження 
темпів росту. 

Використовуючи моделі рівноваги Обстфельда та теоретичне обгрунтування кризи 
платіжного балансу, можна зробити висновок про те, що дефіцит поточного рахунку, хоч і не 
є необхідною умовою для кризи, все ж, поряд із «доларизацією», відіграє значну роль у 
вирішенні кризових ситуацій. Згідно з моделлю кризи платіжного балансу, автор моделює 
реальну ситуацію та досліджує зв’язок дефіциту поточного рахунку та динаміку обсягів 
виробництва. 

У статті М. Шу розглядається теорія криз платіжного балансу та її емпіричне 
застосування для ідентифікації потенціальних індикаторів майбутніх кризових явищ. Автор 
виділяє три основних практичних підходи до криз платіжного балансу: сигнальний, 
дискретний та структурний. З використанням цих підходів, автор робить висновок, що ряд 
індикаторів, які підкріплює теорія криз, можуть бути використані регулюючими органами 
для забезпечення фінансової стабільності. Тим не менш, який би з підходів не 
використовувався, на думку автора, важливим є те, що під час будь-якої кризи окремий ряд 
факторів завжди свідчить про настання такої кризи в найближчому майбутньому. Це можуть 
бути: переоцінка реального обмінного курсу, проблеми ліквідності, швидке зростання 
обсягів позик. Це дає змогу використовувати такі чинники у передкризовому моніторингу  
[6].  

Г. Бюрнсайд розглядає різноманітні валютні кризи як з теоретичного, так і з 
практичного боку. Виділивши основні спільні та відмінні риси, кризи було розділено на три 
групи, відповідно до їх характерних ознак, із подальшим математичним та економетричним 
обґрунтуванням. На основі моделей криз платіжного балансу П. Кругмана та інших., автор 
виділяє необхідні для подолання кризових явищ риси монетарної політики державного 
регулятора, а також шляхи їх запобігання. Основним інструментом монетарного 
регулювання автор вважає процентну ставку, яку необхідно значно підвищувати під час 
валютної кризи, та пом’якшувати одразу ж після припинення кризових явищ [7].  

У статті Т. Майєра автор стверджує, що причиною зростання державного боргу країн 
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єврозони і банківської кризи є криза платіжного балансу, викликана розбіжністю внутрішніх 
реальних обмінних курсів [8]. Сучасна євросистема організовує рух коштів від країн-
кредиторів до країн-боржників, але цей стан речей не здається стабільним через розбіжності 
у обмінних курсах, що скомпрометує євросистему у разі виникнення проблем під час таких 
транзакцій. Як вирішення ситуації, влада має прагнути до створення такої системи руху 
коштів, щоб дефляція мала місце в країнах-боржниках та інфляція - в країнах-кредиторах, 
тобто «економічний біль» відчувався в кожній групі країн і розподілявся між ними таким 
чином, щоб залишати валютний союз захищеним від розпаду.  

Особливе практичне значення для аналізу та моделювання показників зовнішнього 
сектору України мають результати досліджень, в яких аналізуються різні аспекти та 
проблеми платіжних балансів транзитивних економік.  

Так, у статті  Н. Рубіні та П. Вотчела дається оцінка трендів та зрушень, що 
стосуються дефіцитів поточного рахунку транзитивних економік Центральної та Східної 
Європи. Зроблено висновок про те, що існує чотири основних проблеми, що спричиняють 
дефіцит поточного рахунку: розмір дефіциту співвідноситься з ВВП та темпами його росту; 
дефіцит, як правило, є наслідком зростання споживання та низького рівня заощаджень 
населення; значне підвищення реального обмінного курсу призвело до зниження 
конкурентоспроможності країн (втім, таргетування обмінного курсу призводить до 
укріплення економіки); слабка банківська та фінансова системи часто не здатні справлятись 
із значними обсягами руху коштів [9]. 

На основі подальшого дослідження П. Вотчел робить висновки про необхідність 
становлення та постійного розвитку економічної та фінансової інфраструктури, яку не можна 
недооцінювати, адже як прямі, так і фінансові інвестиції потребують відповідного 
сприятливого середовища, до якого відносяться: розвиток законодавства, облікових аспектів, 
що забезпечують інвесторів необхідною інформацією та даними. До того ж, необхідно 
підтримувати підприємницьку діяльність шляхом запровадження низки фінансових та 
юридичних послуг щодо венчурного капіталу, банківських позик та ін [10]. Ці висновки 
залишаються актуальними і для сучасних умов української економіки. 

А. Арісток дослідив практичний зв’язок між поточним рахунком та бюджетом, тобто 
явище так званого «подвійного дефіциту». Із особливою увагою розглядаються країни з 
транзитивною економікою, що розподіляються за географічним принципом на три групи: 
західноєвропейські, центральноєвропейські та країни СНГ. Фактично, ключовим фактором, 
що спричиняє кризу платіжного балансу визнається нестабільність публічного сектору та 
переоцінка валюти, що призводить до дефіциту поточного рахунку, наприклад у Чехії та 
Росії 1997-1998 рр. Слід додати, що аналогічна ситуація простежувалась і в Україні як в 
період 1994-1997рр. так і наприкінці 2013р та початку 2014р. і значною мірою стала 
причиною кризових явищ. 

За допомогою методу часових рядів автор проводить економетричне дослідження 
динаміки сальдо поточного рахунку та державного бюджету у окремих транзитивних 
економіках, та доводить серйозну залежність транзитивних економік від зовнішніх факторів, 
а також наявність у державах з транзитивною економікою парадоксу Фільштейна-Горіока, 
тобто ситуації, коли безперешкодне функціонування міжнародного ринку капіталів дозволяє 
внутрішній нормі інвестицій значно відхилятися від норми заощаджень [11]. 

Найновіші дослідження зосереджуються на аналізі платіжного балансу з урахуванням 
моделей росту. Моделі, що пропонуються, є генералізованими, можуть застосовуватись до 
різних економік, є статистично надійні та можуть бути використаними для аналізу 
показників зовнішнього сектору України та взаємозв’язків динаміки платіжного балансу та 
росту. Так, у роботі А.П. Сірлвала, опублікованій у 2011 році[12], дослідження початкових 
моделей 1979р. доповнено шляхом використання коінтеграційної техніки та останніх 
емпіричних даних. Розглядаються також моделі, що передували створенню вищевказаної, 
такі як модель економічного зростання Харрода-Домара, GAP-аналіз, периферійна модель 
Пребіша. Розроблено численні розширення первинної моделі, в тому числі її генералізація, 
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що дозволяє включати до моделювання багато держав та товарів. Базова модель, яка свідчить 
про те, що зростання ВВП в довгостроковому періоді може бути виражено у вигляді 
відношення зростання експорту до еластичності попиту на імпорт, є статистично надійною. 
Актуальність моделі є беззаперечною, особливо у використанні під час вирішення проблеми 
глобальних дисбалансів у сучасній світовій економіці. 

Таким чином, можна зробити висновок, що сучасні кризові явища в українській 
економіці хоча й обтяжені воєнними факторами, все ж таки мають глибокі внутрішньо 
економічні причини, які нарощувались протягом тривалого часу. Іноді здається, що автори, 
роботи яких згадані в даній статті, описали саме процеси, що відбувались в українській 
економіці протягом тривалого часу. Так, українські автори С.Ніколайчук та В.Хом’як ще у 
статті, яка була опублікована на початку 2013 року, констатували, що українська економіка 
має багато спільних рис із «південними» країнами Єврозони, і криза платіжного балансу в 
2008 – 2009 роках мала схожі причини, а також те, що поточні на той час процеси в 
українській економіці показували необхідність пильнішої уваги до коригування зовнішніх 
дисбалансів при проведенні макроекономічної політики.[13] Тож базові «рецепти лікування 
хвороби» також існують. Нажаль, їх застосування в Україні може бути ще більш болісним 
тому, що здійснені реформи та транзиція не позбавили від глибоко вкоріненого державного 
патерналізму, а реформи почасти виливались у періодичний «шок без терапії». 
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Виявлено проблеми модернізації промисловості України, визначені пріоритети державної 
інвестиційної політики, що мають забезпечити структурні зрушення і оновлення основних засобів у реальному 
секторі економіки.  
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 Починаючи з 70-х рр. 20-го сторіччя спостерігається стійке зростання сектору послуг 
в економіці розвинених країн і зниження частки промисловості. Зокрема, за період з 1970-
2011 рр. частка валової доданої вартості створеної в промисловості розвинених країн 
знизилася з 30,8% до 19,0%, в т.ч. переробної промисловості – з 26,5% до 14,6%[1,с.99]. В 
них відбувається розвиток високотехнологічних передових галузей промисловості, зниження 
екологічного тиску, формується потужний четвертинний сектор. Перехід до 
постіндустріальної економіки здійснювався в умовах відносно сталого інвестиційного 
клімату; реалізації відповідної соціальної, науково-технічної, структурної політики.  

Проте, зниження ваги промисловості мало і негативні наслідки: зниження рівня 
диверсифікації та самозабезпеченості економіки; ріст залежності від стану ринку праці країн 
офшорингу; зниження рівня зайнятості та втрата кваліфікації працівників промисловості; 
соціальна напруга. Темпи промислового зростання розвинених країн є меншими, ніж в 
країнах, що розвиваються [1,с.104]. Досвід подолання фінансової кризи 2007-2009 рр. 
свідчить про недостатню ефективність монетарних заходів і необхідність розвитку реального 
сектору економіки. Дослідження Всесвітнього економічного форуму переконливо доводять, 
що розвиток і зростання промисловості є основою зростання економіки[2,с.12-33].  

В Україні також спостерігається процес скорочення частки промислового 
виробництва у галузевій структурі ВВП: за період 2000-2012 рр. частка промисловості у 
доданій вартості зменшилася з 36% до 29% за даними Світового банку. Проте дане явище не 
супроводжується і не є наслідком формування сучасної постіндустріальної економіки; 
відбувається в умовах затяжної комбінованої кризи; обмеженості інвестиційних ресурсів. 
Інвестування в промислові об’єкти носить фрагментарний характер. Позитивні тенденції 
розвитку економіки 2000-2007 рр. були зв’язані переважно з екзогенними чинниками. Наразі 
знижується конкурентоздатність продукції на регіональних та світовому ринку, зокрема в 
структурі експорту частка промислової високотехнологічної продукції у 2010 р. склала 
1,99%, в той час як в розвинених країнах цей показник досягає 32%[3,с.3]. Економіка 
характеризується низькою ефективністю, високим рівнем ресурсомісткості, відсутністю 
ефективної системи соціального забезпечення.  

На сьогоднішній момент в умовах військового конфлікту на сході країни формуються 
регіональні епіцентри деіндустріалізації. Розвиваються кризові явища в фінансовій системі 
країни. За попередніми даними Державної служби статистики у 2014 році індекс 
промислової продукції склав 82,1%, в т.ч. у металургійному виробництві – 85,1%, у 
машинобудуванні – 787%. Отже, формування промислової інвестиційної політики є 



 51

актуальною проблемою та  має використовувати досвід реіндустріалізації розвинених країн з 
врахуванням національної специфіки.  

Реіндустріалізація розглядається як відновлення виробничого та промислового 
потенціалу на нових технологічних засадах, що передбачають розвиток найпередовіших 
технологій. Реіндустріалізація в розвинених країнах супроводжується поверненням 
виробництва в країни базування, т.зв. решорінгом. В США підприємствам, що здійснюють 
решорінг, надаються значні податкові пільги. В Європейській співдружності політика 
реіндустріалізації визнана пріоритетною. В січні 2014 року Європейська комісія видала 
комюніке «За європейський промисловий ренесанс», в якій декларовано намір до 2020р. 
довести частку переробної промисловості у ВВП з 15% до 20%[4,с.25].  Визначеними 
пріоритетами є: посилення конкурентоспроможності промисловості; підвищення потенціалу 
внутрішнього ринку шляхом розвитку необхідної інфраструктури, створення спрощеної та 
передбаченої нормативно-правової бази, інтеграції ринку капіталів; покращання 
можливостей навчання та професійної освіти; сприяння мобільності громадян; 
диверсифікація доступу до енергії та сировини по обґрунтованих цінах; розгортання та 
широке використання європейських та національних інструментів фінансування; 
кредитування реального сектора через Європейський інвестиційний банк; розвиток 
альтернативних джерел фінансування; сприяння поступовій інтеграції європейських малих 
та середніх підприємств в глобальні ланцюжки створення вартості для підвищення їх 
конкурентоспроможності на глобальних ринках.  

Передумовами реалізації політики реіндустріалізації в розвинених країнах є набутий 
досвід реалізації неселективної промислової політики; сприятливий інвестиційний клімат; 
розвинена державна та корпоративна підтримка наукової та інноваційної діяльності.  

В Україні формування політики реіндустріалізації має враховувати недостатній 
розвиток інфраструктури, втрату наукового потенціалу, проблеми  нормативно-правової 
бази, руйнування промислових комплексів сходу країни. Однією з головних проблем є 
нестача інвестиційних ресурсів. В Україні спостерігається значна потреба у промислових 
інвестиціях через надмірне зношення основних засобів, зокрема у галузях з потенціалом 
високотехнологічного виробництва: ступінь зношеності основних засобів у промисловості за 
2001-2010 р. зріс з 52% до 63,8%, в т.ч. у машинобудуванні з 57,1% до 84,3%[1,с.151]. Частка 
інвестицій у переробну промисловість у 2001 – 2010  рр. зменшилася з 51,9% до 48,7%, 
частка інвестицій у машинобудування не перевищує 7% [1, с.155].  Перелічені проблеми 
супроводжуються: 

 відсутністю диверсифікованих форм господарювання, що здатні до консолідації 
капіталів, генерування великих інвестиційних проектів, формування логістичних 
систем, налагодження кооперації підприємств, створення замкнених циклів 
виробництва, розширення ринків;  

 обмеженістю власних коштів через погіршення фінансового становища підприємств 
переробної промисловості, застосування застарілих норм амортизації для більшості 
основних засобів;  

 неефективною бюджетною підтримкою та відсутністю узгодженої промислової 
політики;    

 недостатнім залученням прямих іноземних інвестицій у промисловість;  
 нерозвиненістю альтернативних джерел інвестування внаслідок недосконалості і 

нормативно-правової бази; низького рівня захисту прав інвесторів тощо.  
Державна політика промислового розвитку має формуватися в рамках державно-

приватного партнерства, національних проектів та прозорої системи держзамовлень шляхом 
поєднання національних інтересів і переваг з інвестиційно-інноваційним потенціалом 
приватних структур. 

Інституціональне забезпечення реіндустріалізації має сприяти зниженню 
інвестиційних ризиків, комплексному використанню інвестиційного потенціалу в межах 
кластерів, формуванню національної інноваційної системи, вдосконаленню стандартизації.  
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Бюджетна політика повинна сприяти реіндустріалізації шляхом зменшення вартості 
кредитів, формування інфраструктури, часткового фінансування купівлі прав 
інтелектуальної власності. Необхідно переглянути амортизаційну політику у напрямку 
підвищення норм амортизації та введення амортизаційних бонусів, насамперед, для науково-
конструкторських організацій і підприємств, що використовують високотехнологічне 
обладнання та випускають наукоємну продукцію. Водночас слід посилити контроль за 
цільовим використанням амортизаційних коштів та застосуванням відповідних податкових 
пільг. 

Фіскальні заходи мають здійснюватися у бік зниження податкового навантаження та 
вдосконалення системи податкових пільг, протидії відпливу капіталу за рахунок 
регулювання трансфертного ціноутворення, запобігання вимиванню інвестиційних ресурсів 
промислових підприємств.  

Держава має сприяти розвиткові альтернативних джерел фінансування інвестиційної 
діяльності, зокрема здійснювати правову підтримку структур фінансового лізингу, створення 
національного фонду сприяння розвитку лізингу, який виступав би гарантом при 
інвестуванні, кредитуванні та страхуванні лізингових угод.  Акумуляція інвестиційних 
ресурсів можлива в рамках інвестиційно-орієнтованих галузевих і диверсифікованих форм 
промислової діяльності (венчурного бізнесу, холдингів, ФПГ, СП, ТНК, консорціумів), що 
сприяють збереженню збалансованого корпоративно-коопераційного каркасу економіки 
через регулювання міжгалузевого руху капіталу і сполучення інвестицій з інноваціями. 

Зовнішньоекономічна політика держави повинна передбачати: зменшення мита на 
товари високотехнологічних та складних технологічних ланцюгів, що збільшують валову 
додану вартість; запровадження спеціальних фінансових заходів, спрямованих на підтримку 
експорту. 

Регіональна політика держави має бути спрямована на визначення регіональних 
пріоритетів реструктуризації промисловості регіонів з урахуванням їх особливостей, а також 
на формування відповідних індустріальних парків та інноваційних кластерів; створення 
привабливого інвестиційного клімату за рахунок оптимізації податкових механізмів для 
бюджетонаповнюючих галузей промисловості регіону. 
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The article reveals the essence of scientific and technological development in the context of economic security 
of Ukraine. The main trends of scientific and technological development of Ukraine on base indicators of research and 
innovation activities are analyzed. The real and potential threats to economic security of the state, caused by negative 
processes in science and technology are defined. 
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У статті розкрито й обґрунтовано сутність науково-технологічної розвитку в контексті 
економічної безпеки України. Проаналізовано основні тенденції науково-технологічного розвитку України за 
базовими показниками наукової та інноваційної діяльності. Визначені реальні та потенційні загрози 
економічній безпеці держави, що зумовлені негативними процесами в науково-технічній сфері. 

Ключові слова: науково-технологічний розвиток, економічна безпека, інноваційна діяльність, науково-
технологічна безпека. 

 

В сучасній економічній теорії доведена ключова роль науково-технологічного 
чинника економічного зростання. Стала безпека і стале зростання визначаються, відповідно 
до більшості економічних моделей, сукупністю капіталовкладень, розвитком людського 
капіталу і рівнем базових технологій виробництва продукції. Кожна компонента тут є 
важлива. Розвиток технологій, як функція науково-технічної і інноваційної діяльності 
суспільства, відіграє в розвинених індустріальних і особливо - постіндустріальних 
суспільствах важливу роль. Забезпечення тісного і неперервного взаємозв’язку 
фундаментальної, прикладної науки та інноваційної діяльності є визначальним фактором 
результативності науково-технічної діяльності як галузей економіки, так й інноваційного 
розвитку держави. Важливість науково-технологічного розвитку країни є беззаперечною, але 
в складній політичній і економічній ситуації державне фінансування галузі науки та 
інновацій знижується у зв’язку з економію держбюджету. Скорочення обсягів витрат на 
розвиток науки призводить до сповільнення інноваційного розвитку держави.  

Безпека нашої держави, зокрема її воєнна, соціальна, науково-технічна, фінансова та 
інтелектуальна складові, у 2014-2015 рр. перебувають у надзвичайно складному становищі. 
Зрозуміло, що безпека є прямим результатом використаних технологій. Без супутнього 
розвитку людського капіталу, наприклад навчання персоналу, впровадження нових 
технологій призводить до зростання техногенних ризиків. Проте, безпека і сталість 
соціально-економічних систем прямо пропорційно залежать від розвитку фундаментальних 
досліджень, з яких і утворюються нові технології. 

Державна науково-технічна та інноваційна політика це системна цілісність, що 
визначає напрямок і механізми розвитку держави. Прогресивний розвиток економіки 
залежить від забезпечення науково-технологічної безпеки, і не можливий без внеску науки, 
освіти, інновацій і нових технологій, що вирішальним чинником економічного зростання 
будь якої держави [1, с.137]. 

Науково-технічна безпека (НТБ) – це стан захищеності наукового потенціалу 
держави, наявних в країні конкурентоспроможних технологій, а також недопущення та 
усунення наслідків технологічної недосконалості і господарської діяльності [2]. 

Від науково-технічного потенціалу країни залежать рівень і темпи науково-технічного 
прогресу. Останні десятиліття проблеми інноваційного розвитку були предметом особливої 
уваги економістів усього світу.  

Національні наука і техніка розглядаються зараз як найважливіші засоби, що 
забезпечують всебічне благополуччя держав у сучасному періоді світової економічної 
конкуренцією. Наприклад, Фінляндія у 2009 р. збільшила фінансування науки на 
державному рівні на 14%; в Японії збираються зосередити фінансування на пріоритетних 
галузях, таких, як сфера безпеки, харчування і охорона навколишнього середовища (будуть 
це фінансувати), в Німеччині пропонується фінансувати науково-дослідну роботу не всіх 
університетів, а окремих інноваційних проектів. Ключовим у цій роботі є те, що наука, бізнес 
і влада мають співпрацювати — цей трикутник має бути, скажемо так, рівностороннім. У 
Японії, Німеччині чи Фінляндії криза вже змусила подивитися на ситуацію саме так. Там 
бізнес зацікавлений у інноваціях не тільки в силу свого світогляду, а й у силу того, що там 
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існують різні способи стимулювання бізнесу підтримувати науку та інновації. Натомість в 
Україні бізнес є абсолютно байдужим до інновацій. І проблема навіть не в тому, що він їх не 
фінансує. Одна з причин, чому ми нині маємо такі наслідки кризи: всі ці 18 років 
незалежності бізнес, який народжувався, хотів швидких коштів. Він капіталізував себе: 
створився цілий клас олігархів на підставі сировинної, видобувної економіки за рахунок 
сприятливої кон’юнктури на світових ринках. Але не модернізувавши, не реконструювавши, 
нічого не вклавши у модернізацію виробництва, український бізнес багато в чому потерпає 
сам [2]. 

У 1990 р. в Україні 36% усіх підприємств були інноваційними, у 1994 р. таких було 
26%, а у 2010 році лише 13%. В країнах ЄС мінімальний показник інноваційної активності 
має Португалія - 26%, Греція - 29%, але й тут вони є удвічі більшими, ніж в Україні. А в 
розвинених країнах Європи інноваційна активність є ще вищою, зокрема у Данії - 71%, 
Ірландії - 74%, Нідерландах - 62%, Австрії - 67%. Україна на початку 90-х входила в сімку 
інноваційних та інтелектуальних держав, а на даний час цей показник зменшився мінімум 
удвічі.  

За оцінками академіка Б. Патона, кількість винахідників за цей час в нашій країні 
зменшилася у 20 разів, що свідчить про втрату двох третин інтелектуального потенціалу. Ось 
чому технологічне відставання загрожує економічній та національній безпеці, а також 
негативно впливає на позиції країни в міжнародних рейтингах. У 2014 р. за оцінками 
Всесвітнього економічного форуму в Женеві Україна серед 154-х країн зайняла в сфері 
вищої освіти 46 місце, у сфері інноваційного розвитку - 52, за оснащеністю сучасними 
технологіями - 65, а у сфері захисту прав інтелектуальної власності - 114 [3]. 

Інноваційна економіка може розвиватися лише за умов ефективного використання 
інтелектуального потенціалу. Переважно в Україні інтелектуальна власність практично не 
враховується ні в собівартості продукції, ні в балансі вартості підприємств - вона становить 
менше 1% вартості. А в країнах ЄС нематеріальні активи, тобто об’єкти права 
інтелектуальної власності, становлять 50-68% вартості майна підприємств [4]. 

Кадровий потенціал науки завжди був сильною стороною держави і протягом 
багатьох років визначав місце України серед провідних європейських країн: за чисельністю 
науковців - близько 0,54 % від чисельності економічно активного населення (у тому числі за 
чисельністю дослідників - 0,41 %). Насиченість науковими кадрами в Україні й зараз 
відповідає рівню таких країн, як Іспанія, Польща, Чехія, Угорщина, однак є вдвічі меншою за 
середнє значення цього показника в країнах ЄС (1,2 %) та майже в чотири рази менше, ніж у 
найбільш забезпеченій науковими кадрами серед європейських країн Фінляндії (2,0%) [5]. 

За даними офіційної статистики, науково-технічними розробками у 2013 р. в Україні 
займалось 123,2 тис. осіб. Загалом обсяг науково-технічних робіт, виконаних власними 
силами організацій (підприємств) в України протягом 2013 р. становив 11781,1 млн. грн., цей 
показник на 4,7% вищий порівняно з 2012 р. (табл. 1). 

Таблиця 1 
Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами 
організацій (підприємств) України у 2007-2013 рр. (млн.грн.) [6] 

Роки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Усього 6700,7 8538,9 8653,7 9867,1 10349,9 11252,7 11781,1 
фундаментальні 
дослідження 1504,1 1927,4 1916,6 2188,4 2205,8 2621,9 2695,4 
прикладні дослідження 1132,5 1545,6 1412 1617,1 1866,7 2057,7 2087,8 
науково-технічні 
розробки 3303,1 4088,2 4215,9 5037 4985,9 5369,9 5772,8 
науково-технічні 
послуги 761 977,7 1109,2 1024,6 1291,5 1203,2 1225,1 

 

Проаналізувавши обсяги реалізованої інноваційної продукції протягом 2007-2013 
років, ми спостерігаємо циклічну тенденцію, протягом 2011-2013 років спостерігається спад 
обсягів реалізації, але найнижчих показник був у 2009 році (рис. 1.). Знизився обсяг нової 
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інноваційної продукції для ринку і також поставки на експорт на 2121,4 та 2698,5 млн. грн. 
відповідно.  

 
Рис.1. Обсяг реалізованої інноваційної продукції протягом 2007-2013 рр. 

 

Прогресивний розвиток науки потребує значних фінансових надходжень з боку 
держави, проте набагато важливішим є фінансування бізнесом нових наукових досліджень і 
впровадження у свою діяльність вже наявних високотехнологічних розробок. Така ситуація 
не дозволяє забезпечити неперервність процесу створення інноваційної продукції: від ідеї до 
впровадження. Тому винаходи і технології не знаходять свого швидкого застосування і 
архівуються ще на стадії проекту. 

Дослідимо також джерела фінансування наукових та науково-технічних робіт. В 
Україні фінансування здійснюється за рахунок коштів з держбюджету, власних коштів 
наукових інститутів, підприємств, організацій, коштів замовників вітчизняних організацій, 
коштів іноземних держав, та інших джерел фінансування (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Розподіл обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт за 

джерелами фінансування 2007-2013 рр. (млн.грн.) 
 

У 2013 р. найбільшу частку у розподілі обсягу фінансування інноваційної діяльності в 
промисловості складало фінансування за рахунок власних коштів 79%, значно менше - 
кошти інвесторів з іноземних держав 13,2% та інших джерел 10,7% (табл.2).  
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Таблиця 2 
Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості [5] 

2010 2011 2012 2013 

Показник млн. 
грн. 

% до 
загаль-
ного 
обсягу 

млн. 
грн. 

% до 
загаль-
ного 
обсягу 

млн. 
грн. 

% до 
загаль-
ного 
обсягу 

млн. 
грн. 

% до 
загаль-
ного 
обсягу 

Усього 8045,5 100,0 14333,9 100,0 11480,6 100,0 9562,6 100,0 
у тому числі за рахунок  

держбюджету 87,0 1,1 149,2 1,0 224,2 2,0 24,7 0,3 

місцевих бюджетів 5,7 0,1 12,3 0,1 17,6 0,1 157,7 1,6 
власних коштів  4775,2 59,4 7585,5 52,9 7335,9 63,9 6973,4 72,9 
коштів інвесторів:  
вітчизняних 31,0 0,4 45,4 0,3 154,5 1,3 123,7 1,3 
іноземних держав  2411,4 30,0 56,9 0,4 994,8 8,7 1253,2 13,2 
інших джерел  735,2 9,0 6484,6 45,3 2753,6 24,0 1029,9 10,7 

 

У 2011-2013 рр. спостерігалася значне зниження фінансування інноваційної 
діяльності, порівнявши 2012 р. і 2011 р. це на 2853,3 млн. грн. менше, а у 2013 р. 
фінансування зменшилось на 4771,3 млн. грн. порівняно з 2011р. Також у 2013 р. відбулася 
різка зміна структури фінансування наукових та науково-технічних робіт, в результаті чого 
частка коштів держбюджету зменшилася до 0,3%, а питома вага коштів бюджетів та 
іноземних держав зросла відповідно від 1,6% та 13,2% у 2013 р. Ця тенденція негативно 
впливає на стан економічної безпеки держави, оскільки послаблюється власний науково-
технічний потенціал модернізації промислового виробництва. 

Дослідження показників, що характеризують наукову та науково-технічну діяльність 
організацій (підприємств) та інноваційну діяльність промислових підприємств України дає 
можливість визначити позитивні і негативні фактори впливу на НТБ держави. В умовах 
кризи особливого значення набуває вибір оптимальних шляхів забезпечення НТБ, як 
передумова забезпечення сталого розвитку країни. Актуальність аналізу проблеми НТБ 
України та її регіонів визначається розвитком багатьох негативних факторів (спад 
виробництва, зниження рівня життя населення, спад престижності наукової праці, зниження 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції та ін.) в економіці нашої держави. Ситуація, 
що склалася сьогодні в політичній, соціально-економічній сферах країни, негативно впливає 
на підґрунтя національної безпеки країни. Тільки потужна і збалансована економіка, що 
розвивається стабільно, може забезпечити ефективну національну безпеку. 

Важливими напрямками вирішення проблеми підвищення НТБ країни є: визначення 
взаємозв’язків науково-технологічної безпеки та інших складових безпеки, створення 
системи моніторингу науково-технологічної безпеки.  

Основними реальними та потенційними загрозами економічній безпеці держави, є: 
- низьке фінансування модернізації виробництва; 
- різке зниження рівня технологічного розвитку України; 
- зниження конкурентоспроможності виробництва, інвестиційної привабливості, 

інноваційної та науково-технічної активності, скорочення досліджень за пріоритетними 
напрямами інноваційної діяльності; 

- критична залежність національної економіки від кон’юнктури зовнішніх ринків, 
низькі темпи розвитку внутрішнього ринку; 

- надмірна монополізація ринку товарів; 
- проблеми безпечної експлуатації промислових об’єктів, споруд та інженерних мереж; 
- відсутність чіткої стратегії щодо державної підтримки пріоритетних науково-

технічних напрямів, які є основою вітчизняного високотехнологічного і наукоємного сектора 
економіки. 

- недостатнє інвестування інноваційних проектів та процесу широкомасштабного 
впровадження технологій в господарську діяльність. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
 

В статті розглянуто місце та роль екологічної складової сталого розвитку роздрібної торгівлі. 
Охарактеризовано екологічну складову сталого розвитку, яка безпосередньо впливає на забезпечення 
ефективного функціонування роздрібної торгівлі на основі соціо-еколого-економічних комплексів у режимі 
поступового поліпшення умов та якості  життя населення. 

Ключові слова. Роздрібна торгівля, сталий розвиток, екологічна відповідальність, споживання, 
соціальний аудит, соціальне партнерство. 

 

In the article the place and role of the environmental component of sustainable retail development. 
Characterized environmental dimension of sustainable development, which directly affects the effective functioning of 
retail-based socio-ecological-economic systems in a mode of gradual improvement of conditions and quality of life. 

Keywords. Retail trade, sustainable development, environmental responsibility, consumption, social audit, social 
partnership. 
 

Вступ. В українській економіці проводяться кардинальні реформи, здійснювані на 
макро- і мікрорівнях. Цей процес проходить в умовах євроінтеграції та стрімких змін у 
політичному і громадському житті країни. Успіх реформ як зазначають науковці, значною 
мірою залежить від сталого розвитку економіки. Політика сталого розвитку ґрунтується на 
трьох нероздільних складових: екологічному добробуті, дружньому до природи виробництві 
й гармонійному суспільстві. У кожної країни повинен бути свій шлях до сталого розвитку. 
Україна, як європейська держава, повинна стати на такий шлях, який базується, по-перше, на 
усвідомленні сучасної ноосферної ідеї і, по-друге – на врахуванні зовнішніх та внутрішніх 
загроз національним інтересам держави. За такого підходу сталий розвиток можна 
розглядати як стратегічну мету політики розвитку України у її геополітичному, 
європейському та національному вимірах, а розробка і реалізація стратегії сталого розвитку 
повинна здійснюватися поетапно та послідовно [1]. Головну роль у цьому процесі мусить 
відігравати держава, яка має гарантувати безпеку в політичній, економічній, соціальній, 
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http://www.kmu/gov/ua�


 58

екологічній, науково-технологічній, оборонній та інших сферах національної безпеки.  
Безперечно, проблемам сталого розвитку приділяється значна увага, а дослідження їх 

теоретичних і практичних аспектів знайшли відображення в працях видатних вітчизняних та 
зарубіжних учених: О.І. Амоші, В.П. Антонюк, Н.О. Афендікова, І.Ф. Гнибіденка, 
В.М. Гейця, Ю.Е. Губені, О.Ф. Новікової та інших. Безсумнівно, що для забезпечення 
сталого макроекономічного розвитку країни необхідний диференційований концептуальний 
підхід до розвитку агентів національної економіки [2]. У зв’язку з цим, обґрунтування 
напрямів екологізації роздрібної торгівлі, як складової сталого розвитку нашої держави, є 
одним із сучасних завдань. 

Виклад основного матеріалу. Значна роль у формуванні сталого розвитку держави, 
забезпеченні ефективного функціонування системи обігу споживчих товарів відведена сфері 
роздрібної торгівлі як важливій складовій внутрішнього ринку. Сучасні тенденції розвитку 
роздрібної торгівлі є одним із наочних індикаторів економічного розвитку держави. Вона 
посідає особливе місце в національному господарстві, забезпечує товарно-грошовий обмін у 
формі купівлі-продажу на суму, що становить близько 2 трлн грн в рік, задовольняє майже 
80% матеріальних потреб населення, залучаючи до обороту величезні товарні ресурси. Поряд 
з цим, забезпечує зайнятість 22,3% трудових ресурсів країни. Формує 15,7% ВВП [3]. 

В нашому дослідженні роздрібну торгівлю ми розглядали з позицій сталого розвитку 
економіки країни, основну увагу зосередивши на екологічній складовій її розвитку, оскільки 
торгівля не здійснює такого негативного впливу на навколишнє середовища як добувна та 
переробна промисловості чи сільське господарство, тому процес її екологізації на сьогодні 
вивчений в найменшій мірі. 

Сталість у роздрібній торгівлі насамперед проявляється через її вплив на людський 
розвиток та акцентує увагу на проблемах: доступності обслуговування в територіальному, 
соціальному й інших вимірах; відповідальності торговельних мереж за якість продукції; 
екологічного інформування та споживчої культури населення. У відповідності з вище 
зазначеним нами сталий розвиток сфери роздрібної торгівлі визначається як така динаміка 
цієї системи, за якої під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників не порушуються 
раціональні комбінації між її основними елементами, що обумовлює інтегровану здатність 
виконувати функції з обслуговування населення з урахуванням соціальних стандартів, а 
також мінімізації негативного впливу на довкілля згідно з ідеологією сталого розвитку  

Роздрібна торгівля є посередником між виробником продукції та споживачем цієї 
продукції, що дозволяє впливати як на першого, так і на другого. Вплив на екологізацію 
виробника може проявлятися через не допущення реалізації не екологічної продукції (ГМО, 
продукція, що не відповідає екологічним стандартам) та підвищення екологічних вимог до 
продукції (внутрішні вимоги торговельного підприємства за необхідністю можуть 
перевищувати вимоги прописані законодавством). Більш високі екологічні вимоги 
торговельних підприємств стимулюватимуть постачальників підвищувати екологічність 
виробленої ними продукції. В той же час торговельне підприємство може здійснювати ряд 
заходів щодо виховання в екологічному напрямку свого споживача, шляхом стимулювання 
продажу більш екологічної продукції, здійснювати інформаційну діяльність серед населення.  

Оцінка впливу торгівлі на стан довкілля, почала всебічно вивчатись порівняно 
недавно – з 90-х років минулого століття. Саме тоді сформувався такий новий напрямок як 
екологічно відповідальна торгівля – це така торгівля, що приносить економічні та соціальні 
вигоди та мінімізує негативні екологічні наслідки у країні [4].  

Для того щоб зрозуміти за якими критеріями можна оцінити ступінь екологічної 
відповідальності об’єктів роздрібної торгівлі, звернемося перш за все до світового досвіду. 
Наочним тут є рейтинг, що складається організацією Грінпіс. Для складання цього рейтингу 
організація використовує ряд критеріїв, які продемонстровано на рис. 1.  



 59

 
Рис. 1. Оцінка ступеню екологічної відповідальності супермаркету  

 

Як можна помітити, рейтинг Грінпісу «Зелений супермаркет» охоплює лише одну зі 
сфер екологічної відповідальності магазина пакування, і практично не зачіпає багато інших 
[5]. 

На сьогодні в світі екологічну відповідальність роздрібної торгівлі прийнято 
оцінювати за цілою низкою критеріїв на основі концепції життєвого циклу товарів і послуг. 
Іншими словами, вплив товарів або послуг на навколишнє середовище простежується на всіх 
етапах їх життєвого циклу. 

На нашу думку, необхідно виділити наступні сфери діяльності роздрібної торгівлі, які 
повинні бути врегульовані з точки зору впливу на навколишнє середовище:  
 споживання електроенергії. В екологічно орієнтованому магазині повинно 
мінімізуватися споживання електроенергії, наприклад, за рахунок вимкнення освітлення в 
неробочий час (за винятком аварійного), максимального використання природного 
освітлення, встановлення датчиків руху, використання енергоефективного 
електрообладнання та накопичувальних акумуляторних. 
 водоспоживання. В магазинах повинно проводитися регулярний облік споживання 
води, в системі водопостачання все обладнання повинно бути справним; для водонагріву, по 
можливості, використовувати сонячну енергію та теплові насоси. 
 температурний і повітряний режими приміщення. Наприклад, встановлювати нижнє 
значення для температури в приміщенні влітку і вищі значення для температури взимку.  
 відходи. Одна з найважливіших вимог для екологічно відповідальної роздрібної 
торгівлі – це організація системи роздільного збору сміття та подальшого вивезення його на 
переробку, а також збір і безпечна утилізація небезпечних відходів, таких як акумулятори, 
батарейки та ртутні лампи. У той час як у всьому світі одним з найбільш важливих аспектів 
впливу на навколишнє середовище є енергоспоживання, в Україні пріоритетною проблемою 

ООццііннккаа  ссттууппееннюю  ееккооллооггііччннооїї  ввііддппооввііддааллььннооссттіі  ссууппееррммааррккееттуу    
((««ЗЗееллеенниийй  ссууппееррммааррккеетт»»))  

Негативні показники Позитивні показники 

Наявність платних або безкоштовних 
одноразових поліетиленових пакетів з 
ручками на касі; 

Додаткові прозорі поліетиленові пакети; 

Псевдоекологічні пакети на касах; 

Продаж продуктів в одноразових 
піддонах; 

Наявність паперової реклами; 

Упаковка сумки відвідувача магазину в 
поліетиленову плівку на вході в торговий 
зал 
 

Використання пакетів із вторинної сировини; 

Можливість прийому оборотної тари в магазині; 

Продаж фасованих продуктів з можливістю 
використання покупцем власної тари; 

Продаж товарів в упаковці великих обсягів; 

Використання оборотної тари в промисловій 
упаковці; 

Роздільний збір відходів і здача їх в переробку 

дестабілізатори (значення «-») стабілізатори (значення «+») 

Їх сума дає інтегрований оціночний бал ступеня екологічної відповідальності 
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варто вважати саме відходи. 
 асортимент товарів. В асортименті екологічно відповідальних магазинів у різних групах 
товарів повинні бути представлені екологічно дружні товари. Це можуть бути 
екосертифіковані товари, продукція з вторинної сировини, енергоефективна техніка, 
продукти місцевого виробництва. 
 пакувальні матеріали. На підприємстві роздрібної торгівлі в якості альтернативи 
одноразовим пластиковим пакетам та упаковці повинні використовуватися екологічно 
переважні види упаковки, наприклад, багаторазові сумки, поворотна тара, пакети з вмістом 
вторинної сировини або пакети з біополімерів, що розкладаються в навколишньому 
середовищі на органічні сполуки.  
 господарська діяльність і закупівлі. На екологічно відповідальних підприємства 
роздрібної торгівлі повинен бути так званий план «зелених закупівель», в якому визначені 
екологічні рекомендації для прийняття рішень про покупку тієї чи іншої продукції. 
 внутрішня екологічна політика. На підприємствах роздрібної торгівлі в складі 
керівництва мають бути відповідальні особи за екологічний менеджмент в магазинах. 

Крім зниження власного впливу на навколишнє середовище, екологічно відповідальна 
роздрібна торгівля також приділяє велику увагу роботі з покупцями, інформуючи їх про 
екологічну політику компанії і стимулюючи їх знижувати своє негативний вплив на 
навколишнє середовище. 

Найбільші світові торговельні мережі, такі як Walmart, Tesco, Carrefour вже мають 
досвід успішного впровадження різних екологічних ініціатив, які не тільки поліпшили їх 
імідж в очах споживачів, але стали можливістю для скорочення витрат і підвищення 
ефективності діяльності підприємства. Зокрема, Walmart робить кроки в цьому напрямі 
відразу в декількох аспектах: скорочення відходів, перехід на альтернативні джерела енергії, 
підтримка місцевих виробників, розширення асортименту продуктів здорового харчування та 
ін. Зокрема в 2012 р. цим підприємством були визначені основні напрями роботи для 
забезпечення сталого розвитку, серед яких: зниження викидів парникових газів (максимальне 
усунення витоків холодоагентів в холодильних установках; використання новітніх 
технологій освітлення; підвищення ефективності логістики перевезення товарів); зниження 
вивезення відходів на звалища (розподільний збір відходів та вивезення їх на переробку); 
зниження споживання пластикових пакетів (за рахунок системи скидок на використання 
багаторазових сумок (Бразилія);  використання пакетів з вторинної сировини); підтримка 
місцевих фермерських господарств (збільшення частки товарів вироблених місцевими 
виробниками); розробка індексу сталого розвитку для роздрібної торгівлі в цілях просування 
ідей відповідального споживання і полегшення покупцям вибору екологічно дружніх товарів 
та інші. 

У відповідності з концепцією сталого розвитку стратегічними цілями екологізації 
роздрібної торгівлі України є: задоволення потреб населення, у високоякісних товарах та 
послугах; запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, в тому числі 
на соціально значущі продовольчі товари; запровадження сучасних стандартів торговельного 
обслуговування; оптимізація і структурна перебудова торговельної мережі; урегулювання 
відносин, пов’язаних з організацією та функціонуванням роздрібних ринків; удосконалення 
системи показників статистичного спостереження за діяльністю підприємств торгівлі. 
Зокрема, вдосконалення статистичної звітоності, оскільки наші спроби детального 
проаналізувати статистичну інформацію щодо утворення ними відходів, не дали змоги 
реально оцінити ситуацію яка склалась. В 2012 р. кількість підприємств, які були охоплені 
спостереженням, склала 69 од. в цьому році функціонувало 10754 підприємства. Саме в 
цьому напрямі варто зобов’язати, хоча б великі підприємства роздрібної торгівлі подавати 
звітність щодо утворення відходів, вивезення, роздільне збирання відходів і так далі.  

Висновки. Для забезпечення екологізації роздрібної торгівлі необхідно: здійснити 
переведення роздрібної торгівлі на інноваційний шлях розвитку за рахунок: створення 
ефективного конкурентного середовища в системі роздрібної торгівлі на національному та 
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регіональних рівнях; запровадити жорстку систему ресурсозбереження на підприємствах 
роздрібної торгівлі на основі: стимулювання раціонального споживання всіх ресурсів; 
сформувати сучасну модель споживання – ресурсозаощадливу, оптимальнораціональну, 
екологобезпечену; удосконалити систему моніторингу рівня екологічного навантаження 
роздрібної торгівлі на екосистеми; розробити і впровадити програму екологізації об’єктів 
роздрібної торгівлі, що включатиме: забезпечення капітального ремонту і модернізації 
основних фондів об’єктів роздрібної торгівлі; встановлення жорстких національних та 
регіональних екологічних стандартів виробництва та контроль за їх дотриманням; створення 
комплексної систем збору, переробки та утилізації побутових відходів від функціонування 
роздрібної торгівлі на основі впровадження системи окремого збору і вивезення побутових 
відходів. 
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В Україні вугільна промисловість є стратегічною галуззю економіки країни. Вугілля 
являється єдиною енергетичною сировиною, запасів якої потенційно достатньо для повного 
забезпечення енергетичної безпеки держави. Саме від  стабільності вугільної промисловості 
залежить робота суміжних галузей – електроенергетики, металургії, хімічної промисловості, 
забезпечення паливом та енергією комунально-побутового сектору країни.  

Питанням розвитку та перспектив вугільної промисловості України приділяли увагу 
ряд вітчизняних науковців. Зокрема, Ю. Макогон, О. Амоша, Л. Стариченко, Д. 
Череватський, В. Пшенична, С.  Плачкова, Я. Булич, Ю. Огаренко., Л. Клименко, С. 
Соловйов, Г. Норд, С. Дорогунцов. Крім того, існують досить глибокі дослідження авторів 
щодо тенденцій змін валютного курсу гривні в Україні: В. Глухова, О. Козакевич, А. Задоя, 
О. Ривак, В. Загарій, О. Марченко. Але з вищенаведених науковців жоден не намагався 
пов’язати тенденції розвитку вугільної промисловості та зміни курсу вітчизняної валюти в 
Україні.   

http://www.kneu.kiev.ua/journal/ukr/article/2006�
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Тому мета дослідження – виявити закономірності розвитку вугільної промисловості та 
валютного регулюванням в Україні.  

Поклади вугілля в Україні в основному зосереджені у Донецькому, Львівсько-
Волинському антрацитових басейнах та Дніпропетровськом буро-вугільному. Тобто, 
найбільше родовищ знаходиться в Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях (до 
95%). 

Незважаючи на те, що Україна являється третьою за обсягом по виробництву вугілля 
в Європі і експортером цього ресурсу, опинилась в надзвичайно серйозній енергетичній 
кризі, яка жорстко посилена газовою політикою сусідніх країн, та анексією власних 
історичних територій. Згідно офіційних даних, 20% промислового потенціалу України 
опинились на окупованій території, із яких майже 50% - фізично знищені. Відповідно, обсяг 
вугілля в Україні протягом 2014 року досяг мінімального рівня за всю історію її 
Незалежності (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динаміка обсягу видобутку вугілля в Україні протягом 2000-2014 років, 

складено за даними [1] 
 

Порівняно з попереднім роком обсяг видобутку вугілля в Україні у 2014 році знизився 
на 77%. Із 150 вугледобувних шахт на підконтрольній території України залишилось лише 35 
державних шахт, 20 із яких знаходяться в робочому стані.  

 
Рис. 2 Динаміка середнього офіційного курсу гривні щодо долара, встановленого НБУ 

протягом 2000-2014 рр., складено за даними [2] 
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Згідно даних, представлених на рис. 1, спостерігається хвильова структура видобутку 
вугілля в Україні. Так, до 2009 року видно скорочення з локальними і незначними 
збільшеннями обсягу видобутку вугілля, протягом 2010-2012 спостерігається планомірне 
щорічне збільшення, а з 2013 року – катастрофічне зниження.  

На рис. 2 зображено тенденції зміни показників середнього офіційного курсу 
національної валюти щодо долара. Так, протягом 2000-2008 рр. можна спостерігати досить 
стійку тенденцію до ревальвації, адже курс долара знизився з 5,4402 грн. за 1 дол. в 2000 році 
до 5,05 грн. у 2008 році. Протягом 2008-2009 років відбулося стрімке зростання долара 
США: з 5,05 грн. до 7,7912 грн. у 2009 році. Причиною такої тенденції, в першу чергу, стало 
розгортання світової фінансової кризи, яка призвела до перетікання ліквідних ресурсів у 
доларові активи. Відповідно в наслідок цього зріс долар на валютному і міжбанківському 
ринках. А відтак відбулося різке скорочення експортної виручки. Адже падіння світових ціна 
на метал в середині 2008 році склало близько 15-20%.  

Крім того, досить суттєвою причиною девальвації гривні були валютні спекуляції. 
Так, протягом жовтня-листопада 2008 року НБУ, рятуючи банківську систему від дефіциту 
ліквідності, здійснював її рефінансування. За цей період банки отримали понад 74703,3 млн. 
грн. [2]. 

У 2009 році динаміка курсу гривні була також неоднозначною. На початку року 
спостерігалося падінням курсу гривні відносно долара США, влітку – певна його 
стабілізація, а восени знову відновився девальваційний тиск на гривню, який вдалося 
подолати наприкінці року.  

Протягом 2010 році динаміка ринкового курсу гривні перебувала під впливом 
пропозиції іноземної валюти і попитом на неї на внутрішньому ринку. Як наслідок, 
спостерігається стабілізація функціонування валютного ринку, і обмінний курс гривні до 
долара США складав 7,9356 грн.  

Протягом 2010-2013 років на валютному ринку України не відбулося значних 
коливань. У зв’язку з політичними подіями в Україні, до кінця 2014 року курс гривні до 
долара США рекордно зріс до 15,6 грн. При чому, зростання курсу кожного разу реагував на 
події, пов’язані з Євромайданом.  

Це свідчить про нездатність урядом здійснювати регулювання економіки, а також 
відсутність реального управління НБУ на вітчизняному грошовому ринку. Цей висновок 
підтверджується тим фактом, що у березні 2014 року НБУ відмовляється від курсового 
коридору на користь вільної котировки на міжбанківській валютній біржі.  

Таким чином, враховуючи динаміку видобутку вугілля та динаміку зміни валютного 
курсу, прослідкуємо їхній взаємозв’язок, при цьому, не забуваючи про теоретичний постулат 
«гроші – це кров економіки».  

Можна виділити декілька періодів у тенденції видобування вугільної промисловості 
(рис. 3). З 2000 до 2008 року відбувається відносна стабілізація долара, але при цьому 
видобуток вугілля має чіткий тренд до падіння.  

У 2008 році наказом № 685/208, від 5 серпня, президентом України В. Ющенком було 
введено в дію рішення Національної Ради Безпеки України «Про стан і перспективи 
вугільної промисловості і невідкладні заходи про підвищення безпеки праці в цій галузі» [3]. 
Згідно даної постанови передбачалося переведення функціонування вугільної галузі на 
ринкові засади, зокрема: 

- продаж вугілля на біржових торгах; 
- проведення відкритих аукціонів з продажу вугілля; 
- визначення правил і специфіки укладання біржових контрактів; 
- активізація приватизації вугільних шахт за рахунок залучення недержавних 

інвестицій; 
врегулювання процедур фінансової санації та вдосконалення процесу державного 

субсидування державних шахт з врахування норм вимог ВТО та ЄС. 
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Рис. 3 Вплив валютного курсу на видобування вугілля в Україні 

 

Результати даних заходів проявилися не відразу. На кінець 2008 року ситуація в галузі 
загострилася, відповідно обсяги видобутку вугілля скоротилися до 72,20 млн. тонн, проте 
вже з 2009 року спостерігається покращення ситуації, а відповідно обсягу видобування 
вугілля. Тобто, ці заходи фактично забезпечили збільшення видобутку вугілля в Україні.  

Крім того, період 2008-2009 року – відображає різкий скачок долара на 2,5 грн., при 
цьому обсяги скорочення добування вугілля склав мінімальний показник – 72,20 млн. тонн. 

З 2009 по 2013 рік відбувається відносна стабілізація валютного курсу, при цьому 
відбувається досить значне видобування вугілля, що перекриває видобуток вугілля у 2000 
році на 2,5 млн. тонн.  

В 2011 році була опублікована доповідь австралійського бюро з питань економіки і 
науки в галузі сільського господарства і ресурсів (АБАРЕС), де було вказано тенденція 
збільшення в міжнародній торгівлі обсягів коксового вугілля на 4% (до 264 млн. тонн). А 
подальші середньорічні темпи росту складали 5%. І до кінця 2016 року передбачали 
збільшення до 341 млн. тонн [4].  

Відповідно вугільна промисловість України в той період повинна була стати 
пріоритетною галуззю, адже володіла достатніми запасами високоякісного коксового 
вугілля. Так, за 2013 рік Україна експортувала енергетичного та коксівного вугілля обсягом 
8,5 млн. тонн, а це на 40% більше, ніж у 2012 році. При чому 75% складало вугілля 
антрацитової групи. Якщо порівнювати антрацитову групу, то з 2012 по 2013 рік, то експорт 
зріс на 1,5 млн. тонн. Середня ціна цього  вугілля склала 86 дол. США, а це на 12% менше у 
порівнянні з 2012 роком. В той же час у 2013 році обсяги імпорту вугілля склали 14,2 млн. 
тонн (на 4 % менше, ніж у 2012 році), при цьому імпортована ціна складала 139 дол. США за 
тонну, це на 22% нижче, ніж у 2012 році [5].  

Виникає питання: чому Україна, маючи достатні власні запаси якісного енергетичного 
вугілля, здійснювала зовнішньоекономічну діяльність в цій галузі з явною ознакою збитків. 
Адже обсяги експорту склали 0,73 млрд. дол. США, обсяги імпорту 1,97 млрд. дол. США, 
тобто за один рік Україна втратила 1,24 млрд. дол. США. Це вказує, що урядова політика 
України була повністю не виважена та недалекоглядна, при тому, що в Україні 
активізувалося українсько-російське газове протистояння.  

Дана політика в свою чергу посилила вкрай несприятливу ситуацію вітчизняної 
вугільної галузі. Тому обсяги видобування вугілля стали різко скорочуватися.  

Зовнішнім чинником зниження цін на вугілля стали низький рівень продажу 
металопродукції, а також зниження цін на металургійний кокс на внутрішньому ринку 
Китаю.  



 65

Географія експорту  українського вугілля у 2012 році була досить широкою, - це 
Європейські країни (Бельгія, Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія, Кіпр, Польща, 
Португалія, Румунія, Сербія, Чехія, Македонія), країни Близького Сходу (Туреччина), країни 
Африки (Лівія, Єгипет), США, Канада, Нова Зеландія, Росія, Грузія. У 2014 році Україна 
стала лише імпортувати вугілля, експорт фактично припинився. Обсяг імпорту склав 1,773 
млрд. дол. США. Основними експортерами вугілля стали: Росія (1,138 млрд. дол. США), 
США (0,324 млрд.), Казахстан (0,1 млрд. дол.. США) та інші країни (0,211 млрд. дол. США).  

Якщо до 2013 року Україна здійснювала імпортно-експортні операції на світовому 
ринку, то з середини 2014 року здійснює лише імпортні операції. А це вказує на те, що 
вугільна галузь втратила свою роль в економіці. 

Ще у листопаді 2014 року Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення  щодо 
ліцензування та квотування експорту вугілля дефіцитних марок (А і Т) [6]. Таке рішення 
приймалося за словами міністра через те, що «митна служба України повідомила, що певні 
обсяги дефіцитних марок вугілля можуть вивозитьсь за межі України». Виходить так, що 
державне управління економікою, зокрема і вугільної промисловості, базується не на 
наукових розробках і прогнозах, а на слухах.  Тому виникає питання: на яких підставах 
припинили експорт з України з листопада 2014 року.  

Такий стан вугільної промисловості України є досить дивний та парадоксальний на 
фоні заяви екс-міністра енергетики  та вугільної промисловості Продана, який у травні 2014 
року заявляв, що «уряд за рахунок ліквідації посередників та корупційних схем  в цій галузі 
додатково вишукав 1,6 млрд. грн. бюджетного фінансування вугільної галузі попри те, що в 
цей рік бюджетна підтримка скоротилась на 1,2 млрд. грн. Крім того, була збільшена ціна на 
вугілля із 750 грн. на 850 грн.» [7]. Згідно даних Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості, з січня по квітень 2014 року добування вугілля в Україні зросло на 12% у 
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.  

Згідно інформаційної довідки Міненерговугілля за 8 місяців 2014 року експорт 
вугілля з України зріс на 1,3 млн. тонн, або на 26% у порівнянні з аналогічним періодом 
попереднього року, і сягнув 6,2 млн. тонн вугілля. При чому, частка антрацитової та пісної 
групи склала 68%, а частка газової та довгополум`яної групи – 25%. А також у довідці 
зазначалось, що основними відправниками українського вугілля у 2013 році були приватні 
вертикально-інтегровані компанії ТОВ «ДТЕК», яка належить Р. Ахметову та компанія, ТОВ 
«Мако-трейдинг», що належить О. Януковичу [8].  

При тому, що в Україні намітився критичний дефіцит вугілля на ТЕС, реальна 
ситуація із запасами вугілля не досить критична. Так, на досить багатьох шахтах знаходяться 
величезні запаси товарного вугілля, готового до відвантаження. Проте півроку міністерство 
енергетики не зуміло організувати відправки через банальну юридичну волокіту. Адже  
шахти не мають юридичного права здійснювати економічну діяльність, тому що не є 
юридичними особами, а входять в склад Донецької вугільно-енергетичної компанії, яка 
фактично є власністю ДНР. Тому журналісти цілком логічно та закономірно ставлять 
питання, що українське вугілля не потрібне для українських чиновників, що знаходяться у 
Києві [9]. А це говорить про те, що управління енергетичними потоками, зокрема вугіллям, в 
інтересах нації та держави з урахуванням надзвичайно жорстких військових подій практично 
відсутнє.  

Таким чином, при подальших аналогічних діях Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості може відбутися повна ліквідація потенціалу енерговугілля в Україні – а це 
повний крах енергобезпеки нашої держави.  
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GLOBALIZATION OF BUSINESS ACTIVITY AND THE STRATEGIES OF 
TRANSNATIONAL CORPORATIONS 

 
This paper aims to attempt to present the strategies of transnational corporations. On the basis of the 

literature on this subject, it discusses the issue of globalization of business activity in large international enterprises. 
Moreover, it contains a description of the characteristic features of transnational corporations. Furthermore, it 
characterizes the strategies employed on foreign markets. The results of available reach served here as a source of 
examples of corporations which implement different strategies on the Polish market. The final part of the paper 
presents a synthesis of general conclusions. They may be useful in further analyses concerning the subject of evolution 
of the strategies of transnational corporations. 

Key words: transnational corporations, global strategy. 
 

Introduction. Globalization of competition is one of the greatest powers exerting influence on 
contemporary organizations. It determines the most significant changes taking place in their 
environment and refers to the scope, form, number and complexity of the economic relations existing 
beyond state borders. Globalization of business activity is a long-term process of integration of a 
constantly growing number of national economies which is taking place beyond national borders. It is 
a consequence of the expansion and intensification of mutual investment, production, trade and 
cooperative relations. It results in the development of a worldwide economic system characterized by 
co-dependency and significant consequences of actions taken even in distant countries. Globalization 
is a process characterized by the establishment of international connections and the expansion of 
transnational corporations (TNCs). 

Transnational corporations and globalization of business activity. 
Globalization involves sectors of the economy, industrial markets, enterprises and 

competition. It consists in the integration of national economies by means of international trade and 
foreign investment. Moreover, through the stimulation of changes in the environment of an 
organization, it contributes to the development of new trends. Borders of particular countries become 
more and more penetrable for the economic activity in the international scale. This is accompanied by 
a growing potential and expansion of TNCs that possess considerable resources, modern technologies, 
established brands as well as tried and tested concepts of operations. They participate in the creation 
of various processes, which contributes to the transformation not only of national economies but also 
of particular industrial markets. Moreover, they trigger changes in the conditions existing in many 
industries, which is particularly relevant in the case of local markets and firms operating on them. 

As a result of the existence of a wide range of entities operating internationally on the global 
market, it is not easy to formulate the definition of a corporation. The difficulty in providing a 
unanimously accepted definition comes from two reasons. Firstly, the vocabulary describing global 
firms is very extensive. Secondly, the entities operating on the global market vary greatly. For the 
above reasons it is difficult to select the criteria which precisely describe the essence of a 
corporation. 

According to Dunning, a transnational corporation is an enterprise that engages in foreign direct 
investment (FDI) and owns or, in some way, controls value-added activities in more than one country [2, p. 
3]. A corporation is also characterized by the fact that production and cross-border transactions take place 
within its structures. According to Dicken, a TNC is an organization that coordinates its production and 
trade activity from the centre taking strategic decisions [1, p. 226]. In addition, Zorska takes into account the 
evolution of the international engagement of corporations and emphasizes that a TNC is an organization that 
coordinates the activity of different entities in different countries [9, p.50]. 
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The aforementioned definitions show that transnational corporations are not homogenous 
organizations. They differ in terms of methods of expansion to new markets, forms of organization of 
corporate structures and types of competitive strategies. The researchers studying TNCs focus 
primarily on stressing their international scope of operations. The managerial and control function of 
the parent company is often emphasized but there is no precise description of the required level of 
share ownership in foreign branches of a corporation. What is emphasized instead is the common 
strategy of enterprises being parts of a corporation. The main features included in most definitions of a 
TNC are their broad character and their lack of description of the structure and the economic power of 
a parent company. The formulation of the criteria which narrows down the essence of a corporation 
and makes it more precise, for instance the minimum number of countries in which it operates, still 
poses a challenge for the investigators of the process of internationalization of enterprises. 

The discussion presented so far allows one to conclude that with the use of global 
management and marketing strategies TNCs conduct their operations in more than one country. 
They also dominate in foreign investment. The current research carried out by various scholars 
makes it possible to specify the features of a corporation which distinguish them from other 
international enterprises. The most common characteristic features of TNCs are the following: 
sovereignty, complexity, geographical dispersion, knowledge, specialization, integration, flexibility, 
networks, arbitrage and global effectiveness [8, p. 126-132]. 

Sovereignty. In many instances TNCs possess a potential greater than that of many 
countries. They make strategic decisions and conduct business activity independently of the 
situation and interests of the countries whose territory they operate on. Doing business in different 
countries puts a TNC at additional risk stemming from political, social and economic systems. The 
larger the geographical scope of economic activity conducted by a corporation, the greater the risk. 

Complexity. This feature concerns ownership, control, production as well as organizational 
and spatial structures. The production and trade activity is conducted in different countries not only 
by the branches but also by independent enterprises as a result of agreements concluded with them. 
Here one can distinguish branches with full or dominant ownership of the investor as well as mixed 
units and independent enterprises (strategic allies and cooperation networks). 

Geographical dispersion. This feature is a result of the organizational complexity of a TNC. 
Its individual branches function on a few continents and conduct business activity on a global scale. 
This signifies that the dependent units function on the more important markets, in the places where 
production and sales take place, and in the countries in which their main competitors engage in 
expansion. Geographically dispersed production and trade capacity leads to the location of 
individual elements of the value-added chain in different areas of the world.  

Knowledge. TNCs are able to integrate knowledge gained from various internal and external 
sources (other companies and research facilities). The knowledge generated this way plays the key 
role in the allocation of organizational resources. It determines the configuration of the value-added 
chain, the shape of the organization’s structure as well as the choice of methods of competing and 
cooperation. 

Specialization. Particular branches of a TNC conduct specifically defined activity for the 
needs of the global market. Specialization involves assigning particular tasks to particular branches 
and specialization within a given area. Every branch aims to become highly specialized with the use 
of the best resources, abilities and localization. This process leads to cooperation with other 
branches specialized in designing, subdelivery and distribution. 

Integration. This feature is an effect of the advancing division of labour within the structure 
of a TNC, the specialization of its organizational units, and the close coordination of their activities. 
The competence to integrate knowledge concerns the ability to connect and coordinate 
geographically dispersed functions and operations performed by particular branches. This results in 
the flow of information, human resources, technologies, funds, products and services, which 
consequently leads to the emergence of integrated systems in the worldwide scale. Key aspects of 
integration are the flow of information and the learning of particular branches. 



 69

Flexibility. This characteristic feature regards organization and coordination of the production 
and trading processes worldwide. It concerns activities performed inside a TNC and may be of 
strategic or operational character. Flexibility consists in the establishment of systems and relations 
with other firms by means of strategic alliances. It refers to the ability to carry out tasks effectively as 
a result of their transfer within the structures of an organization as well as to the ability to function in 
dynamic organizational structures. In addition, flexibility is the capability to introduce changes fast 
and in an effective way as a result of competing in the global scale. Its strategic aspect concerns the 
changes in the methods of managing resources, while the operational one involves reassignment of 
tasks and coordination of their completion. 

Networks. Networking with respect to TNCs concerns the evolution of the business structure. It 
encompasses an organization's structures, corporate governance and the corporate strategies on different 
planes of activity. Internal organization of TNCs evolves towards taking the form of a network. Cross-
organizational connections involve many subjects (suppliers, recipients, some competitors and other 
organizations). Through joint ventures, strategic alliances or consortia, networking lowers the level of 
uncertainty and facilitates the achievement of common goals. Networks serve their members as means 
of gaining access to resources and capabilities of other firms. 

Arbitrage. This characteristic stems from the ability to internationalize transactions within the 
structures of a TNC. It consists in performing operations on different markets at the same time. TNCs 
take advantage of the economic differences between resources, production effectiveness, prices, taxes, 
currency exchange rates and interest rates. The goal of such activities is to increase the effectiveness of 
managing the available resources. 

Global effectiveness. This attribute signifies optimization of actions and research, production 
and trade tasks. It leads to the decrease of net costs in the entire corporate system. However, global 
effectiveness does not have to be a feature of all branches at the same time. It is acceptable for some 
entities to temporarily record loss. Nevertheless, the condition that needs to be fulfilled is the 
increase of the overall effectiveness of a corporation in the future. 

Globalization of economy is an irreversible process created by phenomena or actions of 
worldwide character. It involves numerous connections and relations between particular countries 
and their societies. Currently, the process is influenced by: the advance of science and technology, 
the development of economies and the international market, and the expansion of TNCs. The 
observations made so far show that TNCs are organizations characterized by a high level of 
innovation, flexibility, economic potential and competitiveness. The economic power and resilience 
of a given TNC are a result of the synergy of its particular characteristics. They confirm the 
international importance and the role of TNCs in the processes of internationalization of economy. 
The attributes described above evolve, intensify and strengthen one another. They form an 
interactive system which maintains the level of effectiveness, competitiveness and profitability of a 
TNC. 

With regard to globalization of economic activity it is worth pointing out that it is a process 
whose participants are not only large corporations. Apart from market tycoons, globalization 
involves small and medium enterprises (SMEs) as well. A good example of this is the transforming 
Polish economy in which the SMEs make up over 90% of all entities. Globalization and expansion 
of transnational corporations forces the SMEs to adapt to the new conditions. The firms often do not 
have the potential necessary for these changes to be perceived as chances. In effect, this results in 
the loss of positions held by local leaders. However, it does not mean that they must be eliminated 
from the market. Adaptation of enterprises to the changes that take place in their environment is 
characterized by the fact that in the process of management various forms of cooperation, alliances 
as well as mergers and acquisitions begin to grow in importance [4, p. 230]. From this point of 
view, in the process of implementing their global strategies, large TNCs may cooperate with entities 
functioning on local markets. Therefore, it can be assumed that for SMEs cooperation with large 
corporations provides a good opportunity to grow. 
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Choosing a global strategy – the strategies of transnational corporations. 
As globalization intensifies, the international businesses begin to grow in importance. Due to 

the fact that they conduct business operations in many countries, the transnational companies start to 
see opportunities of gaining competitive advantage by means of using the economies of scale, 
adaptation to the international market, flexible response to its needs and effective use of capital, 
labour, resources and technologies. It should be noted here that few firms operate as transnational 
corporations from the beginning. Famous international businesses such as McDonald’s, Coca-Cola or 
Leroy Merlin were set up as small local enterprises. Through the process of evolution of their 
strategies, these firms grew to become large corporations. 

Global strategies are implemented by enterprises operating on a global scale. The very expansion 
of a company’s activity onto a foreign market cannot yet be called complete globalization. It should be 
accompanied by the global integration of business activity understood as the use of a coherent global 
strategy, the creation of a global network of activity and the global maximization of profit. Choosing a 
strategy appropriate for an international business requires taking into consideration the factors that 
determine the character of a given strategy. According to Yip, the most important factors considered in the 
formulation of a global strategy include: participation in the market, products and services, localization of 
activity, marketing and competitive moves [6, p. 46]. 

Participation in the market refers to the choice of national markets to which an enterprise 
addresses its offer. It is connected with the degree of advancement of the company’s activity and its 
market share. Products and services regard the similarities or differences between the products and 
services offered by the international enterprise on the markets of various countries. Localization of 
activity means the choice of the place in which every enterprise being a part of a value-added chain 
will be located. Marketing refers to the use of the same brands, advertisements and other elements 
of marketing by an international company. Competitive moves are competitive activities carried out 
in a given country and treated as elements of the global competitive strategy of an international 
enterprise. 

From the perspective of transnational corporations, the global strategy concerns specialization 
and integration of activities (functions) of particular organizational units of a TNC which are 
geographically dispersed, but functionally connected within the structures of corporate networks 
coordinated beyond state borders. The implementation of the global strategy is possible due to the 
breakup and internationalization of the value-added chains. Particular functions constituting the value 
are performed by particular branches and enterprises located in countries which provide optimal 
economic conditions for their completion. This makes it possible to build up competitive advantage 
and raise the effectiveness of the entire corporate system. 

The literature on strategic management provides a model of global strategies proposed by Hill 
and Jones. The choice of the type of a strategy to be used depends on the competitive conditions on 
industrial and geographical markets. The strategic choices of a corporation are determined by 
pressures for cost reductions and pressures for local responsiveness. Depending on the relation 
between the necessity to reduce the cost of production per unit or the pressure to adapt the activities 
and products to the needs of local markets, the model designed by the aforementioned scholars 
distinguishes four basic strategies: global standardization strategy, localization strategy, 
transnational strategy and international strategy [3, p. 260-266]. The relevance of each of the 
aforementioned types depends on the pressures for cost reductions and the pressures for local 
responsiveness. 

The global standardization strategy is conditioned by the free flow of goods and factors 
between the countries, small local differences in demand and the not great need for adaptation; but 
at the same time it is affected by the strong pressures for cost reductions. The essence of the global 
standardization strategy lies the fact that production takes place in the specialized branches of 
TNCs. Their products delivered to markets are highly standardized. As a result, the firms offer 
goods of the same quality on all their markets, which are also supplied with the use of the same 
instruments of marketing and sales. 
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The global standardization strategy is implemented by the largest corporations whose 
resources and abilities are sufficient and which are ready to be used on numerous local markets 
around the world. It is founded on global resources and competencies in all countries in which a 
given TNC operates. Thanks to the large scale of operations, standardization and the breakup of the 
chain of value-added, as well as due to the use of cost differences between the poor and the rich 
countries, a corporation generates very low costs of its business activity and is able to compete with 
local producers not only on quality but also on price. The strategy allows particular branches of a 
company to achieve economies of scale and optimize specialization. Keeping the costs at a low 
level and competing on price is possible in the case of high volume production and the absence of a 
great need for the adaptation of products. The main competitive advantage of TNCs employing the 
global standardization strategy stems from the mutual transfers of key competencies and skills. It 
concerns tangible and intangible resources created in selected countries for the needs of the 
headquarters and its dependent foreign companies. The benefits provided by this strategy include: 
lower costs, improved quality, stronger customer preferences and increased competitiveness. 

However, in addition to the enormous amount and value of resources, the implementation of the 
global standardization strategy requires managerial skills, too. These skills should particularly include: 
the ability to manage globally and coordinate marketing and finances, as well as the ability to select and 
lead team members from various geographical and cultural regions. The global standardization strategy is 
most commonly used in the industries producing electronics, motor vehicles, aircrafts and beverages, as 
well as in the chemical, pharmaceutical and banking and finance industries. 

The localization strategy is the one used by less internationalized companies that function on 
the markets with high pressure for local responsiveness and low pressure for cost reductions. It 
involves decentralization of resources and decisions in corporate branches, which leads to better 
adaptation to the local market and makes it possible to increase the firm's shares in them. The costs 
of implementing the localization strategy are high due to the expenditure on local adaptation and the 
production on a local scale. The task of the independently operating branches located on particular 
local markets is to supply them as well as they can. As a result, the foreign branches of a given TNC 
aim to optimize the adaptation of the links of their company’s value added chain such as logistics, 
production, marketing and sales, to accommodate the needs of local customers. Achieving this is 
possible thanks to the production and sales of the final products that are carefully adapted to the 
requirements of the supplied market. 

The localization strategy is useful on risky markets characterized by special conditions and 
setting large barriers to trade. Its implementation is connected with considerable independence and 
autonomy of foreign companies. The essence of the strategy is to effectively adapt to local 
preferences. The production of locally accepted goods and the speed of responding to the changes in 
demand make it necessary to decentralize management and the decision making process. Due to the 
high pressure for local responsiveness, with regard to client needs, the branches of TNCs provide 
varying offers. The variety concerns the offer and marketing actions on particular regional markets, 
not in particular countries. Therefore, the localization strategy is based on: decentralization of 
management, independent competitive behaviours of foreign companies, variability of products and 
marketing strategies, offering different versions of the same product on local markets, limited scope 
of international activity, geographical dispersion of production and of other operations performed 
on local markets. 

In general, a corporation using the localization strategy does not possess a large share in the 
world market;  however, in a given country it may become a market leader. Many types of business 
activity take place in all foreign branches at the same time; that includes such activities as for 
instance research and development, the growth strategy on a local market and subsequent stages of 
the production process. Only some of them, for example the strategic part of research and 
development, are concentrated in the headquarters in the parent country. This means that every 
foreign corporate company is independent in terms of its strategies. Despite decentralization, the 
transfer of strategic competencies and skills from the headquarters to the branches abroad is of great 
importance. The localization strategy brings the flowing benefits: minimization of transport and 
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duty expenditure, positive perception of the firm on the local market (being seen as a domestic 
company), knowledge of the local market, fast response time to the changing demand, access to 
attractive resources and skills located in host countries. 

The transnational strategy is an improved version of the global standardization strategy. It 
provides the same cost advantage resulting from the scale, the break-up of the chain of value added 
and standardization, but at the same time it makes it possible to increase the share in the local 
markets by real or only apparent adaptation of a company’s offer and style of conducting business 
operations to the local conditions and preferences, for example by purchasing local enterprises, 
brands or products. The transnational strategy is the most demanding and advanced type of the 
global strategy, characteristic for the highly globalized markets. It is implemented in strongly 
competitive conditions, high pressure for cost reduction and strong pressure for local 
responsiveness. 

Moreover, it requires a unique set of skills and resources crucial in the process of satisfying 
the preferences of local clients. The essence of the transnational strategy is to diversify the range of 
products as well as to carry out various marketing activities that take into account local needs. The 
high pressure for cost reduction and the increase of effectiveness result in the break-up of the chain 
of value added in terms of the localization of its links. From the geographical perspective it signifies 
that for instance the research and development activities, the general growth strategy of a 
corporation or the production of specialized parts and subassemblies take place in a few selected 
countries. A transnational corporation gains the competitive advantage by means of transfers 
between its foreign companies made beyond borders. The transfers involve core competencies, 
results of the research and development activities, resources, skills and knowledge. 

The main advantages of the transnational strategy stem from the possibility of cost 
reduction. They are also connected with the increase of scale and scope of production, optimal 
localization, flexibility and the opportunity to learn. As a result, the preferences of customers grow, 
the quality of products increases and the competitive advantage of the firm strengthens. 

The international strategy is put in action on a larger market which encompasses up to 
twenty usually neighbouring countries in the region. It is characterized by low pressure for local 
responsiveness as well as by low pressure for cost reductions. Moreover, the international strategy 
consists in the transfer and the coordinated use of competitive resources and capabilities by the 
branches of a given TNC. A corporation competes on good standard and brand of its products while 
generating a high level of costs and not adapting to the needs of local customers. The costs are high 
due to the need to import finished products to the local market. 

The essence of the international strategy is the increase of the scale of production, 
specialization of particular branches and exchange among them, as well as satisfying the needs in a 
given region together. The sources of competitive advantage in this case appear as a result of the 
transfer of core competencies originating in the headquarters located in the parent country. The 
headquarters perform a strategic role that involves managing and coordinating the entire 
organization. Foreign branches located in different countries form a group and cooperate with each 
other. Their activity is coordinated by the headquarters or a regional management centre. Their 
cooperation is based on the internal corporate labour division in a given region and the assignment of 
particular tasks to specialized branches. 

The international strategy allows for vertical or horizontal specialization. The vertical 
specialization involves production and processing of parts, subassemblies and materials on a large 
scale and after that the assembling and production of goods that are delivered to branches in order to 
be sold across the region. On the other hand, the horizontal specialization is based on high volume 
production of finished goods that are later delivered for sale to other units in order to satisfy the needs 
of their markets. Due to specialization and exchange, the costs decrease and the sales goes up in the 
region. 

The international strategy is chosen by the enterprises that offer high quality products well-
known on many foreign markets. The unique character of these goods is connected with their 
prestige and famous brand. The diversity is so big in comparison to the offer of competition that the 
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costs are not the main factor determining a given firm’s operation on foreign markets. The high 
volume production and uniqueness of the offer is founded on the assumption that the company’s 
product is better than the one offered by its competitors. The mayor risk here is carried by the lack 
of acceptance of the standardized products sold on all markets, which is expressed by the customers 
who have their individual requirements, preferences and tastes. The international strategy is 
implemented in the chemical, household appliances, cosmetic, electrotechnical and food industries. 

When discussing the different types of the global strategy it is worth turning attention to 
their use in business practice. Interesting observations can be found in the research of Zorska. Her 
study, conducted in Poland, concludes that the strategies of TNCs on the Polish market are pursued 
in the evolutionary and sequential way. The process is influenced by the economic transformations 
not only in Poland, Europe and across the world, but also in the corporations themselves and in 
particular areas of their business activities [7, p. 98-103]. The research mentioned here shows that in 
Poland the global standardization strategy is characteristic for such TNCs as: Daimler Chrysler, 
Toyota, Hewlett Pacard and Johnson&Johnson. They are firms treating the Polish market as a place 
to sell their global products manufactured in high volumes in other countries. The localization 
strategy is followed by such enterprises as: Henkel, Nestle, Philips, Philip Morris, Pilkington, 
Siemens or Unilever. The transnational strategy is adopted by those corporations for whom offering 
global products is their corporate symbol. A typical example here is McDonald’s which through the 
accommodation of its products to the local tastes and traditions introduces their different varieties in 
particular countries. The transnational strategy is pursued on the Polish market with variable 
intensity by such companies as: ABB, Bayer, Danone, Ericsson, Henkel, Motorola, Siemens, 
Unilever and Scania, while the international strategy is used by branches of such TNCs as: 
Procter&Gamble, Danone, Knauf, L’Oreal, Fiat, Thomson, Volkswagen, International Paper and 
Philips. 

In the course of discussion on the types of global strategy presented here it is worth looking 
at the Polish enterprises developing their business activity on foreign markets. Interesting 
conclusions concerning this matter are provided by Jarosiński who analyzed the internationalization 
strategies of four Polish firms, namely Forte S.A., LPP S.A., Maspex and Solaris Bus&Coach S.A. 
The companies studied by Jarosiński implement two types of strategies characteristic for enterprises 
operating on international markets. Forte and Solaris follow the international strategy. LPP SA. and 
Maspex, on the other hand, pursue the localization strategy [5, p. 275-277]. Moreover, the quoted 
research indicates that in the future Forte and Solaris  may possibly move on to pursue the global 
standardization strategy. The products of these firms do not require significant local adaptation and 
with the increase of the number of markets supplied by them, the pressure for cost reduction will 
increase as well. In the case of LPP, when the pressures for local adaptation in the youth fashion 
industry increases, the firms will have the possibility to pursue the transnational strategy. Similarly, 
due to the high pressure for local responsiveness in the food industry, Maspex will be able to adopt 
only the transnational strategy. 

Conclusions 
Globalization of business activity refers to the set of conditions under the influence of which 

an increasing part of the value added is created and spread in the global scale. The process is 
accompanied by the growing potential and expansion of TNCs. The results of the research 
presented before and the analyses conducted by the author reveal that transnational corporations 
most frequently employ the localization strategy and the international strategy. These two types 
have become the easiest and the simplest model of competing internationally. Their characteristic 
features include a relatively low pressure for cost reductions and do not require as high and unique 
skills and qualifications as the global standardization strategy or the transnational strategy. The 
transnational strategy, seen from the regional perspective, is more and more frequently used to 
make the implementation of the global standardization strategy and the transnational strategy more 
effective through the adaptation to the requirements of regional, not national markets. 

In the course of discussion on the use of the transnational strategy or the global 
standardization strategy it should be emphasized that both of them require international integration 
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and coordination of actions and decisions. Moreover, they require the highest qualifications as well 
as optimal use of all the resources and skills. This necessitates continuous taking into account of 
changeable business conditions with the use of the mechanisms of transfer within a corporation 
operating beyond borders. The necessity to fulfil the high requirements of competitors makes the 
two aforementioned types the least common forms of the global strategy. They are characteristic 
only for the strongest TNCs.  

The growth of a business on foreign markets is a natural path towards the development of an 
enterprise. In the context of the evolution of the strategies of TNCs functioning in Poland it should 
be noted that the changes in the choice of strategies are a result of the advancing process of 
globalizations as well as of the internationalization of economy. The discussion presented here 
allows one to assume that in the long run it is possible to move from the localization strategy and 
the international strategy to the global standardization strategy and the transnational strategy. Such 
evolution takes into account regional differences, which makes it possible for TNCs to increase 
their effectiveness. The evolution of a strategy consists in the continuous transformation of 
resources, capabilities, functions, organizational structure, ownership and forms of engagement. In 
the process of formulation of the global strategy and managing a corporation, the evolution of a 
business poses a serious challenge for its managers. 
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У статті висвітлено актуальні питання вирішення проблем оцінки соціально-економічного розвитку 
промислових фармацевтичних підприємств в умовах впровадження систем менеджменту якості. У статті 
сформована система показників оцінки соціально-економічного розвитку фармацевтичних підприємств. 
Автором виявлено особливості оцінки соціально-економічного розвитку на підприємствах фармацевтичної 
галузі України.  

Ключові слова: соціальна відповідальність, соціально-економічний розвиток, фармацевтичне 
підприємство. 

 

Соціально-економічний розвиток є запорукою ефективного функціонування 
фармацевтичних підприємств (ФП), яка сприяє здобуттю суттєвих переваг у конкурентній 
боротьбі, та є відображенням потенціалу соціальних та економічних процесів. 

Вивченню та розробкам у сфері соціально-економічного розвитку підприємств 
присвячені праці таких вчених, як: Алімов О.М., Амоша О.І., Ансофф І., Аптекар С.С., 
Афанасьєва Н.В., Берсуцький Я.Г., Богатирьов І.О., Булєєв І.П., Василенко В.О., Воронкова 
А.Е., Гавриленко В.А., Галушко О.С., Геєць В.М., Друкер П.Ф., Євдокимов В.Ф., Запасна 
Л.С., Кизим М.О., Козирєва О.В., Кононенко І.В., Макогон Ю.В., Масленікова Н.П., 
Миколайчук Н.С., Новікова О.Ф., Орлов О.О., Подсолоноко В.А., Пономаренко В.С., Портер 
М., Посилкіна О.В., Пушкарь О.І., Раєвнєва О.В., Тридід О.М., Червова Л.Г., Чумаченко М.Г. 
й інші. Але не зважаючи на значний науковий доробок в теорії розвитку питання соціально 
економічного розвитку підприємства залишаються недостатньо вивченими, що робить 
актуальним подальше вивчення даної проблематики. 

Соціально-економічний розвиток підприємства визначають як незворотну, 
спрямовану і закономірну зміну системи на підставі реалізації властивих їй механізмів 
самоорганізації. Розвиток системи означає її здатність до перетворення при збереженні 
відносної стійкості і протидії змінам. Рушійною основою розвитку є його соціально-
економічний потенціал, який розглядається як сукупність властивостей досліджуваного 
об’єкта, що являє собою динамічну систему, є результатом високоефективної, компетентної 
та успішної діяльності підприємства, спрямованої на отримання соціального, економічного 
та екологічного ефектів [2]. 

Соціально-економічний розвиток ФП – визначається як багатоаспектна, динамічна 
складова управління підприємства [5], яка спрямована на ефективне використання ресурсів, 
досягнення місії і цілей діяльності ФП, задоволення інтересів стейкхолдерів та потреб 
споживачів в якісних та доступних лікарських засобів, а також отримання максимального 
економічного, соціального, екологічного, бюджетного та інших ефектів шляхом 
забезпечення збалансованої взаємодії складових соціально-економічного потенціалу. Отже, 
соціально-економічний розвиток ФП – основа сталого розвитку, яке представляє собою 
гармонійний збалансований розвиток, в якому використання ресурсів, інвестиційний та 
інноваційний менеджмент, інституційний та екологічний менеджмент, а також менеджмент 
персоналу спрямовані на підвищення якості життя людей та задоволення потреб 
стейкхолдерів на засадах взаємної вигоди. 

При цьому одним з найважливіших етапів управління соціально-економічним 
розвитком ФП є його оцінка. А розробка галузевої методики оцінки рівня соціально-
економічного розвитку є головною метою даної статті. 

Серед основних підходів, які сьогодні використовуються для оцінки соціально-
економічного   розвитку   підприємств  можна  назвати:  балансовий  (В.В. Ковальов, О.Н. 
Волкова, Г.В. Митрофанов, М.Г. Чумаченко, А.Е. Воронкова); вартісно-орієнтований (Є.В. 
Лапін); комплексний (О.М. Тищенко, М.О. Кизим, А.І. Кубах); індикативний (О.С. Федонін, 
І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк); ресурсний (В.Н. Авдеенко, В.А. Котлов, І.П. Отенко); метод 
збалансованих оціночних звітів (Р. Каплан і Д. Нортон) та інші. Але, на нашу думку, в 
умовах фармацевтичної галузі більш доцільним є використання підходу, заснованого на 
інтегральній оцінці соціальної та економічної складових розвитку ФП. Цей підхід дозволяє 
визначити рівень збалансованості розвитку ФП та оцінити синергітичний ефект від 
управління ним. 
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Таким чином, запропонована методика оцінки соціально-економічного розвитку ФП 
наведена у табл.1.  

Аналіз окремих показників, які характеризують розвиток ФП не дає змогу 
представити загальну картину, тому наступним етапом нашого дослідження є використання 
таксономічного аналізу. Використання сучасного інструментарію та елементів економіко-
математичного моделювання під час оцінки соціально-економічного розвитку ФП надасть 
змогу отримати його інтегральну оцінку, на основі якої можна буде зробити висновок про 
рівень ефективності існуючої на ФП системи принципів сталого розвитку. На підставі 
розрахованих локальних показників та за допомогою програми Statistica 12.0 нами отримані 
комплексні та інтегральні показники. Результати оцінки соціально-економічного розвитку на 
прикладі фармацевтичної компанії ПАТ «Фармак» наведено у табл. 2. 

За шкалою Чеддока узагальнюючий показник соціально-економічного розвитку ПАТ 
«Фармак» знаходиться на середньому рівні, тому можна зробити висновок про необхідність 
вдосконалення існуючої системи управління сталим розвитком фармацевтичної компанії 
ПАТ «Фармак». 

Таблиця 1 
Система комплексних складових та локальних показників, рекомендованих для оцінки 

розвитку фармацевтичних підприємств 
Економічна складова Соціальна складова 

Виробничо-технологічна складова: 
• показник фондоозброєності (В1) 
• показник фондовіддачі (В2) 
• показник зносу основних засобів (В3) 
• показник оновлення основних засобів (В4) 
• показник рівня автоматизації та механізації виробництва (В5) 
• показник матеріаломісткості (В6) 
• показник витрат на 1 грн. товарної продукції (В7) 
• показник темпу продуктивності праці (В8) 

Кадрова складова: 
• показник освітнього рівня персоналу (К1) 
• показник питомої ваги персоналу у віці до 35 років (К2) 
• показник «старіння» персоналу (К3) 
• показник статевої структури персоналу (К4) 
• показник адміністративно-управлінського персоналу (К5) 
• показник професійного розвитку (К6) 

Фінансова складова: 
• показник забезпеченості власними обіговими коштами (Ф1) 
• показник автономії (Ф2) 
• показник покриття (Ф3) 
• показник абсолютної ліквідності (Ф4) 
• показник співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості (Ф5) 
• показник обіговості готової продукції (Ф6) 
• показник обіговості запасів (Ф7) 
• показник рентабельності продажів (Ф8) 

Складова соціальної забезпеченості та захищеності: 
• показник соціальної забезпеченості персоналу (С1) 
• показник рівня захворюваності персоналу (С2) 
• показник вільного часу персоналу (С3) 
• показник питомої ваги середніх витрат на навчання та 
підвищення кваліфікації у виторгу від реалізації (С4) 
• показник темпу зростання витрат на соціальні заходи (С5) 
• показник впровадження стандартів екологічного менеджменту 
(С6) 

Маркетингова складова: 
• показник оновлення асортименту (М1) 
• показник відповідності виробничій програмі (М2) 
• показник зняття з виробництва (М3) 
• показник експорту (М4) 
• показник питомої ваги витрат на маркетинг (М5) 
• показник долі ринку (М6) 
• показник темпу росту обсягів продажів (М7) 

Складова організації праці: 
• показник небезпечності праці (О1) 
• показник ефективності використання робочого часу (О2) 
• показник плинності трудових ресурсів (О3) 

Управлінська складова: 
• показник питомої ваги управлінського персоналу з вищою освітою (У1) 
• показник ефективності організаційної структури (У2) 
• показник рівня організації виробництва (У3) 
• показник інформаційної озброєності (У4) 
• показник темпу зростання вартості гудвілу (У5) 

Мотиваційна складова: 
• показник преміювання (М1) 
• показник участі в капіталі (М2) 
• показник випередження продуктивності (М3) 
• показник відповідності оплати праці (М4) 
• показник ділової кар’єри (М5) 

Інноваційно-інвестиційна складова: 
• показник упровадження нових технологій (І1) 
• показник питомої ваги оригінальних препаратів у загальному обсязі випуску 
(І2) 
• показник питомої ваги нематеріальних активів у загальній сумі (І3) 
• показник питомої ваги витрат на НДДКР у виторгу від реалізації (І4) 

Творчо-інтелектуальна складова: 
• показник кількості наукових публікацій на одного працівника 
(Т1) 
• показник кількості патентів на одного працівника (Т2) 
• показник кількості раціональних пропозицій на одного 
працівника (Т3) 

Слід зазначити, що в умовах побудови системи сталого розвитку і забезпечення 
збалансованості всіх його складових виникає синергітичний ефект, тобто ефект збільшення 
загальної величини оцінки соціально-економічного розвитку у порівнянні з алгебраїчною 
сумою його складових. Синергітичний ефект може бути розрахований на підставі 
визначення потенційного темпу приросту величини оцінки соціально-економічного розвитку 
ФП, який забезпечується за умови досягнення оптимальних значень всіма його складовими. 
За цих умов приріст узагальненого показника соціально-економічного розвитку буде 
перевищувати середній арифметичний показник темпів приросту всіх його складових. 
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Таблиця 2 
Показники оцінки соціально-економічного розвитку ПАТ «Фармак» 

Роки 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
комплексний показник виробничо-
технічної складової 

0,34 0,41 0,41 0,7 0,68 0,36 

комплексний показник фінансової 
складової 

0,28 0,66 0,39 0,57 0,5 0,75 

комплексний показник   маркетингової 
складової 

0,41 0,6 0,69 0,67 0,7 0,79 

комплексний показник управлінської 
складової 

0,28 0,26 0,29 0,27 0,4 0,45 

комплексний показник інноваційно-
інвестиційної складової 

0,28 0,16 0,38 0,55 0,52 0,61 

інтегральний показник економічної 
складової 

0,69 0,71 0,73 0,81 0,82 0,78 

комплексний показник кадрової 
складової 

0,64 0,71 0,73 0,76 0,88 0,86 

комплексний показник складової 
соціальної забезпеченості та захищеності 

0,68 0,66 0,69 0,77 0,8 0,85 

комплексний показник складової 
організації праці 

0,41 0,5 0,51 0,47 0,4 0,39 

комплексний показник мотиваційної 
складової 

0,48 0,46 0,44 0,47 0,58 0,55 

комплексний показник творчо-
інтелектуальної складової 

0,33 0,36 0,34 0,44 0,47 0,51 

інтегральний показник соціальної 
складової 

0,63 0,66 0,69 0,76 0,73 0,69 

 

Для розрахунку коефіцієнту синергізму (КСИНЕРГ) взаємодії складових соціально-
економічного розвитку запропонована формула [3]: 

,
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де ТпрІСЕР  темп приросту величини узагальненого показника соціально-економічного 
розвитку ФП; ТпрКі  темп приросту і-того комплексного показника за j-тою складовою 
розвитку; j  кількість складових розвитку ФП.  

Про наявність синергітичного ефекту від збалансованої взаємодії складових розвитку 
ФП свідчить нерівність: КСИНЕРГ > 1. 

Таким чином, використання запропонованого підходу дасть змогу отримати 
комплексну характеристику розвитку ФП з врахуванням вагомості кожної його складової та 
об’єктивно оцінити ступінь його використання. Це надасть змогу ФП отримати інформацію 
про існуючий стан розвитку та спрогнозувати подальші перспективи в управлінні сталим 
розвитком. 
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У статті досліджено поняття «реструктуризація» у сфері санаційних процедур з урахуванням 
міжнародної практики. Визначено особливості трактування даного терміну у нормативно-правових актах 
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Функціонування малих, середніх, великих підприємств, та, навіть, транснаціональних 
корпорацій і холдингів, протягом останніх років знаходиться під постійною загрозою. 
Наслідки світових фінансово-економічних криз досі відлунюють у всіх, без винятку, країнах. 
Намагання покращити, а найчастіше, просто зберегти фінансову стабільність та 
платоспроможність, тісно пов’язане з методичним пошуком нових та удосконаленням 
існуючих напрямів підвищення прибутковості та дохідності, а також зменшення та 
оптимізації витрат. Коли підприємства можуть втриматися на ринку,  до них застосовують 
реорганізаційні процедури (санація, фінансове оздоровлення, реорганізація, 
реструктуризація, дивестиція, мирова угода, адміністрування, примирення платежів та інші – 
залежно від країни), якщо ж ні, - вони ліквідуються. З метою покращення результатів 
фінансової діяльності та забезпечення високих темпів економічного зростання у 
майбутньому, застосовують реорганізацію в різних її формах [1, с. 127]. 

У міжнародній та вітчизняній теорії і практиці поширеним засобом фінансового 
оздоровлення є реструктуризація. Як основний інструмент і концепція запобігання та виходу 
із кризового стану підприємств вона стала формуватись наприкінці 1940-их початку 1950-их 
років у США. Розвиток процесів реструктуризації залежав від рівня розвитку економіки та 
етапу становлення ринкових відносин розвинутих країн [2, с. 13]. 

Поняття реструктуризації розкривається у працях багатьох науковців, серед них: М. 
Портер, Т. Пітерс, А. Стрікленд, А. Томпсон, М. Хаммер, І. Мазур, В. Пономаренко, С. 
Титов, що породило низку тлумачень поняття реструктуризації та суміжних цьому процесу 
категорій.  

З метою оцінки та аналізу існуючих трактувань поняття реструктуризації необхідно 
враховувати буквальне його значення. У дослівному перекладі з англійської мови термін 
«реструктуризація» означає зміну, перебудову структури. Опираючись на це, І. Височин 
зауважує, що головною характеристикою реструктуризаційних процесів на підприємстві є 
його структурна перебудова [3, с. 165]. Р. Кох розглядає реструктуризацію як «зміну 
структури» [4, с. 217]. Недоліком є те, що вчений обмежує значення цього терміна лише 
зміною структури капіталу компанії, що відповідає лише фінансовому виду реструктуризації. 
Після детального аналізу нині існуючих трактувань поняття «реструктуризації» науковцями 
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усього світу, можна їх поділити на три групи: як захисна реакція підприємства для 
забезпечення його виживання, через будь-які зміни стратегічного характеру; розуміння через 
акценти на окремих її аспектах – цілях, напрямах проведення та формах реалізації; як 
комплексна програма впровадження змін, метою якої є зростання ринкової вартості 
підприємства [5, с. 75]. 

Враховуючи економічну сутність категорії, найбільшого поширення в науково-
методичній та довідковій літературі набуло визначення терміну «реструктуризації» як 
процесу здійснення організаційно-економічних, техніко-технологічних, правових і 
фінансових заходів, спрямованих на адаптацію підприємства до змін середовища [6, с. 300]. 

Існують також інші підходи, які визначають реструктуризацію підприємства як 
«сукупність економічних відносин, пов’язаних із послідовним впровадженням системи 
організаційно-економічних, техніко-технологічних, фінансових та правових заходів, що 
носять інноваційний характер…» [7, с. 62], «зміна комплексної системи функціонування 
підприємств…» [8, с. 143], «зміна структури економічного суб’єкта (активів, власності, 
фінансів, управління) незалежно від його стану під впливом чинників внутрішнього чи 
зовнішнього середовища для підвищення конкурентоспроможності з подальшим зростанням 
вартості бізнесу…» [5, с. 75]. 

Російські вчені Л. В. Єжкін та М. Д. Аістова розглядають реструктуризацію як 
частину загального розвитку підприємств, тобто як один із ключових механізмів 
реформування, що призводить до збільшення ефективності їх діяльності [9, с. 59].  

Українські вчені Е. Г. Панченко, О. М. Галенко, О. О. Терещенко Д. Г. Лук’яненко, О. 
І. Рогач трактують цей термін як комплекс реорганізаційних заходів, які мають за мету вихід 
ТНК із кризи і забезпечення її подальшого розвитку [10, с. 220-221]. 

Нормативно-правове регулювання санаційних процесів різних країн світу теж 
передбачає законодавче трактування поняття «реструктуризації». Серед країн, що офіційно 
визначили у своїх законодавчих актах значення терміну «реструктуризація» Україна, 
Російська Федерація, США, Бельгія, Польща, Швеція та інші. На жаль, через різні соціальні, 
історико-економічні фактори, часто трактування значно різняться між собою і досить 
складно прийти до єдиного знаменника у розумінні сутності даного механізму. 

 
Рис. 1. «Реструктуризація» : термінологічна матриця (розроблено автором) 

 

На основі проведеного дослідження підходів багатьох науковців та підходів, 
регламентованих нормативно-правовими актами різних країн світу, що розглядають поняття 
«реструктуризації», була сформована термінологічна матриця, що представлена на рис. 1. 

Основні висновки з цього аналізу стосуються, передусім, введення єдиного 
визначення поняття «реструктуризації» на міжнародному рівні для всіх країн. Необхідні 
спеціальні уточнення і роз’яснення для нормативно-правових актів окремих країн, які були б 
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зрозумілими для міжнародної спільноти. Встановлення основних критеріїв для формування 
понятійного апарату санаційних заходів, і зокрема, реструктуризації.  

Підсумовуючи вище викладене, можна стверджувати, що реструктуризація 
підприємства, установи, організації – комплекс санаційних заходів, який включає різні 
форми (зміна, перетворення, перебудова структури виробництва, активів, фінансів, 
управління) і направлений на адаптацію суб’єкта господарювання до несприятливих умов 
зовнішнього та недоліків внутрішнього середовища, з метою підвищення 
конкурентоспроможності, ефективності діяльності та забезпечення подальшого розвитку 
учасників процесу реструктуризації. Сьогодні існує ряд проблем, пов’язаних із 
застосуванням процесу реструктуризації на міжнародному ринку, що підкреслює 
актуальність та важливість продовження проведення досліджень у даному напрямку. 
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У статті розраховані показники та визначені типи фінансової стійкості підприємств суднобудівної 
та судноремонтної промисловості України. Проаналізовано стан та динаміку показників фінансової 
стійкості підприємств суднобудування, визначено причині змін.   
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Суднобудівна промисловість є однією з найбільших галузей в Україні. Україна входила 
у десятку найбільших суднобудівних держав Європи. Промисловість має великий науковий, 
кадровий та виробничий потенціал, який, нажаль за останні роки значно послаб. В галузі 
спостерігається критичний спад об’ємів виробництва, відсутність державних замовлень та 
невизначеність перспектив. Зазначимо, що в 2013 р. серед країн Європи Україна посіла 15 
місце серед виробників суднобудівної промисловості, а в світовому рейтингу тільки - 72. В 
даний час в Україні існує більш ніж 40 підприємств, які займаються різного роду 
суднобудуванням, з них діючих великих суднобудівних заводів лише сім. Центрами морського 
суднобудування України є Миколаїв та Херсон, а річного – Київ. Судноремонт морського 
транспорту здійснюється в Одесі, Маріуполі, Керчі, Херсоні та Севастополі, а річного – 
Запоріжжі, Ізмаїлі та Києві.  

На сьогоднішній день морська індустрія в цілому і суднобудування зокрема 
переживають вкрай важкі часи. У 2014 р. тенденція скорочення обсягів виробництва та 
реалізації суднобудівної та судноремонтної промисловості отримала своє продовження, так що 
Україна поступово втрачає конкурентні позиції не тільки порівняно з розвиненими країнами, 
але й найближчими сусідами. У 2014 р. в порівнянні з 2013 р. обсяги виробництва знизились 
на 3,19 млрд. грн. (60%), а обсяги реалізації - на 47,72 млрд. дол., зокрема, значно знизилась 
реалізація корпусів (42,68%). Спостерігається значне зниження реалізації повнокомплектних 
суден як на внутрішньому (51%) так і на зовнішньому ринку (29%) [1,2]. Такий стан справ 
спричинив, звісно, погіршення фінансового стану підприємств суднобудування, і фінансової 
стійкості зокрема.  

Більшість методик аналізу фінансової стійкості передбачають [3-6]: 
 розрахунок та аналіз абсолютних показників стійкості (наявність власних 

оборотних коштів, власних та запозичених довгострокових коштів, та наявності нормальних 
джерел покриття запасів); 

 визначення та аналіз показників забезпеченості запасів джерелами фінансування 
(надлишок (недостача) власних оборотних коштів, власних та запозичених довгострокових 
коштів, та нормальних джерел покриття запасів); 

 визначення та аналіз трикомпонентного показника типу фінансової стійкості 
(агрегатний спосіб), або порівняння джерел фінансування з запасами підприємства (спосіб 
порівняння); 

 розрахунок та аналіз відносних показників фінансової стійкості (коефіцієнти 
автономії, незалежності, забезпеченості власними обіговими коштами, фінансування, 
маневреності власного капіталу, та інші). 

Визначимо фінансову стійкість підприємств суднобудівної та судноремонтної 
промисловості України за 2012-2013 роки [7]. За результатами розрахунків виявлено, що на 
більшості підприємств суднобудівної та судноремонтної галузі показник власного 
оборотного капіталу має від’ємне значення, що означає, недостатність власних обігових 
коштів: всі оборотні активи та частина необоротних сформована за рахунок позичкових 
коштів (див. рис. 1). Також, за результатами розрахунків виявлено, що на вітчизняних 
підприємствах суднобудування визначається нестача власних та довгострокових позикових 
джерел формування запасів (див. рис. 2, 3).  

Разом з тим, на підприємствах суднобудівної та судноремонтної промисловості 
спостерігається наявність нормальних джерел формування запасів та витрат в повному 
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обсязі, в основному за рахунок використання короткострокових кредитів та можливості 
роботи з кредиторами на умовах відстрочки оплати заборгованості.  

 

 
 Рис. 1. Зміна власних оборотних коштів вітчизняних підприємств суднобудівної 

та судноремонтної промисловості за 2012-2013 рр., млн. грн. 
 

 
Рис. 2. Зміна власних оборотних та довгострокових позикових коштів підприємств 
суднобудівної та судноремонтної промисловості України за 2012-2013 рр., млн. грн. 
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Рис. 3. Зміна загальних джерел формування запасів та витрат підприємств 
суднобудівної та судноремонтної промисловості за 2012-2013 рр., млн. грн. 

 

На основі результатів аналізу ступеню покриття формування запасів і витрат 
відповідними джерелами визначено агрегатний показник, який вказує на рівень фінансової 
стійкості підприємства (табл.1). Традиційно визначають рівень фінансової стійкості, як: 
абсолютний, нормальний, нестійкий та кризовий. 

Як видно з таблиці 1, більшість підприємств суднобудівної та судноремонтної 
промисловості України знаходяться в важкому стані, рівень їх фінансової стійкості є 
незадовільний або кризовий. За результатами господарської діяльності в 2013 р. кризовий 
рівень фінансової стійкості мають ПАТ «Севастопольський морський завод» та ПАТ 
«Чорноморський суднобудівний завод». У попередньому 2012 р. ПАТ «Севастопольський 
морський завод» мав нестійкий рівень фінансової стійкості. Визначений рівень фінансової 
стійкості як кризовий для підприємств означає знаходження на грані банкрутства, оскільки 
грошові кошти, короткострокові фінансові інвестиції та дебіторська заборгованість не в 
змозі покрити навіть кредиторську заборгованість та борги за кредитами. В таких 
підприємств існують регулярні неплатежі (прострочені банківські позики, прострочена 
заборгованість постачальникам, бюджету, персоналу по заробітній платі).  

Таблиця 1 
Типи фінансової стійкості суднобудівних та судноремонтних підприємств України  

за 2012-2013 рр.  
Агрегатний показник ФС Тип фінансової стійкості 

Назва підприємства 2012 р. 2013 р. 2012 р. 2013 р. 

ПАТ «Севастопольський морський завод» {0,0,1} {0,0,0} нестійкий кризовий 

ПАТ «Морський Iндустрiальний комплекс» {0,0,1} {0,0,1} нестійкий нестійкий 
ТОВ «Судноремонтний завод «Южний 
Севастополь» 

{0,0,1} {0,0,1} нестійкий нестійкий 

ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод 
«Океан» 

{0,0,1}  нестійкий  

ПАТ «Суднобудівний завод «Лиман» « {1,1,1} {1,1,1} абсолютний абсолютний 
ПАТ «Чорноморський суднобудівний 
завод» 

{0,0,0} {0,0,0} кризовий кризовий 

ПАТ «Суднобудівний завод «Залів» {0,0,1} {0,0,1} нестійкий нестійкий 
ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» {0,0,1} {0,0,0} нестійкий нестійкий 
ПАТ «Завод «Ленінська кузня» {0,0,1} {0,0,1} нестійкий нестійкий 
ПрАТ «Київський суднобудівний - 
судноремонтний завод» 

{1,1,1} {1,1,1} абсолютний абсолютний 
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Нестійкий фінансовий стан, який характеризується наявністю порушень фінансової 
дисципліни, перебоями в надходженні на розрахунковий рахунок, зниженням доходності 
підприємства, спостерігається у підприємств: ПАТ «Морський Iндустрiальний комплекс», 
ТОВ «Судноремонтний завод «Южний Севастополь», ПАТ «Миколаївський суднобудівний 
завод «Океан», ПАТ «Суднобудівний завод «Залів», ПАТ «Херсонський суднобудівний 
завод», ПАТ «Завод «Ленінська кузня».  

Абсолютний тип фінансової стійкості як у 2012р. так і у 2013 р. мають ПАТ 
«Суднобудівний завод «Лиман» та ПрАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний 
завод». Даний стан характеризується тим, що всі запаси цих підприємств покриваються 
власними оборотними коштами та суб’єкти господарювання не залежать від кредиторів.  

Окрім абсолютних показників фінансової стійкості традиційні методики обчислюють 
також відносні показники. Аналіз відносних показників фінансової стійкості підприємств 
суднобудівної та судноремонтної галузі України показав наступне: частка власного капіталу 
в загальному капіталі підприємств коливається від 1% до 97%; у більшості випадків вона 
менше 50%. 

Питому вагу власного капіталу менш ніж 35% на кінець 2013 р. мають 40% підприємств 
суднобудівної та судноремонтної промисловості України (див. рис. 4, 5), тоді як у 2012 р. 
частка власного капіталу менш ніж 35% була у 70% підприємств (в дужках зазначений 
коефіцієнт автономії та темп його приросту (зниження)): ПАТ «Севастопольський морський 
завод» (0,23 /- 26,12%); ТОВ «Судноремонтний завод «Южний Севастополь» (0,09 / -55,99%), 
ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (0,04 / - 14,84%), ПАТ «Суднобудівний завод 
«Залів» (0,11 / - 32,65%), ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» (0,01 / -71,01%), ПАТ 
«Завод «Ленінська кузня» (0,41 / +6,7%), ПрАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний 
завод» (0,27 / +20,55%). Висока частка власного капіталу визначена на підприємствах: ПАТ 
«Морський Iндустрiальний комплекс» (0,75 / +2,29), ПАТ «Суднобудівний завод «Лиман» 
(0,97 / +101,27%) .  

 
Рис. 4. Кількість підприємств суднобудівної та судноремонтної промисловості України з 

різними частками власного капіталу в 2012 р.,% 
 

Згідно розрахунків всі підприємства, за виключенням ПАТ «Морський Iндустрiальний 
комплекс» та ПАТ «Суднобудівний завод «Лиман», мають критичний рівень фінансового 
ризику. Так, коефіцієнт фінансового ризику при нормі менше 0,5 коливається на 
підприємствах суднобудування від 1,47 до 15,78, тобто на 1 грн. власних коштів припадає від 
1,47 грн. до 15,78 грн. запозичених. 

Коефіцієнт покриття боргів власним капіталом показує, скільки гривень власних 
коштів припадає на одну гривню запозиченим і є зворотним показнику фінансової стійкості. 
В нормі даний показник повинен збільшуватись. Даний критерій додержують підприємства 
(в дужках зазначений показник і темп приросту): ПАТ «Морський Iндустрiальний комплекс 
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(2,95 / +11,68); ПАТ «Суднобудівний завод «Лиман» (29,93 / +2978%); ПАТ «Завод 
«Ленінська кузня» (0,68 / +10%); ПрАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний завод» 
(0,36 / +24,47%). 
 

 
Рис. 5. Кількість підприємств суднобудівної та судноремонтної промисловості України з 

різними частками власного капіталу в 2013 р.,% 
 

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними обіговими коштами показує, якою мірою 
запаси покриті власними джерелами та не потребують залучення позикових. Із розрахунків 
можливо стверджувати, що на кінець 2013 р. підприємства суднобудівної та судноремонтної 
промисловості не в змозі покрити свої матеріальні запаси власними обіговими коштами і 
змушені залучати для їх покриття позикові. До підприємств, які можуть покрити свої 
матеріальні запаси власними обіговими коштами, відносяться: ПАТ «Суднобудівний завод 
«Лиман», ПАТ «Завод «Ленінська кузня, ПрАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний 
завод». 

На підприємствах суднобудівної промисловості значно зростає кредиторська 
заборгованість за товари роботи, послуги та короткострокові кредити банків, які свідчать про 
ймовірність несвоєчасного погашення кредитів та прострочену кредиторську заборгованість, 
що є першим дзвінком до кризової ситуації. За аналізований період на 17% зменшились 
довгострокові зобов’язання господарюючих суб’єктів, що з одного боку нібито є позитивним 
моментом, а з іншого свідчить про вплив такого стримуючого зовнішнього фактора, як 
фінансово-кредитна політика країни. Тобто високі відсоткові ставки по кредиту роблять 
банківські ресурси для промислових підприємств невигідними. 

Таким чином, можливо констатувати, що в цілому фінансовий стан суднобудівних та 
судноремонтних підприємств України нестійкий, про що свідчать низьке значення 
коефіцієнтів автономії та негативна динаміка його змін (часку власного капіталу менш ніж 
35% мають 40% підприємств); критичний рівень фінансового ризику майже на всіх 
підприємствах галузі; неможливість фінансувати свої витрати та запаси не тільки за рахунок 
власного капіталу, а й навіть за рахунок довгострокових запозичених коштів. Виключенням є 
ПАТ «Морський Iндустрiальний комплекс» та ПАТ «Суднобудівний завод «Лиман», які 
нещодавно пережили реструктуризацію. 
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В статті розглянуто питання пов’язані з реструктуризацією підприємств, досліджено сутність та 
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Предметом дослідження виступає система управління процесом реструктуризації підприємства, орієнтована 
на підвищення рівня конкурентоспроможності  підприємства. 

Ключові слова: реструктуризація, управління реструктуризацією, комплексний підхід, функціональна 
реструктуризація 

 

В ринкових умовах господарювання система управління підприємством  повинна 
мати чітко визначені стратегічні орієнтири та спрогнозований рівень впливу факторів 
зовнішнього середовища, що й обумовлює необхідність використання нових методів і 
підходів до системи управління підприємства та використання таких інструментів, які б 
дозволили не тільки своєчасно визначати проблеми, але й сприяли завчасній підготовці до 
змін у зовнішньому оточенні. Саме тому рішення задачі з адаптації до цих змін багато в чому 
й обумовлює необхідність проведення процесу реструктуризації підприємств в кожній галузі 
національної економіки. Про це свідчить й тривалий період здійснення економічних реформ, 
який не здійснив істотного впливу на ефективність функціонування і розвитку вітчизняних 
підприємств. 

За таких умов одним з сучасних підходів і ринкових методів підвищення ефективності 
діяльності підприємства на засадах структурно-функціональних перетворень є саме 
реструктуризація як інструмент загального процесу реформування підприємства.  

Узагальнюючи результати досліджень з проблем реструктуризації, можна відмітити, 
що її дуже часто ототожнюють с процесами реформування і реорганізаційних змін, оскільки 
відсутній єдиний підхід до змісту і сутності в термінологічному апараті.  

Питання про реструктуризацію постає перед керівником кожного разу, коли на 
підприємство чекає зниження конкурентної переваги, яке обумовлено зміною економічного 
оточення, технологічним розвитком і загостренням конкуренції на цьому фоні.  

Якщо розглядати підприємство як складну систему, схильну до впливу чинників 
зовнішнього і внутрішнього середовища, то ототожнення реструктуризації і реформування, 
ймовірно, відбувається тому, що мета у них спільна – приведення підприємства у 
відповідність до змін зовнішнього конкурентного середовища.  

Слід відзначити, що єдиного підходу до вирішення проблем реструктуризації 
підприємств не існує, а сам її процес представляє комплекс структурних перетворень та 
новацій. 

В свою чергу, реструктуризація, будучи складовою реформування підприємства, 
представляє лише один з інструментів досягнення його довгострокових стратегічних цілей, а 
тому потребує постійної уваги зх боку керівництва підприємства.  

У перекладі з англійського «реструктуризація» (restructuring) -  це перебудова 
структури чого-небудь, яка необхідна в ситуаціях коли: 
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- підприємство знаходиться в стані глибокої кризи (антикризова реструктуризація); 
- поточний стан підприємства можна визнати як задовільний, проте прогнози його 

діяльності не є оптимістичними (функціональна реструктуризація); 
- до реструктуризації можуть удатися успішні підприємства з метою створення 

унікальних конкурентних переваг (стратегічна реструктуризація) (табл.1) [1]. 
Таблиця 1 

Види реструктуризації підприємства 
Реструктуризація як антикризовий захід 

Безсмертний С.П. Реструктуризація підприємства – комплекс заходів, спрямованих НП створення умов для 
фінансового оздоровлення. 

Грабовський Б.С. Реструктуризація – робота з оздоровлення проблемних компаній з метою підвищення їх 
вартості в інтересах зацікавлених сторін 

Щеголєв І.М. Реструктуризація є тим фундаментом, на якому проводиться весь комплекс робіт з 
фінансового оздоровлення. 

Функціональна реструктуризація 
Бажуткіна Л.П. Реструктуризація – це структурні перетворення всередині організації, що залежать від вибору 

об’єкта реструктурування і спрямовані на досягнення оптимального балансу між 
ефективністю діяльності підприємства і стабільністю його положення 

Горбачов В.Л. 
Макаров В.В. 

Реструктуризація – це структурні зміни в фінансовій та виробничій діяльності підприємства, 
спрямовані на зниження видатків, підвищення прибутковості та раціональне використання 
ресурсів 

Шопенко В.Д. Реструктуризація – це перетворення маркетингової, виробничої, організаційної, фінансової 
структури фірми у відповідності до умов світового ринку. 

Стратегічна реструктуризація 
Грушенко В.І. 
 

Реструктуризація – процес, пов'язаний зі змінами стратегічних концепцій та принципово 
важливих стратегічних факторів діяльності 

Кадиров М.С. Реструктуризація неефективного бізнесу – системні дії, що базуються на стратегічному плані 
розвитку (в рамках корпоративної стратегії), на формування конкурентних переваг 

Карлик А.М., 
Гришпун Е.Г. 

Реструктуризація є складовою частиною стратегії, що є одним з інструментів досягнення 
довгострокових цілей підприємства 

Львов Д.С., 
Гранберг А.Г. 

 Під реструктуризацією мається на увазі процес, пов'язаний з об’єктивною оцінкою виниклих 
проблем, які роблять неможливим подальше ефективне функціонування підприємства 

Оскільки діяльність будь-якого підприємства орієнтована на досягнення 
оптимального співвідношення між прибутковістю і стабільністю, головною метою 
реструктуризації є забезпечення необхідних умов для досягнення такого балансу.  

Далі ж повинні бути задіяні механізми використання переваг, що є у підприємства, 
задіяні фінансові ресурси на основі підвищення інвестиційної привабливості і сформована 
ефективна система управління . 

Реструктуризація є високоефективним ринковим інструментом підвищення 
конкурентоспроможності підприємства оскільки дозволяє правильно виділити і розвинути 
конкурентну перевагу. Основними ідеями реструктуризації є адаптація підприємства до стану 
зовнішнього і внутрішнього середовища, що змінюється, а також ідея комплексного підходу 
до рішення управлінських задач і підприємства в цілому, в умовах, що склалися, часто 
кризових [2].  

З позицій системного підходу: 
 ,,реструктуризація – це процес впровадження структурних змін в діяльність 

підприємства з метою збереження та підвищення прибутковості під впливом мінливих 
зовнішніх економічних умов“ [3]; 

,,реструктуризація – комплекс заходів спрямованих на підвищення вартості бізнеса 
діючого підприємства” [4]; 

,,реструктуризація - комплексна оптимізація системи функціонування підприємства 
відповідно до вимог зовнішнього оточення і виробленої стратегії його розвитку, сприяюча 
принциповому поліпшенню управління, підвищенню ефективності і 
конкурентоспроможності виробництва і продукції, що випускається, на базі сучасних 
підходів до управління, у тому числі методології управління якістю, реінжинирінга бізнес-
процесів, інформаційних технологій і систем та ін” [5].  



 89

Оскільки єдиного підходу до категорії ,,реструктуризація” не існує, то доцільно 
провести систематизацію наукових підходів до визначення її сутності та змісту (табл.2). 

Таблиця 2 
Основні підходи до визначення сутності та співвідношення категорій 

,,реструктуризація”, ,,реформування”, ,,реорганізація” [1] 
Автор Поняття 

Співвідношення понять ,,реструктуризація і реформування” 
Бондар Н.П., 
Васюхін О.В., 
Голубєв А.А. 

Реструктуризація – це структурне реформування 

Серкіна Н.А. Реструктуризація – один з методів реформування шляхом проведення перетворень в 
організаційній, фінансово-економічній, виробничо-технічній та соціальних підсистемах з 
метою адаптації до швидко змінюваних умов зовнішнього середовища 

Бузановский 
С.С., Горелов 
Н.А., Титков А.С. 

 Реструктуризація – це структурна перебудова з метою забезпечення ефективного розподілу 
та використання ресурсів 

Співвідношення категорій ,,реструктуризація і реорганізація” 
Ільдеменов С.В., 
Леонтьев С.В. 

Реструктуризація це структурна реорганізація підприємства, а також комплекс робіт з 
активізації внутрішнього потенціалу 

Жигунова О.А., 
Чернявський 
Ю.М. 

Реструктуризація – це структурна реорганізація підприємства, що супроводжується в ряді 
випадків інституціональними змінами. 

Тренев В.Н., 
Іріков В.А. 

Реструктуризація – це реорганізація і комплексна зміна структури підприємства та системи 
управління 

Євсеєв А.І. Реструктуризація – це будь-які зміни в виробництві, структурі капіталу або власності, що не є 
частиною ділового повсякденного циклу компанії 

Крижановскій 
В.Г., Перелигіна 
А.В. 

Реструктуризація – це структурна перебудова з метою забезпечення та використання всіх 
ресурсів підприємства, що полягає в створенні комплексу бізнес-одиниць на основі розділу, 
поєднання, ліквідації діючих в організації нових структурних підрозділів. 

  

Більшою мірою поняття «реформування підприємств» стало всеосяжним, 
охоплюючим численні напрями господарської діяльності та її структурних перетворень, а 
саме: реструктуризацію і реорганізацію. 

Реформування підприємств -  це комплексний і системний процес змін, результатом 
якого є створення внутрішніх умов для ефективного управління ресурсами і на цій основі 
створення умов для підвищення конкурентоспроможності підприємства в перспективі. 

У свою чергу, реструктуризацію слід розглядати як основний етап реформування 
підприємства для подальшого здійснення заходів по інвестиційному розвитку виробництв і 
формуванню оптимальної структури власників [6].  

Слід також розрізняти і поняття «реорганізація підприємства» і «реструктуризація 
підприємства». 

 Реорганізація підприємства означає припинення його діяльності з переходом його 
майнових прав і обов'язків до інших юридичних осіб або його структурне перетворення. 
Метою реорганізації є отримання емерджентного ефекту від зміни структури капіталу, 
усунення дублювання функцій, зниження витрат при збільшенні об'єму виробництва та ін. 
Отже, поняття процедури реорганізацій набагато вужче, ніж реструктуризаційні 
перетворення [7], оскільки не дозволяє розкрити сутність реструктуризації як комплексного 
явища. 

Виходити з того, що реструктуризація – це зміна структури системи, то залежно від 
типу структурного елементу системи виникають і задачі проведення відповідних до них змін. 
Якщо під структурою розуміється організаційна структура, то реструктуризація – це зміна 
організаційної структури. Якщо розглядається структура бізнес-процесів, то 
реструктуризація-це зміна бізнес-процесів.  

Структурним змінам в даному випадку піддається яка-небудь функція або сукупність 
функцій підприємства залежно від вибору об'єкту реструктуризації, тобто має місце бути 
функціональна реструктуризація. 



 90

Саме функціональна реструктуризація є структурними змінами, яким піддаються, яка 
не будь функція або сукупність функцій організації залежно від вибору об'єкту 
реструктуризації: виробництво, збут маркетинг, фінанси, кадри. Характерною рисою 
функціональної реструктуризації є те, що вона зачіпає один або декілька елементів бізнес-
системи [8].  

Оскільки функціональна реструктуризація – це здійснення певних структурних 
перетворень усередині підприємства, залежних від вибору об'єкту реструктурування, то її 
використання можливе за умови дотримання таких загальносистемних принципів як 
комплексність і системність.    

В якості висновку хотілось би відмітити, що перед українськими підприємствами 
стоїть задача перетворити, а то й, по суті, створити абсолютно нові управлінські структури, 
впровадити дієві системи і методи управління, бо навіть послідовність етапів 
реструктуризації, не кажучи вже про вибір інструментарію, залежить від конурентного стану 
підприємства, поведінки конкурентів, характеристики вироблених товарів і послуг та 
багатьох інших факторів.  
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покращення її якості, забезпечення оптимального співвідношення витрат і результатів 
виробництва. Саме зіставлення витрат і результатів дає змогу оцінити ефективність 
роботи підприємства. Управління і контролінг виробничих витрат – ефективний 
організаційно-інституційний засіб досягнення підприємством високого економічного 
результату. Цей засіб не зводиться лише до зниження виробничих витрат, а поширюється 
на всі елементи управління. 

Одним із новітніх підходів, якому належить важливе місце серед сучасних 
інструментів управління підприємством, є контролінг виробничих  витрат, що забезпечує 
сервісно-економічну підтримку управління витратами і результатами та підвищення 
обґрунтованості прийняття управлінських рішень. 

Теоретичні і методичні аспекти досліджуваної у статті проблеми висвітлено у 
працях українських науковців – О. Вержбицького [1],  С. Голова [2], І. Давидовича [3], О. 
Терещенка  [4], М. Тарасюка [5] та ін., а також зарубіжних  економістів – Л. Лахніта [6], Т. 
Райхмана [7], С. Фалька [8], Д. Хана [9], А. Хейгля [10]. 

Однак, в науковій економічній літературі все ж недостатньо розкриті теоретичні 
питання формування системи контролінгу витрат на підприємстві, а практичні пропозиції 
містять недоліки. У статті пропонується структурно-логічна послідовність формування 
системи контролінгу виробничих витрат на підприємстві, що має на меті врахування 
вищезазначених  недоліків. 

Метою дослідження цієї статті є обґрунтування комплексного використання 
інформаційно-програмного інструментарію контролю  ефективності виробничих витрат на 
підприємстві, що сприятиме більш дієвому застосуванню контролінгу на основі виявлених 
підходів і тенденцій. 

Контролінг є складною управлінською системою, яка поєднує в собі різні елементи: 
встановлення цілей, планування, облік, контроль, аналіз, управління інформаційними 
потоками й розроблення рекомендацій для прийняття управлінських рішень. Внаслідок своєї 
інтегрованості контролінг забезпечує синтетичний, цілісний погляд на діяльність 
підприємства комплексний підхід до виявлення й вирішення проблем, що постають перед 
підприємством [11, с.22]. Контролінг забезпечує систематизоване постачання інформації та 
обробки інформації задля створення планів, координації та контролю. Це – система обліку та 
звітності, спрямована на поліпшення якості прийняття рішень на всіх рівнях управління 
підприємством.  

Традиційно в економічній літературі приділяється значна увага розмежуванню 
управлінського обліку  (американська модель) і контролінгу (німецька модель). На наш 
погляд, основне завдання управлінського обліку – своєчасне надання релевантної інформації 
для прийняття управлінських рішень (інформаційне забезпечення процесу прийняття 
управлінських рішень). Функції ж контролінгу ширші: планування, організація, мотивація, 
контроль, інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень, координація 
та інтеграція. Однією з найважливіших функцій контролінгу є стратегічне планування, 
розробка довгострокових прогнозів, можливих сценаріїв розвитку підприємства. Якщо 
основне завдання управлінського обліку – надання інформації, то завдання контролінгу – ще 
й виявлення відхилень у бізнес-процесах, аналіз причин цих відхилень і формулювання 
пропозицій щодо можливих корегувань стратегічних і тактичних планів підприємства. 
Метою контролінгу визнається розробка набору стратегічних і тактичних процедур, що 
забезпечує повторюваність і логіку висновку, зниження ризику в процесі прийняття рішень.  

Контролінг – це спеціально сформована з урахуванням специфіки конкретного 
підприємства та підпорядкована стратегічній меті (як правило — стійкий довготривалий 
розвиток підприємства) система інформаційно-аналітичної, методичної та інструментальної 
підтримки керівників, лінійних та функціональних менеджерів підприємства з коректного 
визначення (стратегічний рівень) та досягнення (оперативний рівень) цільових показників 
господарювання, яка забезпечує ефективну реалізацію повного циклу управління за всіма 
функціональними сферами та процесами підприємства, персоніфікацію обов'язків та 
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відповідальності  [1, с. 47]. В Німеччині контролінг здійснюється висококваліфікованими 
фахівцями, що мають глибокі теоретичні знання (як правило, з науковим ступенем) і 
працюють на посадах, які за змістом і значенням можна охарактеризувати як «внутрішній 
незалежний радник».  

Зі зростанням обсягу даних та використанням потужних інформаційних систем, коло 
завдань контролінгу змістилось від постачання інформації та інформаційної підтримки при 
плануванні та контролі до стратегії аналізу та розробки відповідних заходів. Важливим є 
орієнтація контролінгу на управління витратами з використанням новітніх інформаційних 
технологій. Йдеться про узгодження між плануванням, контролем та інформаційною 
системою в управлінні витратами. Витрати на виробництво, з одного боку – один із основних 
об’єктів менеджменту на підприємстві, а з іншого – важлива частина системи контролінгу. 
До сучасних інструментів контролінгу виробничих витрат, як правило, відносить: 
міжнародні стандарти фінансової звітності, системи збалансованих показників, процесно-
орієнтоване управління, управління витратами на основі видів діяльності, управління 
ризиками та змінами, методи планування та ін.  

Для забезпечення ефективного контролінгу виробничих витрат підприємство слід 
розглядати як сукупність центрів відповідальності, кожен з яких забезпечує виконання 
певних функцій та завдань, несе персональну відповідальність за певний перелік 
підконтрольних показників, які пов’язані з системою загальнокорпоративних цілей. 
Інформаційне підґрунтя контролінгу виробничих витрат передбачає наявність банку даних 
контролінгової інформації, тобто інформації, яка необхідна і достатня для досягнення 
стратегічних цілей та прийняття поточних управлінських рішень.  

Отже, обґрунтування змістовного наповнення поняття «структура підприємства» для 
цілей контролінгу витрат потребує попереднього визначення таких релевантних для даного 
дослідження понять, як: місце виникнення витрат, місце виникнення прибутку, носії витрат 
чи доходів; центри відповідальності. Центри відповідальності – це структурні одиниці 
підприємства, які складаються якнайменш з одного місця виникнення витрат, діють у 
рамках підприємства та на основі внутрішніх взаєморозрахунків як окремі підприємства, 
мають одного керівника, що несе відповідальність за фінансовий результат господарювання 
відповідного центру відповідальності. Місце виникнення витрат – організаційна одиниця в 
рамках контролінгової одиниці, однозначно виділений об'єкт появи витрат. Ці місця можуть 
створюватися  у відповідності з різними критеріями, включаючи такі як: просторові, 
виробничо-технічні, функціональні міркування, критерії перерахунку, персональної 
відповідальності, виконані роботи, фізичне розміщення та/або сфери управління. 

Основними завданнями контролінгу виробничих витрат є: створення на підприємстві 
системи обліку витрат, інтегрованої з фінансовою та матеріальною бухгалтерією, що 
функціонує в режимі реального часу; створення організаційної структури підприємства з 
точки зору обліку за місцями виникнення витрат; забезпечення глибокого рівня деталізації 
елементів витрат; здійснення ведення внутрішнього управлінського обліку паралельно 
зовнішньому обліку та звітності; групування й аналіз витрат за видами і економічним 
змістом відповідно до специфіки підприємства; формування бюджету витрат за окремими 
елементами організаційної структури, видами витрат і періодами; контроль і регулювання 
бюджету; планування очікуваних витрат за місцями їх виникнення та іншим об'єктам 
обліку; оперативне складання планових калькуляцій на всі види готової продукції та 
послуг; передача фактичних витрат та виручки в режимі реального часу з фінансової 
бухгалтерії, матеріально-технічного постачання і збуту в інформаційний  модуль; реалізація 
процедури перерозподілу витрат між структурними підрозділами (місцями виникнення 
витрат) та іншими об'єктами обліку; калькулювання фактичної собівартості продукції; 
формування оперативної інформації з управлінського обліку для керівництва підприємства 
на основі даних інформаційної системи; прогнозування та аналіз фінансового результату 
діяльності підприємства за сегментами (групи продукції, групи клієнтів, ринки збуту та ін.). 
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Враховуючи такі завдання, вважаємо, що для промисловості найбільш прийнятною 
повинна стати модель процесно-орієнтованого контролінгу, який дозволяє визначити 
відповідальних та організувати облік прямих витрат (доходів) за окремими бізнес-процесами 
підприємства. Менеджери, які приймають рішення, завдяки цьому здобувають можливість 
швидко отримувати загальний огляд складних структур та процесів й у такий спосіб з 
величезної кількості даних використовувати відповідну відібрану та сконцентровану 
інформацію для підтримки прийняття рішення. Важливим кроком у процесі формування 
системи контролінгу має бути розробка стандартів внутрішньої управлінської звітності 
підприємства.  

Внутрішня звітність підприємства є потужним інструментом контролінгу, який 
забезпечує керованість і прозорість діяльності та планування підприємства, дає змогу 
обґрунтовано приймати управлінські рішення на всіх рівнях ієрархії і виконувати поставлені 
перед підприємством завдання та досягати цілей. Управлінська звітність повинна 
консолідуватися за спеціально налагоджуваними правилами з первинних документів та звітів 
центрів відповідальності та бізнес-об'єктів. 

Важливим є використання моделі інтегрованої, комплексної побудови системи 
звітності, яка б об'єднувала в єдиний інформаційний простір усі облікові підсистеми 
підприємства, а саме: систему управлінського обліку, систему фінансового обліку, систему 
податкового обліку, систему статистичного обліку, клієнтську базу даних, інші інформаційні 
підсистеми, які належать до основної діяльності підприємства. 

Вибір сучасного програмного забезпечення для контролінгу має бути зроблений на 
користь програмних продуктів, які не тільки сфокусовані на фізичному «потоці» ресурсів, 
але й приділяють велику увагу контролінговому функціоналу, зокрема системі 
бюджетування та обґрунтуванню окремих управлінських рішень, специфічних для діяльності 
даного підприємств. При формуванні системи контролінгу виробничих витрат  необхідно 
передбачити можливість коректної оцінки витрат і результатів господарювання окремих 
структур з урахуванням стандартизованого пакета послуг контролінгу. При формуванні 
інформаційного забезпечення системи контролінгу слід першочергово впровадити 
(налагодити) управлінський облік, який на базі застосування сучасних програмних продуктів 
узгоджуватиме та доповнюватиме існуючі системи обліку.  

Функціонування контролінгу витрат неможливе без сучасних інформаційних 
технологій, тому невід'ємною складовою системи контролінгу є програмно-технічне 
забезпечення. Не викликає сумніву необхідність застосування інформаційних технологій  
при формуванні системи контролінгу, що обумовлює актуальність вибору найефективнішого 
та повнофункціонального програмного продукту, який би задовольняв потреби управління в 
своєчасній та повній інформації. Йдеться  про  комплексні  інформаційні системи (програмні 
продукти комплексної автоматизації бізнес-процесів, в яких існують окремі модулі 
контролінгу).  

Програмне забезпечення контролінгу виробничих витрат – це сучасний продукт 
інформаційних технологій, що виконує такі основні завдання: зберігання всіх даних, 
необхідних для формування звітності, та забезпечення їх безпеки та регламентованого 
доступу, що дає можливість швидко та прозоро формувати регулярні, нерегулярні, 
стандартні та індивідуальні звіти. Побудова системи автоматизованого документообігу між 
центрами відповідальності, бізнес-об'єктами та менеджерами підприємства дозволяє 
організовувати сучасну обробку інформації. Дія ефекту масштабу закономірно створює 
труднощі з використанням більшості існуючого програмного забезпечення. Так, ці системи 
часто «зависають» у момент обміну даними між центрами відповідальності і центральним 
офісом та некоректно проводять деякі масштабні операції. Стає очевидно, що для 
подальшого розвитку підприємства необхідною є більш сучасна ІТ-підтримка, яка дозволяє 
упорядкувати бізнес-процеси, консолідувати дані та забезпечити ефективний контроль над 
бізнесом.    
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SAP ERP Finance – система управління ресурсами підприємства на основі їх 
планування, обліку. Business Suite on SAP HANA являє собою інтегрований пакет рішень, 
який підтримує широкий спектр процесів, що дозволяє об'єднати на підприємстві 
виробництво, збут, бухгалтерський облік, облік витрат та ін. в одне ціле, надаючи 
можливість отримання виробничо-економічних даних в режимі реального часу і дозволяючи 
точно планувати та управляти всіма адміністративно-господарськими операціями, в повній 
мірі використовуючи можливості обчислення та аналізу великих даних зі значною 
швидкістю (технології «in-memory»). За допомогою новітнього програмного забезпечення 
можна автоматизувати процеси ціноутворення, оперативного управління ресурсами, облік 
витрат, управління запасами та багато іншого.  

Завдяки централізації даних підтримується постійне інформаційне забезпечення 
процесів прийняття управлінських рішень. В блоці бізнес аналітики присутні звіти, які 
допомагають порівнювати та аналізувати витрати, прибутки та багато інших показників у 
різних розрізах. В разі виявлення негативних факторів можна здійснити більш детальний 
аналіз та виявити причину і можливі рішення. В режимі он-лайн можливо одразу побачити 
які показники зростають, а які відстають, прийняти міри для виправлення ситуації. 

Оскільки контролінг являє собою сервісну функцію, його якість безпосередньо 
залежить від якості (освіченості, мотивації, професійності) співробітників, які його 
виконують (носії контролінгу). Найважчим на шляху реалізації нового інформаційно-
програмного проекту стає так званий людський фактор. Персонал, що попередньо був 
навчений працювати, наприклад, з 1С, як правило, негативно сприймає перехід на іншу 
інформаційну систему. Тому, необхідним є певний період адаптації до іншого інтерфейсу та 
алгоритму дій. Також застосування рішень SAP потребує більшої педантичності у 
використанні інформації та регулярного введення даних в систему. Однак, в сучасних 
реаліях, наявність ефективного інструменту управління витратами і доходами є однією з 
основних умов успіху підприємства.  

З 2015 року представлено новий продукт SAP Business Suite 4 SAP HANA (SAP S/4 
HANA), однією з ключових переваг якого є  SAP Simple Finance. Це корпоративне програмне 
рішення нового покоління, спроектоване на базі найсучасніших методів розробки та 
можливості використання интерфейсу SAP Fiori для мобільних пристроїв, передбачає 
інноваційні можливості та спрощення найскладніших фінансових та інших задач.  

Отже, на основі продуктів SAP можна сконцентрувати зусилля на тому, що критично 
важливо для усіх підприємств в сучасних умовах: оптимізувати витрати, знижувати 
собівартість продукції, нарощувати обсяги якісної продукції, освоювати нові ринки, 
взаємодіяти з клієнтами за усіма можливими каналами, і тим самим збільшувати результат, 
форсувати ріст та розвиток бізнесу. Впровадження інноваційних програмних рішень 
забезпечує менеджмент потужним інструментом управління бізнесом; підвищує 
ефективність управління витратами за рахунок підвищення оперативності та якості даних 
управлінської звітності (під якістю в даному контексті розуміється збільшення кількості 
доступних інформаційно-аналітичних зрізів); дозволяє підвищити якість управлінської праці 
(зміщення акцентів зі збору даних управлінської звітності на її аналіз), побудувати систему 
управлінської звітності, засновану на оперативній і достовірній інформації, створити центр 
компетенції з практики впровадження і підтримки системи. 
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Диверсифікацію діяльності підприємств можна вважати адаптивною стратегією до 
сучасної ринкової економіки. В умовах сприятливого внутрішнього та зовнішнього 
середовищ вибір цієї стратегії на підприємствах передбачатиме активізування різних 
напрямів діяльності, розвиток інноваційної та інвестиційної діяльності тощо. Однак, перш 
ніж прийняти рішення про диверсифікацію, необхідно ретельно проаналізувати вплив 
чинників зовнішнього і внутрішнього середовища на ефективність диверсифікації [1, с.147].  

На сьогодні методологічний апарат, що пов’язаний з оцінкою ефективності та 
доцільності диверсифікації діяльності підприємства значною мірою розроблений 
зарубіжними та вітчизняними економістами.  

Швейцарський вчений М. Паскьє [2] виділив макроекономічні чинники (коливання 
економічної кон'юнктури в різних галузях); чинники, що діють на рівні галузі  (стадія 
життєвого циклу галузі, темпи її зростання, величина конкуренції усередині галузі); 
внутрішні чинники (кваліфікація управлінського персоналу, його орієнтація і переваги). 

Цогла О. [3] виділила такі фактори впливу, на підставі яких приймається рішення 
щодо напрямку реалізації диверсифікації: внутрішні фактори (зношеність основних фондів, 
стадія ЖЦ продукції,  здатність до змін техніко-технологічної бази, можливість 
перепідготовки виробничого персоналу, рівень інноваційності нової продукції); зовнішні 
фактори (ресурсне забезпечення (матеріальні, фінансові, трудові, інформаційні ресурси), 
попит, конкурентне середовище). 

До зовнішніх чинників прямої дії відносяться: держава, постачальники, споживачі, 
конкуренти. Непряму дію надають загальноекономічні чинники: стан економіки, технічні, 
технологічні, політичні та соціальні чинники,чисельність населення, наявність і 
використання національних ресурсів, державний устрій, грошова система, валютне 
положення країни і ін. Вплинути на ці чинники малі фірми не в змозі, але враховувати 
повинні, оскільки ігнорування будь-якого з них може звести до нуля всі зусилля по 
диверсифікації діяльності. 
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Малі  підприємства останнім часом частіше реалізують конгломератну 
диверсифікацію діяльності, оскільки основною їхньою метою є одержання прибутку, а 
капітал є максимально мобільним. Великі ж підприємства, до основного напряму діяльності 
яких, зазвичай, належить виробництво, і які характеризуються значними витратами в 
НДДКР та великими вкладеннями в основні фонди, традиційно шукають варіанти 
диверсифікації діяльності підприємств, пов'язані зі своєю основною діяльністю, для 
одержання вигод від синергетичного ефекту. 

Стратегії диверсифікації зазнали еволюцію цілей: від зростання підприємств, 
зниження ризику і внутрішньофірмового розподілу капіталу до підвищення 
конкурентоспроможності і досягнення синергетичного ефекту від різних видів діяльності. 

Синергетичний ефект від диверсифікації діяльності підприємств - це отримання 
більшого чистого прибутку диверсифікованою господарською системою, ніж сума чистих 
прибутків вхідних в її склад видів діяльності, якби вони діяли самостійно і незалежно. 

Отримання операційних синергій може бути результатом  економії операційних витрат, 
обумовленої масштабами діяльності;  ефекту комбінування взаємодоповнюючих ресурсів;  
збільшення розмірів ринкової ніші корпорації; економії витрат на проведення науково-дослідних 
робіт. 

Отримання фінансових синергій може бути результатом створення податкових щитів;  
можливості покупки корпорації за ціною нижче за балансову; диверсифікації у чистому вигляді. 

Незважаючи на очевидні вигоди синергізму, розраховувати на однозначний 
стратегічний ефект від цього явища сполучено зі значним ризиком. Хоча протягом сорока 
років синергізм розглядався як фундаментальний компонент теорії диверсифікації, його 
ефект багато в чому перебільшувався. Теза про складність досягнення синергізму 
підтверджують не тільки конкретні приклади підприємств. Про те ж свідчать результати 
широкомасштабних теоретичних досліджень диверсифікації діяльності підприємств [4, С.1].  

При визначенні доцільності та ефективності реалізації стратегії економічної 
диверсифікації важливо враховувати взаємозв’язок диверсифікації діяльності та 
операційного ризику. Диверсифікація, як відомо, дозволяє зменшити величину ризику, але 
не уникнути його. При цьому загальна ефективність діяльності зменшується, тому що 
компанія могла б отримати більші прибутки, зосередившись на найбільш прибутковому 
напрямі, але за такої ситуації ризик був би теж найбільший. Отже, основне завдання при 
реалізації стратегії економічної диверсифікації – забезпечення прийнятного співвідношення 
між прибутковістю і рівнем ризику. Це співвідношення кожне підприємство визначає для 
себе самостійно, воно залежить, в першу чергу, від того, наскільки власники та топ-
менеджери компанії схильні до ризику [5, с.142]. 
      Також чинником підвищення ефективності при диверсифікації  є  наявність  
перспективних, представляючих стратегічний інтерес, ключових  компетенцій.   

У випадках, коли ключові компетенції можуть  бути  широко  використані при  
виробництві  різних  видів   продукції,   диверсифікація   компанії  відкриває  нові  
можливості  у сфері   НДР.   Розширення   господарської  діяльності в таких випадках може 
привести  до  створення  критичної  маси  ресурсів, яка дозволить обійти конкурентів. 

Існує емпірично  встановлений  зв'язок  між  витратами  на  рекламу  і  об'ємом 
продажів.  Із  зростанням  витрат  на  рекламу  крива  продажів   спочатку   поволі 
піднімається, потім круто йде вгору і, нарешті,  знову  переходить  в  стадію повільного 
підйому. Тому віддача від реклами з розрахунку на одиницю витрат  у дрібних підприємств 
значно нижче, ніж у крупних конкурентів.  Можливість поліпшити ситуацію і тут полягає в 
розподілі рекламних витрат  по однорідних господарських одиницях. 

Таким чином, можна виділити чинники ефективності диверсифікації діяльності 
підприємств: обґрунтування її необхідності; ретельна підготовка до процесу диверсифікації; 
засвоєння її теоретико-методичних засад; встановлення цілей,  шляхів, зваження переваг та 
недоліків; оцінка можливої ефективності диверсифікації; оцінка привабливості галузі з точки 
зору рентабельності і можливості розвитку; максимізація ефекту синергії; фінансовий стан 
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підприємства; місце даного підприємства в галузі на момент диверсифікації; рівень 
конкуренції у галузі; наявність асоціативних зв’язків між профілем підприємства та 
проблемами галузі, куди входить підприємство; повне використання виробничої потужності 
підприємства та навичок спеціалістів; кваліфікація персоналу; використання практичного 
досвіду, нагромадженого в основній сфері бізнесу; захист, в першу чергу, основного 
виробництва; використання усіх можливостей основного виробництва; забезпеченість 
ресурсами; неможливість зростання підприємства на його основному ринку; оперативне та 
адекватне реагування на зміну смаків споживачів; перевага власного капіталу над 
залученим; узгодження мети процесу диверсифікації з метою підприємства; напряму 
диверсифікації з потребами ринку; впровадження нових технологій;  збалансованість складу 
і структури діверсифікаційного портфеля; включення в його склад сфер діяльності з різними 
життєвими циклами технологій і товарів;  облік динаміки попиту на різні види вироблюваної 
продукції; коректування завдань і пріоритетів підприємства; обмеження основних сфер 
діяльності до трех-четирьох; економія і раціональне витрачання ресурсів; зміцнення 
лідируючих позицій; висока технологічність виробництва; продаж збиткових підрозділів; 
підвищення організаційно-економічної самостійності підрозділів диверсифікованої фірми; 
централізація контролю стратегічних завдань підприємства; особиста мотивація керівних 
працівників відповідно до досягнутих успіхів; здатність керівництва ефективно управляти 
багатопрофільними підприємствами; зношеність основних фондів; стадія ЖЦ продукції; 
здатність до змін техніко-технологічної бази; можливість перепідготовки виробничого 
персоналу; рівень інноваційності нової продукції; макроекономічні умови господарювання; 
безпека підприємства, постійний пошук можливостей розміщення виробництва у наявних 
структурах; визначення слабостей технологічного процесу та життєвого циклу товару, які 
можуть вказати на потрібні напрями диверсифікації діяльності підприємства, визначення 
економічного потенціалу нового бізнесу, використання практичного досвіду, 
нагромадженого в основній сфері бізнесу, спрощення горизонтальних зв’язків між бізнес-
одиницями, створення механізму корпоративної єдності. 
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Узагальнено наукові погляди на сутність корпоративної культури та соціального капіталу. 
Обґрунтовано взаємозв’язок розвитку корпоративної культури і накопичення соціального капіталу. Висвітлено 
результати соціологічного дослідження впливу корпоративної культури на стан соціально-трудових відносин 
та формування соціального капіталу. Визначено методи відновлення та накопичення соціального капіталу. 

Ключові слова: корпоративна культура, соціальний капітал, соціально-трудові відносини, розвиток 
 

Соціально-трудова сфера України нині переживає складний і конфліктний етап 
розвитку, який характеризується нестачею соціальної згуртованості, відповідальності, 
втратою прозорості, девальвацією багатьох морально-культурних цінностей, що зумовило 
кризу довіри – руйнацію соціального капіталу на різних економічних рівнях. На відміну від 
розвинених держав, в Україні розвиток корпоративної культури майже не застосовується в 
якості інструменту відтворення соціального капіталу.  

Аспектам розвитку корпоративної культури присвячено праці У. Оучи, Е. Шейна, 
Т.Дж. Пітерса, Р.Х. Уотермена, Х. Хекхаузена, О. Балики, А. Колота, С. Пасєки, І. Петрової, 
І. Терон, В. Ячменьової та ін. Питання взаємозв’язку корпоративної культури і соціального 
капіталу досліджують І. Терон, О. Грішнова, Т. Заяц та ін. Між тим у вітчизняній літературі 
все ще залишаються недостатньо вивченими сутність і роль корпоративної культури як 
інструмента регулювання соціально-трудових відносин і накопичення соціального капіталу.  

Метою статті є обґрунтування взаємозв’язку розвитку корпоративної культури і 
соціального капіталу. 

Аналіз наукових джерел дозволив з’ясувати, що перші згадки про застосування 
терміну «корпоративна культура», «корпоративний дух» відносять до кінця ХIХ-го – початку 
ХХ-го ст. [1; 2; 3]. Ґрунтовні дослідження цієї проблематики відносяться до 80-х рр. ХХ ст. і 
пов’язані з іменами дослідників Т.Дж. Пітерса, Р.Х. Уотермена, Г. Хофстеда і П. Тернера [1]. 
Вони звернули увагу на вагому роль культурних особливостей різних організацій, 
неоднакових трудових традицій та  ціннісних орієнтирів діяльності персоналу. Упродовж 
XX-го і початку XXI-го століття уявлення про корпоративну культуру, її місію, цілі, 
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принципи, засоби і можливості реалізації змінювалися залежно від становлення наукового 
менеджменту, зміни суспільно-політичного устрою держав, форм власності, динамічних змін 
в культурі, домінуючих ідеологічних цінностях, нормах поведінки, особливостей 
національної самосвідомості [1].  

У літературі переважають погляди на корпоративну культуру як сукупність 
матеріальних і нематеріальних артефактів організації, що базуються на системі цінностей, 
норм, правил і принципів поведінки, що засвоюються і поділяються переважною більшістю 
працівників. У свою чергу, Е. Шейн переконує в тому, що «корпоративна культура – це, 
перш за все, система базових уявлень, які не просто описані і зафіксовані в документах і яких 
дотримується група, але таких, які існують у головах людей і відповідно до яких 
здійснюється їх діяльність в даній організації» [4]. К. Голд визначає корпоративну культуру 
як унікальні характеристики особливостей організації, того, що вирізняє її серед інших 
галузей [5]. У працях Хаєта Г.Л. та Єськова О.Л. корпоративна культура розглядається в 
якості потужного інструменту управління персоналом, що забезпечує довготривалий успіх 
підприємства на ринку, сприяє гуманізації усіх сфер діяльності, формуванню високої 
національної ідеї [6, c. 3]. 

Розвиток ідей Т.Дж. Пітерса, Р.Х. Уотермена, Г. Хофстеда [1], В. Ячменьової [7; с.51], 
С. Пасєки [8, с.211] та інших дослідників дозволяє запропонувати розуміти корпоративну 
культуру як підсистему організаційної культури підприємства, яка відображає сукупність 
певних цінностей, норм і моделей поведінки, що розділяються і реалізуються на практиці 
керівниками підприємств і їх підлеглими, доводячи ефективність в процесі адаптації до 
потреб внутрішнього розвитку організації і вимог зовнішнього середовища.  

Узагальнюючи та розвиваючи наукові погляди, зазначимо, що корпоративній культурі 
притаманна низка особливостей: системність, історичний розвиток, соціальна основа 
(відображає соціальні інтереси, зв’язки домінуючої групи людей в організації), тісний 
зв’язок з ментальними, культурними, моральними цінностями певної нації, певного регіону. 
Нехтування цими особливостями провокує посилення протиріч у соціально-трудових 
відносинах, доводячи конфліктність до крайніх форм. З іншого боку, менеджери 
підприємств, керівники будь-якого рівня мають розуміти, що вплив корпоративної культури 
на стан соціально-трудових відносин має бути лише прогресивним, спрямованим на 
стабілізацію таких відносин, збільшення довіри працівників і менеджерів, тобто соціального 
капіталу [9, с. 344]. 

Торкаючись категорії «соціальний капітал», підкреслимо, що в економічній та 
соціологічній науках її почали використовувати ще пізніше, ніж термін «корпоративна 
культура», – з середини ХХ сторіччя. Критичний аналіз наукової думки дозволяє 
стверджувати, що найбільш поширеним є розуміння соціального капіталу як довіри, певного 
соціального «клею», що формує єдність колективів на рівні організацій, суспільства загалом 
[10, с. 240; 11].  

Соціально-економічна криза українського суспільства, руйнація зв’язків, деструктивні 
процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність визначення шляхів 
накопичення соціального капіталу. Значимість таких наукових пошуків посилює і той факт, 
що упродовж тривалого часу спостерігається низький рівень довіри до влади, керівників 
будь-якого рівня, приватних підприємств, банківської та страхової систем, які є фінансовим 
підґрунтям стабільного розвитку фірм.  

З нашої точки зору, саме поєднання концепцій соціального капіталу з 
корпоративними цінностями дозволить прискорити пошуки формування згуртованості 
трудових колективів, нарощування довіри, що в свою чергу може створити передумови 
економічного зростання підприємств та гармонізації соціально-трудових відносин.  

Виходячи з таких позицій, розвиток корпоративної культури має відображати процес 
позитивних якісних змін у формуванні спільних цілей, інтересів, цінностей і норм поведінки, 
яка забезпечать продуктивну взаємодію роботодавців і найманих працівників на засадах 
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накопичення соціальної довіри, партнерську співпрацю в інтересах економічного зростання, 
інноваційного розвитку, реалізації соціальних цілей колективу. 

За поглядами М. Пула і М. Уорнера, сучасне соціальне управління має бути націлене 
на розвиток прогресивної корпоративної культури, яка повинна служити цілям довіри, 
ефективної діяльності і розвитку [1]. Така культура, відбиваючись на нормах поведінки для 
усіх співробітників, своєрідних традиціях, регламентах діяльності, корпоративних заходах, 
логотипах, іміджі компанії, поступово засвоюється кожним працівником, відбивається на 
його поведінці, позитивному відношенні до своєї роботи, колег, клієнтів. Як наслідок, 
формується той «корпоративний дух», який дозволяє співробітникам гордитися своїм 
підприємством і працювати для нього ще з більшою самовіддачею, демонструючи довіру до 
керівництва, до своїх колег. Накопичення соціального капіталу і гармонізація соціально-
трудових відносин, у свою чергу, зумовлює підвищення мотивованості до ефективної праці, 
соціального діалогу. Наші схематичні уявлення про взаємозв’язок корпоративної культури і 
соціального капіталу через функціонування мотиваційної системи підприємства 
пропонуються на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Взаємозв’язок корпоративної культури і соціального капіталу підприємства 
(розроблено авторами) 

 

З огляду на запропоновану схему (рис. 1), корпоративна культура і формування 
соціального капіталу тісно взаємозв'язані з формуванням методів мотивації 
(адміністративною, соціально-економічною, морально-психологічною), які визначають 
трудову і інноваційну активність працівників. Методи мотиваційного впливу повинні 
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НАКОПИЧЕННЯ  СОЦІАЛЬНОГО  КАПІТАЛУ  ПІДПРИЄМСТВА  

РАБОТОДАВЕЦЬ 

Стратегічні цілі Цінності Пріоритети 
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формуватися на базі соціального діалогу між адміністрацією і працівниками, шляхом 
реалізації цілей колективно-договірного регулювання праці. Методами мотивації 
передбачаються усі форми матеріального і нематеріального стимулювання і покарання 
персоналу: підвищення або зниження розміру оплати праці, величини премій, 
компенсаційних пакетів, різних пільг, просування або пониження на посаді, надання 
можливості підвищення кваліфікації за рахунок засобів підприємства (чи відмова в цій 
можливості), визначення більшої або меншої самостійності в роботі, збагачення змісту праця 
і так далі. 

Відзначимо, що в Україні корпоративна культура набувала логічних змін одночасно з 
реформуванням економіки, організаційної структури підприємств, форм власності, методів 
управління, соціально-трудових відносин. За період ринкових реформ з’явилося 
регулювання праці за допомогою колективних договорів. Водночас на тлі соціальних 
потрясінь і конфліктності у суспільстві виникло усвідомлення дефіциту довіри, потреба 
формування спільних цілей діяльності, згуртованості. Сформована корпоративна культура 
увійшла в протиріччя із завданнями адаптації до вимог конкурентного середовища; 
демократизм у відносинах, соціальний діалог, соціальне партнерство все ще залишаються 
дуже рідкісними явищами на українських підприємствах. Недоліки і проблеми формування 
корпоративної культури стали негативно відбиватися на мотивації персоналу до ефективної 
праці, стані соціально-трудових відносин, формуванні соціального капіталу, що, у свою 
чергу, стає однією з відчутних перешкод у забезпеченні ефективної діяльності підприємств 
[9, с. 353; 10]. Реалії засвідчують, що розвиток корпоративної культури не завжди 
відбувається у позитивному напрямі. Досить поширені ситуації, коли працівники бачать, що 
проголошені корпоративні цінності не реалізуються, домовленості у сфері оплати та умов 
праці порушуються, отже, корпоративна культура втрачає свою цінність і прогресивність, 
соціальний капітал (довіра) руйнується, що негативно позначається на результативності 
праці.  

Ці положення знайшли своє підтвердження в процесі проведення соціологічного 
опитування на підприємствах Кіровоградської, Київської, Дніпропетровської областей. 
Опитування ставило за мету з’ясувати вплив корпоративної культури на стан соціально-
трудових відносин і розвиток соціального капіталу. За результатами аналізу анкет виявлено 
зокрема таке: 

–  переважна більшість опитаних працівників (82%) слабо інформовані про цілі  та 
цінності корпоративної культури; 

– більшість опитаних (92%) дотримується думки, що корпоративна культура має 
відношення до етики поведінки і не впливає на життєво значимі інтереси і потреби 
працівників (зокрема умови праці, оплата праці);  

–  84% опитаних не задоволені величиною оплати праці, вважають її 
несправедливою до рівня життя; 

– 66% респондентів указують на відсутність тісного зв’язку між трудовими 
зусиллями й отримуваним доходом;  

– 52% опитаних звертають увагу на відсутність тісного зв’язку між рівнем освіти і 
розміром оплати праці;  

– 48% респондентів підкреслюють надмірну інтенсивність праці, яка не відповідає  
рівню оплати праці;  

– 38% висловлює впевненість, що розмір заробітку, кар’єра часто залежить не 
стільки від результатів праці, скільки від стосунків з керівництвом, отже, свідчить про 
поширеність «подвійних стандартів» у корпоративній культурі; 

– 46% опитаних не довіряють профспілкам, 78% – не довіряють керівника 
підприємства в питаннях розв’язання проблем оплати та умов праці, подолання конфліктів;  

– кожен третій (34%) визнає себе свідком корупції на підприємстві, а також 
подвійних стандартів керівництва в оцінці своєї праці і праці підлеглих. 
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МЕТОДИ  
ВІДНОВЛЕННЯ ТА  
НАКОПИЧЕННЯ  

СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Соціальні, морально-правові Економічні 

Підвищення довіри до 
підприємства через забезпечення 

якості продукції, послуг 

Підвищення довіри до 
профспілок  через забезпечення 
ефективного захисту трудових 
прав та соціальних гарантій 

Підвищення довіри до 
роботодавців, керівників усіх 

рівнів через дотримання законів 

Підвищення довіри до влади всіх 
рівнів через виконання 

соціальних гарантій, законів про 
працю 

Забезпечення ефективної 
зайнятості, створення 

продуктивних робочих місць 

Забезпечення справедливої 
оплати праці у відповідності з 

трудовим внеском, рівнем освіти 

Подолання несправедливої 
диференціації в оплаті праці, 

заохочення трудової активності 

Подолання корупційних дій і 
бюрократії, відшкодування 
збитків, нанесених державі  

Отже, підсумки опитування вказують на те, що на досліджуваних підприємствах 
соціальний капітал майже не сформований і в цьому корпоративна культура виявляє свою 
слабкість. 

На наш погляд, відновлення соціального капіталу потребує тривалого часу для 
трансформацій масової свідомості і послідовних рішучих дій соціального, морально-
правового та економічного змісту, що виходять, як правило, за межі організації 
(підприємства), зачіпаючи соціальне середовище, культуру, правовий простір. Бачення 
окремих методів відновлення та накопичення соціального капіталу у соціально-трудовій 
сфері ілюструє рис.2. 

Рис. 2. Методи відновлення та  накопичення соціального капіталу 
 

Викладене у статті дозволяє зробити декілька висновків: 
 корпоративну культуру слід розглядати в якості важливого чинника розвитку 

соціального капіталу; 
 корпоративна культура в західному розумінні цього поняття в Україні поки що не 

склалася, вона слабо виконує мотиваційні функції щодо формування прогресивних трудових 
цінностей, не працює на формування довіри між соціальними партнерами; 

 становлення прогресивної корпоративної культури потребує активної взаємодії 
соціальних партнерів на засадах формування довіри за рахунок запровадження 
запропонованих методів; у свою чергу, відновлення та накопичення соціального капіталу 
потребує оновлення ментальності та рішучих дій для подолання деформацій цінностей у 
соціально-трудовій сфері. 

Перспективи стабілізації розвитку соціально-трудових відносин слід обов’язково 
пов’язувати зі становленням корпоративної культури прогресивного типу, орієнтованої на 
збереження трудових цінностей, оновлення свідомості керівників і підлеглих у напрямі 
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формування соціальної згуртованості, нарощування соціального капіталу, формування 
соціальної відповідальності за результати спільної діяльності, обрані цінності та пріоритетні 
цілі. 
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У статті розглянуто сучасні підходи до визначення сутності інновацій. Проведено аналіз основних 
джерел фінансування інновацій в Україні. 

Ключові слова: інновацій, нововведення, інноваційна діяльність, джерела фінансування,  
 

Постановка проблеми. Науково-технічний  прогрес, який  є найважливішим 
чинником економічного  та соціального  розвитку,  пов'язаний   з  поняттям  інновацій. 
Впровадження інноваційних рішень є основним шляхом вирішення різноманітних 
екологічних, соціальних та економічних проблем. Інноваційні рішення дозволяють 
забезпечити інтенсивний шлях розвитку та поступове зростання економіки країни. 
Необхідність інноваційного розвитку в України обумовила доцільність  дослідження 
природи та особливостей інновацій, як складової суспільної системи та як механізм  
перетворень в суспільстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сутності інновацій розглядаються  
у  наукових  працях  вітчизняних  і  зарубіжних вчених, таких як: Й. Шумпетер, М. Хучек, М. 
Кондратьєв,  Ф. Ніксон,  Б. Санто,  М. Портер, К. Фрімен, К. Найт, С. Валдайцев, О. Лапко, 
Д. Черваньов,  Л. Нейкова,  П. Харів,  С. Покропивний,  Л. Антонюк, В. Савчук, А. 
Поручник, Н. Яворська та інших. Проте, в економічній  літературі   немає  однозначного  
підходу до визначення поняття  "інновація". 

Мета статті – провести аналіз сучасних підходів  до визначення сутності інновацій та 
дослідити джерела їх фінансування. 

Викладення основного матеріалу.   Семантичний аналіз    терміну  "інновація",  
дозволив визначити, що  воно  має англійське походження від слова "innovation", яке  містить 
в собі латинський корінь  nova  (новий) та  префікс  "in",  який  за  англійською  граматикою  
означає  "в"  або  "введення",  тобто слово "інновація"  перекладається  як "нововведення".    
Уперше цей термін використав відомий австрійський економіст Й.А. Шумпетер у своїй 
роботі "Кон’юнктурні цикли" (1939) [1]. В сучасній економічній літературі існують різні 
підходи до визначення сутності інновацій (табл.1.). 

Таблиця 1 
Підходи до визначення сутності інновацій 

Автори Визначення 
Шумпетер Й.  
[1] 

"Інновація" ("нова  комбінація")  означає  іншу  якість  засобів  виробництва,  яка  досягається  не шляхом 
дрібних поліпшень старого устаткування чи наявної організаційної схеми, а дискретно, поряд з ними,  
через  введення  нових  засобів  виробництва  чи  систем  його  організації. 

Ильенкова С. Д.,  
Гохберг Л. М.,  
Ягудин С. Ю. 
[2] 

“Інновація"  означає   комплексний  процес  створення,  розповсюдження  й  використання нововведення,  
яке  сприяє  розвитку  та  підвищенню  ефективності  роботи  підприємств,  а  також задоволенню  певних  
потреб 

Твісс  Б.  
[3] 

Інновацію  це   процес,  у якому  винахід  або  ідея  набуває  економічного  змісту   

Ніксон  Ф.  
[4] 

Інновація  -  це сукупність  технічних,  виробничих  і  комерційних  заходів,  що  призводять  до  появи  на  
ринку  нових  і поліпшених промислових процесів і устаткування  

Черваньов Д. М.,  
Нейкова Л. І.  
[5] 

Інновації (нововведення) це процес доведення наукової ідеї чи технічного винаходу до стадії практичного 
використання, що приносить дохід 

Антонюк Л. Л.,  
Савчук В. С.,   
Поручник А. М.  
[6] 

Інновація це нове явище, новаторство або будь-яка зміна, яка вноситься суб’єктом господарювання у 
власну діяльність із метою підвищення своєї конкурентоспроможності на внутрішньому і на зовнішньому 
ринках 

Санто Б. 
 [7] 

Інновація  це такий суспільно-техніко-економічний  процес,  який  через  практичне  використання  ідей  та  
винаходів  призводить  до створення кращих за своїми властивостями виробів, технологій, і у випадку, 
якщо інновація орієнтована на економічну користь, прибуток, її поява на ринку може принести додатковий 
прибуток 

Євтушевський В.А.   
[8]  

Основною  відмінною  ознакою  інновації  від нововведення  визначає  отримання  комерційного  ефекту   

Бузько І.Р., Вартанова О.В., 
Голубенко Г.О [9] 

Нововведення може бути елементом інновації, але не її аналогом    

Лапко О. [10] Інновація включає створення, розробку, доведення до комерційного використання і поширення нового 
технічного або  якогось  іншого  рішення,  що  задовольняє  певну  потребу  

Харів П. [11] Інновація – це результат діяльності, відображений у вигляді наукових, технічних, організаційних чи 
соціально-економічних новинок, котрий може бути отриманий на будь-якому етапі інноваційного процесу  

Покропивний С. 
 [12] 

Інновація  – це упровадження в господарську практику результатів  інноваційних  процесів 

Менсфілд  Е.  [13] Коли  винахід  починає застосовуватися,  він  стає  науково-технічним  нововведенням 
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В. Козик, В. Манзій, О. Тарасовська  виділяють три основні напрями тлумачення 
цього терміна:  

– інновація це: процес упровадження нових виробів, технологій тощо (Б. Санто, П. 
Друкер, Б. Твісс, Ф. Хаберланд, Л. Нейкова, Д. Черваньов); 

– інновація це: результат творчого процесу у вигляді продукту (П. Харів, Ю. Бажал, Р. 
Фатхутдінов, В. Мединський, П. Завлін, А. Васильєв, А. Кірякова, В. Максимов); 

– інновація це: комплекс заходів щодо вироблення та упровадження новинок (І. 
Буднікевич, Г. Осипов, І. Школа, О. Лапко) [14, с. 8]. 

Ми вважаємо, що   інновація  є результатом,  який отримано  від  інвестування  
капіталу  в  нову  техніку  або технологію,  а також у нові  форми  організації виробництва і 
праці,  обслуговування  і управління,  у тому числі нові  форми контролю,  обліку,  методів  
планування,  аналізу тощо. 

Активізація інноваційної діяльності  в  країні можлива тільки за умови формування  
системи її фінансування. Дослідження  динаміки  та структури джерел фінансування 
інновацій в Україні (рис.1. та табл.2.),  дозволило зробити наступні висновки:  
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Рис. 1 Динаміка джерел фінансування інновацій в Україні 
Таблиця 2 

Структура джерел фінансування інновацій в Україні 
Структура джерел фінансування інновацій,% 

Рік 
Власні джерела 

Кошти державного 
бюджету 

Кошти іноземних 
інвесторів 

Інші джерела 

2000 79,64 0,44 7,57 12,35 
2001 83,90 2,83 2,97 10,30 
2002 71,07 1,51 8,76 18,66 
2003 70,21 3,04 4,25 22,50 
2004 77,22 1,40 2,48 18,91 
2005 87,72 0,49 2,75 9,04 
2006 84,60 1,86 2,86 10,68 
2007 73,72 1,33 2,97 21,98 
2008 60,56 2,81 0,96 35,67 
2009 65,02 1,60 19,03 14,35 
2010 59,35 1,08 29,97 9,59 
2011 52,92 1,04 0,40 45,64 
2012 63,90 1,95 8,67 25,48 
2013 72,92 0,26 13,11 13,71 
– основними джерелами фінансування інноваційних проектів та рішень протягом 

2000-2013 рр. були: власні кошти підприємства, кошти державного бюджету та кошти 
іноземних інвесторів; 
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– частка різних джерел змінювалась неоднаково протягом всього періоду. Частка 
власних коштів   підприємства коливалась в межах від 87,72% в 2005р. до 52,92% в 2011р., 
частка коштів державного бюджету коливалась в межах від 0,44% в 2000р. до 3,04% в 2003р. 
та частка коштів іноземних інвесторів коливалась в межах від 0,96% в 2008р. до 29,97% в 
2010р.; 

– в 2013р. структура джерел фінансування інновацій була наступна:  частка власних 
коштів підприємства -72,92%, частка коштів державного бюджету -0,26% , частка кошти 
іноземних інвесторів -13,11% та частка інших джерел фінансування  -13,71%. 

Висновки: Розглянуто сучасні підходи до визначення  сутності інновацій. 
Запропоновано вважати, інновацію   результатом,  який отримано  від  інвестування  капіталу  
в  нову  техніку  або технологію,  а також у нові  форми  організації виробництва і праці,  
обслуговування  і управління,  у тому числі нові  форми контролю,  обліку,  методів  
планування,  аналізу тощо. 
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ЗНАЧЕНИЕ КРЕАТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАЗВИТИИ 
РЕГИОНА 

 
This study looks into the state of economic potential of companies active within the field of creativeindustry in 

a region, further into structure of its productive activities, economic results, trends in its development and lastly it 
evaluates its significance for economic development of a region. Moreover it analyses qualitative characteristics of 
subjects from this region’s creative industry – subject of their activ ities, relations with their competitors and custome 
rs, forms of cooperation with other companies from the same branch of industry and with public and state 
organizations, evaluation of conditions for the development of entrepreneurship in the given branch of creative industry 
and to what extent management of these companies acknowledges common interests and problems. At the same time we 
studied  whether subjects of creative industry acknowledge the issue of creative production and its importance for the 
social and economic development. Lastly we look into existing common interests of companies active in the field of 
creative industry in order to determine their potential for closer cooperation on institutional and organizational level.   

Keywords: Creative industry, economic potential, forms of cooperation, common interests, cluster, region´s 
development.  

 
В статье анализируется экономический потенциал креативных отраслей промышленности, 

тенденции их развития и значимость для экономического развития региона. В данном исследовании также 
рассматриваются качественные характеристики субъектов креативных отраслей промышленности в 
регионе – предмет хозяйственной деятельности, отношения с конкурентами и клиентами, формы 
сотрудничества с другими фирмами сектору, с общественными и государственными организациями, 
рейтинговые условия для развития предпринимательства в секторе креативных отраслей промышленности, 
осознание манажментом фирм креативных отраслей промышленности общих проблем и совместных 
интересов. Также анализируется осведомленность заинтересованных сторон в вопросах важности 
креативного производства в социальном и экономическом развитии региота, существующих общих интересах 
с целью определения их потенциала для более тесного сотрудничества на институциональном и 
организационном уровне.  

Ключевые слова: креативные отрасли промышленности, экономический потенциал, формы 
сотрудничества, общие интересы, кластер, развитие региона. 
 

Введение 
В Словацкой Республике пока что не существуют данные о состоянии и развитии 

отраслей креативной экономики и её значении в экономическом развитии регионов. 
Например, национальная стратегическая програма Словацкой Республики на 2007-2013 
годы, разработанная Министерством строительства и регионального развития Словакии или 
система субсидий Министерства культуры на годы 2006-2010 не учитывали область 
креативной экономики. Значимым событием для данной области была лишь конференция о 
креативных отраслях жкономики  на  тему «Свобода творчества (Freedom of Creativity)», 
которую в 2009 году организовало Представительство Европейской Комиссии в Словакии. 
Целью конференции было повысить осведомленность о креативной экономике и возбудить 
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общественную дискуссию о её важности для экономического и социального развития 
общества. 

Вопрос о креативной промышленности является новым и мало разработанным как в 
отечественной, так и в научной литературе развитых стран. Тем не менее, вопрос о новой 
экономике и человеческом капитале является предметом научного и общественного интереса 
уже с конца прошлого века [1-6]. Предметом научного и профессионального интереса в 80-
90-х годов прошлого века в развитых странах становится вопрос особенностей и специфики 
управления человеческими ресурсами [7; 8]. Несколько позже эта научная и издательская 
деятельность активировалась в частности в соседней Чехии на домашней академической 
почве [9; 10]. В последнее десятилетие, концепция управления человеческими ресурсами в 
научной и профессиональной общественности связывается с управлением творческой  
деятельности людей, которые создают новые знания, применяемые в различных сферах 
экономической деятельности. Проблематика так называемой  креативной промышленности  
и самое определение понятия в научной среде начинается с работ  Р. Флориды  [11; 12]. А  
креативная промышленность, которая основана на творческой человеческой деятельности, 
как правило, связана с образованием, так называемых экспрессивных ценностей - 
эстетических, духовных, символических и тому подобно [13].   

Как правило, сектор креативной промышленности  включает в себя производство 
ценностей в области культуры, прикладного искусства, музыки, производство видео, радио и 
телевизионных программ, компьютерное программирование, веб-порталы, реклама, бизнес, 
маркетинговые консультации и исследования рынка, написание и издание книг, творческие и 
культурно-зрелищные мероприятия, и тому подобное. [14; 15].  Кроме этого здесь 
включаются такие деятельности как печать и тиражирование записанных носителей 
информаций или издательская деятельность. Конечно, реальное написание книг, создание 
видео, различных программ, производство сценариев и тому подобное является ясной  
творческой деятельностью. Однако их распространение и тиражирование, конечно, является 
уже классическим повторным производством товаров и услуг [16, с. 34-36].  Исходя из этого, 
главной задачей данного исследования стал анализ состояния  креативных отраслей 
промышленности Тренчианского региона Словакии регионе и потенциал его развития. Для 
достижения этой цели, определены следующие задачи: 
 проанализировать состояние и тенденции коммерческих фирм в креативной 

промышленности, чтобы обнаружить потенциал для их развития и прогресса; 
 определить осведомлённость и осознание важности и влияния креативной 

промышленности на социальное и экономическое развитие Тренчианского региона. 
Методы исследования, используемые в данной публикации, основаны на реализации 

эмпирического исследования организаций креативной экономики Тренчианского региона 
Словакии в 2013 году методом структурированного интервъю ведущих работников этих 
предприятий.  
 

1. Характеристика  креативных  отраслей региональной экономики  
Выбор субъектов для реализации структурированного интервъю был проведен в 

произвольном порядке в Количестве 130 компаний из общего числа 1239, 
зарегистрированных в системе государственной статистики "Классификация видов 
экономической деятельности (SK-NACE)“. Были проведены интервью с представителями 
топ-менеджмента (или владельцами), которые своё предпринимательство осуществляют в 
креативных отраслях экономики. Корректность выборки подтверждается сравнением 3 
категорий предприятий в зависимости от оборота, выделенных в "Классификации...“  и 
количеством выбранных предпричтий для опроса, где в структурированной анкете мы 
спросили о превышении оборота. В системе "Классификации ...“ среди 1239 субъектов 65% 
относятся к группе с оборотом до 1 млн. EВРО, 20% к группе от 1 до 5 миллионов и 14% - к 
группе 5 или более миллионов ЕВРО. В соответствии с этим выборка разделена на 62%, 20% 
и 16% (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Репрезентативность выборки 

Генеральная совокупность Выборка 

Выручка 
(в млн. ЕВРО) 

Количество по 
(SK-NACE)“ 

Доля в процентах 
Количество 
опрошенных 

Доля в 
процентах 

дo 1 млн.  813 66 42 63 

от 1 до 5 млн. 249 20 14 21 

от 5 и более млн.  177 14 11 16 

Итого   1239 100 67 100 
 

Предпринимательская деятельность опрошенных компаний креативных отраслей 
промышленности в Тренчианском регионе в значительной степени основаны на 
исторических и культурных традициях региона или отдельных мест (29% опрошенных 
фирм) и на развитии современных технологий и креативных деятельностей (71%). По нашим 
данным, абсолютное большинство опрошенных компаний (63%) активно участвует в 
рекламе, архитектуре, графическом дизайне, музыке и развлечении, изобразительном 
искусстве и антиквариате, в обеспечении видео и аудио-визуальной продукции, 
образовательных и нерабочих развлекательных программ. При этом самое большое число 
респондентов, занятых в рекламе (14%), но ни один из них не работает в сфере визуального 
искусства и антиквариата. 

Остальные около 50% респондентов разделяются между архитектурой, графическим 
дизайном, образовательными программами и программами свободного времяпровождения  - 
более 8%;  художественной и дизайнерской мебелью, музыкальным  искусством и 
развлечением, телевидением, радио, интернетом вещанием, писанием и излданием 
публикации занимаются 4% респондентов. Предпринимательская деятельность остальных с 
общего числа опрошенных компаний  (37%) не определены в статистической классификации 
экономичемкой деятельнолсти.  

Абсолютное большинство опрошенных  предприятий принадлежит к категории 
малых. Например, более чем 52%  предприятий с нашей выборки имеет до 15 занятых. 
Компании нанимающие работников с численностью до 50 человек представляют 19% и 
более 50 занятых людей имеет только 8% опрошенных компаний. А 19% компаний 
принадлежат к подникательским субъектам, которые не нанимают других работников.  

 

2. Состояние и перспективы развития креативных отраслей экономики в 
регионе 

В общей оценке бизнес-сектора креативных отраслей  промышленности  только 7% 
представителей опрошенных предприятий отметили, что эта коммерческая деятельность, 
независимо от экономического кризиса уже давно в упадке. Тем не менее, 39% ответов  
выразили убеждение в том, что в этой практике всегда остаются возможности для бизнеса. 
Почти треть (29%) считают, что бизнес в секторе  креативных отраслей  промышленности  
находится в застое. Причину этого состояния, почти половина представителей компаний 
креативных отраслей экономики (43%) видит в экономических проблемах (такие, как 
падение спроса, проблемы финансирования, инвестиций, и т.д.). Другой важной причиной 
является отсутствие поддержки со стороны государства (24%), законодательные проблемы - 
16%, отсутствие поддержки со стороны органов местной власти - 15%. Только 2% 
представителей опрошенных компаний отметили отличающиеся от названных выше 
проблем.  

Что касается опыта в вопроссах финансовой поддержки  предпринимательства в 
сфере креативных отраслей экономики со стороны государства и местных органов власти 
или из фондов ЕС, то абсолютное большинство компаний  (55%) не имели никакого опыта, 
но 25% представителей отметили, что претендовали на поддержку со стороны 
государственной власти,  местных органов власти или фондов ЕС и были в этом успешными. 
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Только 20% опрошенных компаний имеют негативный опыт - претендовали на поддержку, 
но их попытки не увенчались успехом. 

Важно для создания потенциалу кластера креативных отраслей  промышленности 
является признание лицами (фирмами и производственными компаниями) вопроса о 
креативных отраслях  промышленности  в социально-экономическом развитии. К 
сожалению, по данным нашего опроса, почти половина опрошенных представителей 
компаний, креативных отраслей  промышленности (8%) не знакомы с этой проблемой. Еще 
30% респондентов представителей  компаний креативных отраслей  эклнлмики осведомлены 
об этой проблематике  из прочитанной литературы или из средств массовой информации. 
Остальные, в общей сложности 22% узнали о вопросах креативных отраслей  
промышленности на конференциях или семинарах, организуемых государственными 
органами или органами местного самоуправления (15%) или на мероприятиях, 
организованных университетами и другими профессиональными институтами (7%). 

Приблизительно  подобное восприятие и информация о важности и перспективах 
креативных отраслей промышленности в социально-экономическом развитии отдельных 
городов Тренчанского региона и Словацкой Республики. Не могут о том посудить 48% 
респондентов представителей опрошенных компаний креативных отраслей  экономики, не 
осведомлены о состоянии этой отрасли и её значении для экономического развития, 11% 
респондентов опрошенных компаний  не неосведомлены о состоянии этой отрасли, но 
осознают ее важность (5%). Однако более трети  респондентов опрошенных компаний  (36%) 
осведомлены  и осознают тот факт, что креативные отрасли экономики оказывает влияние на 
социально-экономическое развитие региона.    

Это понятно и очевидно, что абсолютное большинство опрошеныых представителей 
компаний творческих отраслей промышленности не может оценить  влияние этих отраслей 
на создание внутреннего валового продукта. Эта информация пока не появлялась ни в 
специальной литературе, ни в средствах массовой информации, небыла произнесена на 
научных конференциях а семинарах, не публиковалась в документах и непрозвучала на 
мероприятиях, организуемых органами государственной власти и местного самоуправления. 
Не могут оценить значение творческих отраслей промышленности для развития региона 10% 
респондентов нашей выборки, 5% респондентов считают, что доля креативных отраслей 
промышленности как в создании внутреннего валового продукта так и в занятости является 
незначительной.  Почти одинаковое количество респондентов (14%) считает, что несмотря 
на низкое значение творческих отраслей промышленности в создании внутреннего валового 
продукта, необходимо использовать их потециал для развития региона. Абсолютное 
большинство (59%) респондентов подчеркнули необходимость развивать эти формы 
предпринимательской деятельности из-за их важности для  будущего развития региона. Это 
означает, что актуальное значение творческих отраслей промышленности для социального и 
экономического развития города и региона осознается большинством ведущих 
представителей творческих отраслей промышленности. 

В реализованом опросе представителей творческих отраслей промышленности 
Тренчинского региона мы одновременно попросили дать оценку тому, как по их мнению 
местное и региональное самоуправление осознает важность творческих отраслей 
промышленности в социально-экономическом развитии как города, так и региона. 
Полученные данные свидетельствуют, что только по мнению 7% опрошенных 
представителей творческих отраслей промышленности управление города и региона 
осознаёт эти проблемы и старается адекватным способом действовать. Для 14% опрошенных 
проблематика творческих отраслей промышлеттости  реализуется лишь в декларациях и 
планах социально-экономического развития города и региона а 16% респондентов считает, 
что эти проблемы лишь изредка освещаются во выступлениях представителей 
самоуправления города и региона. Абсолютное большинство (63%) респондентов не смогли 
оценить позицию представитедей городского и регионального самоуправления в вопросах 
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творческих отраслей промышленности и их значения для социально-экономического 
развития как города, так и региона. 

Таким образом,  проведённый анализ свидетельствует, что как представители 
творческих отраслей промышленности, так и представители городского и регионального 
самоуправления недостаточно осведомлёны о действительном значениия творческих 
отраслей экономики для сыоциально-экономического развития города или региона.  Это 
означает, что не только сами представителя творческих отраслей промышленности 
недостаточне информированы о значении творческих отраслей промышленности для 
социального и экономического развития городов и регионов. Ещё в большей мере 
самоуправление места и региона не являеся осведомлённым и не  осознаёт значения 
творческой индустрии и ее влияние на создание валового внутреннего продукта и на 
социально-экономическое развитие города и региона.  

 

Заключение 
Результаты проведённого анализа свидетельствуют, что характерной особенностью 

креативных отраслей экономики в регионе Тренчин является преобладающее количество 
малых предприятий и ремесленников.  В сегменте креативных отраслей экономики 
наблюдается широкое представительство современных производственных предприятий, 
например. печать, запись видео, текстовые и аудио записи на электронных носителях, 
музыкальные студии и тому подобное. Значительно большой потенциал, который 
заслуживает того, чтобы в дальнейшем был объектом рассмотрении, является культурный 
сектор, который в настоящее время ещё основывается на традиционных формах 
деятельности. 

Одновременно результаты проведённого анализа свидетельствуют, что большинство 
лидров компаний креативных отраслей экономики в полной мере не осознаёт её важность и 
влияние на социально-экономическое развитие города и региона. По их мнению, и 
муниципальное руководство и руководство региона не осознают  проблематику отраслей 
креативной промышленности и ее значение для создания валового внутреннего продукта и в 
социально-экономическом развитии города и региона. Низкая оценка значения креативных 
отраслей экономики для социального и экономического развития города и региона является 
препятствием как для развития самой креативной экономики, так и для социального и 
экономического развития  региона.  
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КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ І ЙОГО РОЛЬ У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
In the article considers the problem of forming and effective use of personnel potential, the analysis of 

differences and peculiarities of personnel potential of farm enterprises at the regional level. It is shown that 
understanding of farmers importance of role of personnel potential to achieve strategic objectives and investments in 
the human capital of the company will increase its competitiveness.  

 Keywords: personnel potential, agriculture, farm, qualified personnel, staff motivation  
 

У статті розглянуто проблеми формування та ефективного використання кадрового потенціалу, 
проведено аналіз відмінностей та особливостей кадрового потенціалу фермерських підприємств на 
регіональному рівні. Показано, що розуміння фермерами важливості ролі кадрового потенціалу у досягненні 
стратегічних цілей та вкладення інвестицій в людський капітал підприємства сприятиме підвищенню його 
конкурентоспроможності.   

Ключові слова: кадровий потенціал, аграрний сектор, фермерське господарство, кваліфіковані кадри, 
мотивація персоналу  

 

На сучасному етапі розвитку сільського господарства кадрова політика учасників 
аграрного ринку потрапила в пряму залежність від негативних процесів, які спостерігаються 
протягом останніх років в економіці держави. Скорочення виробництва, зниження рівня 
життя сільського населення, яке переважно формує кадровий потенціал, важкий фінансовий 
стан сільгосппідприємств створили умови, за яких потенційні роботодавці в переважній біль-
шості не можуть розраховувати на залучення високопрофесійних спеціалістів, особливо 
молодих. Тому, їх кадрова політика не вважається перспективною, і головною тенденцією 
розвитку кадрового потенціалу є скорочення чисельності зайнятих, висока плинність кадрів.  

Протягом останніх років в науковій економічній літературі вивченню проблем 
формування і розвитку кадрового потенціалу аграрного сектору присвячена значна кількість 
публікацій. Так, у праці Лендєла М.А., Войтенко Г.В. в регіональному розрізі здійснено 
комплексний аналіз засад формування трудового потенціалу в аграрній сфері областей 
Українських Карпат [4]. 

На думку Скрипник С.В, Шепель І.В. кадровий потенціал господарства розглядається 
як складовий елемент її ресурсного потенціалу, який складається із наявного кількісного 
складу працюючих із відповідними якісними характеристиками [7].  

Проте, окремі питання теорії і практики формування та розвитку кадрового 
потенціалу сільського господарства, а саме, фермерського підприємництва, ще недостатньо 
вивчені, й вимагають більш поглибленого дослідження.  

Метою даної статті є дослідження аспектів формування та ефективного використання 
кадрового потенціалу аграрного комплексу та проведення аналізу регіональних відмінностей 
та особливостей кадрового потенціалу фермерських підприємств.   

Розглядаючи потенціал підприємства вчені виділяють окремі його складові елементи, 
а саме, виробничий потенціал, кадровий потенціал,  інвестиційний, природно-ресурсний, 
інноваційний потенціал. Для успішного поєднання всіх елементів потенціалу потрібні, 
насамперед, правильно підібрані кадри. Людина в організації виступає в ролі об’єкта і 
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суб’єкта управлінських дій, тому вважається головним фактором забезпечення ефективного 
функціонування будь-якого підприємства. 

В реальному вигляді кадровий потенціал можна розглядати, як можливості 
працівників, якість їх професійно-кваліфікаційної підготовки, освітній рівень, трудові, 
особистісні, психологічні і фізіологічні якості, а також, що найбільш важливо, творчі 
здібності, які при наявності певних обставин дозволяють виконувати окремі види робіт з 
максимальним рівнем ефективності.  

Особливості сільськогосподарського виробництва, які зумовлюють його залежність 
від природно-кліматичних факторів, ускладнюють діагностику професійної придатності 
керівних кадрів і фахівців аграрних підприємств, не дають можливості з певною точністю 
протягом короткого проміжку часу оцінити здатність конкретного фахівця організувати 
виробництво. В таких випадках погодні умови, стихійні лиха, природні особливості живих 
організмів можуть виступати як об’єктивні причини, що виправдовують некомпетентність 
певного фахівця. Професійна непридатність, яка виявляється згодом, призводить до значних 
втрат, які можуть мати значно більші розміри, ніж в інших галузях економіки. 

На території областей регіону Українських Карпат функціонують аграрні 
підприємства з різними організаційно-правовими формами господарювання. Найбільша 
частка відносно всіх сільськогосподарських підприємств, як в Україні, так і в областях 
Карпатського регіону, в тому числі, в Закарпатській області припадає на фермерські 
господарства. Характерною особливістю території областей Карпатського регіону є те, що 
фермерські господарства займаються переважно вирощуванням рослинницької продукції, 
хоча й в цих господарствах має місце низька землезабезпеченість та слабка забезпеченість 
матеріальними ресурсами. Поряд з тим, у названих господарствах є достатня наявність 
робочої сили відповідного професійно-кваліфікаційного рівня. Однак, через низку причин, 
трудовий потенціал господарств нереалізований.    

Майже в усіх областях регіону чисельність працюючих в одному фермерському 
господарстві складає від двох до чотирьох осіб. В основному в господарствах зайняті члени 
родини фермера. В перспективі, із зростанням технічної оснащеності виробництва, 
вдосконаленням організації виробничих процесів відбуватиметься вивільнення працівників 
фермерських господарств. Знову постане проблема зайнятості сільського населення [4].  

На початку 2014 року в Закарпатській області налічувалося 1511 зареєстрованих 
фермерських господарств, які в переважній більшості формують свою кадрову політику 
самостійно, виходячи з економічної доцільності функціонування фермерського господарства.   

Розглянемо аналіз динаміки показників зайнятості у сільському господарстві 
Закарпатської області (табл.1). 

Таблиця 1 
Показники зайнятості сільськогосподарських підприємств Закарпатської області [6, 

с.19] 
(на кінець року, тис.осіб) 

Дані таблиці свідчать, про те, що в сільському господарстві області в 2009 році було 
зайнято 122,6 тис. осіб, тобто 23,4%  від усієї кількості зайнятих, в 2013 році – 137,5 тис. 
осіб, що становить 25,4%. Отже, можна констатувати позитивну динаміку збільшення 

Показники 2009 2010 2011 2012 2013 
2013р. у % 

2009р 
Зайняті у всіх сферах економічної діяльності 524,7 531,8 522,7 530,8 541,2 103,1 
Зайняті у сільському господарстві, мисливстві, 
лісовому господарстві  
     з них 

122,6 123,9 123,9 131,0 137,5 112,1 

     наймані працівники підприємств – 
     суб’єктів підприємницької діяльності 

7,5 6,7 6,7 6,9 6,6 88,0 

     у господарствах населення 111,6 114,0 114,0 121,1 127,8 114,5 
     у фермерських господарствах 2,3 1,9 1,9 1,8 1,6 69,6 
     у фізичних осіб (включаючи роботодавців) 1,2 1,3 1,3 1,2 1,5 125 
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кількості працівників агроформувань. Зовсім інша тенденція спостерігається фермерському 
господарюванні, а саме, кількість зайнятих у 2009 році з 2,3 тис.осіб в 2013 році знизилася до 
1,6 тис.осіб, тобто впала на 30,4%. Це свідчить про значний відтік кадрів в інші форми 
господарювання. Найбільшу частку у структурі – займають зайняті у господарствах 
населення, а саме 127,8 тис.осіб, що становить майже 93%  від усієї кількості зайнятих у 
сільському господарстві області. Дослідження свідчать, що викладена вище ситуація цілком 
зумовлена недоліками в організаційному становленні господарств населення, адже площі в 
землекористуванні вони мають понад 2 га, і можуть здійснювати незареєстровану 
підприємницьку діяльність, дотримуючись стратегії уникнення стосунків із державою. 
Проте, у разі проведення реформ в аграрній сфері, господарства населення будуть змушені 
реєструватись суб’єктами підприємницької діяльності, тобто, існує значний прихований 
потенціал розвитку фермерських господарств, що може бути активізований створенням та 
підтримкою ефективного інституціонального забезпечення з боку держави. 

Серед чинників, що суттєво впливають на кадровий потенціал фермерських 
підприємств, зокрема його розвиток, є зниження рівня мотивації трудової діяльності в 
сільському господарстві, про що свідчить висока плинність кадрів [2]. Так, у 2013 році 
середньомісячна заробітна плата працівників сільського господарства області становила 1565 
грн., в той же час у промисловості – 2506 грн. Тому, слід зазначити, що персонал аграрних 
підприємств не хоче працювати за таку мізерну плату. Досвід розвинених країн доводить, що 
основним мотивом підвищення трудової активності аграрних працівників є набуття ними 
статусу повноцінних господарів на своїй землі, прав вільних підприємців, які реалізуються 
через фермерський тип господарювання, в якому відносини власності і трудові відносини не 
розмежовуються. Саме фермерство користується широкою державною підтримкою в усіх 
країнах. 

Фермерські господарства характеризуються високою відмінністю від інших 
господарств ще й тим, що мають достатньо невеликі розміри апарату управління, оскільки це 
здебільшого невеликі господарства. В більшості випадків управління є одноосібним з боку 
керівника (власника майна). У діяльності працівників фермерського господарства 
управлінські функції поєднуються з іншими, тому тут найнижча спеціалізація управлінської 
праці [5]. Велике значення для розвитку та ефективного функціонування фермерських 
господарств має також інтелектуальний потенціал та професійна підготовка самих фермерів. 
Адже більшість фермерів не мають спеціальної  аграрної освіти, яка б дала змогу більш 
вільно орієнтуватися в питаннях щодо ведення сільського господарства, організації 
виробництва та вміння швидко адаптуватися до ринкових відносин в економіці. В свою 
чергу, високорозвинений інтелектуальний потенціал обумовлює менше витрат на навчання і 
більше на підвищення кваліфікації, сприяє генерації і ефективному впровадженню 
інноваційних проектів, що є запорукою конкурентоспроможності підприємства.  

Недостатня забезпеченість кадрами фермерських господарств може призвести до 
невиконання запланованого обсягу виробництва продукції, а надлишок – до неповного її 
використання та зниження продуктивності праці. Особливо складною є ситуація в галузі 
рослинництва, що зумовлено, перш за все, значним впливом фактору сезонності, який 
призводить до нерівномірного завантаження працівників підприємства впродовж року. 
Унаслідок сезонності багатьом господарствам для виконання літніх сезонних робіт бракує 
робочої сили, а в зимовий період наймані працівники залишаються незайнятими. Для 
областей Карпатського регіону, як прикордонного, є характерним, те що значна частина 
працездатного найбільш активного кваліфікованого населення виїжджає за кордон на 
заробітки. Очікувати їхнього швидкого повернення, а тим більше працевлаштування у 
фермерських господарствах регіону, не доводиться [7]. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновки, що значною 
мірою, успіх аграрних підприємств, зокрема, фермерських господарств, діяльність яких 
спрямована на збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, 
забезпечення продовольчої безпеки країни та проведення соціальної політики на селі 
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залежить саме від кадрового потенціалу аграрного сектору економіки, рівня підготовки та 
здібностей керівників і спеціалістів, зайнятих в аграрній сфері.   

Безумовно, зростання заробітної плати, підвищення престижності як аграрної праці, 
так і сільських поселень, вирішення корінних соціальних проблем на селі – це саме ті 
чинники, позитивна реалізація яких украй необхідна. До того ж необхідно на державному 
рівні концептуально визначитись щодо шляхів реалізації стратегічних напрямків роботи з 
персоналом у сільському господарстві, об’єднати зусилля центральних державних і місцевих 
органів управління сільським господарством, а також підприємств. Розуміння фермерами 
важливості ролі кадрового потенціалу у досягненні стратегічних цілей та вкладення 
інвестицій в людський капітал підприємства сприятиме підвищенню його 
конкурентоспроможності. 
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В статье рассмотрены основные проблемы, и направления экономических преобразований и реформ, 
которые необходимы Украине. Предложны инновационные ключевые перспективы, которые позволят 
сформировать стратегию опережающего роста и устойчивого экономического развития.  
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Основная цель стратегии комплексного инновационного регионального развития 
заключается в обеспечении устойчивого экономического становления региона, повышения 
качества жизни населения и окружающей среды определенной территории. В каждом 
конкретном случае стратегия инновационного развития региона определяется с одной 
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стороны проводимой государственной макроэкономической политикой, а с другой -  
микроэкономической политикой  субъектов экономической и социальной политики региона. 

Повышение роли регионов является доминантой в экономической и политической 
жизни страны, при этом прогноз их развития становится актуальным в процессе перехода от 
этапа стабилизации к этапу устойчивого роста. Однако экономические и социально-
гуманитарные составляющие, находящиеся в зоне ответственности региональной власти, не 
везде вошли в режим расширенного воспроизводства. Возрастает роль регионального 
управления в политике повышения конкурентоспособности страны. Однако анализ событий 
показывает отсутствие должной мотивации к развитию взаимодействия региональных 
властей и бизнес-элиты, сужение сфер партнерских взаимоотношений власти и бизнеса. 

Формирование принципиально нового, инновационного механизма управления 
экономикой начинается с демонтажа отраслевого принципа руководства, являющегося 
наследственностью советской эпохи. Прежде всего, необходимо создание таких институтов, 
как национальных корпораций развития (государственно-частной формы собственности) 
направленных на капельное развитие экономики, в «точки роста». Управление такими 
корпорациями базируется на системе индикативного планирования, государственно-частном 
партнерстве, новой финансовой политике. 

В системе управления особенно важны ориентированные на инновации и 
технологическое обновление проектные принципы и методы руководства, которые успешно 
используются в крупнейших транснациональных корпорациях. Создание гибридных 
корпораций, в сочетании с корпоративной идеологией и «капельным денежным орошением» 
экономического роста, особенно востребована, для ускоренной реализации национальных 
стратегических преимуществ [5]. 

Сегодня ВВП Украины (около $117 млрд.) сравним с объемами производства 
известных транснациональных корпораций. Совокупный среднегодовой валовой объем 
продаж (в млрд. долл.) «Тойота Моторс» — 263, «Дженерал Электрик» — 182, «Нестле» — 
110. Стоимость произведенной продукции и оказанных услуг, прибавочный продукт и 
другие показатели в расчете на одного работающего в этих корпорациях и на одного 
работающего в Украине,  различаются почти на два порядка [3]. 

Успешность корпоративного управления проявляется не только в наращивании 
материальных и денежных активов, но и росте «человеческого капитала» – материального 
достатка, социального обеспечения, образовательного и культурного уровня работающих 
людей.  

В числе главных задач национальных корпораций развития – существенный рост 
объемов производства при заметном снижении производственных издержек во всех 
координируемых звеньях интегрированного комплекса. Это достигается за счет целевого 
вовлечения в «узкие места» и «точки роста», достаточных для расширенного и ускоренного 
воспроизводства капитальных ресурсов и денежных средств. Необходимо создание условий 
для финансового толчка и технологической модернизации производств, с использованием 
самых современных технологий 5-го и 6-го технологических укладов, модернизации 
кластерной инфраструктуры, создании новых производств и продуктов, развитии 
отечественного рынка.  

Корпоративный подход к управлению региональными комплексами позволит 
обобщить разрозненные производственные сферы, ориентировав их на внутренний рынок. 
Естественно, на наш взгляд возникновение эффекта масштаба производства: снижение 
удельных затрат, оживление банковского сектора и рыночной инфраструктуры. В результате 
такого синергетического эффекта появится импульс вливания в экономический оборот 
новых активов и «разморозки» миллиардов потенциальных инвестиций. Все это существенно 
повысит конкурентные преимущества отечественной экономики и позволит решить многие 
социальные задачи. 
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Государство, на наш взгляд, должно избирательно воздействовать на денежные 
потоки, обеспечивая благоприятные условия для роста экономической активности, 
привлечения инвестиций и кредитных средств в приоритетные направления развития.  

Механизмом подъема инвестиционной активности по каждому направлению развития 
страны или ее регионов должна стать система государственно-частных банков развития. 
Учитывая значительный недоиспользованный потенциал аграрной сферы, растущий спрос на 
продовольствие в мире, актуально создание Аграрного банка развития. А с целью снижения 
энергоемкости национальной экономики — Банка энергоэффективных проектов. Задачей 
Аграрном банке развития, должно быть кредитование не только сельского хозяйства, но и 
сопряженных с ним отраслей и сфер экономики. Этот банк должен выдавать ипотечные 
займы и кредиты сельхозпроизводителям, а также финансировать наиболее перспективные 
промышленные предприятия, производящие для сельского хозяйства и сельских регионов, 
средства защиты растений, удобрения, сельхозтехнику, участвовать в создании оптовых 
рынков сельхозпродукции, и перерабатывающих мощностей.  

Формирование инновационной стратегии невозможно без вложения значительной 
доли средств в финансирование перспективных научно-прикладных работ, в частности, 
биотехнологий, селекционных разработок, создание новых продуктов питания. Подобным 
комплексным образом должны действовать и другие банки развития — в энергетике, легкой 
промышленности, транспортной системе и т.д. Особенно эффективно они должны 
функционировать в условиях модернизации, когда необходима концентрация ресурсов для 
решения ключевых задач. Целенаправленное стимулирование инновационной и 
инвестиционной активности на перспективных направлениях технологического обновления 
позволит создать высокопродуктивные научно-производственные комплексы с темпом роста 
продукции не менее 30% в год, которые через несколько лет смогут стать мощными 
двигателями национальной экономики [4]. 

В целях же стимулирования экономической активности регионов следует создавать в 
областных центрах региональные банки развития. Государство, наряду с привычным 
бюджетным финансированием, могло бы рефинансировать эти банки для кредитования ими 
наиболее эффективных региональных программ и проектов развития. Также этим банкам 
следует поручить администрировать бюджетные расходы на местах, организовывать 
тендеры. Такие функции позволили бы эффективно использовать государственные средства, 
снизить коррупцию [2]. 

Как показывает мировой опыт, расширенное рефинансирование государством 
коммерческих банков под проекты модернизации предприятий с успехом используется в 
Южной Корее, Турции, Малайзии, Бразилии, других развивающихся странах. В Китае, в 
частности, наблюдается устойчивая положительная зависимость между темпами роста ВВП 
и темпами роста инфляции, находящаяся в пределах 85-87%. [1,3]. В результате, если в этой 
стране экспорт высокотехнологичной продукции составляет около 33%, то в постсоветских 
странах, так заботящихся о снижении инфляции, — не более 4%  

Исследования Всемирного банка также показали наличие определенной обратной 
зависимости между количеством денег в обращении и уровнем инфляции: чем меньше денег 
в обращении, тем выше темпы инфляции [1]. 

Снижение инфляции, хотя и является в общем благотворным для поддержания 
экономической стабильности, само по себе не способно обеспечить динамику 
экономического роста. Сначала надо обеспечить экономический подъем, достигнуть этой 
стабильности, а затем уже методами «тонкой настройки» регулировать уровень инфляции. 
Политика количественного ограничения денежной массы в целях сдерживания инфляции, 
привязка денежной эмиссии к золотовалютным запасам ошибочна. Для экономического 
подъема, тем более — для опережающего развития, напротив, требуется инфляционная 
экспансия экономики. Поэтому увеличение государственных расходов на освоение 
передовых технологий, включая расширение денежной массы, направляемой в банки 
развития, это на наш взгляд, главная антиинфляционная мера. 
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При правильной экономической политике Украина может выйти на траекторию 
опережающего развития, наращивая технологические преимущества на ключевых 
направлениях роста. Не следует обращать внимание на навязываемые фобии, боязни 
печатать деньги для финансирования «точек роста» экономики. И здесь немаловажную роль 
должна сыграть новая экономическая идеология с продуманной и смелой финансовой 
политикой. 

Однако первоочередной задачей Украины сегодня, является восстановление мира и 
прекращения военных действий на территории Украины. 
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Розгортання в Україні системної економічної кризи, зумовленої загостренням 
соціально-економічної ситуації в окремих регіонах, нарощуванням структурних деформацій 
в економіці та збереженням неефективної моделі організації виробництва, вимагає пошуку 
нової моделі економічного зростання, заснованої на використанні конкурентних переваг 
регіонів та поєднанні промислового, наукового та управлінського потенціалу вітчизняної 
економіки.  

Стратегія розвитку регіону передбачає визначення пріоритетів у використанні 
державних ресурсів. Відсутність науково обґрунтованих орієнтирів розвитку чи напрямів 
пошуку альтернативних варіантів негативно відображується на господарській діяльності. 
Науково обґрунтований вибір територіальної стратегії дозволяє своєчасно визначити сильні 
та слабкі сторони у розвитку території, виділити потенціальні можливості і загрози, вибрати 
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пріоритетні напрями, що дадуть можливість отримати суттєві переваги у майбутньому. 
Формування такої стратегії означає розробку комплексу правил з прийняття рішень і методів 
трансформації регіональної економічної системи до більш ефективної форми. 

Стратегія – поняття багатогранне, тому думки різних авторів щодо процесу її розробки 
та реалізації неоднозначні. Основною ідеєю стратегії є розробка напрямів пристосування 
суб’єкта до змін зовнішнього середовища і забезпечення при цьому курсу на досягнення 
високої конкурентоспроможності. Зовнішнє середовище виступає каталізатором змін у 
розвитку теорії стратегії, тому як найважливішу функцію стратегії ряд науковців визначають 
саме адаптацію суб’єкта до зовнішнього середовища [3, с. 86]. 

Ми визначаємо стратегію як сукупність довгострокових цілей і управлінських рішень з 
розподілу ресурсів, спрямованих на досягнення й утримання конкурентних переваг шляхом 
капіталізації сильних сторін і послаблення дії негативних чинників, що розробляються в 
умовах нестабільності зовнішнього середовища існування господарюючого суб’єкта. 
Стратегія регіону з урахуванням зазначених характеристик має бути спрямована на 
самодостатній розвиток усіх господарюючих суб’єктів, ефективне використання наявного 
ресурсного потенціалу, підвищення якості життя населення. Самодостатній розвиток регіону 
стає основним орієнтиром і сполучною ланкою всієї системи пріоритетів стратегії 
регіонального розвитку. 

В основі будь-якої стратегії лежать конкурентні переваги, що дають змогу бути 
конкурентоспроможним на ринку й розширювати коло споживачів. Аналіз конкурентних 
переваг сільськогосподарських підприємств дає підстави стверджувати, що вони 
перебувають у невигідних економічних умовах: 

– велика частина продукції сільського господарства є швидкопсувною, що скорочує 
терміни реалізації, примушує приймати продиктовані ринком і підприємствами переробки 
невигідні односторонні умови. Крім того, негативний вплив справляє ефект сезонності 
сільськогосподарського виробництва; 

– сільськогосподарські підприємства виробляють продукти харчування для населення, 
зростання цін на які обмежене платоспроможним попитом; 

– асортимент продукції, що виробляється сільськогосподарськими підприємствами, 
одноманітний, що загострює конкуренцію усередині галузі; 

– впровадження інновацій ускладнене збитковістю виробництва, відсутністю 
ефективної аграрної політики та протекціонізму держави стосовно цієї галузі. 

Підприємства переробної промисловості перебувають у більш вигідному становищі: 
виробляють кінцеві продукти харчування з більш тривалим терміном зберігання; є 
монополістами на певній території; мають ширший асортимент продукції й більше 
можливостей для розширення ринку збуту. Проте не можна не зазначити, що їх діяльність 
безпосередньо залежить від обсягів виробництва продукції сільськогосподарськими 
постачальниками. Тому підвищення конкурентних переваг підприємств АПК можливе лише 
за умови їх взаємовигідного та взаємоузгодженого розвитку [1, с. 43]. 

Таким чином, конкурентна перевага визначає позицію підприємства в галузі, а галузі – 
в економіці регіону. Вибір конкретної стратегії розвитку значною мірою залежить від 
стратегічного потенціалу регіону й можливостей розширення його ресурсів. Саме стан та 
перспективи розвитку регіонального АПК багато в чому визначають здійсненність вибраної 
стратегії цього регіону в цілому. 

Визначимо загальний алгоритм методики розвитку стратегії регіонального АПК: 
– здійснюється діагностика зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування 

АПК; 
– розробляються стратегічні альтернативи на основі конкретного виду моделі; 
– допрацьовуються і узгоджуються стратегічні альтернативи з цілями регіонального 

АПК і обирається стратегія його розвитку. 
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Основними методами, які використовують для діагностики і стратегічного аналізу є так 
звані формальні моделі: накопиченого досвіду; життєвого циклу продукту; життєвого циклу 
технологій; продукт-ринок. 

1. Модель накопиченого досвіду дає можливість порівняти витрати конкурентів, які 
діють на одному і тому ж ринку, і виявити необхідність зміни стратегії. В стратегічному 
управлінні модель накопиченого досвіду використовується для формування стратегії в 
напрямку мінімізації витрат, суть якої – більша частка господарювання в певному секторі 
економіки обумовлює більший сумарний накопичений обсяг виробництва і відтак нижчі 
питомі витрати на одиницю продукції.  

2. Модель життєвого циклу продукту, попиту дозволяє сформувати стратегію в сфері 
«продукт-ринок». Життєвий цикл продукту охоплює 5 стадій (дослідження (виникнення), 
введення на ринок, зростання, насичення, падіння), які відкладаються на осі абсцис – часу, а 
ось ординат відображає обсяг реалізації (прибутку). Тривалість окремих стадій і характер 
кривої залежать від конкретного продукту, від труднощів його вдосконалення, від виду 
потреб клієнтів, які цим продуктом задовольняються, від моди та інших факторів.  На основі 
моделі ЖЦП здійснюють планування виробництва сукупності продуктів, які знаходяться на 
різних стадіях ЖЦП, і формують стратегії щодо різних продуктів на окремих стадіях 
життєвого циклу.  

3. Модель життєвого циклу технологій  основана на концепції життєвого циклу. 
Врахування ЖЦП при прийнятті стратегічних рішень дає можливість оцінити рівень 
розвитку технології і результатів її використання і відтак оптимально розподілити кошти і 
вкладати їх в передові і перспективні технології виробництва, що дозволить підприємству в 
майбутньому зберегти конкурентні переваги. 

4. Модель продукт-ринок основана на використанні матриці, яку запропонував І. 
Ансофф [2, с. 96]. 

Формування й реалізація стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств 
пов’язано з високим рівнем ризику від неправильного стратегічного вибору. Стратегії 
сільськогосподарських товаровиробників не піддаються принциповому коригуванню через 
сезонне використання ресурсів і виробництва продукції, високу залежність від ґрунтово-
кліматичних умов, обмеженість вибору сфер бізнесу. Держава здійснює регулювання 
шляхом формування зовнішніх умов для сільськогосподарських товаровиробників, у рамках 
яких вони діють. Цим держава сприяє прийняттю стратегічних рішень і спрямовує діяльність 
сільськогосподарських товаровиробників на реалізацію стратегічних завдань держави. 

Сільське господарство й агропромисловий комплекс у цілому – це специфічна сфера 
народного господарства. Місія підприємств АПК внаслідок його специфіки полягає у 
виробництві й забезпеченні населення продовольством. Місія регіону значно ширша й 
пов’язана насамперед з реалізацією регіональних інтересів. Якщо регіональні інтереси можна 
подати як взаємопов’язані напрями розвитку, то регіональні цілі – це конкретизація інтересів 
у формі, доступній для практичних дій регіональної влади. Стратегічна мета зумовлює вибір 
пріоритетів у структурній політиці регіону. 

Їх визначення в умовах нестабільного середовища є як у методичному, так і в 
практичному плані складним завданням. Як правило, органи управління регіоном виходять 
при цьому в основному з таких критеріїв, як накопичений ресурсний потенціал регіону 
(матеріальні, фінансові, трудові ресурси), що дає можливість виробляти певні види товарів і 
послуг, та наявність стійкого платоспроможного попиту на товари й послуги, що 
виробляються в регіоні [2, с. 127]. 

Проте цих двох критеріїв явно недостатньо. Перш за все, через те, що конкурентна 
економіка – необхідна умова самодостатнього розвитку регіону, але не самоціль. Головне – 
рівень і якість життя населення. Якщо подивитися на проблему із цих позицій, то, 
враховуючи вкрай велику інерційність регіонального господарства та системи розселення, до 
пріоритетних мають бути віднесені галузі й виробництва, що забезпечують зайнятість і 
доходи значної групи населення. Іншими словами, реалізація пріоритетних напрямів 
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економіки регіону повинна супроводжуватися розширенням зайнятості, підвищенням 
реальної зарплати, доходів регіонального бюджету. 

Таким чином, більшість економістів, що займаються регіональними проблемами, 
сходиться на думці, що основним цільовим орієнтиром регулювання територіального 
розвитку, насамперед стратегічного розвитку регіону і його підсистем, у тому числі й АПК, є 
поліпшення якості й підвищення рівня життя населення. Оскільки функції регіонального 
АПК спрямовані на реалізацію регіональних інтересів, можна виділити п’ять відповідних 
функціональних завдань: сприяння підвищенню рівня життя населення регіону; участь у 
формуванні агропродовольчого ринку України; поліпшення природно-ресурсного й 
виробничого потенціалу регіону; збільшення фінансового потенціалу регіону; сприяння 
зростанню ефективної зайнятості населення. 
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Integration the financial market sectors’ means a closer relationship between the various 
market segments and between each individual market, at national and international level. To the 
determining factors of these relationships, giving a high degree of correlation between specific 
segments of the markets, we can identify the following: 

1) concerted actions of traders in different markets; 
2) transmission mechanisms of the rates and external effects; 
3) the uniformity of the functions of the asset. 
Concerted actions of traders in different markets suggest that the formation of ordered 

movements of capital in the whole financial system. One of the most striking empirical evidence of 
this is the so-called "hot money", a kind of wave of liquidity, rapidly rotating within the entire 
global economy in search of opportunities for speculative short-term investments. The motive for 
such investments is the possibility of involuntary risks when the arbitragers in droves open long or 
short positions against potentially volatile assets, in order to persuade the pricing of the asset to the 
side with the greatest possible speculative profit [1]. In modern conditions the complex functioning 
of financial systems such tactics are used not so much for the "rocking" of a specific asset, but for 
multilateral impact on the financial market of a particular country or region. The impact points are 
segments of this market. 

Transmission mechanisms of the rates and external effects can be traced to the fact that the 
pricing process is the result for the action of the market mechanism. Price formation, ultimately, 
reflects macroeconomic dynamics. However, the dynamics of prices of financial assets may be 
predetermined by the unbalanced flows of information [2]. Then all the information can carry 
significant price fluctuations. While market participants do not reverse their forecasts regarding the 
dynamics of price for one moment but act within a certain period in accordance with previously 
developed strategies. Only significant changes in the market price dynamics can encourage them to 
revise their expectations. This delayed reaction on the incoming information indicates a "long 
memory" of market processes, the transmission of price dynamics of some assets in the process of 
pricing other.  

The uniformity of the functions of the asset is that financial assets are considered as ways to 
generate additional financial resources for some of the parties and the investment objects for others. 
In this regard, relationships in all segments of the financial markets represent the trading capital. It 
should be particularly noted that at certain stages of economic development the commodity market 
begins to play similar role as the financial market sectors [3]. The assets of the commodity market 
begin to serve as a financial asset, representing their owners the opportunity to earn for themselves 
and customers to effectively invest money. Obviously, this situation is beginning to emerge when 
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the yield of the real sector becomes significantly less then yield in the financial sector, and it 
becomes more profitable for owners of real assets not to use them in production, but transform them 
into financial speculations. In this regard, in our view, commodity markets should be considered in 
conjunction with the segments of the financial market. 

Financial markets are affected not only by its own unique fundamental environment, but 
also the behavior of other markets. In other words, financial markets are interrelated, because they 
continually affect each other. There is a relationship domino, and internal trends of these relations 
cannot be ignored, because they form a final investment decision [4]. Commodity markets, for 
example, affect trends in interest rates that affect the bond market, which, in turn, has an impact on 
the share price, and all these interactions is based on the fundamental mechanisms of the market 
economy.  

From a theoretical point of view, the mechanisms of integration between the basic sectors of 
the financial markets, namely the money market, capital market (bonds), equities (stock), as well as 
commodity market can be explained on the basis of economic theory rules. 

I. Commodity market, money market and capital market (bonds market).  
The capital market (bonds market) usually attracts investors looking for a steady stream of 

income with reasonable, but low risk. Most of the bond issues carried out by the government and 
the public sector to finance future budget costs. This is the reason why bonds are seen as a way of 
reducing risks in the investment portfolio. However, investments in bonds are exposed to market 
risks arising from changes in interest rates and foreign currency exchange rates (primarily in the 
money market). In connection with defining the role of the coupon rate, the bonds largely depends 
on the general level of interest rates. In periods of rising inflation and high interest rates, the cost of 
securities with fixed income decreases, and vice versa, if inflation is under control, fixed income 
grows. In the latter case, the demand for bonds increases by the reason as the security of 
investments and due to the fact that revenues have encouraged investors to buy them [5]. This 
forces us to conclude that, firstly, the relationship between the trend in interest rates and the bond 
market is inverse, secondly, the value of the commodities price is based one its role in the formation 
of monetary policy as a leading indicator of inflation. Commodity markets, in general, and 
commodity prices in particular, are able to predict the dynamics of prices. The growing demand for 
industrial and agricultural goods can detect overheating and the formation of inflationary pressures. 
This increase in commodity prices is an important signal for rising interest rates: it is only a matter 
of time when monetary policy responds to the rising prices of goods, which means higher interest 
rates. 

But if there is an inverse relationship between bond yields and interest rates, consequently, 
an increase in interest rates due to the increase in commodity prices leads to lower bond prices. 
Hence, there is an inverse relationship between bond yields and commodity prices. Thus, due to the 
inverse relationship between bonds and interest rates, rising interest rates caused by increased 
commodity prices, induces a decrease in bond prices, so there should be an inverse relationship 
between bonds and commodities. 

II. Commodity market and stock market (shares).  
The commodity prices often move in the opposite direction with shares, and in theory this is 

especially intensively should occur at the onset of the economic crisis, when investors prefer to get 
away from risky investments, like shares of companies towards hard assets such as gold or other 
commodities. Explanation of such counter-phase movement between investments in commodities 
and stocks is as follows. Only a matter of time when monetary policy responds to the rising prices 
of commodities by raising interest rates, causing interest rates are positively correlated with prices. 
But the rise in interest rates causes a decline in activity in the area of borrowing, which leads to a 
decline in economic activity. A corresponding reduction in demand for products and services leads 
to the decline in both production and consumption. Therefore, the reduction of business activity 
leads to a corresponding change in the value of shares of the companies. 

III. The capital market (bonds market) and stock market (shares).  
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The correlation of shares and bonds are very important for the management of risks and 
activities associated with the optimal allocation of financial assets. The stock market is influenced 
by many factors, but the trajectory of inflation and interest rates are considered as the most 
important. As inflation usually occurs during periods of economic growth, theoretically, stock 
prices tend to rise at the same time, when the inflation rate will increase. However, there are often 
times when the government should intervene to control inflation in periods of economic expansion 
through its fiscal and monetary policy [6]. Thus, the result of inflation is a tight monetary policy 
with negative impact on the profit and profitability of the stock market. Consequently, there should 
be a strong positive correlation between bonds and stocks in relation to their total theoretical 
reaction to inflation and monetary policy. 

IV. Oil, the commodity market, money market, capital market (bonds market), stock market 
(shares).  

One of the most important commodities with a high level of impact is crude oil, because of 
its influence on other commodities and general economic activity. The rise or fall of oil prices has a 
wide impact on the cost structure of businesses in all sectors of the economy, because the oil is 
included in the process of manufacturing a wide range of goods and services. Any fluctuations in 
the value of a barrel of oil are quickly reflected in the prices of almost all goods and services, so the 
oil plays a vital role in determining the prospects of inflation [7]. This is the reason why oil is one 
of the most important, among other commodities, in the monitoring system. This is especially true 
in conditions of the Russian economy, where a substantial share of GDP and government revenues 
is generated through oil sector. The price of this commodity has formed a monetary policy of most 
countries in recent decades. The increase in oil prices is perceived by investors as inflation and, in 
such circumstances, monetary policy reacts accordingly. This means higher interest rates on the 
money market and the capital market (bonds market) suffers in terms of rising inflation and high 
interest rates. Thus, when the price of oil increases, there is a decline in bond prices, and vice versa. 
This correlation between bonds and oil is crucial, because it determines the trends in interest rates, 
the effects of its changes to sensitive sectors of the economy and stock market in general. 

As in the case of bonds, crude oil, among other products, has perhaps the most significant 
impact on rates and stock returns.  

Different dynamics of oil prices and the return of the stock market for oil-producing and oil-
consuming economies caused by the different responses of economic activity to changes in oil 
prices. It can be observed both at the macroeconomic and microeconomic levels. At the macro-
level, for example, changes in oil prices are determined by the supply shock. With such changes 
there is a redistribution of wealth from firms in countries-importers to firms in countries-exporters, 
with opposite effects on the level of stock markets. At the micro-level effects can be observed in the 
behavior of households, which typically consume fewer goods and services with a high proportion 
of oil in the cost.  

In the case of the countries-producers of oil higher prices mean increased liquidity, so the 
financial system is flooded with money that allows to increase lending and to ensure the growth of 
demand for shares. At the same time, there is an increment of government spending and growth in 
corporate profits. This economic environment, supported by geopolitical certainty, creates 
conditions for higher stock returns. 

High oil prices for the countries-consumers of oil mean the rising cost of imported 
commodities and raw materials, so there are higher production costs. Price growth determines 
inflation, and as a result, a tight monetary policy, causing a reduction in real output. Higher cost of 
production, along with the decline in real output, leads to lower corporate profits, and further, lower 
income stock market.  

Thus, the basis for the integration between sectors of the financial market is the effects of 
the interest rates in money market and inflation associated with the functioning of commodity 
markets. From a theoretical point of view, commodities and bonds, also commodities and shares 
should have a negative correlation, while the bonds and shares should correlate positively. 
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In practice, these integration mechanisms between bond markets, commodities and stock 
prices are not always able to confirm this economic logic. In our view, we can mention the 
following cases.  

1) The contradiction between the empirical data and theoretical interactions usually happens 
when there are episodes of recession and subsequent recovery. Such cases are characterized by the 
violation of simple economic laws, including action of the integration mechanisms of the financial 
market sectors’. So, the global financial and economic crisis of 2007-2009 predetermined low 
interest rates in the money market in most developed countries, and the volume of emitted liquidity 
during the further quantitative easing lead to weak inflationary effects in the integration of specific 
sectors, so, for example, the interaction of stock market and bonds market was determined largely 
by the role of monetary policy.  

2) The relationship between bonds and interest rates do not change during any of the 
analyzed period, remaining always strongly negative. Notable may be changes in the interaction of 
commodities and interest rates. So, if to conclude, theoretical opposite interaction between them is 
not always true, and sometimes under the influence of the real economy, the dynamics of the 
commodities and bonds can have a strong positive correlation. The same problem occurs in the case 
of the analysis of the relation between commodities and stocks, which theoretically should have a 
negative correlation. So, this fact may be traced in connection with the peculiarities of the 
consumption commodity assets in the 2000s. Boom in developing countries caused a surge of 
demand for commodities, which was quickly picked up by speculators seeking protection from 
inflation. However, inflation has not occurred, but had the presence of low interest rates in the 
leading economies. As a result, the stock markets had been becoming closely integrated and grew 
up together with trademarks. However, in the early 2010s, this trend was broken. 
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У статті розглянуто найпоширеніші проблеми з яким стикаються споживачів фінансових послуг в 
Україні. Досліджено світовий та вітчизняний досвід захисту прав споживачів фінансових послуг. 
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В період фінансової кризи питання порушення прав споживачів фінансових послуг в 
Україні стало особливо актуальним. Кількість фактів порушення прав споживачів значно 
зросла, про що свідчить велика кількість звернень до правоохоронних органів та судів. 
Незважаючи на законодавче закріплення, не повною мірою реалізуються такі права 
споживачів, як право на достовірну інформацію про фінансові послуги, умови договору та 
вартість кредиту, тощо. Дана ситуація не сприяє підвищенню до фінансових установ, що є 
актуальним в умовах обмеженості фінансових ресурсів та є основою стабільного і 
ефективного розвитку фінансового сектору.  

Проблема порушення прав споживачів набула особливої гостроти і актуальності в 
умовах розвитку та розширення спектра банківських фінансових послуг. У процесі вибору 
послуги споживачі, як правило, не володіють необхідними знанням про особливості та 
споживчі характеристики фінансових послуг, не завжди можуть об'єктивно оцінити рівень 
ризиків та порівняти умови надання фінансових послуг, що пропонують банківські установи. 

Метою статті є аналіз існуючих проблем порушення прав споживачів фінансових 
послуг на вітчизняному фінансовому ринку. 

Питанню захисту прав споживачів, зокрема у сфері фінансових послуг, приділено 
багато уваги у працях таких вітчизняних науковців і практиків, як  В. Корнєєв [1], І. 
Школьник [2], Є. Бойко [3], С. Науменкова [4], Н. Внукова [5]. Однак, незважаючи на значну 
увагу до цього питання, низка аспектів залишається недослідженою. Необхідним є 
проведення поглибленого аналізу та виявлення особливостей діючої системи захисту прав 
споживачів, вивчення та адаптація міжнародного досвіду з питань захисту споживачів до 
вітчизняних умов функціонування ринку фінансових послуг. 

Як свідчать проведені соціально-економічні дослідження [8] майже жоден споживач 
не знає достовірно своїх прав у сфері надання фінансових послуг. Цим користуються 
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банківські установи, неодноразово порушуючи права споживачів. До найпоширеніших 
порушень відносяться: 

 нестача відкритої та достовірної інформації про фінансову послугу; 
 недостатній рівень знань споживачів фінансових послуг та їх поінформованості 

про фінансові продукти; 
 недосконалість законодавчої бази; 
 несправедливі умови договору кредитування; 
 недостатність у наглядових органів повноважень для захисту прав споживачів 

фінансових послуг. 
Однією з головних проблем споживачів фінансових послуг є вибір підприємством 

банку в якому будуть обслуговуватись працівники. Згідно з опитуванням клієнтів 
банківських установ, проведеним компанією GFK Ukraine, майже 70 % пластикових карток 
відкриваються з ініціативи роботодавця, а не співробітника [8]. Масові переведення з одного 
банку в інший, які спостерігаються в багатьох бюджетних організаціях, породжують 
запитання, наскільки законно позбавляти людей права обирати банк, у якому їм буде 
найзручніше обслуговуватися. Згідно з Закону України «Про оплату праці» (статті 24 і 25) 
кожна особа має право самостійно розпоряджатися своєю заробітною платою [6]. Таким 
чином, керівництво підприємства при виборі банку для обслуговування зарплатних рахунків 
повинно максимально врахувати інтереси своїх працівників. Кримінальним злочином є не 
тільки порушення добровільності у виборі банку, а й передавання банківським установам 
персональних даних працівників без їх відома. На жаль в Україні майже ніхто не бореться за 
додержання цих прав.  

Також виникає ситуація, коли споживачі фінансових послуг не помічають того, що їх 
права порушують. Таким прикладом є нав’язування додаткових фінансових продуктів або 
послуг. Так, зокрема, видача кредитної картки при відкритті депозитного рахунку. 
Відкриваючи депозитний рахунок, споживач фінансових послуг має на меті тимчасове 
розміщення вільних грошових коштів та їх примноження. При укладанні депозитного 
договору з банком працівник банку найчастіше стверджує , що однією з умов даного 
договору є відкриття кредитної картки, рідше – її пропонують відкрити за бажанням. Згідно 
укладеного депозитного договору банк повинен оформити картку клієнту, на яку 
нараховується депозит, відсотки за ним та не мати ознак кредитної. Подібні маніпуляції з 
кредитними картками призводять до збільшення випуску пластикових карт, а згодом і 
прибутків банку, оскільки обслуговування такої картки для клієнта може бути платним або 
до неї можуть бути підключені платні послуги, зокрема мобільний банкінг та інші, 
непотрібні клієнту послуги. 

За останні роки кризи та після кризовий дуже гостро постала проблема з укладеними 
раніше кредитними договорами та не можливістю їх повного виконання. За цей час банки, не 
бажаючи втрачати прибутки, не запропонували позичальникам більш прийнятних умов і 
схем остаточного погашення кредитів та процентів по ним. Найчастіше банки для того щоб 
позбутися проблемного кредиту продають його колекторській фірмі. У цьому випадку банк 
прямо порушує права кредиторів, оскільки він повинен повідомляти позичальника про всі 
зміни щодо його позики. Таким чином, банк повертає частину своїх коштів та зменшує 
витрати по управлянню даною заборгованістю.  

Окремої уваги заслуговує безпосередньо зміст та форма кредитної угоди. До 
найпоширеніших суперечностей кредитного договору належать: зобов'язання укласти 
договір із третьою особою, визначеною кредитодавцем, крім випадків, коли укладення 
такого договору вимагається законодавством або витрати за таким договором включені до 
сукупної вартості кредиту; дискримінація споживача шляхом не регламентування зміни 
процентної ставки; надання права кредитодавцю розірвати договір на власний розсуд, коли 
споживачеві таке право не надається; надання права кредитодавцю в односторонньому 
порядку змінювати умови договору на власний розсуд або на підставах, не зазначених у 
договорі. Для уникнення проблем з банками у майбутньому споживачу фінансової послуги 
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слід перевіряти договір на наявність суперечливих умов. У випадку, коли споживач помітив 
у договорі суперечність після його підписання він може звернутись до суду, такий договір 
може бути змінений або визнаний судом недійсним. 

Найбільш поширеною проблемою з якою стикаються споживачі фінансових послуг є 
відсутність достовірної та доступної інформації. Головним способом для поширення послуг, 
банківські установи використовують рекламу, при цьому не дотримуючи вимог розкриття 
інформації, зокрема: забороняється повідомляти інформацію про майбутні прибутки, крім 
фактично виплачених за підсумками не менш як одного року, реклама дозволяється лише за 
наявності спеціального дозволу, ліцензії, що підтверджує право на здійснення такого виду 
діяльності; реклама повинна містити номер, дату видачі та найменування органу, який видав 
дозвіл (ліцензію). 

Нажаль, в Україні не існує практики перевірки інформації, яку надає фінансова 
установа в рекламі. Хоча за кордоном дане явище є дуже поширеним. Так, у 2011 році 27 
країн Євросоюзу проводили перевірку інформації з 562 веб-сайтів європейських компаній, 
які пропонували швидкі кредити. У більшості перевірених компаній у рекламі споживчих 
кредитів не надавалася повна інформація про їх продукти. Агенція захисту прав споживачів 
Польщі порушила справи про притягнення до відповідальності [7]. 

Законодавча база яка регулює надання фінансових послуг в Україні є недостатньо 
дієвою та неповно охоплює спектр надання фінансових послуг. В Україні наявні лише 
загальні засоби захисту, передбачені Цивільним кодексом України. Таким чином в Україні 
відсутні спеціальні засоби захисту та норми, щодо відповідальності за порушення прав 
споживачів фінансових послуг. 

Найпоширенішими адміністративними санкціями у країнах Європейського Союзу 
виступають: штрафи (Австрія, Італія, Португалія, Румунія), примусове зупинення діяльності 
кредитної установи чи реституція неправомірно залучених коштів (Італія), примусова зміна 
договірних умов (Португалія). У закордонній практиці існує кримінальне покарання за 
порушення прав споживачів фінансових послуг. Так у Польщі санкція за кримінальним 
кодексом застосовується за порушення правил щодо надання переддоговірної інформації; 
обов’язку надати стандартної інформації у рекламі щодо вартості кредиту та обов’язку 
оцінити кредитоспроможність.  

Питання порушення прав споживачів є дуже актуальним на даному етапі розвитку 
ринку фінансових послуг. Головною причиною порушення прав споживачів є недосконалість 
законодавчої бази та необізнаність самих споживачів. Для недопущення порушень необхідно 
підвищувати рівень фінансової грамотності населення та удосконалити законодавство у 
частині посилення покарань за порушення прав споживачів фінансових послуг. Доцільно 
також реформувати систему наглядових органів та надати їй повноважень досудового 
вирішення конфліктів.  
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В статті розглянуто основні аспекти залучення іноземних інвестицій у високотехнологічні галузі 
української економіки, описано переваги та ризики їх широкого залучення, сформовано методи сприяння, що 
можна використовувати для формування сприятливого інвестиційного клімату. 
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Увесь світ працює над встановленням шостого технологічного укладу, наближається 
до нього, встановлює нові стандарти наукомісткого виробництва у високотехнологічних 
галузях. Україна знаходиться сьогодні в основному на третьому, четвертому і на перших 
етапах п'ятого технологічного укладу. До останнього належать головним чином 
підприємства високотехнологічного космічного, військово-промислового комплексу та деякі 
інші. Таким чином, перед країною стоїть складне завдання – здійснити перехід до шостого 
укладу, не до кінця освоївши попередній п'ятий. Такий перехід неможливий без здійснення 
масштабних інвестицій у високотехнологічні галузі, тому проблема їх залучення є наріжною 
для вітчизняної економічної науки та для державної економічної політики. 

Проблеми і особливості розвитку високотехнологічного виробництва розглядалися у 
дослідженнях Шниркова О.І., Саліхова О.Б., Стадник М.Я., Едерберга Б. тощо. Марцин В.С. 
на основі дослідження можливостей вітчизняної економіки напрацював рекомендації щодо 
стратегії інвестиційної діяльності в наукомістких галузях економіки України. Ванькович 
Д.В., Демчишак Н.Б. досліджували фінансові джерела формування інвестицій у 
високотехнологічні виробництва, Зятковський І.В. досліджував питання надання фінансової 
підтримки для інвестиційної діяльності промислових підприємств на базі досвіду розвинених 
держав. В той же час, слід врахувати як зміну економічної політики держави, нарощення нею 
зовнішніх економічних контактів та впливів, так і вплив внутрішньо економічних факторів і 
проблем. Крім того, вищезазначені роботи не фокусувались на окремих галузях, 
розробляючи узагальнені рекомендації. Тому в науковій літературі тема інвестицій у 
високотехнологічні галузі висвітлена недостатньо. 

Мета роботи – розглянути існуючий інвестиції з точки зору їх залучення у 
високотехнологічні галузі вітчизняного виробництва та виробити пропозиції щодо 
подолання існуючих на цьому шляху проблем. 

Наразі найважливішою умовою успіху інноваційного розвитку держави є інтенсивне 
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технологічне оновлення базових секторів економіки на основі технологій V–VI укладів за 
рахунок розвитку високотехнологічного сектора, що неможливо без залучення інвестицій. В 
умовах обмеженості ресурсів важливим джерелом формування та розширення 
високотехнологічного сектора стає залучення іноземного капіталу у вигляді прямих 
іноземних інвестицій, ефективність використання яких підтверджена світовою практикою 
при вирішенні аналогічних завдань розвитку національних економік Центральної та Східної 
Європи. Як найбільш поширене визначення прямих іноземних інвестицій (далі ПІІ) в 
економічній літературі використовується формулювання Світової організації торгівлі: «ПІІ – 
це такий вид інвестицій, при якому інвестор-резидент однієї країни (країни-донора), 
розміщує свої активи в іншій країні (країні-реципієнті), за умови отримання чи збереження 
контролю за цими активами» [1]. В даному випадку, інвестор розраховує на отримання 
максимального порівняно з іншими формами міжнародного бізнесу прибутку і концентрує 
на цьому свої ресурси і зусилля. Однак, фіксований відсоток участі в капіталі підприємства, 
що визначає категорію прямих іноземних інвестицій, варіюється в різних країнах залежно від 
стану економіки та національного законодавства. У США та Туреччини до ПІІ відносять 
тільки ті інвестиції, які в акціонерній формі участі займають у сукупності не менше 10%; 
Франції – 20%, Японії і Великобританії – 25%, Нідерландах – 100% [2]. Залучення ПІІ, як 
відомо, дозволяє активізувати інвестиційний процес в національній економіці [3]:  

– розширення ПІІ сприяє поліпшенню структури припливу іноземного капіталу – 
відбувається заміщення короткострокового (у вигляді портфельних інвестицій або 
позикового капіталу) довгостроковим. Дана ситуація за інших рівних умов веде до 
підвищення стійкості платіжного балансу і більшої фінансової стабільності країни;  

– спрямовані в нові або недостатньо розвинені сфери економічної діяльності ПІІ 
можуть бути фактором диверсифікації економіки.  

У той же час, попри ряд переваг залучення ПІІ у високотехнологічний сектор, існує 
певна небезпека: в деяких випадках здійснення ПІІ може призвести до втрати національного 
контролю над стратегічно важливими активами (технологіями, елементами інфраструктури 
тощо) і тим самим сприяти зниженню науково-технічного потенціалу вітчизняної 
високотехнологічної сфери. Крім того, найбільші інвестори, транснаціональні корпорації, як 
правило, переносять в треті країни ті виробництва, продукція яких знаходиться на останніх 
фазах життєвого циклу, концентруючи стратегічно важливі, особливо дослідницькі, 
підрозділи в країні базування. Вони патентують комерційно значущі винаходи одночасно в 
багатьох країнах, що, спільно з агресивним просуванням світових брендів, серйозно обмежує 
ринкові можливості країн-одержувачів продукції і технологій. В результаті останні не мають 
альтернативи імпорту прогресивної техніки і технологій, причому на жорстких умовах. 
Таким чином, у руслі існуючої міжнародної технологічної політики розрив у рівні 
технологічного розвитку країн тільки збільшується. Дослідження впливу ПІІ на економіку 
країн-реципієнтів, проведені зарубіжними організаціями (UNCTAD, OECD) [4] дозволили 
зробити висновок про те, що позитивний вплив на економічний розвиток приймаючої країни 
ПІІ надають тільки при наявності продуманої державної програми взаємодії з іноземними 
інвесторами, яка стимулює тісне співробітництво між національними виробниками та 
іноземними інвесторами, а також грамотної політики по залученню і використанню 
іноземних інвестицій. Крім того, необхідною умовою позитивного впливу ПІІ, що приходять 
в країну, є високий ступінь конкуренції в тих галузях, в які спрямовуються іноземні 
інвестиції. У зарубіжних країнах для стимулювання припливу ПІІ, пов'язаних з НДДКР, 
активно використовуються бюджетні, податкові, фінансові та адміністративні важелі.  

До фінансових стимулів відносять пряме державне фінансування НДДКР за 
допомогою преференційних позик і субсидій або надання державних гарантій для інвестицій. 
До заходів фіскального характеру відносяться прискорена амортизація, відшкодування 
капітальних витрат на НДДКР за рахунок включення їх в собівартість продукції, податкові 
кредити, податкові канікули, пільги з прибуткового податку, вилучення з митного 
оподаткування імпорту, податкові відрахування на НДДКР. Як показує досвід, сама по собі 
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наявність пільг на НДДКР не викликає припливу іноземних інвестицій в дану сферу, проте в 
поєднанні з іншими умовами (наявністю відповідної інфраструктури, традицій наукових 
досліджень) пільги можуть відіграти вирішальну роль при прийнятті рішень інвесторів про 
ПІІ [5].  

Цілі і мотиви іноземних інвесторів в здійсненні інвестиційної діяльності можуть бути 
різними. Узагальнено виділимо три основних [3; 6]: 

– основною метою ПІІ, здійснюваних у рамках мотиву «пошук ресурсів» є доступ до 
дешевих природних ресурсів, енергії, дешевої робочої сили без прив'язки до продуктивності 
праці;  

– ПІІ, здійснювані в рамках мотиву «пошук ринків» націлені на можливість 
постачання на ринок країни-реципієнта ПІІ та ринки суміжних країн товарів та послуг; 

– до ПІІ, здійснюваних в рамках мотиву «пошук ефективності» відносяться 
інвестиції спрямовані на придбання або розповсюдження (тиражування) технологічних або 
інших нематеріальних активів, заснованих на інтелектуальній власності. Для залучення ПІІ в 
рамках даного мотиву країна-реципієнт повинна володіти внутрішньою науковою та 
технологічною базою, високим рівнем захищеності прав інтелектуальної власності, 
достатньою кількістю кваліфікованого персоналу та ін.  

Згідно з дослідженням [3] мотиву «пошук ринків» відповідають інвестиції, які 
направляються в галузі, що орієнтовані на поставки товарів на внутрішній ринок. Мотиву 
«пошук ресурсів» відповідають інвестиції в низькотехнологічні і середньо-
низькотехнологічні галузі (за класифікацією OECD), орієнтовані на експорт виробленої 
продукції і послуг. Мотиву «пошук ефективності» відповідають інвестиції у 
високотехнологічні та середньо- високотехнологічні (за класифікацією OECD) зі значною 
часткою експорту. Слід зазначити, що у високотехнологічних галузях більше значення 
мають швидкість і ефективність створення факторів виробництва, а не їх наявність. У зв'язку 
з цим, при розробці заходів, спрямованих на залучення ПІІ у високотехнологічний сектор 
держави, зокрема в Україні, необхідно враховувати мотиви інвесторів, спрямовуючи зусилля 
на зміцнення захисту інтелектуальної власності, розвиток наукового і кадрового потенціалу, 
модернізацію наявної та створення нової наукової та технологічної бази в країні. 
Незаперечним є той факт, що, володіючи високим кадровим та науковим потенціалом, в ряді 
напрямків створення і впровадження високих технологій Україна серйозно відстає від 
зарубіжних країн. У зв'язку з цим в країні необхідно розробити комплексну концепцію 
розвитку високотехнологічного сектору, що передбачає селективну державну підтримку 
стратегічних науково-технічних напрямів, у тому числі шляхом цілеспрямованого 
стимулювання припливу ПІІ. Таким чином, активізуючи процес залучення ПІІ в 
високотехнологічний сектор, держава зможе заповнити нестачу внутрішніх інвестицій, а 
також отримати додаткові вигоди від використання іноземними компаніями вітчизняних 
фінансових інститутів або мереж збуту; поліпшити економічні показники розвитку галузей 
за рахунок мультиплікативного ефекту, тому результати НДДКР, отримані у 
високотехнологічному секторі, сприятимуть прискореному розвитку інших секторів 
економіки, створенню додаткових робочих місць у суміжних сферах діяльності (тому одне 
робоче місце у високотехнологічній сфері створює 6-10 додаткових робочих місць в інших 
сферах діяльності (економічний ефект, названий «кола на воді») [7]). 

Розвинені країни світу орієнтують свої стратегії, насамперед, на освоєння світових 
сегментів ринку високих технологій. Саме тому економіка знань стала сьогодні ключовою в 
стратегіях, а для нашої країни це ще й виклик часу – попри кризу в економіці, зумовлену 
зовнішніми викликами, ми отримуємо доволі серйозну підтримку з боку міжнародних 
фінансових інституцій та доступ на світові ринки, якого не знали раніше. До того ж, з 
наявною структурою економіки Україна як високотехнологічна держава існувати не може. 
Отже, єдино можливим базовим варіантом може бути варіант розвитку 
високотехнологічного виробництва. Власне кажучи, інноваційний сценарій передбачає більш 
збалансовану, гармонійну структуру економіки. У нас є проривні дослідження і розробки в 
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області критичних технологій практично в усіх напрямках шостого технологічного укладу. 
Аналізуючи структуру та основні галузі української економіки за ступенем 
конкурентоспроможності на світовому ринку, ми прийшли до висновку, що існує шанс 
здійснити технологічний прорив в галузі авіабудування, ядерної енергетики, ракетно-
космічних систем та інших сегментів ринку, де у нас є серйозні науково-технологічні заділи. 
Тому залучення іноземних інвестицій може стати тим шансом, який дозволить нам 
перетворитися в високорозвинену країну зі збалансованою економікою. 

З огляду на вищезазначене, варто сформулювати наступні проблеми на шляху до 
залучення іноземних інвестицій: 

– відсутність грамотної державної політики залучення іноземних інвестицій; 
– брак державних гарантій для залучення інвестицій у високотехнологічні галузі; 
– відсутність якісних державних програм розвитку високотехнологічної економіки; 
– відсутність захисту від недобросовісних інвесторів; 
– проблема створення якісної інфраструктури для іноземних інвестицій; 
– зовнішні ризики та нестабільність економічного середовища в Україні. 
Попри проблеми, більшість яких лежить в нестачі якісного державного менеджменту, 

Україні є що запропонувати інвесторам – наявність унікальних розробок, наявність 
висококваліфікованої робочої сили з невеликою оплатою праці, політична воля до створення 
умов для залучення інвестицій тощо. 

Висновки. В статті ми побіжно оглянули основні аспекти залучення іноземних 
інвестицій в високотехнологічні галузі вітчизняного виробництва. З огляду на проведений 
аналіз, були виокремленні базові проблеми їх залучення, що передусім стосуються 
відсутності продуманої державної стратегії, підкріпленої конкретними інструментами 
впливу – адміністративними, економічними, фінансовими тощо. Іншою проблемою є 
зовнішні непрогнозовані ризики для економіки, що сильно впливають на рішення інвесторів. 
Водночас, існує нагальна потреба в залученні таких інвестицій і розвитку 
високотехнологічної галузі, що може забезпечити розвиток економіки України в умовах 
науково-технічної революції останніх років. Структурне зрушення економіки, розвиток 
науково-технічної бази та формування кваліфікованого людського капіталу мають стати 
головними пріоритетами для держави і наукової спільноти. 
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У статті розглядається інвестиційна інфраструктура страхового ринку як основний механізм 
здійснення страховиками інвестиційних операцій. Досліджується еволюція поняття «інфраструктура»,  склад 
основних учасників інвестиційної інфраструктури страхового ринку, та іх вплив на інвестиційну діяльність 
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Нині економіка нашої країни розбалансована та переживає не найкращі часи. Це 
пояснюється як складним військово-політичним становищем, так і складною економічною 
ситуацією. В таких умовах страховим компаніям важко втримувати високі позиції на ринку 
та підтримувати свою платоспроможність та ліквідність. 

Відтак, вони змушені шукати додаткові джерела наповнення фондів фінансових 
ресурсів. Інвестиційна діяльність відіграє надзвичайно важливу роль у функціонуванні 
страхового ринку, оскільки приносить додатковий прибуток страховикам. Ці кошти можуть 
направлятися на додаткові потреби у розвитку (реклама, навчання працівників, придбання 
або оренда додаткових приміщень та ін.), на виплату дивідендів акціонерам, на підтримку 
своєї платоспроможності – залежно від внутрішніх потреб страховика та чинників 
зовнішнього середовища. 

Тому сьогодні гостро постає питання формування інвестиційної інфраструктури 
страхового ринку як окремого фінансового механізму, який сприяє здійсненню страховиками 
інвестиційних операцій.  

Беззаперечним видається твердження Семенова Ф. В. та Фроліної К. В., які 
обґрунтовують необхідність упровадження адекватних інструментів оцінювання 
інвестиційного процесу та діяльності інвестиційної інфраструктури в контексті нових 
пріоритетів і підходів до управління інвестиційним середовищем на мезо- та макрорівнях, 
визначення сутнісних зв’язків між різними складовими інвестиційної інфраструктури та 
процесів інвестування, які впливають на параметри формування інвестиційного середовища 
як визначального фактору розвитку національної економіки [7]. 

Відтак, метою статті є дослідження інвестиційної інфраструктури страхового ринку та 
її вплив на ефективність інвестиційного процесу. 

Процес становлення інфраструктури страхового ринку на сучасному етапі 
відбувається нерівно. Поряд зі становленням і зміцненням одних страхових компаній 
спостерігається розпад, банкрутство чи відкликання ліцензії в інших. 

Вперше поняття «інвестиційна інфраструктура» ввів І. А. Бланк, який трактував її як 
сукупність найбільш важливих галузей економіки, установ та засобів, що безпосередньо 
забезпечують процес безперебійного здійснення інвестицій [1]. 

Пікус Р. О. розглядає поняття «інвестиційна інфраструктура» як «сукупність 
організацій, установ, посередників, що обслуговують і забезпечують реалізацію 
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інвестиційних процесів у країні. До таких структур можна віднести комерційні банки, що 
здійснюють інвестиційну діяльність, інститути спільного інвестування, страхові компанії, 
недержавні пенсійні фонди, різноманітні рейтингові агентства, які забезпечують інвесторів 
необхідною інформацією про стан інвестиційного ринку, біржова система з торгівлі цінними 
паперами, позабіржові системи тощо» [5]. 

Інвестиційна інфраструктура включає інвесторів та суб’єктів господарювання, які 
потребують додаткового прибутку за рахунок додаткових ресурсів, а також інвестиційні та 
спеціальні організації, які обслуговують інвестиційну діяльність у регіоні та в країні загалом. 

Проте, наше завдання полягає в обґрунтуванні важливості та необхідності дослідження 
інвестиційної інфраструктури страхового ринку, адже інвестиційні операції страховиків нині 
набирають великого масштабу, особливо у розвинених країнах. 

Інфраструктура страхового ринку повинна включати не тільки безпосередніх учасників 
страхового процесу, а й інституційних інвесторів, котрі покликані підтримувати та сприяти 
здійсненню страховиками інвестиційних операцій, допомагати реалізації у світовий 
фінансовий простір.  

З огляду на це, пропонуємо ввести поняття «інвестиційна інфраструктура страхового 
ринку», під яким будемо розуміти сукупність установ та організацій, а також певних важелів 
та інструментів, з допомогою яких вони впливають на розвиток інвестиційної діяльності 
страхових компаній та сприяють впровадженню зарубіжного досвіду у вітчизняний 
страховий ринок. 

Це певний симбіоз інститутів страхового та інвестиційного ринку, які працюють для 
досягнення поставлених цілей страховиками при здійсненні інвестиційних операцій.  

В структурі інвестиційної інфраструктури страхового ринку слід виділити учасників, 
які безпосередньо беруть участь у функціонуванні страхового ринку та опосередкованих 
учасників, які надають професійним учасникам певні послуги та не мають відношення до 
інвестиційних операцій, здійснюваних на ринку страхування. До опосередкованих учасників 
також відносяться державні органи влади, які через законорегулюючу та нормотворчу 
функції впливають на інвестиційну діяльність страхових компаній. В табл. 1 представлено 
склад основних учасників інвестиційної інфраструктури страхового ринку. 

Таблиця 1 
Основні учасники інвестиційної інфраструктури страхового ринку 

Елементи інфраструктури Обґрунтування  

Страхові компанії 
безпосередньо приймають участь в інвестиційному 
процесі, спрямовуючи свої кошти у найбільш прибуткові 
інструменти 

Страхувальники 

відіграють дуже важливу роль, оскільки саме вони 
забезпечують страховиків фінансовими ресурсами для 
формування страхових резервів, з яких потім останні 
здійснюють інвестиції. 

Перестрахувальні компанії 
виконують другорядну роль, але беручи частину найбільш 
небезпечних ризиків на себе тим самим вони допомагають 
страховикам підтримувати свою  платоспроможність 

Банки 

слугують основними фінансовими інститутами для 
розміщення страхових резервів у банківські вклади, 
депозитні сертифікати, векселі та корпоративні цінні 
папери, емітовані банками 

Інститути спільного інвестування 

виступають посередниками на фінансовому ринку, які 
діють в інтересах і за рахунок учасників, залучають їх 
кошти шляхом емісії цінних паперів з метою отримання 
прибутку від інвестицій у активи, дозволені 
законодавством 

Державні органи влади 
виконують законодавчу, нормотворчу та контрольну 
функції за інвестиційною діяльністю страхових компаній 

Компанії з управління активами 
забезпечують прибутковість інститутів спільного 
інвестування шляхом управління їх активами 
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Звертаючись до статистики, слід відмітити, що станом на 09.02.2015 р. в Україні діють 
333 компанії з управління активами кількість яких поступово зменшується та 1224 інститути 
спільного інвестування, які демонструють позитивну кількісну динаміку [6]. 

Найбільш привабливим та поширеним видом інвестицій для вітчизняних страхових 
компаній залишається банківський депозит. Станом на 1 січня 2015 р. в Україні діють 163 
банки, з яких 51 банк з іноземним капіталом (частка іноземного капіталу у статутному 
капіталі банків становить 32,5 %) та 19 зі 100 % іноземним капіталом. Але, незважаючи на 
складну ситуацію на ринку банківських послуг та суттєве скорочення кількості банків, у 
структурі активів страховиків, якими представлені кошти технічних резервів та резервів зі 
страхування життя, обсяг коштів у банківських вкладах збільшився у порівнянні з минулим 
роком на 8,3% та становив 6268,7 млн. грн. [3]. 

Основними завданнями інвестиційної інфраструктури страхового ринку повинні бути: 
задоволення попиту в інвестиційних ресурсах провідних галузей економіки та інших 
суб’єктів господарювання; чітка та продуктивна взаємодія всіх суб’єктів страхового та 
інвестиційного ринку в процесі здійснення інвестицій; мінімізація ризику можливих втрат та 
максимізація прибутку від вкладених коштів. Проте, це не має заважати здійсненню 
компаніями основних операцій страхування та впливати на процес виплати відшкодування 
клієнтам.  

Страхові компанії залишаються найбільш капіталізованими серед небанківських 
фінансових установ, а це, в свою чергу створює передумови розвитку страхової 
інвестиційної діяльності. Проте, необхідно докласти багато зусиль для створення 
сприятливого інвестиційного середовища. 

Злагоджена робота всіх інститутів, які мають безпосередній чи опосередкований 
вплив на інвестиційний процес страхового ринку, дозволить приблизитися Україні до 
світових стандартів та отримувати надприбутки. 

Становище інвестиційної інфраструктури страхового ринку є одним з чинників, який 
приймає участь у формуванні інвестиційного клімату країни, тобто інвестиційна 
інфраструктура є складовою підсистемою інвестиційного клімату країни. 
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Обґрунтовано необхідність використання неподаткових методів формування вхідних фінансових 
потоків в Україні та охарактеризовано їх. Проаналізовано стан  вхідних фінансових потоків місцевих 
бюджетів, сформованих за рахунок використання неподаткових методів та запропоновано напрямки 
збільшення обсягу таких потоків.  

Ключові слова: фінансові потоки, неподаткові методи, місцеві бюджети. 
 

Основним джерелом формування вхідних фінансових потоків централізованих фондів 
коштів є валовий внутрішній продукт (ВВП), який перерозподіляється шляхом використання 
податкових й неподаткових методів. В умовах економічної, соціальної та політичної 
нестабільності інструменти фіскального тиску не лише не приносять бажаного результату, а 
й виступають подразнюючим фактором, який створює додаткову напругу у суспільстві. Саме 
тому актуалізуються значення неподаткових методів наповнення бюджетів різних рівнів.  

Місцеві бюджети в умовах жорсткої централізації влади в Україні відчувають брак 
власних фінансових ресурсів, необхідних для виконання органами місцевого самоврядування 
як власних, так і делегованих повноважень. Хоча, нормою Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» і встановлено, що «держава фінансово забезпечує здійснення 
органами місцевого самоврядування наданих законом повноважень органів виконавчої влади 
у повному обсязі» [1, ст. 67], на практиці держава не додає 20% коштів місцевим бюджетам 
України [2]. Крім того, власні повноваження органів місцевого самоврядування також 
фінансово не забезпечені (частка видатків на такі повноваження в Україні становить 9,2%, 
яка є найменшою серед країн Європи [2]). За таких умов органи місцевого самоврядування 
змушені шукати додаткові резерви, розширювати можливості застосування неподаткових 
методів з метою збільшення обсягу вхідних фінансових потоків місцевих бюджетів. 

Зауважимо, що неподаткові методи формування вхідних фінансових потоків місцевих 
бюджетів не можна ототожнювати з неподатковими надходженнями бюджету, склад яких 
регламентований Бюджетним кодексом України [3]. Адже, неподатковий метод 
перерозподілу ВВП, який виступає джерелом вхідних фінансових потоків місцевих 
бюджетів, об’єднує наступні методи:  

- запозичень, коли кошти залучаються у вигляді прямих кредитів та/або шляхом 
випуску й розміщення цінних паперів; 

- добровільних перерахувань юридичними й фізичними особами коштів у формі 
благодійних внесків та грантів, коштів за здійснені на користь таких осіб органами місцевого 
самоврядування юридично значимих дій (адміністративні збори (платежі)); 

- грошового стягнення за порушення норм діючого законодавства, що 
застосовуються органами місцевої влади в межах їх компетенцій; 

- прямих надходжень від власності та підприємницької діяльності. 
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Методом запозичень перерозподіляються збереження фізичних та юридичних осіб. 
Такі кошти можуть акумулюватися банківськими й небанківськими фінансовими установами 
та залучатися органами місцевого самоврядування. Разом з тим, відповідно до Наказу 
Міністерства фінансів України «Про бюджетною класифікацією» [4] залучені фінансові 
ресурси не класифікують як доходи бюджету, їх враховують у розрізі статей фінансування 
бюджету. Це обумовлено тим, що сформовані таким чином вхідні фінансові потоки місцевих 
бюджетів, як правило, спрямовуються на покриття дефіциту бюджету.  

Залучені кошти, в залежності від типу кредитора, поділяють на дві групи: внутрішні й 
зовнішні. Джерелом формування вхідних фінансових потоків місцевих бюджетів у вигляді 
зовнішніх запозичень є національний дохід (НД) іншої країни (наприклад, позики іноземних 
комерційних банків) та фонди коштів міжнародних установ. ВВП країни виступає джерелом 
вхідних фінансових потоків, сформованих у вигляді внутрішніх запозичень. Так, за період з 
2005 по 2014 роки частка внутрішніх запозичень значно перевищувала частку зовнішніх, а 
подекуди складала навіть 100% (2006, 2008-2010 роки). Виняток ставить 2013 рік, у якому 
внутрішні запозичення зовсім не здійснювались, а також 2005, 2007 та 2011 роки, у яких 
частка внутрішніх запозичень становила 13,76%, 10% та 23,57% відповідно. Водночас, за 
обсягом найбільшими запозичення були у 2012 році – 5626,5 млн.грн. (рис.1). Таким чином, 
за необхідності органи місцевого самоврядування активно використовують позичковий 
метод перерозподілу створеного у країні ВВП та НД іншої країни (у структурі зовнішніх 
запозичень вітчизняних органів місцевого самоврядування переважають позики іноземних 
комерційних банків). 

Неподатковим методом перерозподіляються чисті доходи (прибутки) фізичних та 
юридичних осіб шляхом сплати адміністративних зборів й платежів. Частка сформованих 
таким чином вхідних фінансових потоків місцевих бюджетів становить близько 2% доходів 
місцевих бюджетів України [5]. Збільшити надходження у вигляді адміністративних зборів, 
на нашу думку, можливо за рахунок підвищення плати за адміністративні послуги з 
одночасним підвищенням їх якості, впровадженням переліку додаткових послуг (за 
швидкість, зручність та інше).  

 

   Рис. 1. Обсяг внутрішніх запозичень місцевих бюджетів України  
[складено автором за даними 5] 

 

Доходи юридичних осіб перерозподіляються шляхом внесення плати до місцевих 
бюджетів у рамках Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» [6, ст.40]. 
Кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту надходять до 
місцевих бюджетів з 2012 року (у розмірі 473,9 млн.грн. у 2012 році та 571,2 млн.грн. – у 

http://zakon.rada.gov.ua/go/3038-17�
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2013 році). Такі фінансові потоки утворюються в результаті виконання договору між 
замовником будівництва та органами місцевого самоврядування. Тобто, об’єм фінансових 
потоків місцевих бюджетів, сформованих як надходження від пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту, залежить від прийнятого рішення кожного окремого 
органу місцевого самоврядування щодо забудови міста (селища, села). Органи місцевого 
самоврядування у рамках укладених договорів про забудову міста беруть на себе 
зобов’язання зі створення та розвитку інфраструктури міста, а кошти, що надійшли від 
пайової участі носять цільовий характер. Разом з тим, частина зобов’язань органів місцевого 
самоврядування зі створення та розвитку інфраструктури міста може бути виконана в рамках 
концесійних договорів.  

Господарські об’єкти, підприємства та природні багатства, що належать 
територіальній громаді, можуть передаватися в тимчасову експлуатацію іноземним та 
вітчизняним суб’єктам господарювання на умовах договору концесії, за яким концесіонер 
сплачує концесійні платежі, що формують дохідну частину місцевих бюджетів. Слід 
зазначити, що джерелом формування таких фінансових потоків може бути як ВВП країни – у 
випадку їх сплати громадянами або вітчизняними суб’єктами господарювання, так і  НД 
інших країн – у випадку сплати іншими державами.  

Дослідження показало, що концесійні платежі почали надходити до місцевих 
бюджетів України лише з 2010 року та складали від 2,5 млн.грн. (2010 р.) до 3,3 млн.грн. 
(2013 р.) [5].  Водночас такий метод залучення фінансових ресурсів має багаторічну 
практику активного та результативного використання у деяких країнах світу, зокрема, у 
Туреччині [7].  

Зауважимо, що концесія як форма державно-приватного партнерства є не лише 
засобом формування вхідних фінансових потоків місцевих бюджетів, а й виступає засобом 
відновлення зношеної інфраструктури регіонального та міського господарства, що сприяє 
зменшенню фінансового тиску на місцеві бюджети (у короткостроковому періоді) з одночасним  
підвищення якості суспільних благ. У цьому зв’язку основними завданнями, що постають перед 
органами місцевої влади, є: прогнозування ризиків, вигід й втрат на етапі прийняття рішення про 
передачу об’єкта в концесію та проведення прозорого конкурсу [8]. Ефективне виконання 
зазначених завдань дозволить отримати максимальну вигоду від такої форми державно-
приватного партнерства як концесія. 

Методи грошового стягнення органи місцевої влади застосовують у випадку 
порушення вітчизняними суб’єктами господарювання норм діючого законодавства. Вхідні 
фінансові потоки місцевих бюджетів у цьому випадку надходять у вигляді штрафних санкцій 
та компенсацій за заподіяну шкоду. Водночас, такі надходження нестабільні. Крім того, 
органи місцевої влади повинні вживати заходи щодо попередження порушень з боку 
суб’єктів господарювання, тобто штрафні санкції не можна розглядати як спосіб збільшення 
обсягу вхідних фінансових потоків місцевих бюджетів. 

За рахунок застосування неподаткових методів формуються вхідні фінансові потоки 
місцевих бюджетів у вигляді надходжень від власності й підприємницької діяльності. Так, в 
результаті діяльності комунальних унітарних підприємств та господарських товариств, що є 
у власності відповідної територіальної громади, утворюються вхідні фінансові потоки 
місцевих бюджетів, які формуються у вигляді частини прибутку (доходу) та дивідендів, 
нарахованих на акції (частки, паї). Хоча їх частка і становить менше 0,1% доходів місцевих 
бюджетів, такі джерела формування вхідних фінансових потоків місцевих бюджетів можуть 
становити резерв для збільшення обсягу фінансових потоків. Слід зауважити, що за період з 
2007 по 2013 роки кількість комунальних підприємств стрімко зменшувалась (рис. 2), що 
вплинуло на зменшення частини прибутку від комунальних підприємств до місцевих 
бюджетів.   
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   Рис. 2. Приріст та частка комунальних підприємств у загальній кількості суб’єктів 

господарювання України [складено автором за даними 9] 
 

Резервом збільшення дохідної частини місцевих бюджетів є зростання власних 
надходжень бюджетних установ, що формують вхідні фінансові потоки місцевих бюджетів, 
частка яких у доходах місцевих бюджетів становить близько 4% [5]. Найбільший приріст 
власних надходжень бюджетних установ спостерігався у 2007 році 29,3% (рис. 3). Разом з 
тим, за рахунок створення нових бюджетних установ, підвищення вартості послуг й робіт з 
одночасним підвищенням їх якості та розширенням їх переліку дозволить, на нашу думку, не 
лише поповнити місцеві бюджети, а й вирішити ряд проблем соціально-економічного 
характеру (зокрема, зменшення безробіття у регіоні, покращення добробуту громадян та 
інше). 
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   Рис. 3. Частка та приріст власних надходжень бюджетних установ у доходах місцевих 

бюджетів України [складено автором за даними 5] 
 

Збільшити обсяг вхідних фінансових потоків місцевих бюджетів в Україні можливо за 
рахунок трансформації механізму мобілізації фінансових ресурсів у напрямку активного 
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використання неподаткових методів перерозподілу ВВП. Вбачається, що одним із 
пріоритетних завдань у заданому напрямі є розвиток ринкової інфраструктури на місцях, 
вирішення якого призведе до збільшення доходів від власності та підприємницької 
діяльності й сприятиме забезпеченню населення якісними повноцінними суспільними 
благами.  
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У статті розглядають питання впливу Глобалізацій них процесів на ефективність банківської 
системи. Визначені основні фактори, що впливають на ефективність банківської діяльності. Проаналізовано 
показники, що характеризують ефективність національних банківських систем. Охарактеризовані основні 
напрямки забезпечення ефективності банківської діяльності в умовах поглиблення глобальної конкуренції. 

Ключові слова: ефективність банківської діяльності, рентабельність банку, іноземний капітал, 
інтеграційні процеси, глобальна конкуренція. 

 

В умовах поглиблення глобалізаційних процесів, які постають перед Україною, 
надзвичайно важливого значення набуває вирішення питань щодо створення основ для 
здійснення прогресивних структурних змін в економіці, які сприяють забезпеченню стійкого 
і довготривалого розвитку країни, зменшити залежність від сировинної кон’юктури та в 
цілому сприяти підвищенню конкурентоспроможності.  

Слід зазначити, що ступінь розвитку фінансової системи та її основного елемента – 
банківської системи, характер та ефективність грошово-кредитної політики і фінансової 
політики у значній мірі визначають реальні можливості української економіки при вирішенні 
питань стійкого і довготривалого розвитку країни, підвищення конкурентоспроможності, 
характеру участі країни в світових  інтеграційних процесах. 

Зміни, що відбуваються останнім часом у економічній системи країни, кардинально 
впливають на напрями та темпи розвитку банківської системи. За таких обставин вимоги до 
ефективності діяльності банківської системи та окремо взязкого банку значно підвищуються.  

Посилення міжнародної конкуренції, досвід східноєвропейських країн, фінансова і 
політична інтеграція яких призвела до обмежень їх економічного і політичного суверенітету, 
свідчить про фактичну втрату ними власних національних банківських систем так як 
переважні позиції зайняли іноземні банки на ринку банківських послуг. Тому виникає 
потреба у визначенні підходів щодо оцінки важливих аспектів функціонування банків у 
нових конкурентних умовах з точки зору виявлення взаємозв’язків та взаємозалежностей між 
чинниками, які визначають економічну ефективність банківської діяльності та методів її 
оцінки. 

Дослідженню питань економічної ефективності приділено увагу багатьох науковців у 
галузі економічної теорії, банківської справи, аналізу банківської діяльності. Авторами цих 
досліджень є такі вчені: О. Васюренко [1], Г. Карчева [2], Л. Примостка [3], М. Приймак [4], 
О. Мертенс [5], І. Твердохліб [6], Л. Кузнєцова [7].      

Наукові напрацювання в загальній теорії ефективності, рекомендації стосовно 
способів її оцінювання хоча і досить значні, проте проблеми визначення економічної 
ефективності з урахуванням функціонування банківської системи в умовах поглиблення 
інтеграційних процесів є недостатньо дослідженими.  

Мета статті -  визначити фактори та провести оцінку ефективності функціонування 
банківської системи.  

Характерною ознакою сучасного етапу світового розвитку є глобалізація економічних 
і політичних процесів у всіх країнах, що суттєво впливає також на розвиток банківського 
бізнесу.           

До чинників, які визначають розвиток банківського бізнесу в епоху глобалізації, 
відносяться такі [8]: озвиток ТНК і їх мережі в світі призводить до збільшення потреб в 
банківському обслуговуванні, у тому числі в нових його формах; стратегію розвитку, 
тактику і захист від ризиків банки визначають, орієнтуючись не тільки на національну 
економіку, але і на зміни економічної ситуації у світі; уніфікація не фінансового, 
фінансового і банківського секторів при діяльності на внутрішньому і світових ринках. При 
цьому слід враховувати те, що всередині країни фінансово-банківська система здійснює 
акумуляцію і перерозподіл фінансових ресурсів на національному рівні, а міжнародний 
ринок капіталів перетворюється на самостійний чинник розвитку світової економіки; 
національна економіка не може бути повністю закрита для іноземного капіталу. Все більше 
банків створюють свої філії за кордоном, а це призводить до посилення конкуренції. 
Розширення мережі філій пов’язане із збільшенням кількості міжнародних банківських 
корпорацій, які пов’язані з обслуговуванням ТНК; збільшення нукоємких галузей 
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призводить до того, що інвестування та кредитування їх негативно впливає на прибутки і 
строки повернення; збільшення кількості і якості інформаційних послуг, що надається 
клієнтам, стає одним із чинників конкурентоспроможності на ринку банківських послуг. 

Виходячи із перелічених чинників, можна зробити висновок, про необхідність 
перегляду питань щодо оцінки ефективності банківської системи  в умовах глобальної 
конкуренції. 

 Економічна ефективність – це інтегроване поняття, яке комплексно характеризує 
банківську діяльність та вимірюється за співвідношенням певних показників [3]. При цьому 
слід зазначити, що економічну ефективність функціонування банківської системи доцільно 
розглядати через оцінку конкурентних позицій  кожного банку на ринку банківських послуг 
та визначення відповідності ефективності банківської діяльності ефективності інших галузей 
економіки. 

Ефективність банківської діяльності розглядається на трьох організаційно-
функціональних рівнях її прояву – система банків другого рівня, окрема банківська установа 
та структурний підрозділ банку. Між цими рівнями існує тісний взаємозв’язок і кожен із них 
впливає на результати діяльності як вищого, так і нижчого рівня. У даній статті 
розглядаються проблеми ефективності першого ієрархічного рівня – ефективності 
банківської системи. 

Для того, щоб визначитися з ефективністю функціонування банківської системи 
необхідно виділити фактори, що її визначають. 

При аналізі банківської ефективності зазвичай береться до уваги вплив специфічних 
особливостей  окремих країн на діяльність їх банків, зокрема, структура економіки, характер 
макроекономічної політики, специфіку структурних і інституційних реформ у фінансовому 
секторі, інші особливості. 

На рівень ефективності банків впливає структура власності в банківському секторі, 
основні зміни в операційній діяльності, питома вага банків на ринку депозитів, капіталізація 
банків. При цьому слід зазначити, що у більшості країн Центральної і Східної Європи 
найбільші позиції у банківських системах займають банки з іноземною участю, тому 
фактори, що розглядаються, в національних банківських системах відповідної держави в 
кінці кінців визначаються банками з іноземним капіталом та характером їх розвитку. 

Таблиця 1* 
Показники операційної ефективності банківської системи України за період 2010-2014 

рр., % 
Показники 2010 рік  2011 рік  2012 рік  2013 рік 2014 рік 

Відношення величини витрат до 
величини доходів 

109,52 
 

105,40 
 

96,74 
 

99,15 
 

125,20 

Відношення величини витрат до 
середньорічної величини активів 

15,91 
 

14,27 
 

12,91 
 

13,10 
 

19,98 
 

Відношення комісійного доходу 
до середньорічної величині 

активів 

1,63 1,75 1,64 1,20 0,02 

Відношення процентного доходу 
до середньорічної величині 

активів 

12,03 10,75 10,01 12,87 11,70 

Джерело: розраховано авторами за матеріалами Дані фінансової звятності банків України 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=74208 

  Для розрахунку кількісних параметрів ефективності банківської системи 
використовують систему показників: 

Показники операційної ефективності: відношення величини витрат до величини 
доходів за відповідний період; відношення величини витрат до середньорічної величини 
активів; щорічна динаміка величини витрат; відношення комісійного доходу до 
середньорічної величини активів; відношення процентного доходу до середньорічної 
величини активів; 
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Показники рентабельності:рентабельність чистого прибутку; рентабельність 
власного капіталу; рентабельність активів; загальна рентабельність. 

Розрахунки технічних показників дають уявлення про кількісні параметри, які 
застосовуються для оцінки ефективності діяльності (табл. 1) 

Як свідчать дані таблиці 1, показники операційної ефективності банківської системи 
України демонструють не ефективність діяльності банків України. Зокрема, негативної 
тенденції набуває збільшення витрат на проведення активних операцій. Дохідність операцій, 
що приносять процентний дохід знижується, про що свідчить показник співвідношення 
процентного доходу до середньорічної величини активів. 

Рентабельність на відміну від прибутку більш повно відображає кінцеві результати 
діяльності і показує співвідношення економічного ефекту із залученими та розміщеними 
ресурсами банку (рис. 1). 

 

Рис. 1 Динаміка показників рентабельності банківської системи України за період 2007-
2014 рр, % 

Джерело: розраховано авторами за матеріалами Основні показники діяльності банків України 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798 
 

На наш погляд, при аналізі ефективності банківської системи доцільно враховувати і 
той факт – яким чином приток іноземного капіталу  відбивається на показниках ефективності 
діяльності.     

Слід зазначити, що практично в усіх країнах відбулося різке збільшення присутності 
іноземного капіталу в банківських системах. Але необхідно зауважити, що теза про те, що 
ефективність іноземних банків значно вища, ніж національних, не завжди є виправданою 
(табл. 2). 

Таблиця 2  
Структра банків України станом на 01.01.2011 по 01.01.2015 

Дата на: 
№ Показники 

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

1. Кількість банків, які мають ліцензію 176 176 176 180 163 

1.1 з них: з іноземним капіталом 55 53 53 49 51 

1.1.1 у т.ч. зі 100% іноземним капіталом 20 22 22 19 19 

2. 
Частка іноземного капіталу у 
статутному капіталі банків, % 

40,6 41,9 39,5 34,0 32,2 

Джерело: розраховано авторами за матеріалами Основні показники діяльності банків України 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798 

Аналізуючи дані таблиці 2 слід зазначити, що протягом останніх років спостерігалося 
зменшення питомої ваги іноземного капталу в банківській системі України. Це свідчить про 
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вихід іноземних інвесторів з українського ринку та досягнення його рівня до межі 2008 року. 
Зокрема з українського ринку рпротягом останніх років вийшла низка іноземних інвесторів, 
які мали частку в банках України, серед яких: Байерише Ландесбанк (Bayerische Landesbank, 
Німеччина), Кредит-Європа банк (Credit Europe Bank, Нідерланди), Фольксбанк (Volksbank, 
Австрія), СЕБ-банк (SEB Bank, Швеція), Банк “Форум” (Bank Forum, Німеччина), “Сосьєте 
Женераль” (Societe Generale, Франція), Ерсте банк (Erste Bank, Австрія), Астра-банк (Astra 
Bank, Греція), Хоум-кредит-банк (Home Credit Bank, Чехія), Дрезднер-банк (Dresdner Bank, 
Німеччина), “Пекао” (Pekao, Польща), Правекс- банк (Intesa Sanpaolo, Італія) та інші. 
Європейські банки йдуть не тільки шляхом продажу, а й шляхом скорочення або закриття 
ризикованих ринкових позицій, виведення коштів для погашення заборгованості перед 
материнськими банками. 

Фінансова сфера, і банківський сектор, зокрема, мають стратегічне значення у 
розвитку економіки. Тому, втрата можливостей національних учасників впливати на 
характер їх розвитку в значній мірі може призвести до втрати держави міцних каналів, які 
здатні укріпити економіку та забезпечити її ефективну участь в глобальних процесах.   

Таким чином, проаналізувавши стан української банківської системи щодо її 
ефективності, можна стверджувати, що вона має певні проблеми щодо подальшого стійкого 
розвитку.  

Реформа банківської системи України ставить перед собою мету забезпечення 
економічного зростання країни в межах функцій і завдань, покладених на Національний банк 
України і систему комерційних банків, а саме  трансформацію заощаджень в інвестиції і тим 
самим стимулювання зростання ВВП. 

Перспективна модель банківської системи України і проміжні етапи її досягнення 
повинні формуватися через призму ключових показників (KPI), що відбивають цільовий стан 
економіки на макро-рівні. 

Завдання Національного банку України полягає в створенні умов, які забезпечать 
досягнення банківською системою поставлених цілей і показників. На етапі формулювання 
підсумкових KPI представляється доцільною розробка макроекономічної моделі, яка б 
оцифровувала залежність зростання економіки від рівня заощаджень і інших драйверів. 

Супутніми основній меті реформування банківської системи виступають також 
наступні завдання: підвищення надійності банківської системи; зростання якості банківських 
послуг; розвиток фінансових ринків; зміщення основного акценту в діяльності 
Національного банку України від нагляду у бік ефективної реалізації монетарної політики і 
забезпечення цінової стабільності; підвищення рівня захисту прав кредиторів; дерегуляция. 

Не дивлячись на те, що основний фокус Концепції зосереджений на 
середньостроковому періоді, украй важливим є негайне (від декількох місяців до кінця року) 
рішення проблем в банківській системі, що накопичилися, які штучно гальмують її 
відновлення і розвиток. 

Рішення поточних проблем повинне включати ряд регуляторних дій, спрямованих на:  
стабілізацію і нарощування пасивної бази; полегшення роботи з проблемними активами і 
максимізацію повернення проблемної заборгованості (мінімізацію втрат); рекапіталізацію 
банків; оздоровлення фінансової системи в цілому; створення бази для відновлення 
кредитування.  

У частині ліквідності банківської системи: визначення єдиних прозорих умов 
рефінансування комерційних банків на автоматичній основі за умови надання прийнятного 
забезпечення (ОГВЗ, іноземна валюта); впровадження додаткових інструментів 
рефінансування, наприклад свопів; відміна збору по валютних операціях; відміна примусової 
конвертації валютних надходжень фізичних осіб з-за кордону;  поступове зняття обмежень 
на вилучення депозитів фізичних осіб; пом'якшення вимог до обов'язкового резервування; 
чітка комунікація з громадськістю по заходах, спрямованих на забезпечення стабільності 
банківської системи. 
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У частині роботи з проблемними активами: відміна сплати ПДВ при продажі 
заставних активів з балансів банків; перегляд тарифів на послуги державної старанної 
служби; спрощення процедури пакетної цессии кредитів; створення реєстру недобросовісних 
позичальників; 

У частині капіталізації банків: регуляторна амністія на період докапіталізації; 
визначення потреб в капіталі по кожному банку, узгодження індивідуальних графіків 
докапіталізації і відповідності регуляторним нормам (терміни докапіталізації - не пізніше 
2016 р.). 

Головною метою проведення системних реформ є зміцнення бази для здійснення 
стабільного і якісного кредитування як одного з найважливіших джерел економічного 
зростання, а також створення стійкої і розвиненої фінансової системи країни.  

Системні реформи переслідують мету створення сучасної фінансової системи як 
основи економіки країни. 
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This article discusses the issue of attracting foreign investments in our country. The definition of the term 

"investment» is given. Also here is considered a number of main obstacle for the activities of foreign investors in 
Ukraine. Positive and negative sides of attracting foreign capital are marked out. Using the data of the state statistics 
Committee, there were represented countries-investors, it was also considered the dynamics of attracting investments 
for the last 5 years. 
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У даній статті розглянуто питання про залучення іноземних інвестицій в нашу країну. Дано 
визначення терміну «інвестиція». Також розглянуто ряд основних перешкод для діяльності іноземних 
інвесторів в Україні. Виділені позитивні і негативні сторони залучення іноземного капіталу. За допомогою 
даних Держкомстату, були представлені країни-інвестори, також була розглянута динаміка залучення 
інвестицій за останні 5 років. 
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Setting the problem. For GDP growth funds are insufficient, and unfortunately, the state is 
unable to submit the required number of funds. At once we can say that there are short-term projects 
and now they can be financed, but there is also a negative side of that: the price will be much lower. 
In general, almost all Ukrainian companies need immediate improvement and total reconstruction. 
An important aspect of attracting FDI is the attraction on mutually beneficial terms. The 
introduction of new technologies into production, improving the competitiveness of products – that  
is the nature and implementation of joint projects. A very important question now is improving the 
processes and ways to attract foreign investments in our country and of course their increase. 
Analysis of recent researches and publications. Among scientists who have devoted their work to 
the problems of foreign investment, are included George Dunning, G. Reiter, J. Brush, N. Pine, S. 
Thomson, A. Rahmena, R. Vernon, H. Sherman, D. Schneider, G . Klodt, P. Kaymbaha and others. 
The Ukrainian scientific literature has done much in this direction by such scholars as A. Horn, W. 
Krakow, B. Gubsky, V. Bodrov, A. Hawryluk, I. Burakovsky, A. Halchynskiy, G. Klymko, V. 
Novitsky In . Mishchenko, AI Lunin, V. Sidenko, V. Stepanenko, V. Shevchenko and others [5]. 

Studies on foreign investment in the scientific literature was carried out mainly in terms of 
attracting foreign capital in developing countries and transitional economics.  

Identification of the main problems of foreign investment in Ukraine, finding ways to 
increase foreign investment for economic development. 

Today, in the economy of Ukraine, very important place is occupied by the problem of 
attracting foreign investment. Deep learning of the basics of economic activity and the whole 
process of economic growth, determine investment. In our difficult time and in severe current 
conditions, investments might have become a mean to overcome the economic crisis, the growth of 
technological progress and increased performance at the micro - and macro levels. In recent years, 
the importance of attracting foreign investment to the economy of Ukraine has increased. Foreign 
investment is becoming important for economic development. Looking at the international 
experience, we can say that without access to modern technology, without attracting foreign 
investment, it is very difficult for countries to come out of the economic crisis. The purpose of the 
investment is to support the priority sectors of the economy and national interests, to activate the 
investment process, the development of small and medium enterprises, the increase of investment 
potential of areas, the use of foreign experience[1].  

A lot has been written about investments and their importance, but first let us define the very 
term "investment". Investment, (from Lat. Invest, investing) - investing in their own country or 
abroad in various industries to further increase it. State of production, now depends on the 
efficiency of investment policy, it also depends on solving of environmental and social problems, 
the possibility of economic restructuring. The basis for the development of certain industries, 
companies and the economy as a whole is the investment. Investing activities during the economic 
crisis in Ukraine has decreased significantly. 

Before investors invest, they study carefully the level of attractiveness of a region, 
organizations and enterprises to avoid risks. Numbers of shortcomings and problems that can be 
considered as components of the investment climate is rather broad. Attention must be paid to the 
overall level of socio-economic development, which in the post-crisis period is characterized by 
instability and despite some improvement in many ways it has not reached pre-crisis level. Such 
important investment indicator as a standard of living  should be highlighted . Unlike developed 
countries, in Ukraine it is much lower, which leads to lower purchasing power. Yes, the Ukrainians 
spend on average 3.2 thousand euros per year, while in Europe the figure is over 12 thousand euros, 
which is almost four times higher [2]. In addition, according to the State Statistics Committee of 
Ukraine, more than half of the income is spent on buying soft drinks and food. We should also pay 
attention to the branch structure of foreign investment. The purpose of the state is primarily aimed 
at ensuring with funds the innovative industrial production, which today is the basis for effective 
development of any economy in the world. For the investor, the most important is fast and stable 
profit, which is more likely to have in developed economic activities. In Ukraine, about one third of 
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foreign investment goes into the industry, but mainly funded low-tech and manufacturing industry 
(metallurgy, general chemistry, food industry). Another third of foreign investment accounts for 
financial activities, which, although is extremely necessary to perform all kinds of economic 
activity, can not be considered a real basis for the welfare of the country in the long run. 

In Table 1, shown just below, we consider a number of barriers to activity of foreign 
investors in Ukraine. Unfortunately, today there has not been provided any legislative acts that 
would be perfect and universal, so it is necessary to have quite a number of developments and 
solutions for better attraction of foreign investment in our country. 

Table 1 
Obstacles for foreign investment in Ukraine 

 
 

In table 2 (table is shown below), we are able to consider pros and cons of social and 
economic foreign countries as for attraction the capital. According to the statistics in 2013 foreign 
investors invested 5677.3 million.  

USD by direct investment (equity) in Ukrainian economy. The amount of foreign direct 
investment (equity) entered in the economy of Ukraine at the beginning of by December 31, 2013 
reached to 58156.9 million. That is by 5.2% more than investments at the beginning of 2013, and 
the per person the capita is US $ 1283.6. The EU countries have included 44,423.0 million. 
investments (76.4% of total share capital), the CIS countries - 5043.5 million (8.7%), other 
countries - 8690.4 million (14.9%). Investments came from 136 countries.  

The top investor countries, accounting for almost 83% of total foreign direct investments 
include: 
 Cyprus - 19035.9 mln., 
 Germany - 6291.8 mln., 
 Netherlands - 5561.5 mln., 
 Russia - 4287.4 mln., 
 Austria - 3257.5 mln., 
 UK - 2714.1 mln., 
 Virgin Islands (Brit.) - 2493.5 mln., 
 France - 1825.8 mln., 
 Switzerland - 1325.4 mln., 
 Italy - 1267.8 million. 

From these data we can conclude that Cyprus, Germany and the Netherlands accounted for 
almost half of foreign direct investment. It is interesting that about a third of foreign investment 
come from offshore areas, which are Cyprus and the Virgin Islands [3]. The dynamics of foreign 
direct investment (FDI) into the economy of Ukraine can be presented in Table 3. 
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Table 2 
Pros and cons of foreign capital 

 
 

Table 3 
Foreign direct investment in Ukraine cumulatively, millions of US dollars [3] 

Years The volume of FDI 
The growth rate compared to the 

previous period, % 
2009 40053,0 112,46 
2010 44806,0 111,87 
2011 50333,9 112,33 
2012 54462,4 108,20 
2013 58156,9 106,78 

 

According to the State Statistics Committee of Ukraine, the growth of foreign direct 
investment in Ukraine tend to increase in absolute figures, but the growth rate from year to year is 
becoming lower. This indicates that in our country there are problems that make investors reduce 
investments, withdraw their capital from Ukraine's economy, investing less than before. 
We use the survey results of the European Business Association (EBA), which conducted a survey 
of investment attractiveness of Ukraine. The analysis shows that in terms of "Investment 
Attractiveness Index" rating of Ukraine at the beginning of 2014 decreased by 0.58 points and was 
1.81, which is shown in fig. 1. 

On the data it is shown that in recent years, since the end of 2011 there is a clear trend in the 
deterioration of the investment climate and by the end of 2013 there  are the worst rates, experts 
believe that Ukraine is unfavorable for investment, with a probability of 55%. Investment activity is 
complicated by the real economic situation and the state of foreign direct investment in Ukraine. 
The general state of the economy, in particular the degree of state intervention and corruption, 
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business conditions, greatly influence the investment attractiveness [4]. In general, Ukraine has the 
potential to be one of the leading countries in attracting investment. Our country is rich in natural 
resources, we have cheap and skilled labor force, has significant scientific and technical potential, a 
strong manufacturing base, and so on. But unfortunately there is one very significant drawback : 
Ukraine's investment image is negative due to political factors, so the fact that the state in recent 
years has made tangible steps towards the integration into the global economy is unnoticeable [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Investment Attractiveness Index of Ukraine for 2008-2013 [4] 
 

Ukraine, as a potential investment market, as constant attention of global institutions of 
different character, whose aim is to inform the international community about the investment 
attractiveness of Ukraine basing on their research.  

Conclusion. Coming to the concusion we can say that now investment climate in Ukraine is 
unsatisfactory. Today Ukraine does not have investment attractiveness even in comparison with the 
closest Eastern Europe. At various stages of the investment, the deterioration of the investment 
climate in Ukraine was mainly due to the contraction and expansion of benefits for foreign 
investors, i.e. low-protection of  their commercial interests. The distinguishing characteristic is  the 
falling of investment rating of our country along with the improvement of the economic situation of 
potential competitors in global markets. So in order to get to the greatest success in getting foreign 
investment it is necessary, first, to put a priority target in the economy, and secondly, to take 
maximum set of measures, as international experience shows us. As already said above, there are a 
number of unresolved investment problems and these problems lead to negative consequences for 
foreign investors, who lose profits, and are forced to leave the Ukrainian market and the country as 
a whole due to worsening investment climate, job cuts and reduce living standards. 
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Розглянуто сутність та досліджено вплив міжбюджетних трансфертів на виконання місцевих 
бюджетів й делегованих державою повноважень органам місцевої влади та місцевого самоврядування в 
Україні. Надано рекомендації та запропоновано заходи щодо підвищення рівня самодостатності місцевих 
органів влади в Україні та зменшення їх залежності від міжбюджетних трансфертів. 

Ключові слова: державний бюджет, фінансова політика, делеговані повноваження, місцеві бюджети, 
міжбюджетні трансферти, ринкова економіка, місцеве самоврядування. 

 

На сьогодні відродження в Україні на конституційній основі інституту 
самоврядування з відповідними органами управління та самодостатніми місцевими 
бюджетами, запровадження  практики делегування державних повноважень місцевим 
органам влади створюють надійну основу для формування європейських стандартів 
організації суспільного життя і водночас зумовлюють пошук нових шляхів забезпечення 
стабільності бюджетної системи, стійкості міжбюджетних відносин та підвищення 
ефективності бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку суспільства.        

Впродовж тривалого часу в Україні  залишається нерозв’язаною проблема 
взаємовідносин державного бюджету та бюджетів органів місцевого самоврядування. Вона 
набуває особливої актуальності у зв’язку із маштабним делегуванням органами центральної 
влади повноважень органам місцевого самоврядування. Варто зазначити, що в Україні 
законодавчими та іншими нормативно-правовими актами спочатку було делеговано 
виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад 7 повноважень, а містам обласного 
підпорядкування 19, що стосувалися переважно вирішення питань землекористування, 
екології, надання житла тощо. 

Утім, продовж останніх 20-ти років обсяг цих повноважень постійно розширювався і 
на даний момент склалася ситуація, коли виконавчі органи місцевого самоврядування 
здійснюють більшу частину делегованих державою повноважень ніж власних. Зокрема, 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (з змінами станом на 28.04.2014 
року) статтями 27 – 38 закріплено 83 делегованих державою повноважень і 80 власних, 
якими передбачаються безпосередні фінансові витрати місцевої влади, основними з яких є: 

 організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої 
влади через відповідні центри; 

 здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного 
законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів; 
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 організація охорони, реставрації і використання пам’ятників архітектури й 
містобудування, природних ландшафтів; 

 прогнозування та організація територіального планування; 
 вирішення у встановленому порядку питань соціального захисту населення, 

охорони й опіки; 
 вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги 

пов’язаних з охороною материнства і дитинства; 
 проведення оплачуваних громадських робіт для осіб зареєстрованих як безробітні 

та інші.[3]. 
З урахуванням усього сказаного можна констатувати, що держава передає вагому 

частку своїх повноважень, за конституційними гарантіями, на виконання місцевих органів 
влади, і обов’язком якої є передача фінансових ресурсів на їх виконання. Проте, досить  
часто мають місце випадки, коли органи місцевого самоврядування не отримують із 
державного бюджету необхідних обсягів фінансових ресурсів на виконання делегованих 
державою повноважень, отже має місце  недофінансування власних повноважень. Крім того, 
центральні органи влади, приймаючи певні політичні рішення,  не завжди підкріплюють 
економічними розрахунками щодо можливості їх практичної реалізації. Передача таких, не 
забезпечених фінансами рішень,  для виконання на місцях лише створює додаткові труднощі 
та проблеми органам місцевого самоврядування.          

В Україні проблему делегування повноважень органів центральної влади органам на 
місцях намагалися вирішити у Конституції України. Зокрема, стаття 143 передбачає: 
«Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження 
органів виконавчої влади» [1]. Відповідно, Конституцією України встановлено порядок, що 
делеговані повноваження надаються лише законом. Також встановлено, що держава 
фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного 
бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету, у встановленому законом 
порядку окремих загальнодержавних податків і зборів, передає органам місцевого 
самоврядування відповідні об’єкти державної власності. Таким чином, Конституція України 
визначила два способи фінансування делегованих державою органам місцевого 
самоврядування повноважень: за рахунок коштів Державного бюджету України або за 
рахунок передачі місцевому самоврядуванню доходів від загальнодержавних податків і 
зборів та об’єктів загальнодержавної власності на певні делеговані повноваження. Однак, не 
зважаючи на закріплений у Конституції України та Законі України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” обов’язок фінансування державою у повному обсязі делегованих 
нею повноважень, зазначена норма не отримала відображення у інших нормативних актах 
України, що регламентують бюджетний процес. 

Як відомо, обсяги видатків органів місцевого самоврядування на здійснення 
делегованих державою повноважень, останнім часом, значно зросли. Разом з тим, у багатьох 
випадках, бюджетним законодавством чітко не визначено органам місцевого самоврядування 
джерела фінансування таких повноважень. Останні, з метою забезпечення фінансування 
делегованих державою повноважень, змушені скорочувати фінансування власних 
повноважень, що розбалансовує доходи з видатками місцевих бюджетів, вносить напругу  у 
бюджетний процес.   

Нині місцеві бюджети лише потенційно є вирішальним фактором розвитку регіонів, 
оскільки надмірна централізація коштів суттєво обмежує їх фінансові можливості. Хронічна 
нестача коштів характерна для абсолютної більшості місцевих бюджетів України.  Але,  
оскільки дефіцит бюджету повинен мати джерела покриття, в Україні набула широкого 
застосування практика використання міжбюджетних трансфертів. Їх використання дає 
можливість покривати дефіцит коштів, проте знижує рівень фінансової незалежності  та 
самостійності органів місцевого самоврядування. У підсумку, це не сприяє  зростанню 
зацікавленості у збільшенні власних надходжень. І цілком очевидно, що існуюча практика 
міжбюджетних відносин в Україні, в сучасних умовах вимагає подальших наукових 
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досліджень та розробки більш ефективних механізмів використання міжбюджетних 
трансфертів органами місцевого самоврядування. 

Метою статті є дослідження впливу міжбюджетних трансфертів на виконання 
місцевих бюджетів і делегованих державою повноважень місцевим органам влади та 
місцевого самоврядування в умовах трансформаційних змін в національній економіці 
України. 

Механізм  міжбюджетних трансфертів є важливим  інструментом реалізації 
міжбюджетних відносин, формується на основі бюджетного законодавства України та інших 
нормативних актів і використовується задля досягнення збалансування бюджетів різного 
рівня, вирівнювання бюджетних диспропорцій по території країни, забезпечення 
фінансування програм, які мають як загальнодержавне так і місцеве значення, а також 
делегованих державою повноважень. З огляду на зазначене, доречно звернути особливу 
увагу на дослідження сутності міжбюджетних трансфертів.  

Теоретичні та практичні питання міжбюджетних відносин і, зокрема, міжбюджетних 
трансфертів знаходять своє відображення у працях як українських так і зарубіжних 
науковців, а саме Ю.М. Божко, Ю.А. Блощинської, С.А. Буковинського, О.Д. Василика, Ю.А. 
Глущенка, О.П. Кириленко, В.І. Кравченка, І.О. Луніної, К.В.Павлюк, В.М.Опаріна, Ю.В. 
Пасічника, В.М. Федосова, І.Я. Чугунова, П. Самуельсона, Дж.М. Кейнса та інших. Однак, 
незважаючи на значні напрацювання в галузі теорії, проблема виконання місцевих бюджетів 
та делегованих повноважень, в сучасних умовах, залишається вкрай гострою.  Це 
підтверджує актуальність поглиблених теоретичних досліджень з проблематики 
фінансування та виконання місцевих бюджетів в Україні. 

Серед переліку теоретичних підходів до розуміння сутності міжбюджетних 
трансфертів заслуговує на увагу сформульоване Ю. М. Божко визначення:  «Міжбюджетні 
трансферти – це кошти, які безоплатно й безповоротно передаються від одного бюджету до 
іншого у формі дотацій вирівнювання, субвенцій, коштів, що передаються до державного 
бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів, а також дотацій інших 
видів» [8]. 

У своїх публікаціях Ю.А.Блощинська розглядає міжбюджетні трансферти, як кошти, 
які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. В Україні вони є  
основною формою реалізації міжбюджетних відносин і спрямовані на збалансування та 
вирівнювання фінансової спроможності відповідних бюджетів. [9, c.128]. На сучасному етапі 
розвитку бюджетної сфери міжбюджетні трансферти широко використовуються для 
фінансування  суспільних послуг, вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості, виконання 
важливих економічних і соціальних програм. 

Ю.А. Глущенко подає міжбюджетні трансферти, як основний інструмент механізму 
міжбюджетних відносин, який передбачений чинним законодавством України і 
використовується задля досягнення збалансування бюджетів різного рівня, вирівнювання 
бюджетних диспропорцій по території країни, забезпечення фінансування програм, які 
мають загальнодержавне значення і спрямовується на забезпечення відповідності між 
повноваженнями на здійснення видатків [11, c.55]. Варто зазначити, що  Бюджетним 
кодексом України стаття 2 пункт 32 визначено, що міжбюджетні трансферти це кошти, які 
безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого [2]. 

З огляду  на теоретичні підходи до тлумачення сутності міжбюджетних трансфертів 
вважаємо доцільним таке визначення: міжбюджетні трансферти це кошти, які передаються 
безоплатно та безкоштовно із одного бюджету, як правило з державного бюджету до іншого, 
з метою забезпечення виконання делегованих державою місцевим органам влади та 
місцевого самоврядування повноважень, вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих 
бюджетів та їх збалансування в межах бюджетного періоду у зв’язку зі  значними 
коливаннями рівнів податкового потенціалу окремих територій та об’єктивними 
розбіжностями в обсягах видатків. 
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Відповідно до приведених вище та багатьох інших  тверджень, щодо визначення суті 
міжбюджетних трансфертів, цілком зрозуміло, що вони відіграють важливу роль у 
відносинах між центральними та місцевими органами влади, є інструментом реалізації руху 
міжбюджетних потоків й дієвим чинником економічного і соціального  розвитку країни та 
досягнення політичних цілей. 

В умовах нестабільності та кризових явищ в економіці України і постійного зростання 
споживчих цін бюджетні трансферти посідають важливе місце у процесі бюджетного 
регулювання. Відповідно до статті 96 Бюджетного кодексу України, передбачено 
використання таких видів міжбюджетних трансфертів: дотації вирівнювання; субвенції; 
кошти, що передаються до державного бюджету та місцевих бюджетів з інших місцевих 
бюджетів; додаткові дотації [2]. Зазначені міжбюджетні трансферти використовують як 
інструмент міжбюджетного регулювання для забезпечення відповідних місцевих бюджетів 
фінансовими ресурсами, необхідними для збалансування їх доходів та видатків.  

В Україні, на сьогодні, фінансова підтримка місцевих бюджетів державним 
бюджетом, згідно статті 97 Бюджетного кодексу України, здійснюється шляхом надання 
таких видів міжбюджетних трансфертів: 

 дотація вирівнювання щорічно обласним бюджетам, бюджету м. Києва, районним 
бюджетам та обласного значення, іншим бюджетам місцевого самоврядування для яких у 
державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти; (бюджету Автономної 
Республіки Крим, міста Севастополя, бюджетам міст республіканського підпорядкування 
Автономної Республіки Крим, які на сьогодні внаслідок анексії території Росією тимчасово 
припинено ) 

 додаткова дотація вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, а 
також на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів, внаслідок надання пільг державою; 

 субвенції на здійснення програм соціального захисту; 
 субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів); 
 інші дотації та субвенції  [2] 
Окрім міжбюджетних трансфертів, що надаються із державного бюджету, можуть 

надаватися трансферти із одного місцевого бюджету іншому, а саме: 
 на утримання об’єктів спільного користування; 
 на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст; 
 на виконання інвестиційних проектів; 
 інші субвенції. 
Якщо прогнозні доходи перевищують розрахунковий обсяг видатків то ці кошти 

підлягають перерахуванню з обласного та районних бюджетів, бюджетів міст обласного 
підпорядкування до державного бюджету, а також це передбачено і для бюджету Автономної 
Республіки Крим.  Таким чином, основне завдання міжбюджетних трансфертів полягає у 
вирішенні проблем незбалансованості, що виникає внаслідок невідповідності між видатками 
бюджетів та податкоспроможністю регіонів. Джерелами формування міжбюджетних 
трансфертів є відрахування частини надходжень від одного або кількох податків, а також 
щорічні асигнування з державного та місцевих бюджетів, що нині є найпоширенішими. 

Водночас Постановою Кабінету Міністрів України  «Про затвердження порядку 
перерахування міжбюджетних трансфертів» від 15.12.2010 року № 1132 визначається 
механізм перерахування міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій, 
коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів та до місцевих 
бюджетів з інших місцевих бюджетів, а також додаткових дотацій) [4]. Розрахунок 
міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету здійснюється на підставі 
формули яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2014 року № 96 
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 року № 1149 
«Деякі питання розподілу міжбюджетних трансфертів» [5]. Цією постановою викладено в 
новій редакції формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання 
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та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими 
бюджетами.  

Так, згідно пункту 3 даної постанови обсяг дотації вирівнювання з державного 
бюджету, що надається місцевому бюджету, або коштів що передаються з місцевих 
бюджетів до державного бюджету визначається за загальним фондом місцевого бюджету, як 
різниця між розрахунковим показником обсягу видатків та розрахунковим обсягом доходів, 
закріплених за відповідним місцевим бюджетом обчисленим із застосуванням коефіцієнта 
вирівнювання, який має окреме значення для відповідних місцевих бюджетів у межах від 0,6 
до 1. 

На сьогодні розрахунок прогнозованого обсягу доходів закріплених за місцевими 
бюджетами проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету 
України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і 
соціального розвитку України на плановий бюджетний період (без урахування  обсягу 
податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці й особи рядового і 
начальницького складу та обсягу доходів, що відповідно до Бюджетного кодексу України 
визначається окремо за кожним видом доходів), а також із застосуванням індексу відносної 
податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці.  

Попередній  прогноз обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими 
бюджетами, який проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету 
України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і 
соціального розвитку України на плановий бюджетний період, а також із застосуванням 
індексу податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці; 

Економічна та політична нестабільність, яка сьогодні спостерігається в Україні, 
негативно впливають на вирішення поточних проблем, унеможливлюючи побудову 
довгострокової стратегії розвитку. Так, відповідно до пункту 12 даної постанови 
розрахунковий показник обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету, що 
розраховується під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, становить суму 
розрахункових показників за основними видами видатків конкретного бюджету.  

Про те, обсяг щорічного міжбюджетного трансферту місцевому бюджету повинен 
визначатися на підставі об’єктивної оцінки видаткових потреб та дохідної спроможності 
адміністративно-територіальної одиниці. На сьогоднішній день розміри міжбюджетних 
трансфертів визначаються за фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості, а 
затверджує їх Верховна Рада України в законі про Державний бюджет України на 
відповідний рік.  

На жаль, сучасна система міжбюджетних трансфертів здійснює лише загальний 
перерозподіл фінансових ресурсів всередині бюджетної системи, а її роль у стимулюванні 
процесу регіонального розвитку та здатність забезпечувати відповідним обсягом бюджетних 
коштів економічні і соціальні потреби регіонів та територіальних громад залишається 
низькою. Сама формула розподілу має певні недоліки, оскільки вона не враховує повною 
мірою вибуття платників податків за базовий період, зміну чисельності отримувачів послуг, 
коефіцієнт вирівнювання майже не використовується. При визначенні індексу відносної 
податкової спроможності регіонів використовуються лише останні три бюджетні періоди, що 
призводить до виникнення непропорційних відхилень показника планового року. Будь-яке 
значне збільшення або зменшення чисельності населення упродовж останнього року 
базового періоду не матиме адекватного фінансового забезпечення. 

Крім того зауважимо, що  коефіцієнт зростання обсягу закріплених доходів у 
плановому році порівняно з роком, що передує плановому визначається в цілому на рівні 
України, а не на рівні областей. Однак, в умовах використання мінімальної межі темпів 
зростання прогнозованого обсягу доходів у плановому році порівняно з поточним, 
призводить до безпідставних втрат доходів низки місцевих бюджетів у плановому році. У 
розрахункових показниках міністерства фінансів не передбачається обсяг нерозподілених 
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видатків, що не дає змоги сформувати резервні фонди місцевих бюджетів у достатніх 
обсягах, тощо. Це викликає стійке зростання частки міжбюджетних трансфертів в доходах 
Державного бюджету України, що свідчить про надмірну централізацію бюджетних коштів. 
Дані, що характеризують міжбюджетні трансферти в доходах Державного бюджету України 
наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 
Міжбюджетні трансферти у доходах Державного бюджету України, за 2009-2013 рр.  

Відхилення 2013/2009 
Показники 2009 2010 2011 2012 2013 млрд. 

грн. 
% 

Доходи 
Державного 
бюджету України 
(млрд. грн.) 

225.3 240.6 314.6 346.1 339.2 +113.9 +150.6 

Міжбюджетні 
трансферти (млрд.
грн.) 

62.2 77.8 94.9 124.5 115.8 +53.6 +186.3 

Питома вага (%) 27.6 32.3 30.2 35.9 34.8   
Джерело: Складено за звітними даними Державної казначейської служби України [6] 

 

Упродовж 2009-2013 рр. мало місце зростання доходів державного бюджету на суму 
113.9 млрд. грн. або в 1,5 рази, в той же час міжбюджетні трансферти, що передаються до 
місцевих бюджетів зросли на 53.7 млрд. грн., або більше ніж 1,8 рази. Їх частка  у доходах 
державного бюджету також зростала з 27.6% у 2009 році до 34.8% у 2013 році. Це 
пояснюється прийняттям низки законодавчих актів стосовно соціального захисту та 
соціального забезпечення населення і передачею делегованих державою повноважень 
органам місцевої влади та місцевого самоврядування. 

Проведений аналіз ще раз підтверджує важливість міжбюджетних трансфертів у 
збалансуванні місцевих бюджетів та фінансуванні державних повноважень, що передаються 
місцевим органам влади і місцевого самоврядування. До того ж за оперативними даними 
Державної казначейської служби України про виконання державного бюджету у 2014 році 
збереглася тенденція формування міжбюджетних трансфертів у доходах. Очевидно, це 
зумовлено військово-політичною та економічною ситуацією в  країні в умовах 
трансформаційних змін. 

Структура доходів місцевих бюджетів за останні п’ять років також свідчить про 
постійне зростання частки міжбюджетних трансфертів і зростаючу  залежність місцевих 
органів влади та місцевого самоврядування від органів центральної влади (табл. 2).   

Таблиця 2 
Доходи місцевих бюджетів України у 2009-2013 роках (у %) 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Доходи місцевих бюджетів України 
всього:  

100 100 100 100 100 

в т.ч. 
-   податкові надходження; 

44.3 42.7 40.3 38.2 41.3 

-   не податкові надходження; 5.8 5.6 5.9 5.6 5.5 
- доходи від операцій з капіталом; 2.0 1.6 1.0 0.7 0.6 
-   цільові фонди; 1.2 1.0 0.5 0.3 0.2 
-   офіційні трансферти. 46.7 49.1 52.3 55.2 52.4 
Джерело: Складено за звітними даними Державної казначейської служби України [6] 
 

За подібних умов спостерігається зниження мотивації органів місцевої влади до 
зростання податкових надходжень,  пошуку інших джерел наповнення місцевих бюджетів та 
ефективного використання наявних бюджетних коштів.  
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Невелика частка податкових надходжень та відсутність її поступового зростання 
свідчить про необхідність суттєвого розширення податкової бази місцевих бюджетів в 
національній економіці України. 

Неподаткові надходження є важливим джерелом доходів бюджетів різних рівнів і 
являють собою фінансово-економічні відносини які виникають у господарській системі 
країни у процесі здійснення неподаткових методів формування доходів бюджету, внаслідок 
реалізації або передачі прав власності на державне майно, адміністративного регулювання 
шляхом сплати дозвільних платежів та здійснення процедур ліцензування, компенсації 
заподіяної шкоди державі, штрафних санкцій тощо. Водночас їх обсяг значно менший від 
податкових надходжень, що відображено у  табл. 2. 

Важливою складовою доходів бюджету є доходи від операцій з капіталом, що 
мобілізуються неподатковим методом, а саме це надходження від продажу основного 
капіталу, державних запасів товарів, землі несільськогосподарського призначення та 
нематеріальних активів. Основну частку надходжень до місцевих бюджетів складали 
надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення через 
аукціони, однак останніми роками цей продаж призупинено. Якщо у 2009 році у складі 
доходів місцевих бюджетів такі надходження складали 2.0% то у 2013 -  лише 0.6%. 

Офіційні трансферти це найбільша складова у доходах місцевих бюджетів, основна 
роль яких полягає у вирішенні проблем незбалансованості окремих бюджетів, що виникають 
внаслідок невідповідності фінансування видатків та можливостями надходжень податків.  Їх 
частка у доходах місцевих бюджетів зросла  з 46.7% у 2009 році  до 52.4% у 2013 році, що 
свідчить про значну централізацію бюджетних коштів на державному рівні. Структура 
офіційних трансфертів, протягом 2009-2013 років, подана у табл. 3.    

Таблиця 3 
Структура офіційних трансфертів (у %) 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Офіційні трансферти всього:  100 100 100 100 100 
в т.ч. 
-   дотації; 

51.7 52.5 49.4 48.3 49.8 

-   субвенції; 37.4 39.9 48.1 50.8 48.9 
- кошти, що передаються до державного 
бюджету з місцевих бюджетів; 

10.9 7.6 2.5 0.9 1.3 

Джерело: Складено за звітними даними Державної казначейської служби України [6] 
 

Як видно на рисунку у структурі трансфертів відбуваються зміни. Спостерігається 
зменшення дотацій з 51.7% у 2009 році до 49.8% у 2013році, та збільшення субвенцій з 37.4 
% до 48.9% за цей період, а також зменшення надходження коштів, що передаються до 
державного бюджету з місцевих бюджетів з 10,9% у 2009 році до 1.3% у 2013 році. У 
продовж останніх років із державного бюджету місцевим бюджетам України передавалися у 
вигляді дотації вирівнювання; додаткові дотації на: вирівнювання фінансової забезпеченості 
місцевих бюджетів; компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих 
державою податкових пільг; забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати 
працівникам бюджетної сфери; стимулювання органів влади за перевиконання річних 
розрахункових обсягів податку на прибуток та акцизного податку; підвищення рівня 
матеріального забезпечення інвалідів І чи ІІ груп внаслідок психічного розладу; поліпшення 
умов оплати праці медичних працівників та інші.        

Кількість субвенцій, які на відміну від дотацій мають цільовий характер, останніми 
роками налічувала більше 50 видів, основним спрямуванням із них є на: виплату допомоги 
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та 
тимчасової державної допомоги дітям;  виплату державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях;  надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
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квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот;  надання пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;  будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах;   здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;   
реалізацію пріоритетів розвитку регіонів;  часткове відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та інші. 

Нині, глобальні трансформаційні процеси направлені на посилення здатності 
ринкових механізмів до саморегулювання. У цьому плані є важливим прийняття закону 
України “Про співробітництво територіальних громад ”. Необхідність його прийняття 
продиктована концентрацією фінансових ресурсів на загальнодержавному рівні, 
нерівномірністю розвитку територій, зростанням міжрегіональних соціально-економічних 
диспропорцій, значною диференціацією розвитку територіальних громад, зниженням 
економічної активності та зменшенням чисельності населення.  

Варто зауважити, що в цьому законі доцільно б було передбачити прозорий механізм 
фінансового забезпечення розвитку територіальних громад, взаємовідносини між 
територіальними громадами, районами, містами, механізм подолання диспропорцій щодо 
розвитку інфраструктури, надання послуг, зростання ділової активності та зміцнення 
потенціалу територіальних громад, що повинно сприяти підвищенню ефективності наявних 
ресурсів та пошуку додаткових резервів, забезпеченню управлінських, організаційних та 
фінансових можливостей стимулювання співробітництва територіальних громад на 
міжрегіональному рівні для розв’язання спільних проблем розвитку, розширення зв’язків 
між адміністративними центрами областей, районів і сільськими населеними пунктами. Для 
його реалізації на практиці потрібен час, а  сьогодні в Україні поки-що спостерігається 
незацікавленість місцевої влади у збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, відсутність 
чіткого розподілу повноважень між органами місцевої влади і місцевого самоврядування, які 
б мали законодавче закріплення, надмірна централізація фінансових ресурсів, в тому числі і 
бюджетних на державному рівні, несвоєчасне та неякісне проведення структурних змін, 
гальмування адміністративної реформи тощо, призводить до неможливості створення 
ефективної моделі міжбюджетних відносин, а також і ефективного механізму надання 
міжбюджетних трансфертів.  

Результати проведеного дослідження засвідчують існування залежності виконання 
місцевих бюджетів від рівня міжбюджетних трансфертів. Очевидно, з метою зменшення 
їхньої залежності від міжбюджетних трансфертів необхідно здійснити низку заходів а саме: 

 запровадити бюджетну автономію та фінансову самостійність місцевих бюджетів, 
шляхом самостійного, незалежного формування та затвердження місцевих бюджетів 
незалежно від прийняття державного бюджету, кожна ланка самоврядування повинна мати 
закріплені відповідні функції та фінансові ресурси необхідні для їх реалізації, самостійного 
оперативного управління бюджетними коштами, скасування механізму вилучення коштів до 
державного бюджету, можливості переводу на банківське обслуговування розпорядників 
коштів місцевих бюджетів; 

 закріпити за місцевими бюджетами стабільні джерела доходів та механізм 
стимулювання податкоспроможності усіх адміністративно-територіальних громад через 
формування єдиного кошика доходів, скасування визначення та доведення міністерством 
фінансів до місцевих бюджетів індикативних показників, закріплення єдиних нормативів 
відрахувань за кожною ланкою бюджету; 

 розширити видаткові повноваження місцевих органів влади з передачею фінансових 
ресурсів через галузеві цільові субвенції (освітня, медична, соціальна, дорожня), які у разі 
невикористання в кінці року не вилучаються до державного бюджету; 

 запровадити новий механізм бюджетного регулювання та вирівнювання через 
встановлення прямих міжбюджетних відносин державного бюджету з громадами, 
запровадження системи вирівнювання за доходами та видатками на 1 жителя, замість 
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системи збалансування місцевих бюджетів, уникнення перерозподілу фінансового ресурсу 
шляхом встановлення стабільних дохідних джерел та закріплення видаткових повноважень у 
розрізі ланок бюджетів для виконання ними їх функцій; 

 проведення адміністративно-територіальної реформи відповідно назрілим вимогам 
часу та стратегії розвитку держави. 

На нашу думку,для вирішення найважливіших питань у фінансовій політиці України є 
виконання вказаних вище заходів, що дасть змогу зменшити залежність місцевих бюджетів 
від міжбюджетних трансфертів, розподіл яких відбуватиметься виходячи з інтересів держави 
та регіонів, а також стимулювання зацікавленості у наповненні місцевих бюджетів та пошуку 
додаткових джерел надходжень для соціально-економічного розвитку України в сучасних 
умовах господарювання. 
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The article deals with the specifics of state regulation of the insurance market of Ukraine in a globalizing 
world insurance space. It was shown content, form and features state regulation of the insurance market of Ukraine in a 
globalizing world financial system. It is proved that ensure the formation of the insurance market, avoiding the chaos 
and destructive natural processes that reject the economy far back can only state. The stages of formation model 
interstate regulation of insurance in the European Union. 

Keywords: state regulation of insurance, the insurance market. 
 

У статті розглянуто особливості державного регулювання страхового ринку України в умовах 
глобалізації світового страхового простору. З’ясовано зміст, форми та особливості державного регулювання 
страхового ринку України в умовах глобалізації світової фінансової системи. Доведено, що забезпечити 
становлення страхового ринку, уникнувши хаосу та стихійних руйнівних процесів, що відкидають економіку 
країни далеко назад, може тільки держава. Розглянуто етапи формування міждержавної моделі регулювання 
у сфері страхування в країнах Європейського Союзу. 

Ключові слова: державне регулювання, страхування, страховий ринок. 
 

Головним аргументом на користь державного регулювання страхового ринку у 
розвинених країнах є необхідність оперативного вирішення проблем, передусім у випадках, 
коли діяльність учасників цього ринку не забезпечує формування належного та ефективного 
механізму захисту від ризиків. Розумне поєднання ринкових і державних регуляторів дає 
можливість реалізувати цілі розвитку страхового ринку України, недостатній розвиток якого 
гальмує інвестиційні процеси, стримує структурну перебудову вітчизняної економіки, що 
унеможливлює підвищення її конкурентоспроможності. 

Особливості моделей страхового регулювання, що використовуються у різних 
країнах, виникли не одразу, а в результаті довгочасної еволюції, в ряді випадків на протязі 
кількох сторіч. Спочатку ці моделі формували як засіб контролю за платоспроможністю 
страховиків та запобігання випадків невиконання ними своїх зобов’язань. Основними 
засобами досягнення цілей були обмежувальні та контрольні заходи. Обмежувально-
контрольна модель, сьогодні, реформується у напрямку «розумної лібералізації», яка 
допоможе з однієї сторони знизити вартість страхових послуг за рахунок підвищення 
гнучкості страховиків, а з іншої залишити у руках державних органів оптимальну кількість 
інструментів для недопущення ринкових провалів.  

Специфіка страхового ринку впливає на зміст і форми його державного регулювання. 
Суть державного регулювання страхового ринку визначимо як систему економічних й 

адміністративно-правових відносин, що виникають між учасниками страхового ринку та 
державою у процесі цілеспрямованого державного впливу на страховий ринок. 

Зміст державного регулювання страхового ринку складає система методів, форм й 
інструментів регулювання, за допомогою яких державні органи впливають на всі сторони 
функціонування страхового ринку. Зміст державного регулювання змінюється з часом, 
залежить від типу державного устрою, обраної моделі економічної політики тощо. 

З огляду на те, що «страховий ринок України у процесі свого становлення зазнав 
впливу широкого спектру економічних, організаційних, інституційних та інших чинників» 
[1], - держава, визначаючи підходи до регулювання страхового ринку, повинна знайти 
«оптимальний баланс між свободою ринкових відносин і захистом інтересів страхувальників 
і застрахованих осіб»[2]. Чим ліберальнішою стає система державного регулювання, тим 
вагомішими є впливи юридичних та організаційних механізмів, спроможних забезпечити 
стабільність страхового ринку. 

Регулююча функція держави в галузі страхування може проявлятися у різних формах: 
прийняття законодавчих актів, що регламентують страхування; встановлення видів 
обов’язкового страхування; проведення податкової політики; встановлення пільг страховим 
організаціям для стимулювання їх діяльності; створення особливого правового механізму, 
який забезпечує нагляд за функціонуванням страхових організацій. 

Інтенсивна глобалізація світового страхового простору настійливо вимагає від 
національних страхових ринків адаптації до нового режиму міжнародної торгівлі страховими 
послугами, який визначається процесами лібералізації системи страхового нагляду й 
дерегулювання страхових ринків. Сьогодні важливим завданням є оцінка причин, форм і 
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тенденцій глобалізації страхового середовища, що допоможе оптимально сформувати 
стратегію інтеграції страхового ринку України у світовий страховий простір, тобто: 
визначення базових довгострокових цілей та орієнтирів, вибір основних дій та забезпечення 
необхідних ресурсів для досягнення таких цілей.  

Глобальна економіка, як і національна економіка окремої країни, з одного боку, є 
системою, здатною до саморегулювання, а з іншого боку, піддається активному державному 
регулюванню. Якщо раніше державне регулювання було винятково атрибутом національної 
економічної системи, то зараз слід говорити про виникнення міждержавного регулювання, 
яке здійснюють за участю міждержавних економічних організацій. 

Найяскравіше і послідовно міжнародна інтеграція державного регулювання 
економічних процесів виявилася в країнах Європейського Союзу (ЄС). Тут в даний час 
сформувався, що не має аналогів в світі, механізм регулювання господарського життя, 
заснований на наднаціональному втручанні в соціально-економічні процеси. Оскільки 
економічне життя цих країн будується тепер в рамках єдиного внутрішнього ринку, для них 
особливо важливо, по-перше, проведення єдиної політики у сфері регулювання економічної 
діяльності, і по-друге, приведення до одноманітності (уніфікації) національних систем 
регулювання, гармонізації законодавств і ухвалення єдиних стандартів регулювання. 
Розглянемо етапи формування міждержавної моделі регулювання у сфері страхування в ЄС 
(див. табл.1). 

Таблиця 1  
Етапи формування міждержавної моделі регулювання у сфері страхування в ЄС [3] 

Етап Період  Зміст 

1 
ет
ап

 

19
73

-1
98

7 
рр

. 

Зняття обмежень на 
діяльність філіалів і 
дочірніх організацій 
страховиків з країн ЄС 

Перша Директива ЄС по страхуванню 73/239/СЕЕ (24 липня 1973 г) відноситься до 
регулювання видів страхування інших, чим страхування життя. Згідно цій Директиві 
страхові організації країн-членів ЄС змогли укладати договори страхування по видах, 
іншим чим страхування життя у всіх інших країнах Союзу, в яких вони мають дочірні 
організації, філіали або відділяння. Директива значно спрощувала порядок ліцензування 
цих організацій і філіалів. Для вітчизняних страховиків і компаній інших країн-членів 
Союзу зрівнювалися умови функціонування. 

5 березня 1979 року була затверджена Директива зі страхування життя, проте по ній 
режим роботи за межами своєї країни був жорсткішим, ніж зі загального страхування. 

2 
ет
ап

 

19
87

-1
99

4 
рр

. 

Перехідний до 
уніфікованого 
регулювання 

У 1987 році був підписаний Договір (Угода) про Єдину Європу, відповідно до якого 
Європейський Союз почав приймати заходи зі створення до 1992 року єдиного 
європейського ринку з широкого переліку товарів (послуг), що потрапили в сферу 
уніфікованого регулювання. У зв'язку з цим вступила в дію ще одна Директива, процес 
ухвалення якої почався ще в 1975 році й тривав 12 років – до моменту остаточного 
оформлення в червні 1987 р. Директива визначила механізм проведення операцій зі 
загального страхування компаніями країн-членів Союзу на території будь-якої країни ЄС 
без отримання відповідного дозволу в місцевих органах нагляду. Тобто фактично 
ухвалення цієї Директиви означало взаємне визнання всіма країнами Союзу систем 
ліцензування страхової діяльності. Крім того, Директива містила вимогу інформувати 
органи страхового нагляду про діяльність дочірніх організацій і філій в країнах, що не 
входять до ЄС (частина з обмежень на діяльність за межами ЄС була знята). 

Процес інтеграції ринків страхування життя йшов повільніше, ніж по інших видах 
страхування. У страхуванні "не життя" інтеграція йшла випереджаючими темпами 
внаслідок того, що в ній були зацікавлені перш за все найбільші європейські страховики, 
що спеціалізуються на майнових та інших ризикових видах страхування, яким був 
необхідний доступ по прямому страхуванню на сусідні з національним ринки. 

Інші Директиви ЄС зі страхування торкаються конкретних питань діяльності 
страхової організації (стандартів обліку і звітності, інвестиційної діяльності, організації 
страхового аудиту і т.п.). Велика частина цієї групи директив носить не примусовий, а 
рекомендаційний характер, і органи влади кожної країни самі визначають порядок їх 
застосування у внутрішньонаціональній системі регулювання. Крім того, кожна країна має 
право відкласти на певний термін введення якої-небудь норми. Проте у наявності загальна 
тенденція до уніфікації всього страхового законодавства, включаючи регулювання 
приватних питань функціонування страхового ринку. 

3 
ет
ап

 

з 
19

94
 р

. 

Функціонування 
єдиного європейського 
страхового ринку з 

уніфікованим 
регулюванням 

Усередині ЄС відкриті межі для взаємного надання страхових послуг без юридичного 
оформлення комерційної присутності на території даної країни (реєстрації філіалів або 
дочірніх організацій). Внаслідок цього посилилося зближення національних систем 
регулювання страхових ринків. 

 

Наддержавні механізми регулювання формуються не тільки в ЄС, але і у всьому світі, 
оскільки глобалізація страхового ринку – процес загальносвітовий. Противагою 
європейському центру інтеграції на сьогодні можуть бути тільки США. Системи державного 
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регулювання страхових ринків США (як єдиного національного ринку, що складається з 
ринків окремих штатів) і ЄС (як єдиного європейського ринку, що складається з 
національних ринків окремих країн) поступово набувають все більше схожості, зокрема, в 
сфері регулювання фінансової стійкості та платоспроможності страховиків. Крім того, самі 
ці регульовані страхові системи все більше інтегруються між собою, йде взаємопроникнення 
бізнесу, обмін страховими і перестрахувальними послугами, інформаційний обмін і т.п. 
Останнім часом вагомого значення набуває міжнародна взаємодія на рівні органів 
страхового нагляду. 

Отже, забезпечити становлення страхового ринку в умовах глобалізації, уникнувши 
хаосу та стихійних руйнівних процесів, що відкидають економіку країни далеко назад, може 
тільки держава. Саме вона, володіючи чіткою стратегією і програмою реформування та 
використовуючи весь арсенал, існуючих в її розпорядженні засобів, здатна у найкоротші 
терміни і з найменшими втратами створити умови для становлення цивілізованого 
страхового ринку й забезпечити формування моделі оптимального поєднання механізмів 
ринкового саморегулювання з широким використанням державних методів регулювання 
економіки за їх органічного переплетення та доповнення один одного. Разом з тим – відсутні 
підходи до формування методики прогнозування розвитку страхового ринку в системі 
державного управління національною економікою; недостатньо обґрунтована роль 
страхування у забезпеченні безпеки національної економічної системи; відсутня ефективна 
антимонопольна (конкурентна) політика та необгрунтовано механізм її реалізації на 
страховому ринку України. Але, «щоб досягти бажаних цілей, треба створити: інституційну 
систему для вироблення стратегії посткризової модернізації страхового ринку, сумісну з 
наявними культурними, політичними й інституційними обмеженнями; систему 
інтерактивного управління зростанням страхового ринку. Її функціонування повинне 
спиратися на такі коаліції інтересів, які в нинішній ситуації мають шанси стати коаліціями 
дії» [4]. 

З метою вдосконалення моделі державного регулювання страхового ринку в 
економічній системі України треба: сформувати низку теоретико-методологічних підходів до 
прогнозування розвитку страхового ринку в системі державного управління національною 
економікою; обґрунтувати роль страхування у забезпеченні безпеки національної економічної 
системи; обґрунтувати антимонопольну (конкурентну) політику та механізм її реалізації на 
страховому ринку України; вивчити досвід функціонування моделі наддержавного 
регулювання страхування в ЄС. 
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The branch organizations are formations with quite specific status. In Bulgaria, the branch organizations are 
established via the Law for the non-profit legal entities. The accounting of their activities is determined by certain 
characteristics, which is the main difference between the branch organizations and the companies in the real sector. 
The annual accounting closure and financial report preparation also have some characteristic features. The main 
purpose of this article is to summarize and present these features. 
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The annual accounting closure is a specific period in the accounting. The realization of this 
process proves that the organization has been operating throughout the year, and the achieved 
results are a prognosis for its future functioning. By its economic nature, the annual accounting 
closure is a process, in which the current accounting information is being systemized and presented 
in a summarized form. This form is also presented to the customers. This is a way to describe the 
financial (and property) status of the branch organization and at the same time a picture of the 
realized activities throughout the accounting period. 

The stages of the annual accounting could be formulated in the following way: 
1. Analyzing the accounts and dealing with the partners. A preparation for closing the 

accounting entries.  
2. Making an inventory of the assets and the liabilities and their eventual revaluation and 

devaluation. 
3. Closing the accounting entries. 
4. Preparing an annual income tax return form for the profit from economic activities. 

Evaluating and presenting current tax assets and liabilities. 
5. Forming the annual accounting report. 

The purpose of the financial reports is to present information about the financial status of a 
certain organization, the results from its activity and the cash flows. This specific information is 
available for many people, when it comes to making decisions. The financial reports also present 
the results from managing the resources, for which the managers are in charge of. To achieve that 
goal the reports must contain information about: the assets and liabilities, the own capital, the 
incomes and the expenses, including profits and losses, the share of the constituent cash flows [1, 
p.41]. 

All that information, and the information in the applications to the financial reports, helps 
the people who use it to estimate the future amount of the cash flows in the organization. More 
specifically – the duration in the time and the level of security of the cash flows.  

According to the text of article 22 from the Law on accounting, the branch organizations are 
obligated to apply the International Financial Reports Standards as an accounting foundation of the 
annual enclosure. This rule is valid also for the annual financial reports, like for the companies from 
the real sector of the economics, unless they belong to the group of article 22 B [2]. If, for one of 
the previous years, the financial indicators of the company aren`t higher than the current criteria: net 
book value of the assets on December 31st - 8 million BGN; net sales for the current year – 15 
million BGN; average number of people working in the company – 250, the companies apply the 
National Standards For Financial Reports for small and medium companies. This type of branch 
organizations predominates and because of that, the rest of the statement is based upon the National 
Standards, precisely AS 9 Revenue recognition for non-profit companies [4]. 

In IAS 1 Presentation of the financial reports is stated that: “Non-profit companies in the 
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private or the public sector, willing to apply the current standard, may need to change the 
descriptions for some items of the financial reports or for the reports at all” [3]. The requirements 
for preparing the financial report and all of its elements are defined in the AS 9 [4]. But here comes 
the question: Could it be considered that this standard is general and is being applied from all of the 
non-profit organizations, regardless of the quantity indicators in article 22B of Law on accounting? 

According to I. Dochev, the answer of this question is always positive, because: 
 In the beginning of the Standard is mentioned that it has to be applied from every single 

non-profit company, established and registered in order with the current legislation. 
 In article 26, line 3 from the Law on accounting is mentioned that the form, the structure and 

the content of the financial statement items are determined by the applicable accounting 
standards. If we accept, that the International Accounting Standards are applicable, then 
where is the standard for the non-profit organizations? There isn`t such a standard, hence a 
financial statement can`t be created. 

 All of the International Accounting Standards are adjusted for the real sector of the 
economics. Every single aspect of their organization leads to some sort of business or 
economic activity. Forcing to put in their range non-profit organizations only in order to 
some quantity criteria would mean to break our own principle of priority of the quality over 
of the shape. They won`t feel comfortable in the area of IAS 

 It doesn`t make sense for a small or medium non-profit company to draw up a financial 
statement according to the forms of AS 9, and at the same time large companies to avoid 
applying these standards, since they describe the character of the non-profit legal entities. 
However, all arguments are in favor of the appliance of AS 9 from all of the non-profit 
companies. 
The accounting balance is made due to AS 1 Disclosure of accounting policies. The sum 

from the end result from non-economic activities, marked in the income and expense report, usually 
takes place in the item “Other reserves”, from the liability part of the balance. 

The income and expense report is made due to applications No2 or 3 to the AS 9 
Presenting the financial reports of non-profit companies. When the branch organizations accomplish 
some sort of economic activity (works), the profit/loss from that certain activity is being marked on 
a separate row in the income and expense report. The organization can select between a simple or 
double-entry report forms. 

The double-entry form of the income and expense report, has the following content: 
Left side – Expenses 
I. Operating expenses 
A. Regulated activity expenses: 
1. Donation expenses; 
2. Other expenses; 
B. Administrative expenses. 
II. Financial expenses: 
3. Interest expenses; 
4. Negative outcomes due to operations with financial instruments; 
5. Negative outcomes due to currency operations; 
III. Extraordinary expenses 
IV. Loss due to economic activity. 
V. Total expenses. 
VI. Result 
Right side – Incomes 
II. Operating incomes 
A. Regulated activity incomes: 
1. Incomes from conditional donations; 
2. Incomes from unconditional donations; 
3. Membership dues 
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4. Other incomes: 
II. Financial incomes 
5. Interest incomes; 
6. Partnership incomes; 
7. Positive outcomes due to operations with financial instruments; 
8. Positive outcomes due to changes in the currency rates; 
9. Other financial incomes. 
III. Extraordinary incomes 
IV. Profit due to economic activity 
V. Total incomes 
VI. Result 
The simple-entry form of the income and expense report looks like this: 
1. Operating incomes; 
2. Operating expenses; 
Result (=income-expense) 
3. Financial incomes; 
4. Financial expenses; 
5. Extraordinary incomes; 
6. Extraordinary expenses; 
7. Profit/Loss 
The branch organizations that realize profitable economic activities have to draw up an 

income and expense report in a simple or double-entry form, according to the AS 1 requirements. 
The main purpose of this article is to describe the specific parts of the financial reports of the branch 
organizations (the income and expense report and the cash flows report). Because of that fact, the 
form and the content of the accounting balance and the own capital report, which are the same for 
the companies from the real sector, are no mentioned in the article. 

The cash flows report of the branch organizations has much more simple form and content, 
compared to the report that the companies from the real sector make. Instead of 7 columns (name, 
proceeds in the current period, payments in the current period, total flow for the current period, 
proceeds in the previous period, payments in the previous period, total flow for the previous 
period), as in the cash flows report of the companies from the real sector, in the cash flows report of 
the non-profit companies there are only 3 columns: name, current year and previous year. The 
proceeds and the payments are presented in the horizontal rows. These rows are also different from 
the rows in the report of the companies in the real sector. 

The rows are: 
I. Cash in the beginning of the period. 
II. Cash flows from non-profit activity: 
A. Proceeds from non-profit activity: 
1. Proceeds from conditional donations; 
2. Proceeds from unconditional donations; 
3. Membership dues; 
4. Proceeds from insurance companies; 
5. Insurance damages recovery; 
6. Proceeds from bank and currency operations; 
7. Other proceeds 
B. Payments for non-profit activity: 
1. Paid-up donations  
2. Paid-up salaries; 
3. Paid-up insurances; 
4. Payments to bank and currency operations; 
5. Service payments; 
6. Other payments; 
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C. Total cash flow from non-profit activities 
III. Cash flows from economic works 
A.  Proceeds from economic works 
1. Proceeds from selling assets and services; 
2. Proceeds from clients; 
3. Proceeds from bank and currency operations; 
4. Other proceeds.  
B. Payments for economic works: 
1. Payments for services and assets; 
2. Payments to suppliers; 
3. Paid-up taxes; 
4. Payments to bank and currency operations; 
5. Other payments; 
C. Total cash flow from economic works 
IV. Cash in the end of the period 
V. Cash changes in the period 
To see if there are any mistakes in the cash flows report, the amount of the cash in the 

beginning and in the end of the period should be compared to the amounts in the accounting balance 
of the organization for the relevant year. 

The own capital report is made due to the requirements in AS 1 Disclosure of Accounting 
Policies. According to Dochev, the general form could be simplified if there are only 3 columns in 
the horizontal row: own capital, reserves and total; and in vertical line as follows [6, p.15]: 

1. Balance in the beginning of the accounting period 
2. Changes in the accounting policy 
3. Errors 
4. Changes for members` charge: 
- increase 
- decrease 
5. Other changes in the own capital 
6. Balance in the end of the accounting period 
The applications to the annual financial report of the non-profit legal entities are similar 

to the applications of the real sector companies` reports. They are a detailed description and an 
informational analysis, marked in the accounting balance, the income and expense report, the cash 
flows report and the own capital report. The application must represent the specifics of the 
accounting policy and the results from all of the activities. 

According to article 29 (4) from the Law on accounting, branch organizations applying the 
simplified form of financial reporting, which make and present their financial report, based upon the 
National standards for financial reports of the small and medium companies, could make a 
shortened annual financial report. It doesn`t include the reports for the cash flows and the own 
capita. The financial report of the formations with an annual turnover of less than 50,000 BGN, 
consists only of an income and expense report. 

According to article 32 (1) from the Law on accounting, the companies controlled or funded 
by the state and the municipalities vie funds, preferential loans, state guarantees and other types of 
financial support, could be obligated by the financial minister to present additional reports and 
information in certain forms, terms, content and ways of presenting the data. Some branch 
organizations could be related to this group of companies. 

According to article 38 (2) from the Law on accounting, the annual financial reports of non-
profit legal entities, working for the benefit of the society and registered in the National register to 
the Department of Justice, are subjects to an independent financial audit from certified auditor. This 
happens, when for the current year, one of the following criteria is exceeded: balance amount of the 
assets on December 31st – 1 million BGN; total incomes from profit and non-profit activities for the 
current year – 2 million BGN; total amount of the receive funds and any unused fund until 
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December 31st – 1 million BGN. 
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Разработка и внедрение программного обеспечения поддержки профессиональной 
деятельности  бухгалтеров и аналитиков переживают новые этапы развития: использование 
компьютерно-программного обеспечения имеет достаточно широкий круг  задач. Процессы 
закупки технологий  связаны с  оборудованием и программами  учета и анализа разных 
видов деятельности. Эта проблема особенно актуальна для организаций и предприятий 
Украины, исходя из требований современности, требует от компьютерных программ 
обеспечения поддержки разных видов деятельности и взаимодействия между участниками 
экономических процессов. 

Целью данной работы стало исследование имеющегося программного обеспечения 
для поддержки деятельности учетно-аналитической системы предприятия, его надлежащий 
анализ и классификацию. 

Считается, что впервые термин ERP (Enterprise Resource Planning - планирование 
ресурсов предприятия) был внедрен Л. Уайли в аналитическом обзоре исследовательской и 
консалтинговой компании Gartner [5,с.215]. В своем обзоре Л. Уайлі отобразил виденье 
развития концепций MRP II (Manufacturing Resource Planning) и CIM (Computer - Integrated 
Manufacturing - автоматизированная система управления производством) и прогнозировал 
появление бизнес-отношений, которые обеспечивают непрерывное сбалансированное 
управление всеми ресурсами предприятия. Введенный термин ERP стал настолько 
употребляемым, что им стали помечать не только концепцию, но и программные пакеты, 
которые реализовывают стратегию ERP. На сегодня нормой является введение 
разработчиками аббревиатуры ERP непосредственно в название программных пакетов. 

http://ekspertis.bg/�
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Описанию именно ERP- систем посвящена значительная часть работ, например [1,с.56; 
2,с.117]. Достаточно распространенным является описание систем для ведения 
бухгалтерского учета (эти системы в концепции ERP рассматривают как составляющую 
систем управления предприятием).  На территории Украины самыми популярными являются 
программы разработки 1С, которые в последних разработках содержат конфигурации ERP- 
системы [3, с.27]. Среди отечественных исследований данной тематики отметим описание 
информационных систем учета, анализа, но информационных систем управления 
персоналом, делопроизводства и документооборота [4, с.115]. 

По нашему мнению, описание ERP- систем не охватывает значительную часть учетно-
аналитических задач, потому вопрос проведения классификации программного обеспечения, 
которое может использоваться в учетной деятельности является открытым. 

Отсутствие на сегодняшний день четкой систематизации учетно-экономических 
программ обусловлено количеством и многообразием подходов разработчиков к данному 
вопросу. У каждого разработчика собственное виденье, какие именно функции должны 
выполнять такие программы и свои подходы к их реализации. В результате программы, что 
способны охватить все необходимые бухгалтерам и аналитикам функции, на сегодняшний 
день отсутствуют. Придется выбирать программы, комбинируя среди имеющихся разработок 
таким образом, чтобы покрыть все необходимые функции. Оптимальный отбор всех таких 
программ - отдельная серьезная задача, для решения которой, в первую очередь, следует 
знать, какое программное обеспечение предриятий уже существует. 

Наибольшее развитие (и как следствие наиболее полного раскрытия учетно-
аналитических функций) на сегодня приобрели так называемые ERP- системы. 
Функциональные модули ERP- системы приведены в терминологии словаря APICS 
(American Production and Inventory Control Society - Американское общество управления 
производством и распределением ресурсов).  Классификационные сроки за словарем APICS 
задают определенный стандарт, которого пытаются придерживаться производители 
программного обеспечения для сокращенного описания функциональной составляющей 
программных продуктов. 

ERP (Enterprise Resource Planning, система планирования ресурсов предприятия) 
дальнейшее развитие более простых концепций MRP и MRPII, что является корпоративной 
информационной системой (КОС), предназначенной для автоматизации учета и управления 
ресурсами предприятия. В основе ERP- систем лежит принцип создания единственного 
хранилища данных, которое содержит всю бизнес-информацию предприятия, доступно 
произвольному количеству сотрудников, которым предоставлены соответствующие 
полномочия. Обработка этих данных осуществляется соответствующими функциональными 
модулями ERP- системы.  

Нередко разработчики программного обеспечения вкладывают свое виденье той или 
другой концепции. В связи с этим, программа, что, например, позиционируется как ERP- 
система одного разработчика, нередко существенно отличается за функциональными 
возможностями такой же ERP- системы другого разработчика. Мы же относим их к 
соответствующему классу, принимая во внимание то, как позиционируется эта программа 
разработчиком. 

Несмотря на очевидное многообразие функциональных модулей ERP- систем и их 
потомков ─ XRP, CSRP, легко заметить, что далеко не все необходимые учетно-
аналитические функции охвачены этими системами. Поэтому программы мы рассматриваем 
под углом видов деятельности бухгалтера и аналитика, какие мы выделили в следующие 
группы:  учетная подсистемой; аналитическая подсистема; организация личного труда 
учетчика и аналитика. 

Использование программного обеспечения в финансовой деятельности предприятий 
имеет достаточное распространение. Правда, в большинстве случаев для отечественных 
предприятий, это ограничивается использованием узкоспециализированного обеспечения, 
как ведение бухгалтерского учета (в частности идет речь о пакете 1С: Предприятие, 
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бухгалтерской конфигурации). Те же программы семейства 1С содержат конфигурации, 
которые расширяют их до уровня серьезной ERP- системы. Здесь можно наблюдать две 
концепции. Согласно первой, финансовые функции берет на себя соответствующий модуль 
ERP- системы, который принято называть FRM, что может быть реализован как независимая 
программа. В случае, когда FRM реализованы как модуль, который входит в состав 
программы ERP, имеет место органическое сочетание с другими функциями, например, 
финансового учета. ER- системы со встроенными функциями FRM: ADem - pire, Compire, 
Microsoft Dynamics NAV, Open ERP, SAP ERP, Oracle E - Buisness Suite. 

За второй концепцией, производители предлагают программы, которые 
предназначены для расчета разнообразных финансовых показателей и системного 
финансового анализа своеобразный "финансовый калькулятор". Примером таких программ 
являются: Финансовый анализ, ФинЭкАнализ, Альт-Финансы, Апельсин Финанс, FinAnalys. 
В этом случае часто придется экспортировать данные для анализа (или вводить их вручную). 

Такое разделение не взаимно исключает, а лишь подчеркивает акценты, на которых 
сосредоточился разработчик программного обеспечения. Мощные разработки ERP- систем 
могут содержать средства для финансового анализа и разнообразных показателей, 
охватывая, таким образом, обе концепции. 

Наиболее полно  учетно-аналитические функции реализованы в ERP- системах. В 
основе программ, которые реализовывают ERP- системы, положен принцип создания 
единственного хранилища данных. Хранилище содержит всю корпоративную бизнес-
информацию предприятия и обеспечивает одновременный доступ к ней произвольного 
количества сотрудников, которые наделены соответствующими полномочиями. Очевидно, 
такой подход позволяет использовать систему не только для поддержки коммерческой 
функции. Доступ к хранилищу данных помогает в финансовом анализе ERP- системы также 
могут служить в качестве программ бухгалтерского учета. 

Наведем несколько самых известных ERP- систем общего назначения: Oracle E - 
Business Suite, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, SAP ERP, Open - ERP, 
ADempiere, ERP5, 1С: Управление производственным предприятием, КОМПАС, Флагман, 
ERP Монолит, ERP Галактика, ПАРУС. 

Компьютерные системы организации труда бухгалтера позволяют решать такие 
задачи: календарное планирование мероприятий на год, квартал, месяц, неделю, день  
контроля достижения результатов;  “документооборот” автоматизированное изготовление, 
запись, поиск и печатание входной и исходной информации (причем поиск информации 
организованной за совокупностью реквизитов: название, дата, фамилия, предприятие и так 
далее); 

 «справочник» содержит адреса и телефоны юридических и физических лиц с 
возможностью их автоматизированного поиска; «калькулятор» обеспечивает 
арифметические и логарифмические действия в процессе работы. При этом хранятся 
изменения на диске, информация печатается на принтере и защищается паролем. 

Идея приспособить персональный компьютер к повышению личной эффективности 
труда бухгалтера или аналитика, или специалиста любого профиля, получила “второе 
дыхание”, когда в программное обеспечение были заложены главные идеи “тайм-учет”. 
Преимущества  программы: помогает достичь установленных целей на основе повседневного 
решения основных задач, которые стоят перед бухгалтером; дает возможность расставить 
приоритеты, иметь обзор дел и рационально использовать свое время; позволяет более гибко 
и эффективно реагировать на изменения бланков. 

Среди известных программ, которые позволяют реализовать функции организации 
личного труда стоит отметить следующие: Microsoft Outlook, IBM Lotus Notes, ELMA, 
Evolution. 

Для компьютеризованного управления персоналом следует обратиться к программам 
класса HRM (Human Resource Management - управление персоналом, встречается также 
термин HRP Human Requirements Planning планирование кадровых потребностей). ERP- 
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системы обычно содержат модули HRM с соответствующей интеграцией между задачами 
управления персоналом и другими заданиями предприятия. 

В целом, очевидно, что, кроме типичных задач управления персоналом, специфика 
предприятия накладывает свои требования, ведь задачи из управления людьми существенно 
отличаются одна от другой. Так же на разных предприятиях отличаются формы 
необходимых документов. Поэтому стоит при потребности искать расширения типичных 
конфигураций известных программ, для чего разработчики часто предлагают такие 
возможности. Среди ERP- систем с функциями HRM отметим: Галактика, Инталев, Компас, 
Флагман. 

Анализ имеющегося программного обеспечения показывает, что программы, которые 
бы охватывали все необходимые бухгалтеру и аналитику функции, отсутствуют. Хотя 
развитие ERP - и XRP- систем будет продолжаться в дальнейшем, вряд ли оно решит ряд 
специфических задач. Наиболее приемлемая схема - это ERP- система, которую дополняют 
дополнительными программами для решения задач  не заложенных в ней функционально. 
При этом возникает ряд задач, связанных с оптимальным пакетом таких программ: 
совместимость между отдельными программами, разные форматы данных, оптимальное 
использование серверов данных. 
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В статті розглянуто облік капітальних інвестицій. Запропоновано нові рахунки для повнішого 
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Капітальні інвестиції є основою розвитку матеріального виробництва. Впровадження 
технологічної бази, поліпшення умов виробничого процесу, оновлення необоротних активів 
забезпечує підприємству належний рівень на ринку. Все це досягається за допомогою 
здійснення капітальних інвестицій. Саме тому необхідна своєчасна та достовірна інформація 
для прийняття рішень з управління капітальними інвестиціями. Тому виникає доцільність 
дослідження відображення в бухгалтерському обліку капітальних інвестицій на придбання, 
створення та поліпшення об’єктів необоротних активів. 
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Загальні питання теорії і практики обліку капітальних інвестицій були висвітлені у 
працях таких вітчизняних вчених: І.О.Бланк, Ф.Ф.Бутинця, М.Г.Михайлова, О.П.Скирпана, 
М.С.Палюха, а також зарубіжних вчених: В.Беренса, П. Хавранека та інші. 

Метою написання статті є обгрунтування методологічних аспектів обліку капітальних 
інвестицій. 

На сьогоднішній день важливим недоліком в бухгалтерському обліку є відсутність 
окремого стандарту для капітальних інвестицій. Капітальні інвестиції є організаційно-
необхідною умовою функціонування будь-якого підприємства. 

Капітальні інвестиції – це витрати підприємства на придбання, виготовлення, 
розширення, модернізацію чи реконструкцію необоротних активів для подальшого 
отримання доходу або економічної вигоди в майбутньому. 

Джерелами створення капітальних інвестицій є власні кошти підприємства, 
використання коштів бюджету чи позабюджетних фондів та інші джерела. 

Капітальні інвестиції підприємства обліковують на одному балансі з основною 
діяльністю, але з обов’язковим розподілом в обліку аитрат, що пов’язані з виробництвом та 
збутом продукції (робіт і послуг), які є метою створення даного підприємства і капітальних 
затрат. 

Усі види капітальних інвестицій обліковують на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». 
За економічним змістом цей рахунок є рахунком з обліку господарських процесів, за 
призначенням і структурою – операційним, калькуляційним, а щодо балансу – активним [3, 
с. 111]. 

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» призначений для обліку витрат на придбання або 
створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. 

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» має такі субрахунки (рис.1): 
151 «Капітальне будівництво» 
152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» 
153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» 
154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» 
155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів». 

 
Рис. 1. Субрахунки рахунку 15 «Капітальні інвестиції» 

*Джерело: складено автором на основі [1] 
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152 

153 

154 

 
155 

відображаються витрати на будівництво, що здійснюється як 
господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства. 

призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними 
силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні 
засоби" (крім об'єктів будівництва та основного стада).

відображаються витрати підприємства (організації, установи) на придбання 
або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких 
ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи". 

відображаються витрати підприємства на придбання або створення 
власними силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні 
активи". 

ведеться облік витрат на придбання або вирощування (створення) 
довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться на рахунку 16 
"Довгострокові біологічні активи", у тому числі на вирощування незрілих 
довгострокових біологічних активів, та формування основного стада 
робочої і продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 
21 "Поточні біологічні активи").
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Основними завданнями обліку капітальних інвестицій є: систематичний контроль за 
ефективним використанням коштів, призначених на капітальні інвестиції; контроль за 
виконанням програми капітальних робіт та витрат; правильне і своєчасне документальне 
відображення обсягу виконаних робіт та всіх видів видатків; точне визначення фактичної 
собівартості введених у дію об’єктів і витрат на незавершене будівництво; контроль за 
додержанням фінансової дисципліни на будівництві; контроль за економним витрачанням 
матеріальних і трудових ресурсів у здійсненні капітальних інвестицій; контроль за 
виконанням кошторису накладних витрат і правильним їх включенням у собівартість 
введених у дію об’єктів. 

Аналітичний облік організовується, насамперед, для цілей управлінського обліку, 
тобто для формування інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Крім 
того, необхідність більш детального угрупування інформації (порівняно з узагальненням 
даних, передбаченим порядком ведення синтетичних рахунків бухгалтерського обліку) 
обумовлена потребами звітності, яка, як відомо, є основним джерелом інформації про 
фінансовий стан організації для зовнішніх і внутрішніх користувачів. 

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних 
засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також за 
окремими об'єктами капітальних вкладень (інвентарними об'єктами). Побудова його повинна 
забезпечити можливість отримання даних про витрати при господарському способі 
капітального будівництва на: витрати на будівельні роботи, витрати на монтажні роботи, 
витрати на придбання обладнання, що потребує монтажу, витрати на придбання обладнання, 
що не потребує монтажу, витрати на проектно-пошукові роботи.  

Таблиця 1 
Основні бухгалтерські проводки обліку капітальних інвестицій в основні засоби 

Господарська операція Дебет Кредит  Сума  
1 2 3 4 

Капітальні інвестиції в основні засоби, які не потребують монтажу 
Відображено капітальні інвестиції при придбанні 
основного засобу, на суму без ПДВ 

152 631 24000 

Відображено податковий кредит 641 631 4800 
Оприбутковано основний засіб 10 152 24000 
Здійснено оплату за придбаний об’єкт  631 311 28800 

Капітальні інвестиції в основні засоби, які потребують монтажу 
Відображено капітальні інвестиції при придбанні 
основного засобу, на суму без ПДВ 

152 631 24000 

Відображено податковий кредит 641 631 4800 
Здійснено оплату за придбаний об’єкт  631 311 28800 
Витрати на транспортування основного засобу 152 631 800 
Відображено податковий кредит в складі вартості 
транспортних послуг  

641 631 160 

Здійснено оплату транспортних послуг 631 311 960 
Відображено списання запасів, використаних під час 
монтажу об’єкта  

152 20 400 

Відображено нарахування заробітної плати працівникам, 
що здійснювали монтаж 

152 661 1300 

Утримано ЄСВ (3,6%) 661 651 46,80 
ПДФО 661 651 187,98 
Нарахування на ФОП (умовно 37%) 152 651 481 
Оприбутковано (введено в експлуатацію) основний засіб 10 152 26981 

*Джерело: [2] 
При підрядному способі здійснення капітального будівництва витрати 

визначатимуться сумою, сплаченою підряднику за збудований об’єкт згідно з укладеними 
договорами та кошторисними розрахунками. Однак при цьому підприємство-забудовник 
несе низку витрат, які пов’язані з будівництвом та введенням в експлуатацію об’єктів 
будівництва: витрати на придбання (розроблення) проектно-кошторисної документації, 
витрати, пов’язані з комунікаціями, отриманням дозволів тощо. Тому всі названі витрати 
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також необхідно обліковувати на рахунку 151 «Капітальне будівництво», де 
формуватиметься вартість об’єкта будівництва. 

Оприбуткування придбаних основних засобів здійснюється на підставі документів 
постачальника та Акту про приймання-передавання (внутрішнього переміщення) основних 
засобів форми ОЗ-1. 

Наведемо основні бухгалтерські проводки з обліку придбання  основних засобів 
(табл. 1). 

Відображення в обліку операцій з придбання та виготовлення інших необоротних 
матеріальних активів проводять з використанням субрахунку 153 «Придбання 
(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» і записують проведеннями: Дт 153 
«Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»  Кт 63 «Розрахунки з 
постачальниками та підрядниками» на вартість таких активів та витрат, понесених при їх 
придбанні без ПДВ;  Дт 644 «Податковий кредит»  Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та 
підрядниками» – на ПДВ. 

Оприбуткування нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів 
здійснюється на підставі документів постачальників. Зарахування на баланс і введення інших 
необоротних матеріальних активів в дію здійснюється з кредиту рахунку 153 «Придбання 
(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» на відповідні субрахунки в дебет 
рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи», а нематеріальних активів з кредиту 
рахунку 154 «Придбання (виготовлення) нематеріальних активів» на відповідні субрахунки в 
дебет рахунку 12 «Нематеріальний актив». 

Дивлячись на субрахунки, розуміємо, що не приділено уваги деталізації субрахунків 
капітальних інвестицій у відтворення необоротних активів. Відтворення необоротних активів 
означає придбання, будівництво, заміну, оновлення, модернізацію, поліпшення, розширення, 
реконструкцію необоротних активів. 

Саме тому до рахунку 151 «Капітальне будівництво» необхідно відкрити рахунки 
третього порядку, а саме: 1511 «Капітальні інвестиції в добудову», 1512 «Капітальні 
інвестиції в реконструкцію», 1513 «Капітальні інвестиції в модернізацію», 1514 «Капітальні 
інвестиції в технічне переозброєння». 

Аналітичний облік витрат на капітальні інвестиції ведуть у Відомості 4.1 аналітичного 
обліку капітальних інвестицій. Записи у Відомість по кожному об’єкту виконують на 
підставі первинних документів, аркушів-розшифровок або нагромаджувальних відомостей. 

Синтетичний облік капітальних інвестицій (за кредитом рахунку 15 «Капітальні 
інвестиції») здійснюють у Журналі 4, в якому записи ведуть на підставі первинних і зведених 
документів та Відомості 4.1. 

Отже, підприємству для достовірного визначення вартості придбаних та створених 
необоротних активів необхідно правильно організовувати синтетичний та аналітичний облік 
капітальних інвестицій. А запропоновані рахунки зможуть дати повну інформацію 
відповідно до форм капітального інвестування. 

 

Література: 
1. Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій» зі змінами і доповненнями, затверджена наказом 
МФУ від 30.11.99 р. № 291 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // - Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/ 

2. Маркова Н.М. Облік капітальних інвестицій/ [Електронний ресурс] // - Режим доступу: 
http://www.nvisnik.geci.cn.ua/component/k2/item/154-markova-n-m-oblik-kapitalnih-investitsiy.html 

3. Скирпан О.П., Палюх М.С. Фінансовий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 407 с. 
 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzakon1.rada.gov.ua%2F�
http://www.nvisnik.geci.cn.ua/�


 173

Diegtiar O.A. 
Phd in Public Administration 

Kharkov National Automobile and Highway University 
 

CLASSIFICATION OF ACCOUNTING OBJECTS, THEIR SYSTEM AND 
COMPONENTS 

 

Дєгтяр О.А. 
к.держ.упр. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЇХ СИСТЕМА ТА 
СКЛАДОВІ 

 

In the article the system of accounting objects is considered. The difference between the terms «subject» and 
«object» is defined. The components that relate to objects of accounting organization, both for accounting stages and 
for its directions, are considered. The more detailed classification of accounting objects, their components are 
reviewed. The bond between asset and liability of enterprise is displayed. 

Keywords: accounting objects, economic means, economic processes, current assets, non-current assets, 
equity capital, liabilities, double entry in accounting 

 

У статті розглянуто систему об’єктів бухгалтерського обліку. Визначено різницю між термінами 
«предмет» і «об’єкт». Розглянуто які складові відносяться до об’єктів організації бухгалтерського обліку, як 
за етапами облікового процесу, так і за його напрямами. А також більш детально переглянуто класифікацію 
об’єктів бухгалтерського обліку,  їх складові. Відображено зв’язок між активами і пасивами  підприємства. 

Ключові слова: об’єкти бухгалтерського обліку, господарські засоби,  господарські процеси, оборотні 
активи, необоротні активи, власний капітал, зобов’язання, подвійний запис на бухгалтерських рахунках.  

 

У цілому бухгалтерський облік є складною багаторівневою системою (підсистемою), 
яка сприймається з різних позицій. Звісно,що така складність структури та наявність різних 
підходів до розгляду системи бухгалтерського обліку свідчать про необхідність її організації. 

Відповідно до визначень у словнику термін «об'єкт» означає те ж саме, що «предмет», 
але щоб зрозуміти більш глибший зміст бухгалтерського обліку ці поняття розглядають 
більш конкретно. 

Якщо кругообіг капіталу (господарських засобів) в процесі відтворення є предметом 
бухгалтерського обліку, то окремі його складові частини або стадії, окремі види засобів, що 
беруть участь у здійсненні кругообігу, є об'єктами обліку [1]. 

Об'єктами обліку називають такі об'єкти господарської діяльності, які спостерігаються 
і пізнаються суб'єктом управління за допомогою бухгалтерського обліку. 

Класифікація являється найважливішим способом вивчення об’єктів. Вона полягає у 
групуванні об'єктів за якісно однорідними ознаками, дозволяє краще зрозуміти їх зміст та 
визначити порядок їх відображення на рахунках обліку. 

Ідентифікація об’єктів обліку за його напрямами (як у просторі, так і в часі) визначає 
інший аспект облікового процесу, що відбиває його внутрішню структуру за паралельними 
складовими. 

Як за етапами, так і за напрямками облікового процесу відбувається рух інформації, 
що фіксується в різних її носіях. Якість і швидкість руху облікової інформації залежать від 
ступеня оптимальності облікових номенклатур, носіїв облікової інформації; документообігу 
та руху облікових реєстрів [2]. 

Залежать зазначені характеристики облікової системи також від інформаційного та 
технічного забезпечення процесу бухгалтерського обліку. 

Звідси можна визначити, що до об’єктів організації бухгалтерського обліку, як за 
етапами облікового процесу, так і за його напрямами, належать: 

- облікові номенклатури; 
- носії облікової інформації; 
- рух носіїв облікової інформації; 
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- інформаційне забезпечення облікового процесу; 
- технічне забезпечення облікового процесу. 
Ще однією складовою предмету організації бухгалтерського обліку є праця 

виконавців облікових функцій, що може бути індивідуальною або колективною. 
На сучасному етапі розвитку підприємств існує дві основні групи об’єктів: 

господарські засоби та господарські процеси. 
Вони нерозривно взаємопов'язані між собою. При цьому якщо групування активів 

дозволяє розглянути окремі види ресурсів, що належать підприємству, то групування джерел 
формування активів дозволяє дізнатись звідки ці ресурси з'явилися і на які цілі вони повинні 
бути спрямовані [1]. 

Оскільки ресурси підприємства постійно знаходяться у русі (придбаються, 
використовуються, переходять з однієї форми в іншу), то поряд з господарськими засобами у 
складі об'єктів обліку відокремлюють господарські процеси. 

Склад майна підприємства розкриває класифікація господарських засобів за складом і 
розміщенням (активів). 

Активами називаються ресурси, що були отримані в результаті минулих подій, 
використання яких приведе до збільшення економічних вигод у майбутньому. 

Активи можуть поділятися за класифікацією на дві підгрупи за їх участю в 
операційному циклі підприємства: необоротні; оборотні. 

Необоротні активи — це будь-які ресурси, що призначені для їх використання 
протягом терміну, що перевищує один рік або операційний цикл, якщо він більше одного 
року. Вони представлені засобами праці, незавершеним будівництвом, довгостроковими 
фінансовими інвестиціями, довгостроковою дебіторською заборгованістю й іншими 
об'єктами [1]. 

До засобів праці відносять такі об'єкти: 
- нематеріальні активи; 
- основні засоби; 
- інші необоротні матеріальні активи; 
- довгострокові біологічні активи; 
- інвестиційна нерухомість. 
Оборотні активи - це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у 

використанні, а також інші ресурси, що призначені для реалізації або споживання протягом 
одного року або одного операційного циклу, якщо він більше року. Вони можуть виконувати 
різні функції в господарській діяльності підприємства і виступати в різній формі, зокрема: 
запасів, коштів у поточній дебіторській заборгованості, поточних фінансових інвестицій, 
грошових коштів тощо [1]. 

Отже, склад активів підприємства свідчить про те, що вони являють собою різні види 
економічних ресурсів за своєю суттю, що належать підприємству. 

Класифікація господарських засобів за джерелами їх формування та цільовим 
призначенням (пасивів) відповідає звідки беруться ресурси, за рахунок чого вони 
формуються. 

Раніше для початку господарської діяльності необхідно було сформувати стартовий 
капітал, а згодом підприємство набуває можливість додатково придбавати ресурси в борг або 
залучати кредити банку. Це і є відповіддю на поставлене запитання: активи підприємства 
можуть бути сформовані за рахунок двох найважливіших джерел: власного капіталу і 
зобов'язань перед іншими підприємствами й особами, тобто залученого або запозиченого 
капіталу.  

Класифікація джерел формування пасивів більш розгорнуто має такий склад: 
1. Власний капітал - це джерела фінансування підприємства, що вкладені власними 

коштами засновників без визначеного строку їх повернення, накопичені суми 
реінвестованого прибутку протягом строку функціонування підприємства та інші власні 
джерела. 
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Отже, до складу власного капіталу входять: 
- статутний капітал; 
- додатковий вкладений капітал;  
- інший додатковий капітал; 
- резервний капітал; 
- нерозподілений прибуток.  
2. Зобов'язання. Разом із власним капіталом підприємства можна використовувати 

тимчасово залучені кошти інших підприємств, організацій та осіб, стосовно яких виникають 
зобов'язання. 

Вони поділяються на: 
2.1. Довгострокові зобов'язання - це зобов'язання, що будуть погашені в термін, який 

перевищує тривалість операційного циклу підприємства або 12 місяців, починаючи з дати 
складення балансу [1]. 

До них відносять: 
- довгострокові кредити банків; 
- інші довгострокові фінансові зобов'язання; 
- інші довгострокові. 
2.2. Поточні зобов'язання - це зобов'язання, що будуть погашені протягом 

операційного циклу підприємства або 12 місяців з дати складення балансу [1]. 
До них відносять: 
- короткострокові кредити; 
- поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; 
- поточна заборгованість за векселями; 
- кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги; 
- поточні зобов'язання за розрахунками. 
2.3. Умовні зобов'язання (забезпечення). У процесі діяльності підприємства, крім 

довгострокових і поточних зобов'язань, можуть виникнути деякі умовні чи забезпечені 
зобов'язання, за якими сума і терміни погашення ще точно не визначені. Наприклад, до 
умовних відносяться гарантійні зобов'язання, оскільки зобов'язання провести ремонт 
продукції на гарантійному обслуговуванні виникне лише за умови поломки протягом 
гарантійного терміну служби. Сума зобов'язання при цьому буде визначена сумою витрат, 
необхідних для усунення дефектів. Підприємство припускає можливість виникнення 
подібних зобов'язань і резервує суми на їхнє погашення. Саме тому ці зобов'язання звуться 
умовними чи забезпеченими. У складі умовних зобов'язань відображаються нараховані в 
звітному періоді суми майбутніх витрат і платежів, розмір яких може бути визначений лише 
шляхом попередніх, прогнозних, експертних оцінок [1]. 

Доходи майбутніх періодів є особливою групою об'єктів у складі джерел 
господарських засобів. Цими доходами є суми доходів, які отримало підприємство у 
поточному звітному періоді, але які стосуються наступних звітних періодів. Вони 
визнаються як доходи майбутніх періодів тому, що на момент фактичного отримання таких 
доходів зобов'язання виконати роботи, надати послуги тощо ще не виконані в повній мірі і не 
проведені відповідні цим доходам витрати. 

Дві великі групи об'єктів обліку, розглянуті в попередньому викладенні: активи 
(господарські засоби за складом і розміщенням) і пасиви (господарські засоби за джерелами 
формування і цільовим призначенням) нерозривно взаємопов'язані між собою. За суттю це 
одні й ті ж самі ресурси, але представлені вони, з одного боку, як реальні об'єкти, складові 
частини майна підприємства,а  з іншого боку, як носії прав власності окремих юридичних 
або фізичних осіб. 

Підприємство створюється для того, щоб здійснювати необхідну суспільству і 
власникам діяльність. В межах цієї діяльності протікають господарські процеси, що також 
постають об'єктами обліку. Для цього підприємство не просто володіє певними ресурсами, а 
має у своєму розпорядженні власний капітал і несе зобов'язання. 
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Господарські операції для нагромадження і групування за економічним змістом 
записують на бухгалтерських рахунках. Бухгалтерські рахунки, на яких ведуть узагальнений 
облік економічно однорідних господарських засобів, джерел їх формування (надходження) і 
господарських процесів (виробництва, реалізації) в грошовому виразі називаються 
синтетичними, а облік, що ведеться на цих рахунках, називається синтетичним обліком. 
Наприклад, рахунки «Каса», «Матеріали», «Готова продукція» і ін. [2]. 

Такі рахунки поділяються на: 
- рахунки господарських засобів (основі засоби, гроші в касі і на розрахунковому 

рахунку, матеріали, затрати на виробництво та ін.); 
- рахунки джерел формування господарських засобів (статутний фонд, позички банку, 

заборгованість постачальникам, фонди та ін.). 
Безпосередньо записи на рахунках господарських засобів та на рахунках джерел 

формування господарських засобів за змістом протилежні. Протилежність цих записів 
випливає із класифікації і обліку одних і тих же господарських засобів за двома признаками: 
за складом і розміщенням і за джерелами їх формування. 

Також із цієї класифікації випливає подвійний запис на бухгалтерських рахунках. 
Наприклад, якщо від постачальника одержано матеріали, то на рахунках треба записати суму 
одержаних матеріалів і суму заборгованості постачальнику за матеріали. 

Отже, можна зробити висновок, що об'єкти господарської діяльності, які за 
допомогою бухгалтерського обліку спостерігаються і пізнаються суб'єктом управління 
називають об’єктами обліку. А класифікація являється найважливішим способом вивчення 
об’єктів.  

 

Література: 
1. Максімова В.Ф. / Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів 

спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» / В.Ф. Максімова. – Одеса: ОНЕУ, 2012. – 670с. 
2. Свірко С.В. / Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навч. посібник / С.В. 

Свірко. — К.: КНЕУ, 2003. — 380 с. 
 

Lepert D.V. 
мaster’s degree 

Taras Shevchenko national university of Kyiv, Ukraine 
 

THE PECULIARITIES OF AUTOMATION OF ACCOUNTING AND 
ANALYTICAL PROCESS AT ENTERPRISES OF RESTAURANT ECONOMY 

 

Леперт Д.В. 
магістр 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,Україна 
 

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

The peculiarities of automation of accounting displaying facts of economic life as essential components of the 
process of improving accounting of businesses which prompt them to comprehensive or partial computerization of 
business processes.  

Keywords: automation, back office, software, accounting and analytical process, the software package. 
 

Розглянуто особливості автоматизації облікового відображення фактів господарського життя як 
неодмінної складової процесу вдосконалення обліку діяльності суб’єктів господарювання, що спонукає їх до 
комплексної або часткової комп’ютеризації бізнес-процесів.  

Ключові слова: автоматизація, бек-офіс, програмне забезпечення, обліково-аналітичний процес, пакет 
програм. 

 

Для підвищення аналітичності облікового процесу підприємств ресторанного 
господарства (ПРГ) активно впроваджуються новітні інформаційні технології, які сприяють 
як збільшенню обсягів опрацьованої інформації, так і її якості. Разом з тим, зазначений 
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процес непозбавлений і певних труднощів, зокрема: виникнення додаткових витрат щодо 
розробки та впровадження інформаційних технологій; необхідність навчання персоналу 
(користувачів); можлива недостатня ефективність використання системи тощо. 

Підготовка своєчасної, точної, оперативної інформації, яка отримується у результаті її 
раціонального опрацювання, повинна створювати передумови підвищення ефективності 
управління підприємством.  

 Удосконалення обліку діяльності ПРГ повинне спрямовуватись на вирішення трьох 
взаємопов’язаних процесів: закупівля сировини, виготовлення продукції, продаж продукції 
(товарів). 

Таким чином, при використанні сучасних комп’ютерних технологій підприємству 
ресторанного господарства необхідно: 

• під час придбання товарних запасів враховувати автоматизацію обліку приймання 
сировини і товарів та планування закупівель на підставі аналізу товарних запасів 
та динаміки їх продаж; 

• під час виготовлення продукції власного виробництва використовувати масиви 
нормативно-довідкової інформації стосовно калькулювання продукції власного 
виробництва, планувати й обліковувати випуск продукції; здійснювати списання 
запасів на виробничі потреби; 

• на етапі реалізації продукції власного виробництва й купівельних товарів 
управляти збутовим процесом, проводити контроль за ходом виконання 
замовлень, контролювати оплату за ними, підтримувати гнучку систему знижок, а 
також надавати можливості змін цін на товарні запаси впродовж дня та 
здійснювати операції відмови за замовленнями; 

• під час фактичного контролю за наявністю та рухом товарних запасів здійснювати 
інтеграцію із торгівельним обладнанням (електронними вагами, сканерами штрих-
кодів, принтерами етикеток тощо). 

В облік та звітність діяльності ПРГ слід впроваджувати такі форми документів, які 
пристосовані для обробки їх за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки, 
забезпечують відповідні класифікацію й впорядкування, раціоналізують технологічний 
процес формування документів на основі аналізу схем руху їх потоків. Зазначимо, що 
автоматизована система має містити типові галузеві форми первинних документів та 
звітність (стандартну і регламентовану) для відображення господарських операцій, які мають 
місце на ПРГ. Програмне забезпечення з автоматизації торгівельно-виробничої діяльності 
закладів ресторанного господарства, зокрема, і облікового процесу, прийнято умовно 
поділяти на два глобальні модулі: фронт-офіс і бек-офіс, які у взаємодії забезпечують 
комплексну автоматизацію операцій підприємства (табл. 1). 

Таблиця 1 
Характеристика модулів комп’ютерних систем, які забезпечують автоматизацію 

діяльності ПРГ Джерело: складено автором на основі [6, 7] 
Ознака Бек-офіс Фронт-офіс 

Призначення Програми для обліку товарних операцій Програми для обліку операцій продаж 

Користувачі 
Адміністратори, менеджери та працівники 
бухгалтерії ПРГ 

Офіціанти, бармени та касири ПРГ 

Характеристика 

Здійснюється облік товарних запасів на ПРГ. 
Складається з модулів складського обліку, звітності, 
а також модуля, що налаштовує конфігурацію 
робочих місць. У базу даних заносять калькуляційні 
картки, фіксують наявність та рух товарних запасів. 
Надає інформацію стосовно наявності товарних 
запасів з метою їх поповнення 

Виконує операції, пов’язані з 
обслуговуванням клієнтів, а саме: 
внесення нового або зміна зробленого 
замовлення. Міститься інформація для 
кухарів і барменів про те, які страви та 
напої необхідно приготувати, або від чого 
відмовився клієнт 

 

Бек-офіс (Back Office) – це програми, які призначені для облікового відображення 
товарних операцій і складаються із модулів складського обліку, звітності та модуля, який 
налаштовує конфігурацію робочих місць. Бек-офіс сприяє комплексному обліку товарних 
запасів ПРГ. 
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Фронт-офіс (Front office) – це програми, які використовуються з метою обліку продаж. 
Такий модуль виконує операції щодо обслуговування клієнтів, а також містить інформацію 
для працівників закладу стосовно того, які замовлення очікують виконання чи від яких 
замовлень відмовились клієнти [7, с. 303]. 

Отже, запровадження комплексної автоматизації діяльності підприємств ресторанного 
господарства надає ряд преваг, зокрема: 

• бек-офіс за наслідками здійснення аналізу товарних запасів надає можливість 
мінімізувати товарні витрати, пришвидшити рух активів, а також виявляти 
відхилення між фактично понесеними витратами й плановими; 

• фронт-офіс забезпечує мінімізацію зловживань матеріально відповідальних осіб; 
• можливість в оперативному порядку формувати зовнішню, внутрішню й 

специфічну звітність, за даними якої проводити комплексний аналіз діяльності 
закладу. 

 Принципове значення для побудови комп’ютерних інформаційних облікових систем і 
для перевірки правильності їх функціонування та оцінки вірогідності фінансової звітності 
має програмне забезпечення [3, c. 296]. Вітчизняний та зарубіжний ринок програмних 
продуктів пропонує велику кількість програм з автоматизації діяльності підприємств 
ресторанного господарства, що дозволяє оптимізувати документооборот, забезпечити 
порядок на складі. 

Таким чином, стрімкий розвиток сфери ресторанного господарства призвів до 
розробки цілої низки спеціалізованих пакетів: «Парус-Ресторан» (Україна), «TRAKO» (HRS, 
Росія), варіанти системи «Експерт» (АВЕРС технолоджи, Росія), «MICROS 9700» (MICROS), 
«R-KEEPER v.7» (UCS, Росія), «POS-Интеллект» (ITV, Росія), «Система Ресторан» (ГК 
«Система», (компанія «Система Диез»), Україна), «1С-Рарус: Общепит» (Росія), КИС 
«Intellect Style» («ИСТ КОНСЕПТ», Росія), «TradeCafe 5.0. Кафе» (ТОВ «ТСофт», Україна) 
тощо. 

За допомогою таких програмних продуктів можна автоматизувати робочі місця 
офіціанта, касира, бармена, буфетника, хостес, адміністратора. 

Обираючи певну систему автоматизації, перш за все, необхідно врахувати 
функціональність та окупність коштів на впровадження системи. Комп’ютерний облік на 
ПРГ повинен вирішувати наступні завдання:  

• формування технологічних та калькуляційних карт;  
• визначення реалізаційних цін на купівельні товари та продукцію власного 

виробництва;  
• забезпечення оперативного обліку та здійснення контролю за наявністю й рухом 

ТМЦ на складі та у виробництві;  
• узагальнення інформації у вигляді облікових регістрів та звітів;  
• здійснення аналізу виробництва та продаж продукції, залишків й оборотів 

товарних запасів, товарних втрат, а також цінової політики [7, c. 304]. 
Здійснений аналіз розглянутих пакетів програм показав, що в них реалізовані 

функціональні особливості ПРГ, які в більшості випадків спрямовані на організацію обліку, 
оптимізацію передачі інформації між структурними підрозділами, надання аналітичних і 
бухгалтерських звітів. У деяких пакетах реалізований модуль роботи із клієнтами CRM (дані 
щодо клієнтів, знижки, різні розрахунки); немає модулів прогнозування, планування, 
підготовки рішень, оперативного налаштування на зміну діяльності. 

Сучасне управління неможливе без постійних математичних розрахунків, 
моделювання поточного стану підприємства, прогнозування траєкторії його розвитку, 
оперативного коригування завдань і планів згідно з динамічними змінами зовнішнього та 
внутрішнього становища. Тому в діяльності ПРГ постійно виконуються розрахунки 
економічного характеру: визначення виробничої програми підприємства та його структурних 
підрозділів, потреб у матеріальних, фінансових, трудових ресурсах, оцінка місткості ринку, 
фінансового стану підприємства [1, c. 120].  
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Для повноцінного використання запропонованих програмних продуктів необхідне 
відповідне обладнання: POS-термінали, комп’ютери менеджера, бухгалтера, інших фахівців, 
принтери замовлень, касові апарати, фіскальні реєстратори, які об'єднуються за допомогою 
локальної мережі із центральним сервером [3, c. 298]. 

Враховуючи вищенаведене, зазначимо, що типова схема роботи закладу ресторанного 
господарства з використанням комп’ютерних технологій буде приблизно такою: 

• завідувач виробництвом або шеф-кухар вводить у систему меню закладу, 
технологічні та калькуляційні картки; 

• постачальник у ході закупівлі продуктів вводить накладні й оприбутковує 
продукти на склади та точки виробництва; 

• офіціант або бармен вводить прийняте від гостя замовлення до бази даних за 
допомогою термінала, який розташований у залі обслуговування; 

• на спеціальних сервіс-принтерах, які встановлюються на місцях виробництва 
(холодний, гарячий цех, бар тощо), роздруковують завдання на виготовлення 
страв; 

• коли відвідувач готовий розплатитися, офіціант швидко роздруковує передчек, у 
якому зазначено весь склад замовлення, та передає його відвідувачу; 

• після внесення грошей у касу офіціант або касир закриває замовлення. У цей 
момент відбувається списання продуктів із складів згідно з калькуляційними 
картками; 

• господар, управляючий і директор можуть створити будь-які звіти (відповідно до 
рівня доступу), передивлятися й аналізувати результати роботи закладу. 

Також можливий варіант встановлення єдиної централізованої системи автоматизації: 
сервера ресторанів поєднуються через Інтернет із центральним сервером головної компанії, 
та із заданою дискретністю в нього передається інформація про всі операції в усіх закладах. 
Це означатиме, що ситуація в ресторанах відслідковуватиметься в режимі on-line [7, c. 305]. 

Під час аналізу систем автоматизації необхідно звернути увагу на можливості системи 
вирішувати найбільш специфічні завдання ПРГ: 

• управління торговим залом із формуванням необхідної фіскальної та щоденної 
звітності (системи Front-Office); 

• планування виробництва з урахуванням можливої заміни сировини та з 
дотриманням планового значення собівартості; 

• планування продажів і закупівлі з урахуванням дуже великої кількості факторів 
(терміни придатності, час доставки, мінімальний запас, статистика продажів з 
урахуванням сезонних факторів, зміни в меню  тощо) [1, с. 123]. 

З точки зору автоматизації ПРГ, найбільш актуальними напрямками удосконалення є: 
• автоматизація касового обслуговування клієнтів з урахуванням того, що такі 

системи повинні бути обов’язково сертифіковані відповідно до вимог фіскальної 
звітності;  

• ведення бухгалтерського, міжнародного, управлінського обліку та оподаткування; 
• щоденний аналіз найважливіших параметрів поточної роботи – середнього розміру 

чека, кількості відвідувачів, асортиментного та цінового складу реалізованої 
продукції; 

• управління виробництвом на декількох територіально розподілених фабриках-
кухнях (повний спектр завдань від технологічної підготовки виробництва та 
виробничого обліку до планування загальної програми й розвитку мережі фірми); 

• управління логістичними потоками (наприклад, щоденне вирішення 
транспортного завдання, оптимізація зберігання напівфабрикатів на складах 
тощо); 

• прогнозування та планування продажів, планування закупівлі тощо; 
• надання клієнтам додаткового сервісу – розрахунки за допомогою карток, 

інформація про заклади у Інтернеті тощо. 
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Отже, здійснений аналіз комп’ютерних програм дозволив визначити переваги при 
автоматизації ведення бухгалтерського обліку ресторану перед іншими подібними 
закладами: облік комплексних обідів і типів харчування, облік продуктів за термінами 
зберігання, облік сезонності споживання; оперативне планування закупівель, виробництва, 
продажу; ведення регламентного і управлінського обліку в єдиній інформаційній базі; обмін 
даними з різними фронт-офісними системами; звітність (управлінський баланс, стан 
замовлень покупців і постачальникам); роботу з дисконтними і клубними картами; захист від 
можливості крадіжки з боку недобросовісних співробітників.  
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У статті розглянуто особливості фінансової звітності НПФ, проаналізовано проблеми та переваги 
переходу від складання фінансової звітності НПФ за НП(С)БО до МСФЗ та у надано пропозицій щодо 
удосконалення фінансової звітності НПФ. 

Ключові слова: недержавні пенсійні фонди, фінансова звітність, національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності. 

 

Постановка проблеми. Актуальність теми обумовлена тим, що подальше 
реформування економічної системи України неможливе без поліпшення якості життя її 
громадян. Стратегія розвитку національної економіки передбачає розвиток трирівневої 
системи пенсійного забезпечення, особливу роль в якій відведено недержавним пенсійним 
фондам (НПФ), діяльність яких в Україні на даний момент знаходиться у стадії становлення. 
Недержавні пенсійні фонди з 2013 р. перейшли до подання фінансової звітності згідно з 
міжнародними стандартами фінансової звітності, що робить актуальним дослідження питань 
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особливостей подання фінансової звітності в них. Тому дослідження фінансової звітності 
НПФ та внесення пропозицій щодо її вдосконалення набуло першочергового значення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку діяльності 
неприбуткових організацій та відображення її у фінансовій звітності, а також особливості 
функціонування НПФ досліджуються у працях провідних вітчизняних вчених-економістів, 
таких, як Базилевич В.Д., Гура Н.О., Ємець В., Лондар С.Л., Левицька С.О., Ловінська Л.Г., 
Неліпович О.В., Олійник Я.В., Швець В.Г. та інші. Незважаючи на значні напрацювання, 
комплексного дослідження фінансової звітності НПФ не здійснювалося, що зумовило вибір 
теми наукового дослідження. 

Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає в аналізі проблем та переваг переходу від складання фінансової 
звітності НПФ за НП(С)БО до МСФЗ та у наданні пропозицій щодо удосконалення 
фінансової звітності НПФ. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [1] 

визначає правові основи регулювання, організації, введення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності в Україні. Згідно з частиною 1 статі 2 Закону України [1] його 
норми поширюються на всіх юридичних осіб, що створені відповідно до законодавства 
України, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, а також на 
представництва іноземних суб’єктів господарчої діяльності, які зобов’язані вести 
бухгалтерський облік та надавати фінансову звітність. Оскільки НПФ є юридичними 
особами, вони зобов’язані вести бухгалтерський облік та надавати фінансову звітність. 

Специфіка діяльності НПФ призводить до необхідності розкриття інформації про неї 
у спеціальній звітності, яка на сьогодні складається з наступних форм (табл. 1): 

Таблиця 1 
Склад спеціальної звітності недержавного пенсійного фонду 

№ форми Назва форми Номер 
додатку 

НПФ-1 Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд додаток 2 
НПФ-2 Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
додаток 3 

НПФ-3 Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного 
фонду 

додаток 4 

НПФ-4 Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного 
фонду  

додаток 5 

НПФ-5 Звітні дані про реалізацію пенсійної схеми додаток 6 
НПФ-6 Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних 

недержавних пенсійних фондів 
додаток 7 

НПФ-7 Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою 
категорією 

додаток 8 

НПФ-8 Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду додаток 9 
НПФ-9 Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських 

емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного 
фонду 

додаток 10 

НПФ-10 Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків додаток 11 
Джерело: складено автором на основі [2]. 

Певна деталізація інформації про діяльність НПФ у фінансовій звітності могла б 
дозволити зменшити обсяги спеціальної звітності НПФ. 

Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [3] НПФ як 
неприбуткові організації, які підлягають контролю з боку держави, на відміну від інших 
неприбуткових організацій, повинні подавати фінансову звітність в повному обсязі: 

 форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; 
 форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»; 
 форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів»; 
 форма № 4 «Звіт про власний капітал»;  
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 Примітки до фінансової звітності. 
Специфіка складу активів та пасивів недержавних пенсійних фондів потребує 

відповідного відображення їх у балансі та інших формах фінансової звітності. На основі 
аналізу фінансової звітності ряду недержавних пенсійних фондів визначено, що ці форми 
звітності не розкривають реального стану НПФ та не надають вичерпну інформацію 
користувачам фінансової звітності, тому що не розкривають детально інформацію про 
структуру, в першу чергу, активів та доходів НПФ.  

Так, у формі № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» інформація про розміщення 
грошових коштів учасників пенсійного фонду представлена переважно у рядку 1035 «Інші 
фінансові інвестиції» розділу І «Необоротні активи» та у рядках 1160 «Поточні фінансові 
інвестиції», 1165 «Гроші та їх еквіваленти» і вписуваному рядку 1140 «Дебіторська 
заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів» розділу ІІ активу «Оборотні активи». 
Інформація про пасиви також переважно розкрита у п’ятьох рядках: 
рядки 1400 «Зареєстрований капітал», 1640 «Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками» та 1690 «Інші поточні зобов'язання», відповідних розділів І 
«Власний капітал» та ІІІ «Поточні зобов’язання і забезпечення» відповідно, а також рядок 
1800 розділу V «Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду» та рядок 1505 
«Пенсійні зобов’язання» розділу ІІ «Довгострокові зобов’язання і забезпечення». Треба 
зазначити, що останні два рядки введено після прийняття НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» [4].  

Для окремих НПФ ця інформація може доповнюватися рядками 1010 «Основні 
засоби», 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість» та 1615 «Кредиторська 
заборгованість за товари, роботи, послуги». Проте, відображеної інформації недостатньо для 
того, щоб отримати уявлення про структуру сукупного портфеля фонду.  

Треба зазначити, що відсутність у балансі інформації щодо довгострокових 
фінансових інвестицій може свідчити про невірне віднесення інвестицій в акції, облігації та 
інші цінні папери до поточних інвестицій.  

Для відображення в балансі структури активів НПФ доцільно деталізувати 
інформацію щодо складу фінансових інвестицій фонду, а саме довгострокові фінансові 
інвестиції (рядок 1035) деталізувати за такими напрямами: 

 державні цінні папери; 
 акції; 
 облігації; 
 інші довгострокові інвестиції. 

Для цього треба додати, відповідно, рядки 1036-1039. 
Підхід до побудови звіту «Баланс» для недержавних пенсійних фондів, повинен 

враховувати особливості їх формування, тобто забезпечувати інформаційну та економічну 
відповідність пенсійних активів пенсійним пасивам.  

Щодо форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», то в ній 
недержавні пенсійні фонди відображають у складі доходів і витрат в розділі І «Фінансові 
результати» головним чином наступні рядки: 2130 «Адміністративні витрати»; 2220 «Інші 
фінансові доходи»; 2240 «Інші доходи»; 2270 «Інші витрати». 

Адміністративні витрати – це оплата послуг адміністратора, винагорода за надання 
послуг з управління активами пенсійного фонду, оплата послуг зберігача, аудитора, 
повіреного при купівлі-продажу цінних паперів тощо. 

Інші фінансові доходи включають відсотки за депозитами, процентні доходи за 
облігаціями, процентні доходи за облігаціями внутрішньої державної позики, дооцінку 
цінних паперів тощо. 

Інші доходи складаються з доходів від реалізації фінансових інвестицій, рідше – від 
реалізації основних засобів. 

Інші витрати включають, головним чином, собівартість реалізованих фінансових 
інвестицій, втрати від уцінки цінних паперів.  
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Інколи пенсійні фонди відображають у формі №2 також інші операційні доходи і 
витрати, хоча це може бути пов’язано з не зовсім відповідним їх групуванням.  

Проте така деталізація не задовольняє специфіку складу доходів та витрат НПФ і 
потребує відповідної деталізації інформації щодо них у формі №2 «Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід)» та інших формах фінансової звітності, так як у складі 
доходів НПФ переважають фінансові та інвестиційні доходи: 

 пасивні доходи (проценти, дивіденди тощо); 
 внески, щодо яких не з'ясовано особу платника та щодо яких минув строк позовної 

давності; 
 дохід від продажу фінансових активів; 
 дохід від продажу необоротних активів; 
 дооцінка фінансових активів;  
 амортизація за фінансовими активами, що були придбані з дисконтом; 
 дооцінка необоротних активів. 

Деталізація доходів у звіті за видами при складанні його за міжнародними 
стандартами дала б більше уявлення про структуру доходів НПФ. Тому пропонується базова 
структура «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) для НПФ» яка буде 
відображати міжнародний підхід до подання звітів (табл.2).  

Таблиця 2 
Базова структура «Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) для НПФ» 

 
Стаття 

Зв. 
період 

Попер. 
період 

Дивідендний дохід   
Інвестиційний дохід   
Фінансовий дохід   

Операційний дохід   
Плата за послуги з управління активами   
Плата за депозитарні послуги   

Операційні витрати   
Інвестиційний результат   

Реалізований приріст (втрата) капіталу   
Нарахований приріст (втрата) капіталу   

Загальний приріст (втрата) капіталу   
   
Чистий операційний результат   

Джерело: складено автором на основі [1, 3, 5, 6, 7]. 
Таким чином, можемо побачити, що значно скоротиться кількість «пустих» рядків, 

так як НПФ не має виробництва і реалізації, а його операційною діяльністю можна назвати 
отримання фінансових та інвестиційних доходів, тому доречно їх об’єднати під операційним 
доходом для НПФ. Також відсутнє і оподаткування, що призводить до вилучення статті 
«Чистий прибуток» замість якої доречніше вставити статтю «Чистий операційний 
результат». 

Також замість третьої частини звіту «Розрахунок прибутковості акцій» доречно буде 
впровадити «Розрахунок чистої вартості активів НПФ» (табл.3). 

Значення «Звіту про власний капітал» у розкритті фінансової інформації НПФ 
відрізняється від його ролі на звичайному підприємстві. Причиною цього є те, що визначена 
до випуску кількість акцій традиційних підприємств може відрізнятися від фактично 
випущеної кількості. Підприємства також можуть викупати власні акції з метою їх 
анулювання або утримання. Права на акції можуть передаватися без участі компанії в такій 
угоді, наприклад, договір купівлі-продажу акцій підприємства між окремими інвесторами. В 
НПФ – одиниці створюються та анулюються без обмежень, але здійснювати торгівлю 
одиницями як акціями, що обертаються на публічному ринку, неможливо. Якщо учасник 
хоче стати власником одиниць НПФ, його внесок надає йому право на певну кількість 
одиниць, залежно від ціни одиниці на дату внеску. Відповідно до цього надходження активів 
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на рахунок учасника перераховується певна кількість одиниць, яка дорівнює сумі внеску, 
поділеній на ціну одиниці. 

Таблиця 3 
«Розрахунок чистої вартості активів НПФ» 

Значення показника 

Найменування показника на початок 
звітного періоду

на кінець 1-го місяця 
звітного кварталу 

на кінець 2-го місяця 
звітного кварталу 

на кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 5 

Активи недержавного пенсійного 
фонду (грн.) 

    

Зобов'язання недержавного 
пенсійного фонду (грн.) 

    

Чиста вартість активів 
недержавного пенсійного фонду 
(грн.) 

    

Чиста вартість одиниці пенсійних 
внесків (грн.) 

    

Джерело: складено автором на основі [1, 3, 5, 6, 7]. 
При знятті коштів відбувається зворотній процес: одиниці анулюються у кількості, 

яка дорівнює сумі знятих коштів, поділеній на ціну одиниці. В обох випадках чиста вартість 
активів НПФ збільшується або зменшується, а потім ділиться на, відповідно, більшу чи 
меншу кількість одиниць, але вартість одиниці залишається незмінною. Ці операції завжди 
здійснюються безпосередньо між НПФ та вкладником або учасником.  

Через цю різницю «Звіт про власний капітал» в НПФ потребує відображення змін в 
кількості одиниць, якими володіють учасники, і, таким чином, для розкриття діяльності 
фонду, а не структури його власності. Тому було розроблено базову структуру форми №4 
для НПФ: цей звіт буде подібним до звичайного звіту про власний капітал, проте в цьому 
звіті буде зазначено кількість та вартість одиниць, які є у власності учасників фонду, які були 
створені або анульовані протягом звітного року, це дасть можливість оцінити діяльність 
фонду в динаміці (табл.4). 

Таблиця 4 
Форма №4 «Звіт про власний капітал для НПФ» 

Стаття 
Сума, 
грн 

ЧВА на 
одиницю, грн 

Кількість 
придбаних 
одиниць 

Кількість 
анульованих 
одиниць 

Загальна 
кількість 

одиниць в НПФ 
Залишок на початок року       
Внески учасників:  х х х х х 
*далі помісячне відображення      
Усього внесків в 20__р.  х х х х 
ЧВА на одиницю на кінець року х  х х х 
Загальна кількість одиниць на 
кінець року 

х х    

Загальна вартість одиниць на 
кінець року 

х х    

Вартість рахунку на кінець року  х х х х 
Залишок на кінець року      

Джерело: складено автором на основі [1, 3, 5, 6, 7]. 
Перехід НПФ до складання звітності за міжнародними стандартами викликає як певні 

проблеми, особливо у 2013 році, коли компанії з управління активами ще не здійснюють 
перехід до МСФЗ, так і позитивні наслідки.  

Відмінність стандартів впливає на фінансову звітність НПФ у декількох аспектах: 
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 Різні результати та форми представлення за П(С)БО та МСФЗ: залежно від того, який 
комплекс стандартів застосовується, різниця між результатами однієї і тієї ж самої 
фінансової статті може бути значною. 

 Відмінності методів оцінки при визначенні та відображенні вартості активу чи 
портфелю: використання методів історичного ціноутворення та інших прийомів оцінки, які 
безпосередньо впливають на фінансову інформацію, призводить до значних розбіжностей 
між фінансовою звітністю за МСФЗ та П(С)БО. 

Збільшення розміру цих двох розбіжностей при кумулятивному оцінюванні активів 
портфелю за ринковими цінами. 

Враховуючи, що між П(С)БО та МСФЗ існує багато розбіжностей, складену за 
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України та підтверджену 
українським аудитором фінансову звітність неможливо порівняти з фінансовою звітністю, 
яка складена та підтверджена за МСФЗ, незважаючи на те, що аудиторські висновки мають 
однакову форму.  

Якщо ж такі розбіжності буде усунено, українські НПФ матимуть кращий доступ до 
іноземного інвестиційного капіталу, тому що якість їх фінансової звітності дозволятиме дати 
якісну оцінку підприємству через прямі співставлення з результатами інших компаній та 
порівняння за підприємствами-орієнтирами.  

Перехід до МСФЗ також дозволить скоротити витрати НПФ, які вже складають 
звітність для зовнішніх споживачів за МСФЗ, та тих компаній, яким потрібно інтегрувати 
свою звітність у глобальну мережу. А також це дасть регуляторам доступ до більш широкого 
масиву кількісних показників обліку та способів аналізу звітності, що дозволятиме їм 
оперативніше встановлювати наявність шахрайських дій та неналежного управління 
фінансами адміністраторами НПФ.  

Відповідно до МСФЗ, фінансова звітність НПФ має безоплатно оприлюднюватися в 
Інтернеті на веб-сайті кожного фонду та регулюючого органу. Крім того, стандартний 
комплект фінансової звітності за МСФЗ також включає аудиторський висновок, звіт про 
зміни у чистих активах, наявних для здійснення виплат, стислий опис важливої облікової 
політики, план, опис змін, внесених до плану протягом звітного періоду та звіт про 
обговорення та аналіз фінансового стану компанії її керівництвом (звіт керівництва). У 
відкритих інтернет-джерелах в Україні ця інформація не представлена в повному обсязі. 
Комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (Нацкомфінпослуг) одержує від 
НПФ значний обсяг інформації: фінансову звітність за національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку, довідки про доходи, прибутки та інвестиції, списки 
активів, довідки про зобов’язання операційні та за виплатами, витрати, відомості про 
учасника, страхові показники, вартість одиниці, загальну кількість одиниць, чисту вартість 
активів, а також розрахунок ряду фінансових коефіцієнтів. Але на сьогодні громадськість не 
має доступу до всієї цієї інформації. 

При цьому аналіз даних ряду недержавних пенсійних фондів свідчить, що розмір 
здійснюваних ними пенсійних виплат нерідко сумірний з витратами на адміністрування 
недержавного пенсійного фонду (це величини одного порядку). Це може бути пов’язане з 
«молодістю» вітчизняних недержавних пенсійних фондів, де багато учасників ще не досягли 
віку пенсійних виплат, але настільки значні витрати на адміністрування можуть свідчити про 
недостатньо раціональне використання пенсійних внесків. Підвищення прозорості 
інформації у фінансовій звітності може стати кроком на шляху оптимізації витрат НПФ. 

Висновки з проведеного дослідження.  З наведеного вище можна зробити висновки, 
що удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів в умовах їх переходу 
до подання звітності за міжнародними стандартами повинно полягати в деталізації окремих 
статей звітності для повноти розкриття інформації про діяльність НПФ. Розкриття 
особливостей діяльності НПФ та об’єктів бухгалтерського обліку в них (елементів 
фінансових звітів) дозволило запропонувати деталізацію у звітності відповідних статей, в 
першу чергу, пов’язаних з фінансовими інвестиціями НПФ. Для вирішення проблемних 
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питань потрібно зробити перегляд нормативно-правових актів з метою врахування вимог 
Європейського законодавства і МСФЗ, та прийняти відповідні нормативно-правові акти 
щодо застосування МСФЗ у НПФ, а також розробити та затвердити методичні рекомендації 
щодо застосування МСФЗ у сфері недержавного пенсійного забезпечення в Україні. 
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CHARACTERISTICS OF FORMING AND ACCOUNTING THE EXPENSES 
IN THE GRAIN PRODUCTION 

 
There are certain characteristics of the grain production, as a part of the plant production sector, which affect 

the expenses calculation. The effect of the forces of the nature, the long production process, the work in progress and 
other factors severely affect the prime cost calculation. The main purpose of this article is to present the characteristics 
of the expenses formation and the prime cost calculation in this sector of the plant production. 

Keywords: grain production, expenses, prime cost. 
 

Grain production is one of the main activities in the plant production sector. The biggest 
share of the total agriculture production is held by the grain production. Organizing the accounting 
of the expenses, put into the grain production process, depends on the technology of cultivation, the 
duration of the production cycle, the harvesting year, the current production trend and the diversity 
of the biological transformation processes.  

It has to be mentioned that the grain production is realized under the great influence of the 
climate conditions, which is why the production process doesn`t always end by the end of the year. 
[4, p.6]. Moreover, in a great part of the grain crops (the so called “winter crops”) like rye, wheat, 
barley, triticale, the technological process is always accompanied by work in progress. Furthermore, 
the economic processes depend on the processes of biological transformation. According to p.2 of 
the AS 41 – Agriculture and p.2 of IAS 41 – Agriculture, biological transformation is “a process, 
which includes the stages of growth, aging, productivity and breeding, which affect the quantity and 
the quality of plants and animals, and leads to forming new assets such as agriculture production or 
other biological assets from the same offspring. It is also mentioned, that “the agriculture 
production is defined as primary obtained useful product from the biological assets of the company, 
which is identified as a separate asset in the moment of its separation from the biological asset or is 
being created in the moment of terminating the vital processes of a biological asset” [1,2] 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14�
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1057-15�
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1057-15�
http://www.minfin.gov.ua/publish/�
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In his own statement, Gerganov mentions that “this is true just for this part of the 
production, where the biological assets continue their vital cycle (for example: gathering fruits from 
perennial plants). He states that this is not true for the products from grain production. The planted 
wheat, maize and etc. (the production expenses) do not transform into biological assets – they can`t 
be accounted with accounts from group 27, nor group 31, where fixed and current assets are being 
accounted. The products from the grain production are formed by transforming an asset (expenses) 
into other type of assets (production)” [3, p.202-203]. These expenses form the so called 
consumable biological assets. A description of the biological assets in the IAS 41, p.43, marks the 
difference between consumable and bearer biological assets [1]. In the IAS 41, p.44 is mentioned, 
that the consumable biological assets are the ones, which are gathered as agriculture production or 
are being sold as biological assets [1]. There is no characterization or usage of the terms “bearer 
biological assets” and “consumable biological assets” in the AS 41. Furthermore, the agriculture 
products from the process of grain production is defined as primary gained useful asset (in an 
unprocessed condition), from biological assets ready for use – by transforming the expended 
resources (expenses) into other type of assets (production). 

As it was mentioned so far, the prime cost of the production and the services is a synthesized 
value image of the expenses, expended for their manufacturing and realization. That is why the total 
amount of the production and non-production expenses defines the level of the cost of the 
production and the services at all. 

The prime cost in the plant production, as well as in the grain production, is being calculated 
by the method of valuation and calculation of the objects of accounting. Certain methods and 
systems for grouping the costs in general economic indicators, are being used in the process of 
primary cost calculation. So do for their specifying as elements – seeds, feed, salary, social and 
health care packages. 

Two main classifications are being used, in the grain production companies, for the different 
types of primary costs. 

The first classification is according to the moment of forming the cost calculation and the 
method of expense evaluation. There are 3 different types of primary cost: 

 Planned – the primary cost is being calculated in advance. It is formed due to the plan 
indicators, by mentioning the actual primary cost from the previous accounting period. The 
planned increasing (or decreasing) of the primary cost in the running period is also 
considered there. 

 Normative – the primary cost is being calculated in advance, at the moment of making the 
production plans. The production costs are calculated by certain cost standards and rates. 

 Actual – the primary cost is being calculated in the end of the accounting period, 
considering the real expenses and the manufactured production. 
The second classification is considered with the type and the range of the expenses, included 

in the primary cost. According to it, there are 3 types of primary cost: 
 Production cost 
 Commercial – based upon the sold and paid production. It includes the manufacturing 

primary cost of the agriculture company and the expenses, correlated to its realization. 
 Total – formed by adding the management expenses to the commercial primary cost. 

The primary cost of the main grain production is formed by the debit of account 611 
Operating expenses. Receiving more complete and full information, necessary for the effective 
management of the grain production expenses, requires the expenses to be accounted by items of 
calculation. 

A model nomenclature of the grain production expenses 
 I. Material expenses 
1. Seeds and planting materials 

 Own production – all of the seeds and planting materials that are produced and put into the 
farm. 
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 Bought seeds and planting materials – the expenses for seeds and planting materials that 
were brought. 
2. Fertilizers – the expenses for the used mineral fertilizers (nitrogen, phosphate, kalium, 

complex and organic fertilizers). 
3. Substances for plant protection – the expenses for all of the substances, used to protect 

the plants against parasites, diseases, varmints and severe atmosphere conditions. These substances 
are: herbicides, fungicides, pesticides, poisonous traps, hail rockets and other. 

4. Fuel and energy costs – the expenses for the used fuel and energy in the production 
process [5, p50]; 

Water expenses – the expenses for watering the crops and other needs in the planting 
process. 

Other materials for plant production – all of the expenses for materials, which could be 
considered as important for the production process but are not included in the items above. 

II. Costs of hired services – these are the expenses for the hired services, used in the 
process of plant production, like mechanical cultivation of the soil, gathering the production, soil 
analysis and other. 

III. Amortization costs – these are the expenses about the amortizations done in the process 
of grain production. 

IV. Salary costs – the expenses for the salaries and the wages of the people, involved in the 
grain production process. 

V. Social security costs – the expenses for social security and welfare, based on the salaries 
of the people, involved in the grain production. 

VI. Other production costs in the grain production process – this item includes all of the 
material and salary expenses, expended for the cultivation of the crops. For example: payments to 
agronomist, plant protection specialist and other. 

The primary cost of the grain production involves: work in progress from the beginning of 
the accounting period and the basic production expenses through the current year. 

The expended costs until the relevant type of production enters the storehouse, are also 
included in the primary cost of the crops. This type of expenses includes: cleaning costs, sorting, 
drying, and other activities on the grain areas. These addition costs are also included in the primary 
cost of the products. 

All of these aspects reflect on the content and the ways of forming the accounting 
information about the agriculture costs. Grounds of the expenses and production accounting are 
different types of accounting documents. 

 Reporting sheet about the works carried out with a tractor (harvester). This document reports 
about the works carried out with agriculture machines, the used fuel, wages and salaries; 

 Reporting sheet about the manual labor – this document is being formed on a daily basis for 
the different crops and for the wages of the workers. 

 List of manual labor - monthly generalization of the information about the total work carried 
out in the different crops; 

 Labor sheet – monthly generalization of the salaries and wages of the workers for the work 
they have done; 

 Load list for the received (delivered) grain production (Road-transfer order) – marks the 
grain production movement; 

 Warehouse receipt; 
 Certificate for drying, sorting, cleaning and processing the grain products – this document is 

formed by a commission for determining the real quantity of the processed production; 
 Certificate for receiving the row and rich grain fodder – the quantity of received fodder is 

put on the list for the administrators; 
The data from all of the primary documents is being generalized in the Production report. 

The document is formed separately for every single crop in the beginning of the accounting period. 
The expended costs are marked by the items of calculation, and the total grain production – by 
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quantity and quality [7, p110-111].  
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ВІДТВОРЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО АБО 
ЛІЗИНГ 

 

The article is devoted to reproduction of noncurrent assets by their acquisition, modernization, reconstruction, 
their capital construction or taking them on lease. Compared credit with finance lease and capital construction with 
operating lease.  

Key words: capital construction, finance lease, operating lease, noncurrent assets, recovery of noncurrent 
assets 

 

Стаття присвячена висвітленню питання відтворення необоротних активів шляхом їх придбання, 
модернізації, реконструкції, тобто їх капітального будівництва або беручи в лізинг. Порівнюється кредит з 
фінансовим лізингом та капітальне будівництво з оперативним лізингом. 

Ключові слова: капітальне будівництво, фінансовий лізинг, оперативний лізинг, необоротні активи,  
відновлення необоротних активів 

 

Актуальність дослідження питань відтворення необоротних активів в Україні 
обумовлена тим, що неможливо підняти рівень життя людей та конкурувати на ринках 
західно-європейських країн в умовах неефективності виробництва, низької якості продукції, 
підвищення ризику нещасних випадків на виробництві, низької продуктивності через 
зношеність машин та обладнання.  

В Україні поширюється тенденція значного погіршення стану суб’єктів 
господарювання. Результати роботи підприємств і всього національного господарства 
свідчать про це. При заміні зношених і морально застарілих основних засобів та 
нематеріальних активів, впровадженні прогресивних технологій можливе прискорення 
темпів розвитку підприємств. Вирішення цих проблем визначає необхідність залучення 
значних фінансових ресурсів. 
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Питанням дослідження капітального будівництва та лізингу присвячено наукові праці 
багатьох вітчизняних авторів, серед яких Ф.Ф.Бутинець, М.М.Великанова, О.М.Гордієнко, 
В.Г.Олюха, Е.О.Соколова, Н.С.Рязанова, О.О.Цогла та зарубіжних вчених таких, як 
Х.Андерсен, Д.Майес, А.Офер. 

Метою статті є дослідження бухгалтерських ризиків, пов’язаних з капіталізацією, 
порівняння різних способів відтворення необоротних ативів, а саме фінансового лізингу з 
кредитом та капітального будівництва з оперативним лізингом в сучасних ринкових умовах, 
визначення ефективного інструменту фінансування за різних умов діяльності підприємства.  

Існують різні форми простого і розширеного відтворення основних засобів. До форм 
простого відтворення основних засобів відносять: 1) заміна застарілих засобів праці; 2) 
капітальний ремонт. До форм розширеного відтворення: 1) нове будівництво; 2) розширення 
діючих підприємств; 3) технічне переозброєння, модернізація обладнання. 

Щоб конкурувати на ринку кожному суб’єкту підприємницької діяльності необхідно 
постійно створювати, відновлювати, розширювати, модернізовувати підприємство – 
обладнання, устаткування, через капітальне будівництво. 

Капітальне будівництво – процес створення нових, а також розширення, 
реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, об'єктів виробничого і 
невиробничого призначення, пускових комплексів (з урахуванням проектних робіт, 
проведення торгів (тендерів) у будівництві, консервації, розконсервації об'єктів, утримання 
дирекцій підприємств, які будуються, а також придбання технологічного обладнання, що не 
входить до кошторису об'єктів) [1]. 

Будівництво підрядним і господарським способами підприємство-замовник відносить 
витрати на субрахунок 151 «Капітальне будівництво». Зарахування на баланс збудованого 
об’єкта замовник відображує за дебетом 10 «Основні засоби» та кредитом 15 «Капітальні 
інвестиції». Облік витрат на проведення модернізації, модифікації, дообладнання основних 
засобів та нематеріальних активів ведуть на субрахунках 152 «Придбання (виготовлення) 
основних засобів» та 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів».  

Стаття «Капітальне будівництво» як складова балансу та в перспективі Звіту про 
фінансовий результат має велике значення і несе багато ризиків, можливостей для 
зловживання та недостовірного відображення інформації в обліку. Існують кілька моментів,  
якими підприємство може маніпулювати: 

1. Витрати, що їх підприємство капіталізує 
2. Дата вводу в експлуатацію 
3. Переоцінка і визнання об’єкту капітального будівництва 

Особливо ці ризики виявляються при капіталізації витрат на нематеріальні ресурси. 
Варто згадати прецедентну історію компанії WorldCom. Питання стоїть класично: відносити 
на затрати (відразу списувати у зменшення прибутку) або капіталізувати (створювати в 
балансі актив, який потім буде амортизуватися або переоцінюватися)? Капіталізувати 
створені всередині компанії нематеріальні активи можна тільки в тому випадку, якщо вони 
відповідають всім встановленим критеріям визнання такого активу, а саме: 

• компанія повинна цей актив контролювати, тобто мати на нього легальні права; 
• актив повинен бути відокремлений від компанії, тобто компанія повинна мати 

можливість цей актив продати, віддати в оренду або обміняти на інший актив; 
• у компанії повинна бути обгрунтована впевненість у тому, що цей актив у 

майбутньому принесе їй економічну користь; 
• вартість активу можна достовірно оцінити (вона повинна бути підтверджена) [2]. 
Отже, всі ці критерії не є абсолютними. Вони вимагають інтерпретації з боку 

менеджерів і бухгалтерів компанії, її аудиторів, які повинні уважно проаналізувати 
відповідність активу, що капіталізується, зазначеним принципам. Наприклад, деякі компанії 
намагаються капіталізувати витрати на навчання своїх співробітників як нематеріальні 
активи, які повинні принести цінність в майбутньому. Однак такі активи компанія не 
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контролює. Співробітники можуть звільнитися або захворіти. Такий актив також не можна 
відокремити від компанії – продати або передати в оренду.  

Отже, часом у компаній може виникнути серйозна спокуса капіталізувати певні 
витрати у вигляді нематеріальних активів, оскільки це одна з «сірих зон» фінансової 
звітності, де велике значення може мати інтерпретація принципів. 

Основну частку у фінансуванні необоротних активів складає власний капітал, так як 
довгостроковий кредит видається банками вкрай рідко через високий рівень фінансового 
ризику. Тому певну увагу слід приділити лізингу. Лізинг використовується для швидкого та 
ефективного оснащення підприємств новою технікою та технологіями. 

Більшість суб'єктів господарювання не мають достатніх фінансових ресурсів для 
самостійного придбання нового устаткування, а використання кредитів невигідно. Фактично 
єдиним ефективним шляхом вирішення завдання розширення виробничої потужності 
підприємств та здійснення капітальних вкладень є лізинг. 

Лізинг – найпоширеніший метод фінансування оновлення виробництва. Лізинг виник 
на основі розвитку орендних відносин, що спрощує сприйняття лізингу. 

Взагалі суть лізингу полягає в тому, що надається лізингодавцем майно у 
користування лізингоодержувачу і право користування таким майном приносить 
підприємству прибуток. Через це немає сенсу здійснювати придбання майна у власність, 
якщо є можливість отримати його у користування дешевше, а решту коштів можна буде 
сплачувати поступово протягом тривалого періоду часу із виручки, яку принесе об’єкт 
лізингу. 

Об’єктом лізингу є будь-яке нерухоме і рухоме майно, яке може бути віднесене до 
основних фондів: машини, устаткування, транспортні засоби, обчислювальна та інша 
техніка, будинки, споруди; окремі види нематеріальних активів [3]. 

Рухоме та нерухоме майно орендується оперативним або фінансовим лізингом, а 
окремі види нематеріальних активів – шляхом селенга. Селенг передбачає передачу суб’єкту 
підприємницької діяльності у використання і розпорядження майнових прав юридичних і 
фізичних осіб за визначену плату. 

Фінансовий лізинг – це оренда з правом викупу предмета лізингу в кінці строку. 
Головна відмінність від кредиту полягає в тому, що лізинг має спрощену процедуру 
оформлення для клієнта (реєстрацію, страхування здійснює лізингова компанія) і певні 
податкові пільги для юридичних осіб. Для отримання лізингового фінансування не потрібно 
оформлення застави, оскільки предмет лізингу належить лізинговій компанії, а право 
власності переходить до клієнта після повної виплати лізингових платежів, а беручи кредит 
необхідно оформлювати заставу. І ще перевага лізингу в тому, що він може бути наданий в 
іноземній валюті.  

Лізингові компанії несуть ризик повернення об’єкта, тому встановлюються більш 
жорсткі вимоги щодо технічного обслуговування об’єкту лізингу. Дуже часто 
лізингоотримувач хоче зекономити грошові кошти, пропускаючи необхідні процедури 
технічного обслуговування. Також існує ймовірність того, що не завжди підприємство може 
взяти в лізинг обладнання, яке йому необхідне, тому що лізингові компанії мають у власності 
те майно, котре буде користуватися на ринку попитом, тобто стандартизоване. Фінансовий 
лізинг в деяких випадках має більш високу вартість у порівнянні з кредитом. 

Порівнюючи капітальне будівництво та оперативний лізинг можна зробити висновок, 
що якщо підприємство має в наявності кошти і може дозволити вкласти їх в будівництво, 
звичайно, тоді капітальне будівництво є більш прийнятним для нього. Вкладаючи кошти, 
можна збудувати новий об’єкт і бути його власником і в майбутньому не платити орендні 
платежі. Можна, також, взяти кредит, але є ризик не отримати його. Маючи свій об’єкт, в 
подальшому його можна здавати в оренду і отримувати дохід і тим самим окупити його 
вартість. Ще перевага в тому, що будівництво відбувається під стандарти замовника і в 
подальшому виникає економія грошових коштів на перебудові. Але таке відтворення 
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зумовлює вилучення оборотних коштів підприємства, без яких неможливо існувати 
підприємству. 

А в оперативному лізингу є перевага одержання прибутку без придбання необоротних 
активів у власність, зниження фінансових ризиків, зв’язаних з моральним старінням і 
необхідністю прискореного відновлення необоротних активів, але існує і недолік як 
недоотримання доходу у формі ліквідаційної вартості основних засобів. 

Отже, коли підприємство збирається здійснювати відтворювання необоротних 
активів, обирається один із варіантів або придбання активів у власність, їх реновація, або 
придбання у лізинг, тобто на орендній основі. Приймаючи рішення, необхідно брати до 
уваги усі переваги та недоліки. 
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The article is concentrated on the Slovak  the insurance and commercial insurance market of part of the 

financial market in Slovakia.The Slovak commercial insurance market is well-developed. As many as 21 commercial 
insurance companies, of this number 21 associated in the Association of Slovak Insurers, operated in the Slovak 
Republic until 31.12.2013. Development of insurance in the area of life insurance in recent years is more dynamic than 
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which is about 62 percent in favour of life insurance. 
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1. Introduction  
At present, our society is undergoing a period of important changes in both the social and 

economic fields. The Slovak insurance sector has gone through a period that has significantly 
affected its development by economic changes, mainly by the introduction of a market economy 
and the privatization of stateowned property. The development of the insurance market in Slovakia 
accelerated after 1990, when Slovenská poisťovňa lost its monopoly position. An important 
landmark in the insurance field was the adoption of the Act of the National Council of the SR No. 
24/1991 Zb. on Insurance, as amended by subsequent legislation. Slovenská štátna poisťovňa was 
first turned into a stateowned company, and as of January 1, 1992 it became a jointstock company 
with the name Slovenská poisťovňa, a.s. In the process of demonopolization of the insurance 
business, other insurance companies, in the form of jointstock companies, were formed 
(Kooperativa, Otčina, Union, and so forth). Also, several foreign insurance companies obtained a 
license to operate on the territory of Slovakia, usually founding subsidiaries here. 

The Act No. 24/1991 Zb. created conditions for the democratization of the insurance 
business, enabled the entry of foreign capital and thereby the formation of a competitive 
environment in the insurance market. In this Act, the supervision over insurance businesses has 
been established. The position of the authority supervising the insurance business has been 
delineated by the Act No. 25/1991 Zb.  

Another legislative step was the adoption of the Act of the NC SR No. 306/1995 Zb., 
amending Act No. 24/1991 Zb. on Insurance Business. The transition from special insurance funds 
to reserves has been made thereunder. A solvency tool for insurance companies conforming to the 
standards in place in developed countries has been introduced. Another legislative step was Act No. 
95/2002 Zb. on Insurance Business and Act No. 8/2008 Zb. on Insurance Business. 

2. The commercial insurance market a part of the financial market in Slovakia 
The commercial insurance market is a part of the financial market. Besides the insurance 

market, the financial market is comprised of the money market, capital market, foreign exchange 
market and market in precious metals. The division of the financial market into the five said 
segments is purposeoriented and historically limited. It needs to be mentioned that no sharp 
dividing line can be made between the respective financial market segments. These segments are 
interlinked by tools, entities, operations, ownership and the like.  

The insurance market, being a segment of the financial market, is characterized by certain 
special features. It represents a system of different market tools and regulatory measures, which 
provide for the flow of funds and insurance services between insurance market participants in 
accordance with the principle of conditional recovery and nonequivalence.  

The insurance market is the place at which supply and demand for insurance protection 
meet.  
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Insurance services, i.e. services of insurance protection, are specific goods sold on the 
insurance market. A need for insurance protection arises in each society due to the existence of 
different risks. Such risks have objective and subjective character and are divided accordingly. The 
insurance sector, as one of the branches of the national economy, offers its respective goods (money 
services, i.e. insurance) on the insurance market. Insurance helps to resolve the main problems that 
may arise as a result of extraordinary and unexpected events. By this token, insurance performs the 
function of stabilizing the economic standard of business entities and the standard of living of 
private persons and has an irreplaceable part to play in the financial management of businesses and 
family budgets. The basis of insurance lies in the objective existence of risks that pose a danger to 
nature and any human activity. Humans should naturally strive to reduce the risks and the likelihood 
of losses caused thereby. Nevertheless, if we were to take the population of Slovakia, being the 
main market entity, as a whole, we would find out that insurance ranks the lowest in their personal 
consumption ladder. It needs to be mentioned that the proportion of life assurance to nonlife 
insurance is unsatisfactory in Slovakia compared to developed economies. As an example, this 
proportion in Japan is 78 to 22, in England it is 67 to 33 and in France 61 to 39 (CEA Number of 
companies, 2013). In Slovakia, the proportion of life assurance to nonlife insurance is 57 to 43.  

Depending on the line of its business, an insurance company may carry out two different 
types if activities, namely those in the insurance market itself i.e. matching insurance supply and 
demand, and in the investment insurance market, being a part of the financial market i.e. investing 
free funds.  

Table 1  
Premiums Written by Members of the Slovak Association of Insurance Companies, 

total (in euro) 31.12.2013 and insurance market in Slovakia 
Premiums Written (in euro) 31.12.2013,  insurance market 

 
Insurance Companies Premiums written % 

1 AEGON  Životná poisťovňa, a.s. 38 145 1,76 
2 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 572 267 26,38 

3 
AXA životní poisťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského 
štátu 

62 535 2,88 

  4 AXA poisťovňa  a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 11 562 0,53 

  5 
BASLER Lebensversicherung - AG, pobočka poisťovne z iného 
členského štátu 

5 830 0,27 

6 
BASLER Sachversicherung - AG, pobočka poisťovne z iného 
členského štátu 

3 926 0,18 

  7 
ČSOB  
Poisťovňa, a. s. 

 
81 164 

3,74 

  8 
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského 
štátu 

2 611 
 

0,12 
  9 ERGO životná poisťovňa, a.s. 19 569 0,90 
10 Generali Slovensko poisťovňa, a. s. 174 346 8,04 
11 Groupama poisťovňa.a.s. 4 822 0,22 
12 ING Životná poisťovňa, a. s. 78 889 3,64 
13 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.VIG 171 263 7,89 
14 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., VIG 509 078 23,46 
15 MetLife Amslico poisťovňa a. s. 126 058 5,81 
16 Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. 9 656 0,45 
17 Poisťovňa Poštovej banky, a. s. 69 285 3,19 
18 Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. VIG  41 524 1,91 
19 UNION poisťovňa, a. s. 108 139 4,98 
20 UNIQA poisťovňa, a. s. 6 330 0,30 
21 Wüstenrot poisťovňa, a. s.. 59 825 2,76 
22 Slovenská kancelária poisťovateľov 11 0,00 

 Total 2 169 678 100,00 
            The Slovak Association of Insurance Companies, Bratislava 2014 
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Business objects pursued by an insurance company in the insurance market proper consist of 
insurance, reinsurance and other associated activities.  

The investment insurance market is based on the fact that insurance operates on the principle 
of raising reserves to eliminate the negative financial impacts of random events on the insured. Each 
insurance company must try to behave as a business entity and to invest temporarily free funds so as 
to make profit. The insured, in their role of indirect market participants, must believe that their 
insurance company will find the right spot in the financial market in which to place money.  

The insurance market in developed economies is populated by many insurance companies. 
Each of them gets involved in this market by offering different insurance products and is interested 
in covering the widest possible segment (insurance market coverage). Competitor insurance 
companies keep track of the size of the insurance market covered and try to gain as large a share in 
it as possible by offering new types of insurance products.  

As was mentioned before, 22 commercial insurance companies are operating in the Slovak 
insurance market nowadays. Figures on the relative shares of 22 of these companies, which are 
affiliated with the Slovak Association of Insurance Companies, are contained in the table given 
below (see Tab.1  Premiums Written by Members of the Slovak Association of Insurance 
Companies a.s. of December 31, 2013, expressed in euro).  

The insurance market formed by European countries may be designated as the greatest and 
most developed market of the world. The shares of respective continents in the global market are as 
follows: Europe 32%, Americas 35% (of which North America accounts for 33% and Latin 
America for 2%), Asia 30%, Africa 1% and Oceania 2%. 

In the countries of the European Union, insurance businesses and the insurance sector 
represent a very important part of their economies. The main and core principle of the EU insurance 
market is to make arrangements so that each insurer encounters the same conditions across the 
whole territory of the EU when pursuing insurance business. This requires that the classification of 
insurance companies and classes of insurance be adjusted in all the member countries.  

3. Conclusion 
In conclusion it is possible to note that the insurance business, both worldwide and in 

Slovakia, undergoes development and changes all the time, to which the insurance market 
participants must constantly adjust. One of such changes consists of the unification of the European 
insurance market.  

The Slovak insurance is well-developed. As many as 21 commercial insurance companies, 
of this number 21 associated in the Association of Slovak Insurers, operated in the Slovak Republic 
until 31.12.2013. Development of insurance in the area of life insurance in recent years is more 
dynamic than in non-life insurance. In Slovakia, the proportion of life assurance to nonlife 
insurance is 57 to 43.  
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This article provides justification essence of socio-economic security, the factors of influence. Overview main 
conceptual approaches to the definition of "socio-economic security" and presents the author's vision of the essence of 
this concept in the context of an effective system of social and economic security engineering company. 
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У статті здійснено обґрунтування сутності соціально-економічної безпеки підприємства, визначено 
фактори впливу на неї. Узагальнено основні концептуальні підходи до визначення категорії “соціально-
економічна безпека підприємства” та подано авторське бачення сутності цього поняття у контексті 
формування ефективної системи соціально-економічної безпеки машинобудівного підприємства. 

Ключові слова. Економічна безпека, соціально-економічна безпека, машинобудівне підприємство, 
соціально-економічна система, небезпеки, загроза, персонал, кадровий потенціал. 

 

Актуальність дослідження. На сьогодні функціонування економіки України 
ускладнюється впливом світової фінансової кризи та політичної нестабільності в країні. 
Умови, що склалися, поставили на межу виживання низку промислових підприємств, які ще 
донедавна вважалися успішними й такими, що стабільно функціонують. Не стали винятком й 
машинобудівні підприємства України, діяльність яких відбувається під впливом факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища.  

Саме в умовах динамічно мінливого зовнішнього середовища, а також і внутрішнього, 
поглиблюються протиріччя в економічних відносинах вітчизняних підприємств, з’являються 
певні загрози для їх ефективного та стабільного розвитку. Запобігання та скорочення 
негативного впливу сукупності зовнішніх і внутрішніх загроз можливе шляхом 
попередження та своєчасної реакції на них через забезпечення формування системи 
соціально-економічної безпеки у межах загальної системи управління підприємством.  

У даний час більшість наукових досліджень присвячено проблемам 
загальнодержавної та регіональної економічної безпеки, в економічній літературі 
розглядаються також питання й економічної безпеки на мікрорівні. Зазначеній проблематиці 
присвятили свої праці Б. Андрушків, О. Бандурка, Т. Васильців, М. Войнаренко, О. 
Герасименко, Л. Донець, С. Кавун, Г. Козаченко та ін. [1,2, 4-10]. Однак окремий науковий 
напрямок, що розглядає проблеми саме соціально-економічної безпеки – як важливої 
компоненти економічної безпеки – у комплексі ще не сформовано. Серед фахівців, які у 
своїх роботах розглядали окремі аспекти соціально-економічної безпеки машинобудівних 
підприємств, слід назвати таких, як: О. Бєляєв [3], О. Ляшенко [11]. У сучасних умовах 
трансформаційної економіки України виникає необхідність розроблення наукових підходів 
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до формування ефективної системи соціально-економічної безпеки машинобудівного 
підприємства з врахуванням сучасних реалій. 

Мета.  Метою статті є узагальнення основних концептуальних засад до визначення 
категорії “соціально-економічна безпека підприємства” та подання авторського бачення 
сутності цього поняття у контексті формування ефективної системи соціально-економічної 
безпеки машинобудівного підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Машинобудівне підприємство є активною соціально-
економічною системою, що розвивається під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього 
середовища, які можуть здійснювати позитивний, а також й негативний вплив на її 
функціонування. Сьогодні бачимо яскравий приклад того, як окремі елементи економічної та 
політичної кризи залишають свій негативний відбиток на діяльності багатьох промислових  
підприємств, у т. ч. і машинобудування, що проявляється, насамперед, у масовій збитковості 
та низькій рентабельності їх виробництва, цінових та структурних диспропорціях, 
недостатньому рівні конкурентоспроможності, незадовільній структурі балансу на рівні 
підприємств галузі, дефіциті обігових коштів, неплатоспроможності, незбалансованості 
відтворювальних процесів тощо. Зазначені факти актуалізують питання організації протидії 
кризовим явищам у межах створення дієвої системи соціально-економічної безпеки. Це, в 
свою чергу, потребує поглибленого наукового вдосконалення теорії та практики формування 
власне соціальної компоненти забезпечення економічної безпеки машинобудівного 
підприємства.  

Соціально-економічна безпека підприємства – це стан, при якому злагоджені дії 
персоналу підприємства запобігають потенційним і відображають реально впливаючі 
економічні загрози. Забезпечити соціально-економічну безпеку підприємства – означає 
максимально результативно використовувати кадровий потенціал щодо недопущення 
дестабілізації господарської діяльності підприємства. Своєю чергою, управління соціально-
економічною безпекою підприємств – це безперервний процес, що здійснюється персоналом 
підприємства з метою виявивлення, оцінювання та відстеження економічних загроз шляхом 
формування заходів, спрямованих на зниження їх негативного впливу на конкретний суб’єкт 
господарювання. Механізм управління соціально-економічною безпекою підприємства 
включає в себе принципи управління соціально-економічною безпекою, органи й об’єкти 
управління, а також нормативне забезпечення організації управління соціально-економічною 
безпекою підприємства [3, с. 49]. 

Однією з найголовніших складових економічної безпеки підприємства, установи, 
організації вважається її соціальна компонента. Оскільки співробітники впливають на всі 
аспекти життєдіяльності фірми, вони невід’ємно пов’язані з її ефективною діяльністю. З 
огляду на це, соціально-економічна безпека визначається як комплекс дій та 
взаємовідношень персоналу, при якому відбувається ефективне економічне функціонування 
підприємства, його здатність протистояти внутрішнім і зовнішнім впливам і загрозам, 
пов’язаним з персоналом, діагностика та прогнозування впливу персоналу на показники 
роботи, його інтелектуальний потенціал та трудові відносини загалом.  

Категорія “соціально-економічна безпека”, її складові частини та напрямки 
забезпечення представляють собою на сьогодні недостатньо вивчену галузь. Для 
оптимального управління ресурсами підприємства, ефективного їх використання, 
забезпечення сталого конкурентоспроможного функціонування підприємства, підвищення 
ефективності системи управління потрібно розробити ефективну систему соціально-
економічної безпеки підприємства. Саме така система та механізми її забезпечення 
передбачають вирішення завдань соціально-економічної безпеки не тільки спеціально 
створеним підрозділом, а при активній участі всіх відділів і служб підприємства у межах 
покладених на керівників структурних підрозділів обов’язків та відповідальності [11, с. 180].   

Слід відмітити, що головна роль у забезпеченні соціально-економічної безпеки 
підприємства належить його персоналу, кадровий потенціал – це основний ресурс 
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підприємства. Тільки він забезпечує отриманню прибутку, але водночас є й джерелом всіх 
внутрішніх загроз соціально-економічній безпеці. 

Враховуючи вище викладені моменти, вважаємо, що у контексті формування 
ефективної системи соціально-економічної безпеки підприємства доцільно виділити такі 
основні її складові (підсистеми):  

- безпека здоров’я – створення безпечних умов праці співробітників, запобігання 
травматизму, професійним захворюванням на підприємстві; 

- фізична безпека – виконання комплексу заходів, щодо недопущення зовнішніх 
небезпек персоналу, пов’язаних з їх службовою діяльністю, або членам їх сімей;  

- фінансова безпека – грошова забезпеченість, яка відповідає обсягу, кваліфікації, 
якості виконаної роботи; впевненість працівників у своєму робочому місці, стабільності 
оплати праці,  

- інтелектуальна безпека – рівень володіння сучасними знаннями, впровадження 
новацій у розвиток персоналу, підвищення рівня професійних знань, навичок, умінь, 
стимулювання прояву ініціативи та здібностей шляхом створення гнучкої системи 
преміювання у відповідності з розвитком науково-технічного прогресу; 

- кар’єрна безпека – професійно-кваліфікаційне та посадове просування працівників, 
заохочення в підвищенні своєї кваліфікації до вимог функціональних обов’язків, в гарантіях 
виробничого зростання, отримання шансів для самореалізації на робочому місці; 

- адміністративно-незалежна безпека – забезпечення об’єктивного оцінювання 
результатів праці та виявлення потенціалу кожного працівника, неможливість призначення 
непідготовлених і некомпетентних кадрів, що знаходяться у родинних стосунках з 
власниками (засновниками, акціонерами тощо) підприємства, на керівні посади, на які 
заслужено претендують перспективні та досвідчені співробітники;  

- технологічна безпека – система аналізу та прогнозування, направлена на створення 
сучасного обладнання робочого місця, новітніх технологій, використання передового 
досвіду; 

- пенсійно-страхова безпека – соціальний захист працівників, їх страхування, 
преференції якісного медичне обслуговування; 

- патріотична безпека – створення психологічного клімату в колективі на основі 
позитивного відношення до підприємства, психологічної об’єднаності працівників навколо 
загальних цілей;  

- антиконфліктна безпека – узгодженість, безконфліктність спілкування на 
соціальному та особистісному рівнях, товариська допомога, вимогливість до себе та інших в 
інтересах виробництва;  

- психолого-комунікаційна безпека – сприяння позитивним міжособистісним 
комунікаціям, створенню сприятливого мікроклімату, врахування інтересів і побажань 
працівників по вертикалі та горизонталі, доброзичливий та шанобливий стиль спілкування 
“керівник-підлеглі”; 

- естетична безпека – проведення загальноосвітніх семінарів, конференцій, групових 
дискусій; мотивація задоволення персоналу своєю роботою; поліпшення власного іміджу 
кожного працівника. 

Зрозуміло, що усі ці складові повинні діяти не окремо одна від одної, а комплексно в 
системі, оскільки вони пов’язані між собою різноманітними та часто завуальованими 
зв’язками та впливами.  

Висновки. Враховуючи вищевикладений матеріал, можна сказати, що економічна та 
соціальна безпека – це важливі складові безпеки підприємства та національної економіки 
загалом, які дозволяють зберігати стійкість до зовнішніх і внутрішніх загроз. Власне крізь 
призму соціальної компоненти вдається забезпечити загальну економічну безпеку 
підприємства. Це вказує на те, що саме сформована професійна команда менеджерів здатна 
реорганізувати збиткове підприємство і вивести його в лідери, і, навпаки, безграмотне 
управління, недбале виконання обов’язків, відсутність трудової дисципліни можуть 
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призвести прибуткове підприємство до банкрутства. Завдання менеджменту підприємства – 
пошук та створення конкурентних переваг, наявність яких та їх відповідність цілям і 
завданням підприємства може забезпечити йому соціально-економічну безпеку. В 
зазначеному контексті основними напрямками кадрової політики підприємства повинні 
бути: визначення потреби у робочій силі як за кількістю, так і за якістю, обґрунтування форм 
її залучення та використання. Це відноситься як до підвищення кваліфікації, постійного 
розвитку персоналу, так і до створення умов для повного прояву стимулів до 
високопродуктивної праці з боку кожного працівника.  
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ ЦІН АКТИВІВ З 
НЕОДНОРІДНИМИ ТРЕЙДЕРАМИ 

 

У статті проведено огляд існуючих підходів до моделювання процесу ціноутворення на фінансовому 
ринку з урахуванням впливу різних груп інвесторів. За особливостями методів прийняття рішень трейдерів 
розділено на прихильників технічного та фундаментального аналізу, а їхній вплив на ціну фінансового активу 
визначається очікуваннями трейдерів та їхньою часткою на ринку. У статті запропоновано модифікації 
моделей, які дозволяють врахувати поведінкові аспекти процесу ціноутворення, зокрема,так званий «ефект 
натовпу». 

Ключові слова: фінансовий ринок, фінансовий актив, неоднорідні очікування трейдерів, ефект 
натовпу, ціноутворення активів. 

 

In the article the review of existing approaches to modelling of process of pricing in the financial market 
taking into account influence of different groups of investors is done. Behind features of trader’s decision-making 
methods it is divided into supporters of the technical and fundamental analysis, and their influence on the price 
financial actives is defined by expectations of traders and their shares on the market. The modifications of models 
which allow to consider behavioral aspects of  pricing process, in particular, so-called «effect of crowd» is offered in 
the article. 

Keywords: financial market, financial asset, heterogeneous traders expectations, effect of crowd, asset pricing. 
 

Modern financial markets are characterized by high volatility, which is accompanied with 
frequent collapses and crises. So the next logical question is about the reasons for this market 
dynamic. Obviously, the greatest influence on fluctuations in the financial market has the 
emergence of new information, but it is clear that changes in fundamental factors can not be 
accompanied by such strong oscillations, that are observed in practice. Moreover, practice shows 
that the most dramatic changes in the prices of financial assets can be seen exactly when apparent 
reason in the form of news regarding fundamental factors are not observed. Therefore, it is 
reasonable to assume that the behavior of financial market participants (including rational) has a 
significant influence on the dynamics of the asset prices.  

The financial markets should be investigated as economic systems which are under the 
influence of a large number of the agents acting at the same time and very quickly reacting on the 
new information. Heterogeneity of their expectations can cause instability of the financial market 
and complexity of its dynamics. The financial markets are characterized by high volatility and sharp 
changes of dynamics. It is natural that emergence of new information affects the market, however, 
changes of fundamental factors don't consider all variables influencing the price of assets. 

Approach according to which distinguish various groups of investors, proceeds from the 
assumption that behavior of rather rational participants of the market also notable influence on the 
price of financial assets. Usually distinguish agents of two types: who operate the fundamental 
analysis in decision-making on sale and purchase of financial assets (fundamentalists), and who 
operate thus the technical analysis (chartist). 

More recent scientific developments in this area proposed by Chang (1999), Lui and Mole 
(1998) and Menkhof (1998). In this direction works of modern scientists develop: W. A. Brock, C. 
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H. Hommes [1, 2], M. Frenkel [3],  B. LeBaron, B. Arthurs, R. Palmer [4], T.  Lux [5], F. 
Westerhoff [6] and other. 

Fundamentalists compare the real price of a financial asset with its fundamental price and 
predict that the price will move towards the fundamental. So they buy undervalued assets and sell 
overvalued. On the basis of empirical observations over the financial markets and taking into 
account their complex  dynamics it is possible to assume that the speed of the movement of the 
price from real in fundamental is nonlinear function, for example, quadratic. Then the price, 
predicted by the fundamentalists, is determined by a formula: 

 
2*

1 )( ttt ppp   , (1) 

where 1tp  – the expected price of the asset; 

*
tp  – the fundamental asset price at the moment; 

tp  – the real price of the asset at the moment; 

  – model parameter. 
Moreover, the model parameter   may be positive or negative, and the sign is determined 

by the rule: 

If 0*  tt pp , then 0 ; 

If 0*  tt pp , then 0 . 

So, if the deviation from the fundamental price is great, the speed of the movement of the 
real price to the fundamental will be more, than when a deviation small. The more is deviation, 
more profit participants of the market can get, but their reaction must be very fast. 

As a rule of decision making by market participants, guided by fundamental factors alone do 
not take into account the previous financial asset prices, it can be called cybernetic terminology. 

Unlike fundamentalists, chartist predict the price of a financial asset on the basis of its 
previous prices, i.e. there is a positive feedback. If chartist don't consider fundamental factors 
(“pure chartist”) at all, the rule of forecasting of the price in the next period for them can be written: 




 



1

1
i

itt pp      (2) 

where   – model parameter; 

  – depth consideration of past asset prices. 

If the total amount of financial market participants is equal to N, then  denote 
fN   the part 

of those of them who are guided by fundamental analysis, and 
cN   - the part of adherents of 

technical analysis, that the chartists. Obviously, the equality is: 

1 cf NN . 
We will remind that in the theory of the effective market, the fundamental price of a 

financial asset is equal to its market price, and the forecast of future values of the prices of financial 
assets is impossible. If in the market are present both fundamentalists and chartist, and each group 
predicts future price of a financial asset by own rule, it is obvious that the actual future price is 
formed under the influence of expectations of two groups. Therefore it is possible to write down the 
following: 

 1
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, (3) 

where 1t  – random variable. 



 202

In this research it is possible to treat 1t as news which belong to this period, but can't be 

predicted. 
Consider the case where investors can change the way of making decisions that move from 

group of chartists to fundamentalists and vice versa. Then the number of traders in each group at the 
time obtained as follows: 
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where 1k and 2k  – model parameters. 

Bifurcation diagram for the parameters and the model (4)-(5) have the form shown in Fig. 1. 
Corresponding values of Lyapunov exponent are shown in Fig.2. The dynamics of the price changes 
with different model parameters is shown on Fig.  3. Enhancing this model could be consideration 
of a variety of groups of traders and their expectations about future asset prices. 

 
   a)       b) 

Fig. 1. Bifurcation diagram for the parameters and the model:  on a) and  on b) 
 

 
   a)       b) 

Fig. 2. Lyapunov exponenta for :   on a) and   on b) 

 
   a)       b) 
Fig. 3. The dynamics of the price changes with model parameters  =1 та  =1 on a) and  =18 та 

 =0,01 on b) 
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Characteristically, the simulated dynamic range has the same properties as the empirical 
data, such as asymmetry distribution, the presence of “heavy tails”. 

The mathematical methods and models may be used by investors to make decisions 
regarding the purchase and sale of financial assets as at the financial markets. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВВП УКРАИНЫ В 2004-2013 ГОДАХ 
 

The system of simultaneous equations for the components of GDP has been proposed in the article. The dummy 
variables have been used for modeling the structural shift in the dynamics of macroeconomic indicators after the 
financial crisis of 2009.  

Keywords: modeling, econometrics, GDP, final consumption expenditure, gross capital formation, net exports, 
structural shift, dummy variable. 

 

В статье предложена система одновременных уравнений для составляющих ВВП по использованию. 
Используется инструментарий фиктивных переменных для моделирования структурного сдвига в динамике 
макроэкономических показателей после финансового кризиса 2009 года. 

Ключевые слова: моделирование, эконометрика, ВВП, расходы на конечное потребление, валовое 
накопление, чистый экспорт, структурный сдвиг, фиктивная переменная. 

 

В экономической науке широко известны эконометрические модели макроэкономики 
Л. Клейна (для США), Г. Менгеса, Л.Вальраса, В. Леонтьева, Г. Тинтнера, Дж. М. Кейнса и 
ее модификации. Направления использования ВВП, по сути, показывают структуру 
макроэкономического спроса, которую в эконометрической модели впервые раскрыло 
кейнсианство. 

В данной работе целью стало построение системы одновременных уравнений 
компонентов ВВП по направлениям использования: 1) расходов на конечное потребление 
домохозяйств; 2) валового накопления основного капитала: 3) чистого экспорта (при этом 
расходы на конечное потребление государственного управления с учетом обслуживающих 
домохозяйства некоммерческих организаций задаются в модели экзогенно). 

Перечень предварительно задаваемых переменных в предлагаемой симультативной 
модели ВВП Украины представлен в табл. 1. 
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Таблица  1 
Переменные симультативной модели ВВП Украины 

Обозначение  Наименование русск./ англ. 
эндогенные переменные 

y1 
расходы на конечное потребление домашних 
хозяйств 

households final consumption 
expenditure 

y2 валовое накопление основного капитала gross capital formation 
y3 чистый экспорт  net exports 
y4 валовой внутренний продукт  gross domestic product 

предварительно заданные переменные 

x1 
индекс потребительских цен на товары и услуги, % 
к предыдущему году 

consumer price index, %  

x2 денежный агрегат М3 monetary aggregate 
x3 номинальная средняя зарплата rated average monthly salary 

x4 
среднегодовой курс доллара США к гривне, 
установленный НБУ 

average annual exchange rate US dollar 
to UAH by NBU 

x5 валовая прибыль  gross profit  
x6 среднегодовой индекс ПФТС average annual PFTS index 

x7 
фиктивная булева переменная, принимает значение 
«истина» после структурного сдвига 2009 г. 

dummy Boolean variable equal to value 
"true" after the structural shift 2009 

x8 
расходы на конечное потребление 
государственного управления и некоммерческих 
организаций, обслуживающих домохозяйства 

final consumption expenditure of public 
administration and non-profit institutions 
serving households 

 

На графике ВВП и валового накопления в Украине можно отметить структурный 
сдвиг в 2009 г. (см. рис. 1), связанный с последствиями мирового финансового кризиса конца 
2008-2009 года. Вследствие кризиса 2008-2009 гг. динамика большинства 
макроэкономических показателей резко изменилась: величина валового накопления 
основного капитала в 2009 г. уменьшилась по сравнению с 2008 г. практически на 50%, 
ежегодные темпы роста величин номинального ВВП и валового накопления стали 
существенно ниже, чем в период 2004-2008 г. 

 
Рис. 1. Динамика ВВП и валового накопления основного капитала в Украине  

в 2004-2013 гг. 
 

При попытке построить регрессии с явными структурными сдвигами в динамике 
исследуемых показателей исследователь наверняка столкнется с проблемой автокорреляции 
остатков, неприемлемой степенью аппроксимации исходного ряда и слабыми прогнозными 
качествами модели. Одним из простых способов учесть наличие в динамике структурных 
сдвигов является введение в эконометрическую модель фиктивных переменных (англ. 
«dummy» variables). 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

м
лн

.г
рн

.

ВВП (GDP)

Валовое накопление
(gross capital formation)

структурный сдвиг 



 205

Формально наличие структурного сдвига в динамике показателя может быть 
обнаружено в рамках теста Чоу. Так, для рассматриваемого ряда валового накопления 
основного капитала в Украине тест Чоу подтверждает неоднородность выборки на 
интервалах времени 2004-2008 и 2009-2013 года. Выбранные регрессоры для модели 
валового накопления основного капитала – валовая прибыль (х5) и индекс ПФТС (х6) для 
моделирования структурного сдвига 2009 года замещаются такими фиктивными 
переменными: 
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Кроме того, в регрессию для валового накопления вводится фиктивная булева 
переменная, корректирующая величину свободного члена на временном интервале после 
структурного сдвига: 
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С учетом введенных обозначений предлагается такой вид симультативной модели 
ВВП Украины в 2004-2013 годах: 

















ttttt

tttt

ttttttt

tttttt

xyyyy

xaybay

xaxaxaxaxaay

xaxaxaxaay

83214

3434131303

2727

||

6

||

26

|

6

|

26

||

5

||

25

|

5

|

25202

1414313212111101






            (4) 

где aij – коэффициенты структурной формы модели при факторных переменных для i-
й эндогенной переменной; 

bij – коэффициенты структурной формы при результирующих переменных для i-й 
эндогенной переменной; 

ai0 – свободные члены; 
εit – случайные величины в t-м наблюдении. 
Проверка рангового условия и условия порядка для системы (4) показывает ее 

переотождествляемость. Для оценки параметров системы (4) применим двухшаговый метод 
наименьших квадратов (далее - 2МНК). В связи с тем, что первые два уравнения системы (4) 
заданы в приведенной форме (т.е. исключительно через предварительно определенные 
переменные, структурные параметры и случайные величины), для оценки их параметров 
применим классический метод наименьших квадратов (далее - МНК). 

На основании официальных статистических данных [1-3] (см. табл. 2) были оценены 
параметры модели (4): 
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Таблица 2 
Статистические данные для оценки параметров уравнений модели (4) 

t 
y1, 

млн.грн 
y2*, 

млн.грн 
y3, 

млн.грн 
x1, 
% 

x2, 
млн.грн 

x3, грн. 

x4, 
UAH/ 
100 
USD 

х5**, 
млн.грн. 

х6** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2004 180399 73070 26487 109,0 125705 590 531,9 164931 139 
2005 252624 99876 3697 113,5 194071 806 512,5 184648 321 
2006 319383 134740 -15493 109,1 261063 1041 505,0 222901 413 
2007 423174 203318 -41168 112,8 396156 1351 505,0 311329 927 
2008 582482 264883 -75729 125,2 515727 1806 526,7 403573 695 
2009 581733 155815 -15296 115,9 487298 1906 779,1 380373 426 
2010 686082 199918 -31579 109,4 597872 2239 793,6 448595 802 
2011 865860 270 019 -80948 108,0 685515 2633 796,8 525882 834 
2012 962627 278 428 -114483 100,6 773199 3026 799,1 536461 425 
2013 1057781 228 474 -123763 99,7 840591 3265 799,3 497732 312 

* - в модели в качестве y2 взята сумма валового накопления основного капитала в Украине, изменения 
запасов материальных оборотных средств и приобретений за исключением выбытия ценностей по данным 
[1]; 

** - для оценки параметров второго уравнения системы (4) переменная х5 была заменена на фиктивные 
|

5x  и 
|

5x согласно формулам (1), а переменная х6 – на новые 
|

6x  и 
|

6x  согласно (2) 
 

Заметим, что параметры первого уравнение системы (2) оценивались МНК на 
основании преобразованных данных с целью предотвращения наличия ошибки 
мультиколлинеарности в модели регрессии. Второе уравнений системы (2) оценено 
классическим МНК. Третье уравнение системы (2) оценивалось 2МНК с применением 
техники предотвращения ошибки мультиколлинеарности. 

Расчет ВВП по использованию согласно модели (5) представлен в табл. 3. 
Таблица 3 

Расчет ряда ВВП на интервале 2004-2013 гг., млн. грн. 
t 

ty1
ˆ * ty2

ˆ * ty3
ˆ * x8** 

ty4
ˆ * 

1 2 3 4 5 6 

2004 173733 78774 28429 65157 346092 
2005 249990 98095 4334 85255 437674 
2006 328763 128024 -17440 105523 544870 
2007 421606 205944 -40928 135407 722029 
2008 582267 265051 -76212 176420 947526 
2009 593441 149602 -16717 191093 917419 
2010 696609 206618 -39252 228148 1092123 
2011 836909 266809 -73959 247148 1276906 
2012 973974 270434 -108056 284666 1421017 

2013 1054948 239192 -128494 292439 1458085 
* - значения получены автором по модели (5) 
** - официальные данные с портала [1] 
 

Высокая точность аппроксимации фактических значений исследуемых показателей 
уравнениями модели (5) проиллюстрирована на рис. 2. 
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Рис. 2. Сравнение фактических и модельных данных для компонентов ВВП Украины 

по конечному использованию 
Регрессионная статистика для уравнений системы (5) свидетельствует об 

адекватности построенных моделей и возможности использования их для целей 
прогнозирования (см. в табл. 4). 

Таблица 4 
Регрессионная статистика для уравнений системы (5) 

Модель 
Статистика  tŷ  2ŷ  3ŷ  4ŷ  

коэффициент детерминации R2 0,997 0,992 0,993 0,999 
эмпирическое значение статистики Фишера 461,64 104,88 505,68 - 
средняя относительная ошибка аппроксимации 1,6% 3,2 % 9,0% 0,6 % 

 
На основании прогнозных значений показателей (представленных в табл. 5) можно 

оценить прогноз величины ВВП Украины в 2014 г. (см. табл. 6). 
Таблица 5 

Прогнозируемые значения экзогенных переменных модели (5) 
переменная 

год 
x1, 
% 

x2, 
млн. грн 

x3, грн. 
x4, UAH/ 
100 USD 

х5
//, 

млн. грн. 
х6

//
  

x10, млн. 
грн. 

2014 112,11 9711772 34761 1188,72 5746003 4024 2800003 
1 - обнародованные данные Госкомстата Украины [1]; 
2 - обнародованные данные НБУ [3]; 
3 – прогноз автора, реальные данные пока не опубликованы Госкомстатом Украины; 
4 – значение индекса ПФТС в среднем за 2014 год по данным [2] 

Таблица 6 
Точечные прогнозы по модели (5) на 2014, млрд. грн. 

Год 1ŷ  2ŷ  3ŷ  4ŷ  

2014 1056 300 -33 1603 
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В связи с отсутствием пока на ресурсе [1] официальных данных о величине и 
направлениях использования ВВП Украины в 2014 г., точность прогнозирования оценить нет 
возможности.  

Резкий скачок курса доллара в начале 2015 года, негативное влияние военного 
конфликта в Луганской и Донецкой областях на все социально-экономические показатели 
Украины, - приведут к новому структурному сдвигу в динамике исследуемых 
макроэкономических показателей с 2015 года. Поэтому спецификацию предлагаемой 
симультативной модели (4) на основании новых данных 2014-2015 гг. необходимо будет 
изменить: включить в нее новые фиктивные переменные, учитывающие структурный сдвиг 
2014-2015 гг., и получить новые оценки для ее структурных параметров.  
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THE ASYMMETRIC EFFECT ON VOLATILITY OF LABOR MARKET 
TIMES SERIES 

 
The nonlinear econometric analysis of dynamic changes in labor force participation rate, nominal 

employment, unemployment rate and productivity in Ukraine has been investigated. Using the nonlinear asymmetric 
threshold TDAR model asymmetric in persistence to positive and negative disturbances has been evaluated. 

Key words: labor force participation rate, unemployment, asymmetries, shocks, volatility, times series. 
 

In terms of structural change and instability field of labor relations has been the various 
forms of asymmetry. Asymmetrical are natural, social and migration playback population dynamic 
mismatch between labor supply and labor demand, lack of coordination between the professional 
qualification structure of human resources and the needs of regional labor markets. 

Researchers justify the presence of socio-demographic, informational, structural, market, 
territorial and gender asymmetry in the labor market, considered various issues of spatial 
asymmetry of labor force allocation in regions [1], define indicators and factors of its formation. In 
particular, in [2] conducted an asymmetry analysis of trends in rural labor market; in [3] founded an 
asymmetry n the field of labor relations and indicated the factors that destabilize the social and 
labor market. However, in Ukraine remain unexplored question asymmetric reactions of labor 
market to macroeconomic shocks and disturbances depending on their size and direction. 

By modeling aggregate output and labor market indicators choice the theoretical framework 
for modeling based on different theories about their stochastic nature and the assumption of 
symmetry. However, theoretical models of real business cycle argue that technological shocks 
primarily affect the variance of output, and its level is described by a random walk model [4]. Many 
researchers believe that an important source of changes in GDP are positive variance of 
technological shocks and do not recognize the existence of theories of negative technological 
shocks, insisting that technological regress is rare. On the other hand, neo-Keynesian theory focuses 
on the demand shocks as a source of significant changes in the variance of output and price 
rigidities. They used to explain the short-term deviations from the natural rate of production, thus 
suggesting that the effect of both shocks is symmetrical. So if the observed fluctuations of output 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162&cat_id=36674�
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and employment are the result of demand shocks and significant technological innovations, the 
average positive shocks have a longer effect than negative shocks. As a result the degree of 
influence of positive and negative disturbances on economic activity, unemployment, employment 
and labor productivity will be asymmetric. 

Verify symmetry reactions to positive and negative shocks rows LFPR, UR, UROF, EMPL, 
PROD, RGDP, determining the labor force participation rate, unemployment, defined by ILO, 
registered unemployment rate, nominal employment, productivity and real gross domestic product.  
In accordance note that all rows have previously the process of removing cyclical seasonal 
movements from a series and extracting the underlying trend component of the series (depending on 
the statistical properties of series or using regression with dummy variables that determine the 
seasonal factors or by using seasonal adjustment multiplier based on moving average method). To 
detect asymmetry in the effects of different shocks persistence we consider modeling labor market 
indicators based on asymmetric autoregressive time series models. Stationary autoregressive AR(1) 
process 

 yt = φ yt-1 + εt ,                                                  (1) 
where φ – autoregressive parameters, and  εt ~ NID [0, σε

2], can be represented as MA(∞) - 
representation 

yt = 


0i

φj εt-j , 

which determines the effect of all previous disturbances. If the observed asymmetry series can be 
decomposed into two components [5], one of which measures the cumulative changes associated 
with the influence of positive shocks, and the other – changes associated with exposure to adverse 
disturbances 

yt = m + yp
t + yn

t ,                                                 (2) 
where m – constant,  

yp
t = 



0i

(φp)
j εt-j ,           y

n
t = 



0i

(φn)
j εt-j .                            (3) 

Equation (13) can be represented as a nonlinear model, which includes system 
  yp

t = φp y
p

t-1 + εt    and   yn
t = φn y

n
t-1  for all  εt  > 0 ;                     (4) 

     yn
t  = φn y

n
t-1 + εt    and   yp

t = φp y
p

t-1   for all  εt < 0 .                    (5)  
If φp = φn, then TDAR (1) model (2)–(3) is equivalent to the standard AR(1) model (1). If φp 

≠ φn, then the effect of positive shocks differs from the effects of negative shocks and threshold 
specification describes the asymmetry. 

Table 1 shows the results of parameter estimation asymmetric TDAR models corresponding 
symmetric models, and statistical significance likelihood ratio tests that characterize the 
performance of the domestic labor market. 

Testing asymmetric autoregressive models demonstrates a significant asymmetry in 
response persistence to shocks all investigated labor market indicators. Modeling shows that the 
labor force participation rate reveals asymmetry in the first difference of the logarithm of a series. 
The growth rate of percentage of economically active population responds differently to positive 
and negative shocks. In particular, the positive disturbance causes slight decrease, while negative 
disturbance causes increase. However according to the modeling results is negative disturbance 
three times larger and longer impact on the change in percent of economic activity than positive. In 
times of crisis households to prevent the loss of income increase their labor supply, in particular 
young people and older individuals show increased activity in search of work, causing growth in 
labor force participation rate. We can therefore say that long periods of economic instability and 
recession during 2002—2013 years and found a significant increase in asymmetric reactions of 
economic activity in response to negative shocks are causes growth labor force participation rate 
observed during this period and partially offset the negative impact of falling the total population of 
working age in the development process. 
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Table 1  
Evaluations of symmetric and asymmetric threshold autoregressive models and testing 

asymmetry 

Labor Force 
Participation Rate 

Registered 
Unemployment 

Rate 

Unemployment 
Rate (ILO) 

Productivity 
Nominal 

Employment 

Δ log LFPR UROF UR log PROD Δ log EMPL 

Para-
meter 

AR TDAR AR TDAR AR TDAR AR TDAR AR TDAR 
φ -0,29  0,01  0,01  0,07  -0,12  
φp  -0,14  0,09  0,08  0,02  0,02 
φn  -0,42  -0,04  -0,07  0,01  -0,26 
(σ^)2 0,007 0,006 5,265 3,815 54,66 34,99 0,236 0,151 0,011 0,010 
χ2 3,8769** 15,7865*** 21,8507*** 21,9083*** 2,7353* 

Δ4 log LFPR Δ4 UROF Δ4 UR Δ4 log PROD Δ4 log EMPL Para-
meter AR TDAR AR TDAR AR TDAR AR TDAR AR TDAR 
φ 0,36  0,73  0,57  0,84  0,36  
φp  0,34  0,46  0,71  0,81  0,02 
φn  0,46  0,88  0,37  0,45  -0,63 
(σ^)2 0,004 0,004 7,194 6,401 36,23 34,01 0,068 0,067 0,013 0,012 
χ2 0,2151 5,2644** 2,8369* 0,0965 4,4337** 

Source: calculations of the authors 
 

Both unemployment rate is asymmetric in levels and asymmetrical is their annual growth 
rates. Shocks that have a positive impact on the economy (and therefore negative for 
unemployment) causing reduction UROF and UR, and shocks that have a negative impact on the 
economy (and therefore positive for the unemployment rate) increases their level. However the 
magnitudes of responses to the shocks of different signs are different. In particular, negative 
economic disturbances have lasting impact on cyclical unemployment (deviation of unemployment 
from its natural level, which we have defined as trajectory based on trend and seasonal time series 
properties) than positive. Thus, modeling shows, that impact of negative shocks on unemployment 
by ILO defined and reported level is the same, while positive shocks affecting the unemployment 
rate more than its reported level. 

Productivity increases during periods of economic growth and during phases of recession. 
However the autoregressive parameter φp is two sizes larger than the corresponding estimates φn 

and therefore it can be argued that productivity is stronger and longer responds to positive 
technological shocks. The modeling also shows that positive deviations from the natural trajectory 
causes further increase productivity and thus creates trend, while negative deviations are 
compensated in a subsequent period. 

Asymmetric there are nominal annual rate of change of employment. The modeling results 
show that positive shocks have no statistically significant effect on this behavior, while negative 
shocks it’s significantly reduced. In addition, due to the asymmetric structure autoregression model 
we find that the duration of the impact of negative shocks on the employed in the economy is 
greater. 

Therefore, the empirical results show that negative disturbances much more than positive 
increase the volatility of labor market indicators. This requires counting the asymmetry in response 
to various changes in market conditions in modeling and predicting future trends of processes in 
social and labor issues. 

The observed asymmetry processes in the labor market will improve the adequacy of 
modeling, prediction accuracy of key indicators of the labor market and the effectiveness of 
measures social and economic policy under uncertainty and structural change 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
The article presents a fundamentally new author's method of evaluation and improvement of the personnel 

policy of the enterprise. Problems not disclosed at present in the scientific literature and presents the author's method 
of improvement of the management process with the use of modern computer systems. The theoretical significance of 
the research lies in the development of theory in the field of social and humanitarian problems. Practical significance of 
the research lies in the ability to use theoretical and methodological developments in the heads of industrial enterprises 
of small and medium business in order to improve the social atmosphere in the organization and increase profitability 
through effective involvement in the economic turnover of the resource potential of the organization.  

Keywords: personnel policy, labour Economics, personnel management, resource potential, human resources. 
 

В статье представлена принципиально новая авторская методика оценки и совершенствования 
кадровой политики предприятия. Обозначены проблемы, не раскрытые в настоящее время в научной 
литературе и представлена авторская методика совершенствования управленческого процесса с применением 
современных компьютерных систем. Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 
теории в области социально-гуманитарных задач. Практическая значимость исследования обусловлена 
возможностью использования теоретических и методических разработок руководителями промышленных 
организаций малого и среднего бизнеса в целях совершенствования социальной атмосферы в организации и 
увеличения показателей рентабельности за счет эффективного вовлечения в хозяйственный оборот 
ресурсного потенциала организации.  

Ключевые слова: кадровая политика,  экономика труда, управление персоналом, ресурсный потенциал, 
человеческие ресурсы. 

 

Управление предприятием предполагает систематический и комплексный процесс 
регулирования деятельности всех механизмов организации. Целесообразно заключить, что 
управление персоналом – это «коренной» фундамент в системе управления предприятием в 
целом.  

Актуальность выбора данной темы обусловлена, прежде всего, тем, что одной из 
важнейших принципиальных задач, которые ставит рыночная экономика, является 
максимально эффективное использование кадрового потенциала. Для того чтобы этого 
достигнуть, необходима четко разработанная кадровая политика организации, а ее 
совершенствование с применением современных математических систем является 
инновационным решением многих проблем [1, с. 8]. 
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Проблема отношений «человек-человек» заложена в том, что всегда существуют 
определенные «бизнес-барьеры», бороться с которыми руководителям порой не под силу. 
Такого рода барьеры подразумевают низкую стабильность в кадровом составе, 
недостаточную уверенность и убежденность руководства в «бесконечной» обеспеченности 
трудовыми ресурсами и т.д. Все это возникает по причине слабо развитой корпоративной 
культуры в организации, неграмотного отношения со стороны руководства к организации 
процессов найма, отбора и высвобождения персонала, мотивации и т.д.  

Целью работы является разработка инструмента для эффективного управления 
предприятием, который позволит руководству организации, не используя приемы 
манипуляции, иметь в полном распоряжении кадровый потенциал своей организации. 

Для достижения цели необходимо решить ряд следующих задач: проанализировать 
представленные в науке подходы к изучению кадровой политики организации; разработать и 
апробировать методику качественно-количественной оценки уровня развития кадровой 
политики; с применением методов нечетких множеств и математической системы Matlab 
определить уровни развития компонентов кадровой политики; представить алгоритм 
эффективного управления персоналом посредством разработки инструмента, направленного 
на усиление мотивации персонала, совершенствования процедур найма и высвобождения. 

 Объектом настоящей работы выступает трудовой коллектив и работодатель среднего 
бизнеса промышленной организации. Предметом работы является исследование тенденций и 
закономерностей трудовой деятельности людей в системе отношений «человек-человек» [2, 
С. 102-108]. 

В качестве элементов кадровой политики, которые нами исследованы в организации, 
были следующие: уровень развития процедуры набора, найма и отбора персонала (степень 
привлечения внешних/внутренних источников, степень функционирования критериальной 
базы отбора персонала, уровень развития использования отборочных испытаний и др.); 
уровень развития процедуры аттестации и оценки уровня квалификации персонала (уровень 
развития процедуры проведения аттестации и оценки в устной форме/письменной, степень 
регулярной корректировки и изменений требований к порядку проведения аттестации и др.); 
уровень развития процедуры мотивации персонала (уровень развития 
материального/нематериального стимулирования, степень эффективности системы оплаты 
труда, частота использования планируемых стимулирующих выплат и др.); уровень развития 
процедуры обучения, профориентации, адаптации персонала (степень регулярного 
повышения квалификации сотрудников, уровень развития первичной/вторичной адаптации, 
уровень объективности трудовой оценки персонала и др.); уровень развития процедуры 
высвобождения персонала (степень развития системы мероприятий по высвобождению 
персонала, частота использования заключительного интервью при уходе по собственному 
желанию, уровень развития профилактической работы с сотрудниками предпенсионного и 
пенсионного возраста и др.). Представленные компоненты целесообразнее представить как 
К1, К2, К3, К4, К5. Подробнее об этом [3, с. 209-2014; 4, с. 374-378]. 

Выделенные элементы для исследования и их составляющие количественно оценить 
сложно или даже невозможно. Нам представляется, что в таком случае необходимо 
применять только математический аппарат – методы нечетких множеств [5, с. 16; 6, с. 245-
249]. Экспертами выбранной организации нечетко оценивались все факторы и их 
составляющие ресурсного потенциала  как «высокая степень развития, проявления» 
(ранговая шкала 70-100), «средняя степень развития, проявления» (40-70), «низкая степень 
развития, проявления» (0-40).  

Введя эти  ответы в математическую систему MatLab (Fuzzy logic Toolbox), задав 
правила логического вывода, нами получена итоговая количественная оценка компонентов 
кадровой политики организации, которая составила 50 (рис.1). Это позволило заключить, что 
состояние кадровой политики оценивается как «среднее» в исследуемой организации, а 
поэтому требует совершенствования и регулярного контроля.  
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Рис. 1. Визуализация четкого логического вывода уровня развития кадровой политики 

в исследуемой организации 
 

Отметим, что такие элементы кадровой политики как: процедура аттестации и оценки 
уровня квалификации персонала (К2); процедуры обучения, профориентации и адаптации 
персонала (К4) имеют достаточно высокие показатели (79,5 и 67,4 соответственно), 
следовательно усилить контроль и совершенствовать необходимо компоненты К1, К3, К5, 
поскольку из-за их среднего уровня развития кадровая политика в целом далека от идеала.  

С экономической точки зрения для совершенствования проблемных элементов 
кадровой политики можно воспользоваться сокращением затрат на компоненты К2, К4 в 
пользу тех, что требуют усиления. В таком случае финансовые средства, направленные на 
организацию процедур аттестации и обучения персонала, будут являться резервом для 
остальных. 

В качестве рекомендации совершенствования процедуры найма и отбора персонала 
выступает разработка деловой игры, служащей инструментом отбора наилучшего кандидата. 
Сущность данной игры заключается в том, что главный акцент направлен именно на 
психологию человека, поскольку именно применение нейролингвистического 
программирования, изучение психологических особенностей человека во время 
собеседования способно дать наиболее объективную оценку и проявить скрытые недостатки 
каждого кандидата. 

Совершенствуя мотивационный механизм в организации, рекомендуется 
воздействовать как на материальную, так и на нематериальную заинтересованность 
персонала. В качестве рекомендации выступает разработка программы проведения 
совещаний, которые планируется осуществлять в виде тренингов, при этом решая реальные 
вопросы организации. По итогам проведенного совещания необходимо фиксировать 
участников и характер их поведения в конфигурации «Рейтинг сотрудников» на основе 
платформы «1С: Предприятие 8.2», что позволит визуализировать полученные результаты и 
формировать премиальный резерв для конкретных сотрудников (рис.2). 

Необходимо указать, что данная разработка имеет мощный мотивационный характер. 
С целью регулирования процедуры высвобождения персонала рекомендуется 

использовать авторскую «программу высвобождения персонала», которая позволит 
одновременно с проведением заключительного интервью с сотрудником обеспечить 
необходимую консультацию, психологическую поддержку и формирование новой системы 
целей работника. 
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Рис. 2. Отчет сформированного резерва сотрудников, претендующих на внеплановые 

премиальные выплаты 
 

Предлагаемые нами мероприятия способствуют повышению производительности 
труда в организации, улучшению психологической атмосферы в коллективе, усилению 
организационной культуры и повышению, в конечном счете, конечных показателей 
эффективности предпринимательской деятельности - показателей рентабельности.  

Таким образом, в ходе проведения настоящего исследования были решены 
поставленные задачи, достигнута цель исследования, которая позволила предложить и 
апробировать авторскую методику оценки системы отношений «человек – человек» и при 
помощи современных математических программ на ином качественном уровне оценить 
количественно те показатели, которые количественной оценке ранее не подвергались. 
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Enterprise as an open, dynamic, multi-system needs to take into account all features 
belonging to such systems, developing process management. Accordingly, there is a need to use the 
process of business management methods and models that would allow to plan, organize, motivate 
and control the business in terms of consideration of the enterprise as a system and taking into 
account its features. Modern methods of management of economic systems and processes are based 
on extensive use of mathematical and economic-mathematical methods. 

Discussing the application of economic-mathematical modeling in the management of a 
number of dedicated foreign and domestic scholars such as I. Blahun, G. Velykoivanenko, V. 
Vitlinskyy, P. Grygoruk, Zadeh, J. Zaychenko, T.Klebanova, A. Leonenkov A. Matviichuk, 
S.Ramazanov, A. Rothstein, T. Saaty, S. Shtovba and others. Despite the significant achievements 
of scientists in deciding enterprise management, many still remain theoretical, methodological and 
applied problems. They primarily due to the complexity, uncertainty and instability of the internal 
and external environment functioning domestic enterprises and the complexity of their structure. In 
addition, methods of economic-mathematical modeling is not sufficiently developed, both scientific 
and practical aspects. 

Model (from Lat. Modulus - a measure) - an imaginary or material system, displaying or 
reproducing object modeling in certain respects, is able to replace it in such a way that the study of 
this system allowed to obtain new information about the test object or process. The model is a 
reflection of the significant, on any view, the properties of the object or process. Development of 
the models and study their facilities or through a process called modeling. 

For the analysis and synthesis of control systems economies, uses a variety of economic and 
mathematical methods and models. 

The main stages of construction of mathematical economic models are: 
1. Formulation of the economic problem and qualitative analysis. The main thing - to 

articulate the essence of the problem (s study), the assumption being taken, and the issues that need 
to get answers. This phase includes the separation of the most important features and properties of 
the object that is modeled, and abstracting from minor; study of the structure and the main object 
dependencies, combining its elements; formulation of hypotheses to explain the behavior and 
development facility. 

2. Construction of mathematical models. This - the stage of formalizing economic problems 
expressing it as a specific mathematical relationships and relations (functions, equations, 
inequalities, etc.). Originally usually determined by the basic design (type) mathematical model and 
then refined the details of this design (specific list of variables and parameters form bonds). 
However, excessive complexity difficult process model study. One of the important features of 
mathematical models have the potential to use them to solve different problems. So even facing new 
economic challenge must first try to use to solve this problem already known models (adapt them to 
the problem). In the process of model building is carried out comparing the two systems of 
scientific knowledge - economic and mathematical. We must strive for in order to obtain a model 
that belongs to the well-studied class of mathematical problems (eg. by some simplifying 
assumptions model), however, also possible situation when formalizing economic problems leads to 
previously unknown mathematical structure. 
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3. Mathematical analysis model. The purpose of this phase is to ascertain the general 
properties of the model. The most important point to prove the existence of solutions in the current 
model (existence theorem). If mathematical problem has no solution, we need to work the next 
eliminated; should adjust the setting or economic problem, or modify its mathematical 
formalization. Analytical study compared with empirical models (numerical) has the advantage that 
the derived conclusions remain in force for a variety of specific values of the external and internal 
parameters of the model. Yet complex economic models of objects with great difficulty subjected 
analytical investigation. In cases where analytical methods can not figure out the general properties 
of model simplification and model results in unacceptable (inadequate) results transferred to 
numerical methods. 

4. Preparation of initial information. Modelling puts stringent requirements for information 
systems. However, the real possibility of obtaining information limit the range of models offered for 
practical use. They consider not only the possibility of preparing the information and the costs of 
preparing the relevant information files. These costs do not exceed the effect of using more 
information. Into account in the preparation of information commonly used methods of probability 
theory, theoretical and mathematical statistics. 

5. Numerical solutions. This phase includes the development of numerical algorithms for 
solving, programming on computers and direct settlements. The difficulty of this stage primarily 
due to a great deal of economic problems, the need for processing vast databases. Of course 
calculations based on the use of economic and mathematical models are multivariate in nature. The 
research carried out by using numerical methods can be an important complement to the results of 
the study. 

6. Analysis of numerical results and their use. At this point the question arises about the 
correctness and completeness of the simulation results, the level of practical application of the 
latter. Mathematical methods of verification can detect incorrect approach to model building. 
Informal analysis of theoretical conclusions and numerical results are obtained using the model, 
comparing them with the knowledge possessed, and the facts of reality will also find flaws 
economic problem formulation, constructed a mathematical model. 

Therefore, first check the adequacy of the model according to the characteristic-
consciousness, which was taken as the most significant. It is important to perform verification and 
validation of the model, since the main purpose of modeling is solving practical problems (analysis 
of economic entities, economic planning, preparation of administrative decisions etc. Etc.). 

Verification of the model - validation structure (logic) model. 
Validation of the model - checking compliance obtained as a result of data modeling process 

real economy. 
Fees stages of economic and mathematical modeling are in close relationship, in particular, 

there may be feedback between stages. Thus, during model building may appear that the 
formulation of the problem leads to inconsistent or too complex mathematical models. Then the 
original statement must be adjusted [1, 2]. 

Often the need to return to the previous step appears at the stage of initial information. If the 
required information is not available or search entails high costs, it is necessary to return to the 
stage of formalization and adapt to the available information. 

So modeling is a cyclical process. Over the last step necessary to move to the first statement 
of the problem and specify according to the results achieved, then - for the second and specify the 
(correct) mathematical module, then - the third, etc. 

Economic - mathematical methods and models provide the following features: 
 accurately and compactly present position of economic theory; 
 formally describe the relations between economic variables; 
 solve the problem of optimizing the planning and management, reflecting the specific 

production processes; 
 to respond to changes in goals, constraints on resources, dependencies between parameters 

and adequately adjust plans and management decisions; 
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 for information about the object, its operation; 
 object and predict what will happen in the future. 

Economic-mathematical methods of management can be divided into several groups: 
• Optimization methods; 
• Methods of uncertainty, especially probabilistic and statistical; fuzzy logic; 
• Methods of analysis and simulation models; 
• Methods of analysis of conflict situations (game theory). 
In all of these groups can be identified static and dynamic performances. 
Widespread in the economic analysis with methods of mathematical statistics. These 

methods are used in cases where the change indicators analyzed can be represented as a random 
process. Statistical methods are the main tool for studying mass, repeating events, and play an 
important role in predicting the behavior of economic indicators. When the relationship between the 
characteristics analyzed are not deterministic and stochastic, the statistical and probabilistic 
methods - it is almost the only research tool. The most common of mathematical and statistical 
methods in economic analysis methods were multiple and pairwise correlation analysis. 

Econometric methods are a kind of combination of the three areas of expertise: economics, 
mathematics and statistics. The basis of econometrics is the economic model, which refers to a 
schematic representation of the economic phenomenon or process by means of abstraction, 
displaying their characteristics. 

Mathematical programming - the main means of solving optimization problems of industrial 
and economic activity. At its core it is - a means of scheduled payments. Their value to the 
economic analysis of the implementation of business plans is that they allow you to evaluate 
intensity targets, determine the limiting of equipment, raw materials and supplies, receive 
evaluation scarcity of productive resources, etc. 

Game theory as a branch of operations research - a theory of mathematical models of 
optimal decision making under uncertainty or conflict several parties with different interests. 

Queueing theory investigates based on probability theory, mathematical methods of 
quantitative estimation of queuing processes. Thus, each of the structural units of industrial 
enterprises can be represented as an object system maintenance. 

Some methods can not provide the solution of optimization and management tasks 
management company, so it is necessary to apply mathematical tools through its sequence, in which 
the results of using the previous method will be input to the next, leading towards a coherent 
program of action focused on achieving the desired result. That is necessary to adopt an integrated 
approach in the model of enterprise management (for example, the use of expert evaluation, 
correlation and regression analysis, simulation etc. in one system) [3, 4]. 

Conclusions. The use of mathematical methods in management - an important direction to 
improve governance systems. Mathematical techniques accelerate economic analysis, contribute to 
better account for the influence factors on performance, increase the accuracy of calculations. The 
use of these methods requires: a systematic approach to the study of research object; development 
of mathematical models of qualitative characteristics of the enterprise; improve information system 
management. 

To select rational management options now necessary to predict possible situations to 
influence them, directing its business to achieve this goal. Perform efficient management of the 
entire economic and production system according to the changes of each type of element, conflict 
resolution without the use of economic and mathematical tools can not. 
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Визначено основні напрями реалізації трудового потенціалу людей похилого віку в Україні. Викладено 

проблеми, що впливають на забезпечення зайнятості літніх осіб та обґрунтовано шляхи їх вирішення. 
Виявлено можливості ефективного використання трудового потенціалу людей похилого віку. 

Ключові слова: старіння, зайнятість, працездатність, інвестиції, здоров’я, освіта. 
 

Постановка проблеми. В умовах сьогодення, тема старіння населення перебуває в 
центрі уваги як науковців, так і політиків. Однією з причин цього є те, що швидке старіння 
людства є, мабуть, найбільш помітним і динамічним аспектом сучасної демографії. В 
результаті, його вплив на здоров’я населення та національну економіку країни буде суттєво 
значним. У світі, в якому так багато змін є непередбачуваними, глобальне старіння - 
зростання кількості населення у віці старше 60 років - вельми передбачувана та 
довгострокова тенденція. З усіх глобальних проблем, ця вважається за таку, що піддається 
управлінню ризиками з точки зору ідентифікації, виміру та пом’якшення негативних 
наслідків. Тим не менш, старіння розглядається як один з найбільш значущих ризиків для 
світового процвітання в найближчі десятиліття через його потенційно глибокі економічні, 
соціальні та політичні наслідки. 

Аналіз останніх досліджень. Серед вітчизняних науковців, які присвятили свої праці 
вивченню проблем депопуляції та старінню населення, слід, насамперед, відзначити 
Е.М. Лібанову, О.А. Грішнову, О.В. Макарову, Л.Г. Ткаченко, С.Р. Пасєку, М.В. Семикіну, 
Л.В. Шаульську, С.І. Пирожкова, В.В. Онікієнка, В.М. Лича, Д.П. Богиню та інших. Однак, 
низка питань, які стосуються впливу старіння населення на економіку країни, пошуку шляхів 
ефективного використання трудового потенціалу, залишаються недостатньо дослідженими. 
Відтак, виникає потреба продовження досліджень у цьому напрямі, необхідність 
поглибленого наукового пошуку шляхів збереження трудового потенціалу літніх людей та 
його ефективного використання. 

Мета статті – визначити основні напрями реалізації трудового потенціалу людей 
похилого віку в Україні; виявити проблеми, що впливають на забезпечення зайнятості літніх 
осіб та обґрунтувати шляхи їх вирішення, а також виявити можливості ефективного 
використання трудового потенціалу даної категорії населення з урахуванням їх віку. 

Передусім зазначимо, що Україна належить до демографічно найбільш старих країн, в 
яких частка населення віком 60 років і старше перевищує 20%. У 2014 році кількість 
зареєстрованих пенсіонерів в Пенсійному фонді України перевищила кількість офіційно 
працюючих на 500 тисяч осіб. Якщо в 1966 році частка населення пенсійного віку становила 
16 % до 2046 року їх чисельність зросте до 35% загальної кількості населення України. При 
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цьому з 2004 року почалося зменшення чисельності працездатного контингенту, яке дедалі 
прискорюється і якщо система залишиться без змін, до середини 2020-х років кількість 
пенсіонерів може перевищити кількість працюючих.  

Можна припустити, що постаріння населення так чи інакше тягне за собою зниження 
професійної мобільності, ймовірне погіршення деяких інших трудових якостей. Так, особи 
старшого віку частіше вважаються неефективними працівниками. Характерні нині для 
України доволі жорсткі вікові обмеження щодо можливостей вибору трудової діяльності 
ґрунтуються як на наявних об’єктивних факторах – ознаках старіння й зниження 
працездатності літніх працівників, так і певною мірою – на необґрунтовано упередженому 
ставленні до працівників зрілого віку (як до таких, що не здатні зберігати високу творчу 
активність, сприймати інновації, прийняти нові ринкові умови господарювання). Крім того, 
труднощі поєднання професійного досвіду зрілих працівників з необхідність освоєння нових 
знань пов’язані і з відсутністю в Україні традицій дієвої системи безперервної освіти й 
підвищення кваліфікації працівників протягом трудового життя [5, с. 463]. 

Як засвідчують результати соціологічних обстежень, наймані працівники – 
представники старших поколінь часто не довіряють зайнятості в приватному секторі 
економіки, рідше змінюють місце роботи, навіть якщо воно їх не влаштовує. Тоді як 
наймолодші вікові групи мають серйозні проблеми з первинним працевлаштуванням, від 
літніх працівників роботодавці часто намагаються звільнитися, як від таких, що втратили 
свою працездатність і ефективність. Особам перед пенсійного та післяпенсійнго віку легко 
приписуються хвороби і, відповідно, непрацездатність, що становить їх в особливо невигідне 
становище в сучасних вітчизняних умовах. На відміну від низки розвинених країн, в Україні 
не отримала належного розвитку нормативно-правова база щодо запобігання та заборони 
дискримінації з боку роботодавців за віковим критерієм і залишалися невідпрацьованими 
механізми реалізації діючих норм та контролю за їх дотриманням [5, с. 464]. 

Відтак, інноваційно важливим аспектом вирішення даної проблеми є саме 
підтримання достатньо високого соціально- економічного статусу літніх осіб, що може бути 
забезпечене головним чином через сприяння їх зайнятості, підвищення її якості та 
продуктивності. Варто враховувати при цьому, що в умовах переходу до високих технологій 
на можливості забезпечення ефективної зайнятості літніх впливають принаймні дві 
обставини. З одного боку, відбувається поступове витіснення низькокваліфікованих робочих 
місць і створення місць з високими вимогами до рівня професійної підготовки працівника, 
що може негативно вплинути на можливості реалізації трудової активності літніх осіб. При 
цьому, результати досліджень підтверджують ту обставину,що чим вищий освітньо-
кваліфікаційний рівень працівника, тим більше в нього стимулів не полишати роботу і ти 
вища продуктивність його зайнятості. Встановлено також, що саме в сфері кваліфікованої 
інтелектуальної праці зі збільшенням віку підвищується продуктивність праці [1, с. 50]. 

Очевидно, використання праці літніх осіб у перспективі теж матиме певні переваги 
для роботодавця, оскільки такі працівники володіють накопиченим досвідом, обмінюються 
ним із молоддю, зазвичай відзначаються пунктуальністю, працелюбством, не прагнуть до 
частої зміни роботи. Однак ефективне функціонування літніх контингентів у складі 
кваліфікованої робочої сили можливе лише за умови постійного оновлення їх знань і 
професійних навичок, самовдосконалення тощо. У розвинених країнах цьому сприяє як 
сформована мережа освітніх закладів, орієнтованих на підготовку/перепідготовку осіб 
старшого віку, реалізація відповідних програм підтримки зайнятості осіб літнього віку (з 
гнучкими формами формами й режимами зайнятості), а також у малому та середньому 
бізнесі. Ця соціальна інновація, спрямована на розширення трудоактивного періоду 
представників старших вікових груп, виступає резервом ослаблення гостроти проблем, 
пов’язаних значним старінням населення та реінтеграцією осіб літнього віку до суспільного 
життя [2, с. 91]. 

Таким чином, для адаптації та отримання вигоди від старіння, підприємства повинні 
змінити свої традиції управління в ряді областей: 
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- графіки та режими роботи – літні працівники, які хочуть продовжувати 
працювати, можуть вимагати гнучкого графіку. Дозвіл на неповний робочий день та 
дистанційну присутність приваблює літніх працівників залишатися працювати, 
продовжувати кар’єру, встановивши їм легші навантаження. Крім того, розподілення 
важчих фізичних завдань молодим співробітникам може потенційно знизити витрати на 
охорону здоров’я, пов’язані з нещасними випадками на виробництві. 

- навчання – постійне навчання дозволить літнім працівникам освоїти нові 
навички. Крім того, довше трудове життя співробітників дозволить підприємствам 
отримати вигоду у вигляді більшої продуктивності праці та прибутку від минулих 
інвестицій в навчання. 

- охорона здоров’я – инвестировать в здоровье населения, утверждение 
здорового активного образа жизни нужно не только в пожилом возрасте, а на протяжении 
всей жизни. Тогда, руководствуясь теорией человеческого капитала, можно утверждать, что 
среди пожилых людей возрастет количество работников, которые будут способны по 
состоянию здоровья трудиться дольше и с большей экономической отдачей [3]. 

Вважаємо, що важливо запозичити позитивні цінності прогресивного західного 
мислення щодо дбайливого розвитку і використання трудового потенціалу осіб похилого 
віку. Мова йде про прийняття та реалізації концепцій «активного старіння», які відкривають 
нові можливості для збереження здоров'я , підтримки активного способу життя і діяльності, 
формування для них сприятливого соціально-економічного та культурного середовища [4]. 

Вирішальним критерієм поліпшення «якості старіння» нині має бути максимальне 
подовження тривалості активного, творчого і здорового життя, а зміни у демографічних 
відносинах мають бути спрямовані як на «пристосування» до потреб і можливостей 
старіючих поколінь, так і на корисне і «взаємовигідне» використання багажу їх знань і 
досвіду і тим самим – надання буттю літніх людей необхідної осмисленості [2, с. 90]. 

Висновок. Вважаємо, що суспільство, яке адаптується до вимог демографії зможе 
отримати значні «дивіденди довголіття» і матиме вагому перевагу над тими, хто цього не 
зробив. 

Суспільство має бути інноваційним, для цього потрібно «перебудувати» процес 
старіння, що означає інвестування в людей похилого віку так, щоб вони могли продовжувати 
навчатися і брати участь в житті суспільства, разом із тим, необхідно впроваджувати нові 
підходи в бізнес-практиці для сприяння співучасті літніх працівників, надання адекватних 
засобів соціального захисту і реформування системи охорони здоров’я. 

Таким чином, літні люди можуть продовжувати робити внески в економічний 
розвиток суспільства, брати активну участь в суспільному житті, що, в свою чергу, запобігає 
ізоляції та самотності, а також забезпечить їм фінансову безпеку. 
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В статті розглянуто роль інновацій у державному управлінні. Зазначено засоби стимулювання 
інновацій у державному секторі на міжнародному рівні. На основі даних міжнародних рейтингів визначено 
рівень впровадження інновацій у діяльність організацій державного управління .в Україні. Запропоновано 
рекомендації щодо першочергових заходів для активізації розробки та впровадження інновацій в організаціях 
сфери державного управлінні.. 
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Однією з головних задач органів державної влади є створення сприятливого клімату 
для ведення бізнесу, що в свою чергу є запорукою ефективного соціально-економічного 
розвитку країни в цілому. 

В умовах економічної кризи державний сектор зобов’язаний підвищувати 
ефективність роботи своїх організацій, покращувати якість наданих послуг та скорочувати 
державні видатки. Досягнення зазначених цілей можливо шляхом розробки та впровадження 
інновацій у роботу організацій сфери державного управління.   

Важливість інновацій у державному управлінні підтверджує факт запровадження 
ООН міжнародної премії за видатний внесок у розвиток державної служби. Ця премія 
присуджується «за оригінальні ідеї і вклад державних установ», що сприяють «підвищенню 
ефективності та оперативності системи державного управління» [1]. За словами 
організаторів, висунуті в кожний конкретний рік кандидатури свідчать про те, що «творчий 
пошук притаманний урядам в більшій мірі, ніж прийнято вважати, і що цікаві ідеї та 
приклади їх втілення зустрічаються і в розвинених країнах, і в країнах, що розвиваються, в 
сільських і міських районах, в центральних і місцевих органах влади, при наявності значних 
ресурсів і без таких. Більш того, в багатьох випадках інновації народжуються саме в умовах 
браку ресурсів і в силу необхідності знайти оригінальне рішення тієї чи іншої соціально 
значущої проблеми. 

Запорукою успішного соціально-економічного розвитку є наявність ефективного, 
етичного, транспарентного уряду, підзвітного громадянам та орієнтованого на захист їхніх 
інтересів. Отже, заснування премій та інших форм суспільного визнання успішних 
інноваторів є ефективним двигуном стимулювання інновації та сприяння поширенню 
успішних ініціатив в державному секторі. 

Інноваційна активність організацій сфери державного управління оцінюється за 
індексом розвитку електронного уряду (EDGI) та індексом електронної участі, що 
розраховуються експертами ООН та публікується починаючи з 2003 року у Global E-
Government Survey. Індекс розвитку електронного уряду розраховується як усереднений 
результат трьох індексів: рівня розвитку он-лайн послуг, телекомунікаційної інфраструктури 
та людського капіталу. За результатами рейтингу за 2014 рік України займає 87 місце серед 
193 країн світу [2]. Як видно з рисунку 1, за індексом розвитку електронного уряду Україна 
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значно відстає як від країн близького зарубіжжя, так і від країн Центральної та Східної 
Європи. Серед країн колишнього СРСР найбільшого прориву у переході до електронного 
урядування і як видно з рисунку за всіма компонентами EDGI досягла Естонія. 

Україна має високий показник за розвитком людського капіталу за рахунок відносно 
високого рівня грамотності населення та високого відсотка осіб, що вступають до вищих 
навчальних закладів. Однак, показник чисельності осіб, що вступили до вищих навчальних 
закладів для України є досить формальним, тому що не відображає результативність та 
якість освіти. 
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Рис. 1. Індекс розвитку електронного уряду (EDGI) та його компоненти, 2014 р. 
 

Найгірший результат Україна має за індексом розвитку онлайнових послуг – 0,2677. 
Для оцінки рівня розвитку онлайнових послуг аналізується урядові сайти країни, в тому 
числі відомчі портали охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення й праці та 
фінансів. Індекс будується на базі моделі розвитку онлайнових послуг, що складається з 4 
стадій:  

Стадія 1. Нові інформаційні послуги: Чи надає національний уряд базові 
інформаційні послуги в режимі онлайн?  

Стадія 2. Розширені онлайнові послуги. Чи використовує національний уряд 
мультимедійні послуги та розвиває двосторонній інформаційний обмін з громадянами?  

Стадія 3. Транзакційні послуги. Чи використовує національний уряд інтернет як 
засіб надання публічних послуг, а також як інструмент зворотного зв'язку при вирішенні 
питань суспільної значимості?  

Стадія 4. "Підключені" послуги. Чи забезпечує національний уряд взаємозв'язок 
публічних послуг і функцій? Чи здійснює уряд консультації з громадянами з питань 
суспільної значущості в робочому порядку? 

Низький показник означає, що країна фактично не розвиває електронні сервіси, не 
працюють державні системи, за допомогою яких повинні надаватися онлайн-сервіси. 
Найгірший показник Україна має щодо  розвитку транзакційних послуг – 5%, в той час як 
середній показник по Європі становить 33,32% (див. таблиця 1). 
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Таблиця 1 
Індекс розвитку онлайн послуг та його компоненти 

% 
 Україна Країни Європи Країни світу 

Нові інформаційні послуги 75 81,32 64,48 
Розширені онлайн послуги 20 58,25 39,88 
Транзакційні послуги 5 33,32 22,0 
«Підключені» послуги 18 39,26 26,85 
Загальний показник 27 51,85 37,1 

 

Розвиток телекомунікаційної інфраструктури в Україні також відстає від провідних 
країн світу, особливо за кількістю користувачів інтернет та за можливістю фіксованого або 
безпровідного доступу до інтернет зв’язку (див. табл. 2).  

Таблиця 2 
Індекс розвитку телекомунікаційної інфраструктури (ІРТІ) та його компоненти 

 Україна Країни Європи Країни світу 
Частка індивідуальних 
користувачів інтернет 

33,70 71,76 39,4 

Фіксовані телефонні лінії 
на 100 мешканців 

26,76 39,17 18,40 

Мобільний зв’язок на 100 
мешканців 

130,34 123,37 98,02 

Фіксований інтернет 
зв’язок на 100 мешканців 

8 74,83 9,4 

Безпровідний 
широкосмуговий доступ 
інтернет 

5,43 47,78 23,57 

ІРТІ 0,3802 0,6678 0,3650 
 

Міжнародна оцінка розвитку електронного урядування також містить  рейтинг 
електронної участі, тобто залучення громадян (e-participation). Цей рейтинг представляє 
модель за трьома рівнями участі: е-інформація (e-information) – можливість надання 
громадянам доступу до публічної інформації, е-консультація (e-consultation) – залучення 
громадян для обговорення питань державної політики, надання послуг, е-прийняття рішень 
(e-decision-making) – спільна можливість у формуванні політики, спільне вироблення 
сервісних компонентів. Аналіз здійснювався за сферами: фінанси, соціальне забезпечення, 
навколишнє середовище, освіта, охорона здоров’я та праця. За цим рейтингом Україна 
займає 77 позицію. При цьому, основною проблемою в країні є недостатній розвиток онлайн 
послуг для незахищених верств населення, людей із обмеженими можливостями. 

Низькі позиції в рейтингах можна пояснити достатньо повільною реалізацію 
положень діючого законодавства у сфері  електронного управління (Постанова КМУ «Про 
заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний уряд» (2003 р.), 
Концепція розвитку електронного урядування в Україні (2010 р.), Закон України Про 
адміністративні послуги» (2012 р.)), недостатньо ефективною роботою Центру надання 
адміністративних послуг (ЦНАП), основна мета створення якого була  протидія корупції та 
комфортності в наданні послуг фізичним та юридичним особам. 

Проведена в Україні оцінка електронної готовності центральних органів виконавчої 
влади та обласних державних адміністрацій у 2013 році виявила, що найгіршими за 
показниками є індикатори першочергових послуг для громадян та бізнесу у форматі 
«єдиного вікна», прозорості державних закупівель та фактори ефективності електронного 
управління.   

Отже, на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України є вкрай 
важливим стимулювання інновацій у сфері державного управління Для активізації 
інноваційної діяльності в організаціях державного управління необхідно: 

– розробити механізми стимулювання, засоби заохочення новаторів: 
передбачати премій для державних службовців; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0�
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– забезпечити необхідний обсяг фінансування для впровадження найбільш 
успішних інновацій; 

– – розробити систему комплексної оцінки та проводити моніторинг для 
виявлення рушійних сил та бар’єрів  для здійснення інноваційної діяльності;  

– – сприяти впровадженню інновацій в діяльність органів державного управління 
на всіх рівнях. 
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Основа экономики любой страны — это развитие малого и среднего бизнеса. Без 
развитого малого и среднего предпринимательства сложно говорить о стабильности 
макроэкономической ситуации в государстве. Вследствие этого еще на заре независимости 
малый и средний бизнес был определен в Казахстане как важнейший сектор экономики, 
всесторонняя поддержка которого всегда была приоритетом государственной политики. 

В программной статье «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к 
Обществу Всеобщего Труда» Президент страны Н.А. Назарбаев отмечает, что в сегодняшних 
условиях цель и смысл социальной модернизации состоят в том, чтобы подготовить 
общество к жизни в условиях новой индустриально-инновационной экономики, найти 
оптимальный баланс между форсированным экономическим развитием Казахстана и 
широким обеспечением общественных благ, утвердить социальные отношения, основанные 
на принципах права и справедливости. При этом особым направлением является создание 
эффективной системы адаптации казахстанцев к самостоятельной жизни, инициативному 
труду [1]. 

За два десятилетия независимости нашего государства практически с нуля развился 
сектор малого и среднего бизнеса (МСБ), в котором и проявляется инициативность граждан 
в отношении развития собственного дела, бизнеса, предпринимательства. В развитых 
странах мира сектор малого и среднего предпринимательства вносит значительный вклад в 
формирование ВВП. Сегодня в Казахстане также предпринимаются шаги для широкого 
распространения и развития данного сектора экономики. Так, для создания благоприятного 
делового климата в стране совершенствуется нормативно-правовая база, регулирующая 
предпринимательскую деятельность, снижается налоговая нагрузка на бизнес, упрощаются 
процедуры открытия предприятия, осуществляется комплексная поддержка бизнеса в виде 
финансовых и нефинансовых мер. Благодаря этим мерам малое и среднее предприни-
мательство в нашей стране стало явлением массовым и относительно динамичным. 

По сравнению с 2005г. общая численность зарегистрированных 
субъектов МСБ увеличилась в РК более чем на 70%. По 
данным Агентства Республики Казахстан по статистике, по состоянию на 1 апреля 2013 г. 
число зарегистрированных субъектов МСБ составило 1 457 823 единицы, из них 246 880 — 
юридические лица малого и среднего предпринимательства, 1 021 365 — индивидуальные 
предприниматели и 189 578 — крестьянские (фермерские) хозяйства. 
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В региональном разрезе наибольший процент активных субъектов малого 
предпринимательства сосредоточен в Южно-Казахстанской (15,3%), Алматинской (13,9%), 
Восточно-Казахстанской (9%) областях и г. Алматы (11%), что, во-первых, частично 
объясняется большой плотностью населения в южных регионах, а во-вторых, большей 
степенью развитости в них сферы торговли и услуг. Наименьшая доля активных 
субъектов МСБ приходится на Мангистаускую (3,5%), Западно-Казахстанскую (3,4%) и 
Кызылординскую области (2,6%), где в основном концентрируются и функционируют 
крупные добывающие предприятия. Необходимо отметить, что развитие сектора МСБ играет 
большую роль в решении проблем занятости населения. 

Успешный опыт развитых стран мира в построении конкурентоспособной и 
диверсифицированной экономики служит наглядным подтверждением того факта, что малый 
и средний бизнес —один из ключевых элементов в данном процессе. Состояние и уровень 
развития сектора МСБ играют важнейшую роль в обеспечении устойчивого экономического 
роста страны, способствуя решению ряда проблем, таких как безработица, бедность, 
неразвитая конкуренция, неэффективное использование материальных и нематериальных 
ресурсов, зависимость внутреннего совокупного спроса от импорта и т. д. В результате этого 
вопросы развития МСБ в большинстве стран, в том числе и в Казахстане, относятся к 
категории наиболее важных. 

Вопросы стимулирования и поддержки развития малого и среднего 
предпринимательства приобретают особую актуальность в период посткризисного 
восстановления и выбранного государством стратегического курса на вхождение в число 
лидирующих стран мира. В данный период развития страны особая ставка делается на 
стимулирование предпринимательской активности граждан: помощь малому и среднему 
бизнесу. Ведь именно небольшие компании быстро реагируют на постоянно меняющуюся 
конъюнктуру рынка, способны оперативно осваивать и внедрять инновационные решения 
[2]. 

Повышение уровня конкурентоспособности экономики и вхождение Казахстана в 
число 30 самых развитых стран мира определяются эффективностью инновационного 
развития отечественных предприятий. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил цель: через 40 лет малый и 
средний бизнес должен стать преобладающим сектором экономики. Пока же МСБ скован 
тисками кризиса. Вести свой бизнес в Казахстане сегодня непросто. Несмотря на наличие 
государственных программ по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, 
положение предпринимателей не улучшается. Казахстанские власти периодически 
принимают различные программы в поддержку развития малого и среднего бизнеса. Под них 
выделяются и финансовые ресурсы [3]. 

Несмотря на старания властей, доля МСБ в валовом внутреннем продукте (ВВП) 
страны вот уже несколько лет топчется на отметке 20 процентов. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Послании к народу «Стратегия 
«Казахстан -2050» поставил цель: к 2050 г. войти в число 30 самых развитых стран мира. 
При этом доля МСБ в экономике Казахстана должна вырасти к 2030 г. вдвое, а к 2050 г. этот 
сектор экономики должен стать преобладающим. 

Мало кто из казахстанских бизнесменов начинал свое дело, имея свой достаточный 
капитал. Чаще всего их взоры были направлены в сторону государственных структур, 
занимающихся развитием малого предпринимательства, или банков второго уровня (БВУ). 
По данным Национального Банка, на 1 декабря 2012 г. банками второго уровня были выданы 
кредиты субъектам МСБ на сумму более 1 триллиона тенге. Средняя процентная ставка по 
кредитам БВУ в ноябре 2012 г. равнялась 12,2 процента. 

Фонд «Даму» поддерживает 17 различных программ. Так, согласно официальной 
информации в прошлом году фонд профинансировал более 11,8 тысячи предпринимателей 
на сумму более 625 миллиардов тенге. 
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Предприниматели при открытии и ведении бизнеса сталкиваются с рядом проблем и 
сложностей, таких как: 

 сложная процедура выдачи и оформления разрешительных документов; 
 неправомерные действия должностных лиц государственных органов при проведении 

проверок предпринимателей; 
 слабая информационно-разъяснительная работа по законодательству в сфере 

предпринимательства. 
Различные проверки и процедуры создают благоприятную почву для коррупции. 

Государство в год, по его подсчетам, тратит на проверки более 2,6 миллиарда тенге, а бизнес 
теряет каждый год, по самым минимальным расчетам стоимости рабочего времени, около 20 
миллионов долларов из-за слишком частых проверок. Крупнейшим донором 
республиканского бюджета являются субъекты малого и среднего бизнеса, в структуре 
которых заняты около четверти миллиона человек. 

В рамках поддержки и стимулирования предпринимательства революционным 
решением на сегодняшний день является введение моратория на проведение плановых 
проверок субъектов малого и среднего бизнеса, на основании Указа Президента Казахстана 
Н.А. Назарбаева РК от 27 февраля 2014 г. «О кардинальных мерах по улучшению условий 
для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» [4]. 

Принятие данного указа является своевременной и действенной мерой. Нынешний 
мораторий — не первый, но все равно редкий в истории молодого казахстанского бизнеса. 
Он является третьем по счету, и каждый из них вносил что-то новое в деятельность 
предпринимателей. 

В конце 90-х годов на проверку бизнесмена мог прийти любой, даже с фиктивным 
удостоверением. И тогда Глава государства впервые принял решение о введении моратория 
на проверку. Посредством первого моратория был систематизирован механизм проведения 
проверок. Первая систематизация, пришедшаяся на 2000-е гг., вызвала испуг, что бизнес 
«отравят». Как оказалось впоследствии, ничего этого не произошло. Бизнес достойно вел 
себя и работал. С введением второго этапа моратория предпринимателям стало «легче 
дышать». Была впервые введена регистрация всех проверок в Генеральной прокуратуре, 
предприниматели получили мощную поддержку, могли посмотреть, официально ли 
назначена проверка и выяснить другие моменты. Государство в очередной раз должно учесть 
нюансы при введении третьего по счету моратория на проверки. Государственные органы 
никак не хотят менять свой менталитет — они контролируют, защищают собственность от 
собственника. Третий этап моратория предусмотрен для того, чтобы сломать эту 
ментальность. Представители контрольно-надзорных органов в первую очередь должны 
стать партнерами, разъяснять, помогать предпринимателям не совершать ошибок. 

Необходимо принимать закон, который бы отрегулировал порядок проведения 
проверок в соответствии с международными стандартами. Стоит отметить, что почти 90 % 
всех проверок выпадали на долю малого и среднего бизнеса. 

Согласно указу мораторий продлится до конца 2014 г., (со 2 апреля). Он запрещает 
проводить плановые проверки в секторе МСБ, за исключением проверок: 

 основанием для проведения которых является заявление субъекта малого и среднего 
предпринимательства в отношении собственной деятельности, встречных проверок, 
связанных с этим заявлением; 

 финансовых организаций; 
 в сфере атомной энергии, радиоактивных веществ; 
 деятельности физических и юридических лиц, занятых в области оборота ядов, 

вооружения, военной техники и отдельных видов оружия, в том числе гражданского и 
служебного, взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением; 

 проводимых в целях предотвращения или устранения действий, несущих прямую и 
непосредственную угрозу конституционному строю, национальной безопасности, 
законности и общественному порядку. 
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А с 2015 г. Указ Президента вообще отменяет плановые проверки 
предпринимательства. 

Председатель Правления Национальной палаты предпринимателей 
РК Аблай Мырзахметов отметил, что «мораторий будет способствовать повышению 
ответственности предпринимателей». 

Государственными органами, по согласованию с Администрацией Президента, будет 
разработана объективная, соответствующая мировым стандартам система определения 
проверок. Согласно этой системе с 1 января 2015 г. проверкам будут подвергаться только те 
предприниматели, у которых, действительно, высока вероятность нарушения 
законодательства. «Если предприниматель выполняет все требования закона, проверяющие 
органы не должны приходить к нему вообще», — заявил Назарбаев. 

По его словам, кардинальный пересмотр формата проведения проверок позволит 
сократить количество требований к предпринимателям более чем на 30 процентов. Для этого 
правительству необходимо пересмотреть все регламенты проведения проверок. Он также 
подчеркнул необходимость законодательного закрепления добровольного страхования перед 
третьими лицами, как альтернативы проверкам. Назарбаев сообщил о том, что с 1 января 
2015 г. будет упрощена процедура ликвидации субъектов малого и среднего 
предпринимательства, с которой связано около трети всех проверок в стране. 

В соответствии с новым указом Генеральная прокуратура будет 
предоставлять Национальной палате предпринимателей доступ к информации о проверках в 
отношении бизнеса. По словам Назарбаева, это позволит повысить прозрачность работы 
проверяющих органов и обеспечит эффективность общественного мониторинга. Будет 
завершена автоматизация выдачи разрешений, и не менее 140 их видов перейдут в 
электронный формат. Кроме того, должны быть упрощены процедуры регулирования в 
сфере строительства. 

«Я поручил Правительству на 50 процентов сократить процедуры предоставления и 
изменения целевого назначения земельных участков, а также выдачи разрешений на 
строительство и подключения к инженерным системам. С 1 января 2015 года срок 
оформления земельного участка должен составлять не более 30 дней», — отметил Назарбаев. 

До 1 июня 2014 г. Правительству дано поручение — совместно 
с Национальной палатой предпринимателей провести полную ревизию соответствующего 
законодательства. «Для удобства бизнеса в проекте Предпринимательского кодекса должны 
быть консолидированы все нормы законов о государственном регулировании 
предпринимательской деятельности. Будет законодательно закреплен принцип 
регуляторного воздействия, принятого в странах ОЭСР, и в Казахстане будет введен новый 
институт бизнес-омбудсмена. Его основная задача — защита прав предпринимателей», — 
сказал Президент [5]. 

Указанные меры потребуют законодательных изменений. В связи с этим Указом 
Президента Правительству Республики Казахстан поручено: 

 разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан 
проекты законов:  

 до 1 апреля 2014 г. — по вопросам регламентации исчерпывающего перечня 
разрешений и уведомлений, порядка их выдачи, в том числе предусматривающего внедрение 
принципа анализа регуляторного воздействия законодательства в сфере разрешительной 
системы на субъекты предпринимательства; 

 до 1 сентября 2014 г. — по вопросам кардинального улучшения условий для 
предпринимательской деятельности в Республике Казахстан, предусматривающий:  

 переход на организацию проверок на основе оценки рисков, а также введение 
возможности страхования ответственности субъектов предпринимательства как 
альтернативы проверкам субъектов предпринимательства; 

 сокращение требований, подлежащих проверке при осуществлении государственного 
контроля и надзора, предъявляемых к субъектам предпринимательства; 
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 упрощение процедур ликвидации субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 усиление роли Национальной палаты предпринимателей, в том числе введение 

института уполномоченного по правам предпринимателей; 
 иные меры, направленные на кардинальное улучшение условий для 

предпринимательской деятельности в Республике Казахстан; 
 до 1 января 2015 г. — по вопросам деятельности саморегулируемых организаций; 
 по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан до 1 января 

2015 г. утвердить методику формирования государственными органами системы оценки 
рисков; 

 консолидировать в проекте Предпринимательского кодекса Республики Казахстан 
нормы законодательных актов о государственном регулировании предпринимательской 
деятельности; 

 до 1 января 2015 г. завершить автоматизацию выдачи разрешений [6]. 
Глава государства подчеркнул, что реализация указа обеспечит улучшение условий 

для развития предпринимательской деятельности в Казахстане. 
Резюмируя сказанное выше, можно сказать что оказанная государством правовая 

поддержка сектора малого и среднего бизнеса будет своевременной и действенной мерой и 
станет реальной помощью каждому казахстанцу, который ведет бизнес. Мораторий позволит 
предпринимателям повысить свои профессиональные знания и опыт, а также поможет 
бизнесменам малого и среднего уровня чувствовать себя уверенно при любых проверках. 
Данная мера и выделение государственных средств на развитие предпринимательства 
придадут толчок для роста нашей экономики и повышения благосостояния всех 
казахстанцев. Это один из важных шагов на пути к вхождению Казахстана в число 30 
наиболее развитых стран мира.  
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Разработчики модели интегрированного валютного рынка предлагают организовать 
систему расчетов по принципу: "поставка против платежа". Это позволит реализовать пре-
имущества биржевой системы расчетов. Платежи в валютах стран ЕАЭС могут 
осуществляться с учетом особенностей их национальных законодательств через 
национальные платежные системы; негосударственную расчетную систему (расчетные 
палаты при национальных биржах); расчетную систему Межгосударственного банка [1, С. 
203-216]. 

Если бы удалось создать в ЕАЭС интегрированный валютный рынок, тогда страны-
участницы смогли бы постепенно открыть свои внутренние финансовые рынки, что, в свою 
очередь, способствовало бы налаживанию их взаимодействия с мировой валютной системой, 
повышению международной роли национальных валют. 

Как один из признаков интеграции - достижение полной обратимости рубля и 
формирование Единого экономического пространства стран СНГ представляют собой два 
параллельных, но, тем не менее, самостоятельных процесса. И когда мы говорим о 
формировании Единого экономического пространства и Евразийского экономического 
союза, конечно, речь идет и о валютных аспектах этого процесса. Однако введение полной 
конвертируемости рубля отнюдь не является непременным условием формирования ЕАЭС. 
Достигнутая степень либерализации валютной политики России в принципе является более 
чем достаточной для успешного формирования Единого экономического пространства. 

Другое дело, что в повестке дня неизбежно возникает вопрос о том, на каких 
принципах должно строиться Единое экономическое пространство, каковы этапы его 
формирования и конечные цели. Упоминалось, в частности, что СНГ, например, стало 
инструментом цивилизованного развода бывших союзных республик. Хотелось бы 
напомнить, что авторство этой формулы принадлежит не России, а Украине. Фраза, 
брошенная более 10 лет назад Л.Д. Кучмой, воспринималась Россией весьма критически, 
поскольку наши страны видели в СНГ не только функцию разрушающую, но и созидающую. 
Россия рассматривала СНГ как инструмент формирования Единого экономического 
пространства на отличных от СССР принципах - рынка в экономике и демократии в 
политике. Задачи, которые мы сейчас пытаемся решить в узком формате ЕАЭС, ставились 
тогда перед всем СНГ. 

К сожалению, в рамках СНГ удалось решить задачу “упорядочивания” дезинтеграции 
СССР и минимизации ее последствий путем “цивилизованного развода”, но не удалось 
решить задачи интеграции. Это, однако, не означает, что мы должны оценивать итоги 
деятельности СНГ исключительно пессимистически и ставить крест на данной организации. 
Напротив, благодаря функционированию СНГ, накопленному в его рамках опыту, в том 
числе в валютной сфере (напомним о договоре 1993 г. о создании экономического союза, о 
договоре 1994 г. о формировании платежного союза, которые так и остались 
нереализованными), появилась возможность начать интеграцию в рамках ЕАЭС с учетом не 
только европейского, но и нашего собственного опыта, включая сделанные ошибки. 

Задача формирования Единого экономического пространства в настоящее время 
рассматривается более четко, осознанно, и соответственно сузился круг государств, в рамках 
которого обсуждается эта идея. Это, как известно, проект в рамках “четверки” (Россия, 
Украина, Белоруссия, Казахстан) и другой, менее публично известный, хотя не менее 
значимый, - проект формирования Единого экономического пространства в ЕврАзЭС в 
составе России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. 

Особо отметим, что решение о “параллелизме” двух проектов было абсолютно 
осознанным. Процесс их реализации тесно координируется, и анализ мероприятий, которые 
реализуются в рамках ЕврАзЭС и обсуждаются в рамках ЕАЭС, показывает их практически 



 232

полную идентичность. Это не случайно, поскольку пересекается круг участников, а три 
государства - Россия, Белоруссия и Казахстан - являются участниками как “четверки”, так и 
“шестерки”, все документы готовятся одними и теми же экспертами. Более того, удалось 
договориться с украинскими коллегами, что организационно-технические функции по 
переговорному процессу в ЕАЭС будет вести секретариат Интеграционного комитета 
ЕврАзЭС. Тем самым независимо от того, какую позицию в ЕАЭС займет Украина, проект 
ЕАЭС будет продвигаться в том или ином формате. То, что украинская позиция будет 
существенно отличаться от позиции “тройки”, несложно прогнозировать. Украина пока 
заявляет, что она заинтересована в зоне свободной торговли без изъятий и ограничений, но 
не намерена идти далее по пути продвижения к Единому экономическому пространству. 

Иными словами, в рамках “тройки”, “пятерки” или “четверки” проект ЕАЭС будет 
продвигаться. Возникает вопрос: какую степень валютной координации, валютной, 
бюджетной, налоговой гармонизации необходимо достичь в ЕАЭС? 

Предварительный анализ, в том числе с учетом опыта Европейского союза, 
показывает, что в принципе потребности в валютной гармонизации и унификации, а тем 
более в введении единой валюты на этапе Единого экономического пространства не 
возникает. Наоборот, ЕЭП являлось той ступенью экономической интеграции, которая 
создает возможность для перехода к следующей ее стадии - экономическому и валютному 
союзу. В этой связи созданы специальная рабочая группа в рамках переговорного процесса, 
занимающаяся денежно-кредитными и банковскими проблемами взаимодействия, И главная 
проблема, стоящая сейчас перед ЕАЭС, - определить набор экономических показателей, 
который будет использован в совместном мониторинге их развития в государствах-
участниках, чтобы на определенной стадии выдвинуть задачу обеспечения экономической 
конвергенции. По сути дела, речь идет о стремлении выработать критерии конвергенции на 
базе общеизвестных “маастрихтских критериев” - по диапазону колебаний валютных курсов, 
по темпу инфляции, доле государственного долга в ВВП и т.д. В принципе такая задача 
вполне реальна, и особых разногласий нет, в том числе и с нашими украинскими коллегами.  

Другая тема, которая, естественно, возникает в ЕАЭС и о чем мы говорим достаточно 
откровенно, хотя она не перешла в практическую плоскость, - это координация политики 
валютных курсов. Как известно из опыта Западной Европы, при создании таможенного 
союза государство отказывается от инструментов таможенно-тарифного регулирования. При 
этом последним инструментом, который остается у государства, служит политика валютного 
курса. Страны Западной Европы в 1970-е гг. активно практиковали валютный демпинг, 
проводили так называемую политику “разори соседа”. Именно тот факт, что они осознали 
разрушительность валютного демпинга, в созданном таможенном союзе заставило их тогда 
активно ставить вопрос о необходимости валютной интеграции. Так появилась “европейская 
валютная змея”, “валютная змея в туннеле”, Европейская валютная система, а затем был 
создан Экономический и валютный союз [2]. 

Подобную опасность мы тоже осознаем. Поэтому хотя практических переговоров 
пока в этой сфере не ведется, в теоретическом плане концепция разрабатывается и тема, 
конечно, заслуживает серьезного обсуждения [3, С.180-185].  

В научном сообществе и среди политиков периодически дискутируется вопрос о 
возможности перехода к единой валюте на постсоветском пространстве. Политически он уже 
решен для России и Белоруссии. Договором о создании Союзного государства, 
ратифицированным в декабре 1999 г., предполагается введение такой валюты для двух стран. 
Однако пока эти намерения не переходят в практическую плоскость. Дата введения 
российского рубля в качестве единой валюты постоянно откладывается. 

Периодически возникают различные предложения по созданию общей валюты в 
рамках более широкого круга стран на постсоветском пространстве. Казахстан предлагал 
странам-участницам ЕврАзЭС перейти на коллективную валюту - алтын, Россия 
неоднократно выступала с идеей использования рубля в качестве единой валюты в 
различных интеграционных объединениях. Однако в последнее время высказывания на эту 
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тему звучат все реже. Это в значительной степени связано с тем, что отсутствует прогресс в 
пилотном проекте валютной интеграции - введении российского рубля на территории 
Союзного государства России и Белоруссии.  

Тем не менее на уровне отдельных организаций на постсоветском пространстве идея 
валютной интеграции продолжает продвигаться в жизнь. Обращают на себя внимание два 
документа, принятые с небольшой разницей во времени: Концепция сотрудничества и 
координации деятельности государств-участников Содружества в валютной сфере, 
утвержденная на Совете глав правительств СНГ в Астане 15 сентября 2004 г., и Концепция 
сотрудничества государств — членов ЕврАзЭС в валютной сфере, принятая на заседании 
Межгосударственного совета ЕврАзЭС 22 июня 2005 г. в Москве. В Концепции СНГ на 
последнем этапе валютной интеграции (ориентировочно охватывающем 2010-2017 гг.) 
предполагается, в числе прочего, “достижение договоренности о валюте коллективного 
пользования, которая в перспективе станет как международным платежным средством, так и 
резервной валютой”.  

Показательно, что Концепцию в рамках СНГ подписали только страны ЕврАзЭС и 
Армения (т.е. страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности - 
ОДКБ). Тем самым в очередной раз был очерчен круг стран, готовых на дальнейшие 
инициативы в области экономической интеграции с Россией. 

Основными преимуществами перехода на единую валюту традиционно считаются: 
экономия на трансакционных издержках (в частности, в области взаимной торговли) и 
устранение валютного риска при принятии решений экономическими агентами относительно 
внутрирегиональных операций. Главным недостатком отказа от национальной валюты с 
позиций отдельного государства является потеря независимости денежно-кредитной и 
валютной политики. В случае различной природы внешних шоков, влияющих на 
Национальные экономики, эта потеря может оказаться опасной для экономического роста. 
Однако важно понять, что введение единой валюты — это не игра с нулевой суммой. От него 
вполне могут выиграть все страны. Во-первых, коллективная валюта может занять более 
достойное место на мировом валютном рынке, чем национальные валюты отдельных стран. 
Во-вторых, ряд стран с “узкими” финансовыми рынками, отказывающихся от своих валют, 
могут взамен получить валюту, в меньшей степени подверженную воздействию 
спекулятивных колебаний. 

Для теоретического обоснования перспектив валютной интеграции в различных 
группировках на постсоветском пространстве необходимо ответить на вопрос: представляют 
ли собой соответствующие страны оптимальную валютную зону? Теория оптимальных 
валютных зон была разработана в начале 1960-х гг. будущим Нобелевским лауреатом Р. 
Манделлом и развита в 1960-е гг. Р. МакКинноном и П. Кененом.  

Рассмотрим ключевые условия оптимальной валютной зоны  
(ОВЗ) с позиций их применимости для постсоветских стран. Начнем с тех показателей, 
которые большей частью носят качественный характер, а затем проанализируем 
количественно измеряемые показатели ОВЭ. 

1) Одним из первых условий ОВЗ, сформулированных Р. Манделлом, является 
наличие межрегиональной мобильности трудовых ресурсов. Позднее это условие было 
сформулировано в более общем виде как мобильность факторов производства, которая 
позволяет сгладить влияние асимметричных шоков на экономики интегрирующихся стран в 
условиях, когда они теряют самостоятельность в проведении денежно-кредитной и валютной 
политики. 

С формальной точки зрения на пути движения рабочей силы на постсоветском 
пространстве существуют значительные ограничения. Например, в наиболее 
продвинувшейся по пути экономической интеграции группировке ЕврАзЭС в мае 2005 г. 
вступили в действие новые правила, согласно которым пересечение границ по внутренним 
паспортам стало невозможным. Исключение составляют лишь режимы пересечения границы 
между Россией и Белоруссией, Россией и Казахстаном. Тем не менее, пока сохраняется 
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важный фактор, способствующий мобильности трудовых ресурсов на постсоветском 
пространстве — наличие общего русского языка общения.  

В ряде стран СНГ сохраняются существенные ограничения на пути движения 
капитала. Фактически мобильность капитала на постсоветском пространстве во многом 
определяется взятым курсом на валютную либерализацию. Между тем можно было бы 
продумать механизмы приоритетного “открытия границ” в этой сфере внутри 
интеграционных группировок.  

2) Помимо мобильности факторов производства для сглаживания влияния внешних 
шоков важную роль играют гибкость цен и заработной платы. Если цены и заработная плата 
достаточно гибкие, то уменьшается необходимость регулирования валютного курса в целях 
смягчения шоков. Соответственно снижаются издержки взаимной фиксации курсов. В 
странах СНГ доля регулируемых государством цен весьма значительна, и поэтому их 
гибкость меньше, чем в развитых рыночных экономиках. Соответственно построение 
валютного союза требует либо дальнейшей либерализации цен, либо проведения 
согласованной ценовой политики.  

3) Степень диверсификации национальных экономик (это условие было предложено 
П. Кененом). В случае возникновения внешних шоков более диверсифицированной 
экономике легче перенести их последствия. В СНГ, как известно, экспорт почти всех стран 
основывается на нескольких товарах, главным образом сырьевых, что делает их крайне 
подверженным внешним шокам.  

4) Тесно связанное с этим - условие схожей структуры промышленности в странах 
валютной зоны. Здесь проявляется одно из немногочисленных преимуществ стран СНГ - то, 
что они некогда составляли единый народнохозяйственный комплекс. Однако в целом 
структура экономики стран Содружества существенно различается. 

5) Политическая заинтересованность стран в переходе к единой валюте. Это условие 
играет во многом решающую роль в валютной интеграции. Так, в ЕС переход к евро 
длительное время обсуждался на наднациональном уровне, и решение в каждой из стран 
принималось на общенародном референдуме. Тем самым была обеспечена широкая 
поддержка идеи новой валюты.  

Для стран постсоветского пространства условие политической заинтересованности 
имеет ключевое значение. Стремление к участию в экономической интеграции проявляют 
прежде всего шесть стран ОДКБ [4, С.171-179]. Другой важный вопрос, требующий 
политического решения, - вопрос о форме валютного союза. Поскольку Россия по размеру 
своей экономики велика по сравнению с другими участниками интеграционных процессов, 
она должна будет играть ключевую роль в этом союзе и определять общую денежно-
кредитную политику, что связано с проблемой институционального оформления будущего 
единого эмиссионного центра. Здесь кроется источник расхождений с другими странами. 
Иллюстрацией этого может служить пример Белоруссии, где вопрос об эмиссионном центре 
длительное время был камнем преткновения в переговорах о единой валюте и до конца не 
решен.  

Подводя итоги, отметим, что расхождения между рассматриваемыми постсоветскими 
странами по основным макроэкономическим показателям сейчас не столь значительны, как в 
1990-е гг. Однако возникшие за годы независимости барьеры сделали перемещение факторов 
производства между ними затруднительным, а особенности экономического развития 
привели к увеличению расхождений в структуре экономик. В то же время в целом 
синхронность экономической динамики сохраняется, что делает перспективы оптимальной 
валютной зоны достаточно оптимистичными. Здесь наиболее близкими к России 
оказываются именно страны ЕврАзЭс - Белоруссия и Казахстан, по отдельным показателям - 
Киргизия и Таджикистан. Для успешной реализации валютной интеграции также 
необходимо сближение финансовых показателей (инфляции, валютных курсов, дефицита 
бюджета). В данном случае позиции Белоруссии выглядят менее предпочтительными, а 
Украины - более благоприятными (за исключением бюджетного дефицита). Но ключевым 



 235

условием по-прежнему останется наличие политической заинтересованности в валютной 
интеграции. И здесь нужно сделать одно замечание: Политическая заинтересованность 
проявляется не только в готовности к переходу к единой валюте, но и в принятии на себя при 
этом соответствующих обязательств.  

Учитывая, что Россия как лидер в случае реализации сценария валютной интеграции 
должна будет определять направление единой денежно-кредитной и валютной политики, она 
могла бы частично компенсировать (в той или иной форме) возможные потери от различного 
влияния внешних шоков на национальные экономики других стран постсоветского 
пространства, особенно с низким уровнем дохода на душу населения. Сейчас эта проблема 
особенно актуальна во взаимоотношениях с Белоруссией. 

В случае, если политическая заинтересованность в валютной интеграции 
действительно будет существенной, соответствующим странам необходимо начать 
постепенное движение по этому пути, не ставя перед собой задачи достижения конечной 
цели - единой валюты - в максимально быстрые сроки. Тогда потребуются конкретные 
действия в части снятия барьеров на пути движения факторов производства между странами, 
гармонизации валютного законодательства, координации валютной политики с 
установлением взаимных пределов отклонений курсов национальных валют. 
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Organization  of management of enterprises and organizations of consumer co-operation a financial subsystem 
is considered. Certainly basic factors of successful organization, structure of management of financial subsystem. The 
ways of improvement are offered on the improvement of organization  of management enterprises and organizations of 
consumer cooperation a financial subsystem. 
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Розглянуто організацію  управління фінансовою підсистемою підприємств та організацій споживчої 
кооперації. Визначено основні фактори успішної організації, структури управління фінансової підсистеми. 
Запропоновано шляхи покращення по удосконаленню організації  управління фінансовою підсистемою 
підприємств та організацій споживчої кооперації. 

Ключові слова: організація управління, інформація, фінансовий менеджмент, інформаційні ресурси, 
фінансова підсистема, система управління.  

 

Основними факторами успішної організації є правильно визначені завдання, які 
повинні бути виконані в процесі роботи. Проте, визначеного кола завдань недостатньо для 
досягнення плідної роботи. Покращення управління інформаційними потоками фінансової 
підсистеми пропонуємо реалізувати через вдосконалення організаційного механізму: 

використання моделі інформаційних взаємозв’язків за процесами на рівні організації 
роботи підприємства системи споживчої кооперації; 

удосконалення кадрової політики фінансової підсистеми, яка є ключовим елементом 
успішної організації праці. 

В  результаті проведених досліджень, виділяємо головну умову успішної організації  
управління фінансовою підсистемою – формування фінансово-аналітичних обґрунтованих 
даних,  до яких можна віднести обліково-економічну та звітну інформацію, яка має свої 
аналітичні можливості. Складові, суть та призначення формування сукупної аналітичної 
інформації визначається менеджерами у межах реалізації покладених на них функцій 
управління.  

Для ефективного управління фінансами системи споживчої кооперації функціонує 
фінансово-економічне управління, що виконує функції: планування, прогнозування, аналіз 
прогнозів, поточних результатів та кінцевих результатів діяльності. 

Вивчення і узагальнення досвіду роботи керівників підприємств регіону, дозволило 
нам зробити висновок про те, що в більшості випадків недостатня ефективність управління 
господарськими системами обумовлена, перш за все, низьким рівнем організації та 
функціонування фінансової підсистеми. У свою чергу, недоліки в інформаційному 
забезпеченні фінансової підсистеми знижують ефективність управлінської діяльності на всіх 
рівнях управління. 

Необхідна взаємна координація роботи усіх структурних підрозділів на підприємствах 
споживчої кооперації та, в першу чергу, відділів, які впливають на результати діяльності як 
підприємств, так і системи споживчої кооперації в цілому.   
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До основних  шляхів удосконалення  структури управління фінансовою підсистемою 

можна віднести: 
створення такої нової організаційної структури шляхом реорганізації старої, яка б 

змогла реалізувати програми найкращим чином, досягати встановлених цілей, здійснювати 
підбір фахівців з делегуванням їм завдань і розподілом повноважень; 

встановлення завдань (перспектива до 5 років) і розробка планів по їх досягненню. 
При цьому формується наступний рівень організації в структурі управління. 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА 

Етап І. Опрацювання документального забезпечення 

Основоположні 
документи та 

управлінські документи 

Первинні документи 
та робочі документи  

Зведені робочі та 
управлінські документи 

Етап ІІ. Відбір інформаційного забезпечення фінансової підсистеми 

Вивчення інформації 
бухгалтерського 

обліку і фінансової 
звітності 

 

Вивчення інформації 
планово-економічного 
відділу та статистичної 

звітності 

Обробка інформації 
управлінського обліку 

та звітності 

Етап ІІІ. Розподіл відхилень та відмінностей у питаннях інформаційно-
методичного забезпечення діяльності головного спеціаліста фінансової 

підсистеми

Виявлення 
проблеми 

Оцінка 
проблеми 

Побудова 
концепції 

Обґрунтування прогнозів 
та концепцій 

Етап ІV. Усунення відхилень, які виявлені у фінансовій підсистемі 

Оцінка 
існуючих 

альтернатив 

Аналіз адекватності цілі діяльності 
умовам, в яких вона протікає 

Формування 
моделі об’єкта 
діяльності 

Етап V. Визначення ступеня значимості інформації 

Оцінка адекватності 
інформаційно-
методичного 

забезпечення цілям 
діяльності 

Підготовка переліку 
релевантної інформації 

для реалізації 
професійної діяльності 

Формування вимог до 
інформаційно-
методичного 

забезпечення професійної 
діяльності 

Формування джерел, напрямів пошуку, збору, обробки, зберігання, 
використання та захисту значимої інформації  

Рис. 1. Етапи здійснення інформаційно-аналітичної роботи професіонала у фінансовій 
підсистемі прийняття рішень [авторська розробка] 
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формування такої політики, яка буде вказувати на санкціоновані способи досягнення 
цілей. Якщо передбачається неодноразове повторення конкретних задач, то послідовність їх 
вирішення слід визначити у вигляді стандартних процедур. Для особливо важливих 
специфічних ситуацій повинні бути розроблені правила, які визначають однозначний спосіб 
дій і виключають будь-які непередбачені способи виконання завдань.   

Організаційні фактори сприятимуть ефективній реалізації процесу інтеграції, 
передбачатимуть формування достовірного інформаційного забезпечення діяльності та 
впливатимуть на вибір відповідного підходу до організації фінансової підсистеми. 

Достовірне інформаційне забезпечення у фінансовій підсистемі означає формування 
такого освітнього масиву даних, який надавав би можливість суб’єкту ринку ефективно 
функціонувати і розвиватися у межах певного соціального середовища. На нашу думку, 
достовірне забезпечення інформаційної діяльності – це така складова правової системи, яка 
дає можливість отримувати, обробляти та передавати інформацію для прийняття 
оптимальних управлінських рішень у підвищенні ефективності діяльності підприємства.  

Отже, для підвищення ефективності організації управління фінансовою підсистемою, 
слід проаналізувати якість прийняття рішень з боку організації інформаційно-аналітичної 
роботи спеціаліста-споживача на кожному з таких етапів.  

Результати нашого дослідження показали, що інформаційно-аналітична робота 
кожного спеціаліста фінансової підсистеми в загальній структурі управління має достатньо 
високу значимість. Проте, для удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності в 
контексті прийняття рішень пропонуємо здійснювати в декілька етапів, які представлено на 
рис. 1. 

Формування етапів з інформаційно-аналітичної роботи фахівців дозволить 
проаналізувати особливості прийняття рішень в управлінні фінансовою підсистемою. 

Проте, для розширення пізнання об’єкта та підвищення ефективності роботи над ним, 
окрім визначення етапів та завдань на кожному рівні управління, слід дослідити факти та 
процеси, що дозволить пізнати даний об’єкт та удосконалити його. Для глибокого вивчення 
методу дослідження та пізнання, пропонуємо використати моделювання процесів прийняття 
рішень за допомогою використання інформаційних систем як теоретичної основи розробки 
механізмів задоволення інформаційних потреб професіоналів фінансової підсистеми з метою 
оптимізації процесу прийняття рішень. 

Для удосконалення ефективного управління персоналом у сучасних умовах 
пропонуємо врахувати низку особливостей та функцій, які можна розподілити також на 
декілька взаємопов’язаних етапів:  

1. Розробка ефективної системи кадрового менеджменту (визначення предмета, задач 
та підтримки даного виду менеджменту, його основних напрямків, принципів і методів для 
конкретної організації).  

2. Формування механізму управління персоналом і відповідною організаційною 
структурою (розробка оптимальних структур і штатів кадрової служби, визначення 
структури фахової підготовки і структури професійно значимих якостей особистості 
менеджерів, підбір, навчання і розміщення фахівців з управління фінансовою підсистемою). 

 3. Планування кадрів (упорядкування планів і прогнозів у роботі з персоналом, 
планування чисельності і складу фахівців, створення автоматизованих систем управління 
людськими ресурсами).  

4. Набір персоналу (знання та уміле використання всіх існуючих джерел задоволення 
кадрової потреби та навчання їх особливостям роботи).  

5. Профорієнтація та адаптація (поступове введення прийнятих працівників до складу 
підрозділу, структури та всього підприємства, розвиток у них розуміння того, що очікує від 
співробітників керівник та яка праця в ній одержує позитивну оцінку).  

6. Формування кадрового потенціалу управління (аналіз якісного складу 
управлінських кадрів, організація найму і постійної роботи з молодими спеціалістами, 
розробка науково-практичних основ добору і розміщення керівних кадрів).  
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7. Оцінка кадрів та їх діяльності (організація оцінки кадрів управління, організація 
конкурсів спеціалістів, атестація, розробка ефективних методик оцінки). 

8. Організація навчання персоналу (розробка і здійснення програм фахової 
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації).  

9. Управління трудовою дисципліною і плинністю кадрів. 
  

 
Окрім перелічених вище етапів управління персоналом виділеного центру, є ще 

багато правил та процедур, якими слід керуватися для ефективної підготовки кадрів, які 
будуть займатися якісним та ефективним інформаційним забезпеченням в управлінні 
фінансовою підсистемою. 

Перш за все, повинна бути створена команда менеджерів. Пропонуємо її склад з 
працівників управління фінансами, обліку, звітності та корпоративних прав, таких як 
головний бухгалтер та головний економіст. 

Група 
доходів

Начальник управління фінансами, обліку, 
звітності та корпоративних прав (Головний 

б )

Заступник начальника 
управління (Головний 

економіст)

Провідний 
економіст 
управління 

Провідний бухгалтер 
та начальник відділу 

маркетингу 

Ревізор 

 

ФІНАНСОВА ПІДСИСТЕМА 
Управління фінансів, обліку, звітності та корпоративних прав 
Центр управління інформаційними потоками фінансової 

підсистеми

Група витрат Група 
аналізу та

Група 
контролю

Функції групи доходів:
поточне фінансове 
планування доходів; 
    розробка стратегій; 
    розробка 
маркетингових заходів; 
    укладення договорів з 
покупцями; 
    виставлення рахунків-
фактур; 
    аналіз продажів; 
    облік надходження  
доходів; 
    облік надходження 
готівки; 
    взаємовідносини з 
банком; 
    стратегічне планування 
доходів 
 
 
 

Рис. 2. Типова організаційна структура управління фінансовою підсистемою 
організацій споживчої кооперації України [авторська розробка] 

Функції групи витрат:
    розробка графіку виплат; 
    збирання фінансової 
інформації на ринку –  
відсоткові ставки, рівень 
інфляції, курси валют, 
цінова політика тощо; 
    взаємовідносини з 
банком; 
    облік кредиторської 
заборгованості за товари, 
продукцію (роботи, 
послуги); 
    облік заборгованості за 
розрахунками з бюджетом, з  
органами соціального 
страхування; 
    облік іншої кредиторської 
заборгованості    
 
 
 

Функції групи аналізу 
та погоджень: 
   виконання угод; 
аналіз контрактних 
відносин, 
маркетингових 
прийомів; 
    аналіз за статтями та 
структури витрат; 
    аналіз доходів за 
джерелами отримання 
та їх структури; 
    аналіз 
товарообороту, 
оборотності товарних 
запасів; 
   аналіз коефіцієнтів 
лікфвідності та 
платоспроможності; 
   аналіз показників 
рентабельності тощо 

Функції групи 
контролю:     
контроль за 
додержанням статуту 
споживспілки, 
виконанням постанов 
її з’їздів, зборів Ради 
і правління; 
проведення ревізій та 
перевірок 
господарсько-
фінансової 
діяльності 
споживспілки, 
підзвітних їй 
підприємств, 
організацій; 
здійснення контролю 
за виконанням 
прийнятих 
правлінням 
споживспілки 
пропозицій 
ревізійної комісії за 
результатами 
проведених нею 
ревізій і перевірок; 
контроль за 
розглядом 
посадовими особами 
споживспілки 
пропозицій, скарг і 
заяв працівників, 
споживачів
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Також у таку групу пропонуємо фахівця із підрозділу інформаційних технологій, який 
буде допомагати відстежувати, групувати, певну управлінську інформацію використовуючи 
інформаційні технології  УКС.  

Для виконання якісної роботи такої команди менеджерів-фахівців, пропонуємо типову 
структуру організації роботи у фінансовій підсистемі споживспілок системи споживчої 
кооперації (рис. 2).  

В кожній такій групі визначені фахівці, які будуть відповідати за такий об'єкт, 
виконуючи запропоновані функції. До кожної групи можуть входити не тільки працівники 
Управління фінансів, обліку, звітності та корпоративних прав (центру управління 
інформаційними потоками фінансової підсистеми), а й спеціалісти з інших підрозділів 
споживспілок, які будуть доповнювати інформаційну базу за визначеними підрозділами. 

В результаті, таке поєднання дозволить підвищити поставлені  завдання поточної 
діяльності та виконання планів в майбутньому. Крім того, кожна група повинна мати тісні 
взаємозвязки, здійснюючи взаємоперевірки по дебіторам, кредиторам, співставлення 
аналітичних показників, контролю та взаємоконтролю за виконанням визначених функцій. 

Отже, за визначеними завданнями по організаційному механізму фінасовою 
підсистеми, нами запропоновано використати  їх у комплексі , що надасть змогу значно 
підвищити якість та результативність управління фінансовою підсистемою. 
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WORKPLACE STRESS AND ITS IMPACT ON JOB PERFORMANCE 
 

There have been many studies conducted on the impact of stress on employee performance. We live in a world 
of rapid changes, both personal and professional that affect people’s behaviour and may cause stress. We encounter 
stress in all domains of our lives. Stress is a natural part of life, if moderate and lasting not too long. Excessive stress 
can have serious psychical and physical consequences. In addition to major life events, many stressful events are 
related to the workplace. Several studies show that performance of an individual decreases with inadequate working 
conditions. Nowadays, workplace stress has become a major issue faced by employees. It is common for stressed 
employees to eat unhealthy food, smoke, drink alcohol or lack exercise. As a result, increased levels of cortisol, the 
major stress hormone, may occur. In the present study, we investigated stressors in the Freescale company which affect 
the job performance and health of employees. The main objective of the study was to identify single types of stressors 
affecting employee job performance and assess their severity and frequency. In addition, the study attempts to identify 
symptoms of stress and ways of coping. The novelty of the study lies primarily in applying theory into practice, 
verification of hypotheses and proposing recommendations for the company in question. 

Currently, the Freescale Semiconductor company employs an international staff consisting of more than 100 
specialists who have made a vital contribution to the company success. The management of the company place great 
emphasis on quality of project management process and quality of software products. Consequently, the company can 
benefit from the survey and implement the recommendations proposed in managing employees in order to reduce or 
eliminate the negative effects of stress on well-being of employees and their job performance. 

Key words: stress, job performance, cortisol, workplace, stressor, stressful events, effectiveness, working 
conditions, ways of coping 

 

Introduction 
We encounter stress in all domains of our lives. Stress is a natural part of life, if moderate 

and lasting not too long. Excessive stress can have serious psychical and physical consequences. In 
addition to major life events, many stressful events are related to the workplace. Several studies 
show that the effectiveness of an individual decreases with inadequate working conditions, such as 
poor lighting, improper ventilation, high level of humidity, unsuitable temperatures, etc. These 
physical stressors must be taken into consideration as they cause stress and decrease work 
effectiveness. Reduced work hours and well organized shift work can increase work quality and 
productivity. Even though eliminating physical stressors is neither complicated nor costly, 
employers continue to ignore them. Plamínek says that people encounter situations that may cause 
stress on a daily basis [1]. Grenčíková, Navickas consider stress to be one of the features of today’s 
society [2].       

Work-related stress is one of the biggest health and safety challenges that we face in Europe. 
According to studies conducted, nearly one in four workers is affected by it, and studies suggest that 
between 50% and 60% of all lost working days are related to it. This represents a huge cost in terms 
of both human distress and impaired economic performance. Stress at work can affect anyone at any 
level. It can happen in any sector and in any size of organisation, therefore as maintained by 
Armstrong, attention should be paid to stress reduction [3]. Stress affects the health and safety of 
individuals, but also the health of organisations and national economies.  

Method  
The survey was aimed to establish a correlation between stress and productivity of the 

employees working in the Freescale Semiconductor company, the Czech Republic. A questionnaire 
was adopted as a method of research in the study. We distributed questionnaires personally to 
employees of the Freescale Semiconductor company based in the town of Rožnov pod Radhoštěm. 
The survey was conducted in the month of November 2013 and had 50 respondents. Respondents 
were 43 males and 7 females of almost all age groups, excluding the age group to 20 years as the 
majority of employees hold higher education qualification. The workforce of the company is 
stabilised, the majority of respondents have been working for the company for more than 6 years. 
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Results  
The research results indicate that 41% of respondents are not able to assess their ability to 

cope with stress. On the other hand, another 41% of employees are able to cope well with stressful 
situations. The remaining 18% of employees answered that they are not able to cope well with 
stressful situations in workplace.  

To assess respondents’ views on whether stress affects their job performance, we asked ”Do 
you think that stress can have an impact on your work performance and motivation?” Results are 
provided in the Table 1. 

Any type of stress has an impact on everything we do. If stress is being experienced in 
workplace, it will ultimately affect performance as well as the achievement of both personal and 
organizational goals. In this respect, 98% of respondents are convinced of the impact of stress on 
their job performance. 

Table 1 
The impact of stress on work performance and motivation 

 Number of responses 
strongly agree  32 65% 
agree  16 33% 
neither agree nor disagree  1 2% 
disagree 0 0% 
strongly disagree  0 0% 

Source: compiled by authors  
The responses indicate that respondents experience primarily negative type of stress, 

whereas positive stress, also called Eustress, is necessary and often leads to better performance of 
individuals. We found that a mere 36% of respondents said that the stress they experience in the 
workplace has rather positive than negative effects on them. For 8% of respondents, the pressures at 
work provide a healthy level of stress that drives them forward. Some 48% of respondents stated 
that stress has a negative impact on them. We can sum up that stress has an adverse effect on human 
body and if not managed or treated it can lead to significant medical diseases. Negative type of 
stress is called distress. Therefore, it is important that employees know what to do to handle and 
eliminate it. Since work-related stress is a major issue in many countries and in different kind of 
workplaces, preventive measures should be given priority. 8% of respondents could not say whether 
the type of stress is positive or negative.  

We precisely defined the basic concepts used in the questionnaire as it was assumed that not 
all respondents are familiar with the subject area. There are 45% acutely stressed employees, 
whereas acute stress may take several minutes or a few hours and disappear within a few days. We 
are of the opinion that this is the type of stress experienced by most of the employees of the 
Freescale company. Next, 38% of respondents frequently experience anticipation stress. 
Anticipation stress refers to the anxiety and emotional fatigue suffered before meaningful life 
experiences, whether positive or negative. 8% of respondents stated that they experience 
posttraumatic stress and the remaining 9% of respondents experience chronic stress. Eventually, 
these employees experience long-term stress, so to say pathological in nature. Respondents' 
responses related to symptoms of stress can be found in Figure 1. Respondents could mark more 
than one option. As shown, symptoms can vary tremendously from one individual to the next. 
While one stressed person may experience feelings of sadness, the other may suffer from anxiety or 
nervousness. 19% of respondents marked irritability as the most common sign of stress and 15% of 
respondents marked nervousness as the second most common symptom of stress. 10% of 
respondents experience anxiety under stress, followed by another 10% who report concentration 
difficulties at work and the remaining 10% feel exhausted. When under stress, 9% of employees 
experience anger and 8% of respondents have sleep disorders. Stress-related insomnia makes them 
feel tired and nervous and employees lose their productivity. 5% of respondents feel indecisive 
when important decisions are to be taken. Another 5% of respondents lose self-confidence under 
stress, which makes them more vulnerable. Symptoms of stress include nervousness (4% of 
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employees), sadness (3% of employees) and 2% of respondents marked the option of „other“ (for 
instance atopic dermatitis or upset stomach as marked by two respondents). 

 
Figure 1. Symptoms of stress 

Source: compiled by authors  
 

The most frequent stressors in the workplace are illustrated in Figure 2.  

 
Figure 2. Stressors in the workplace 

Source: compiled by authors  
 

Most respondents agreed that time pressure is the most frequently experienced work-related 
stress factor (16%). 13% of respondents consider workplace conflicts, whether between colleagues 
or superiors, to be a stress factor. Insufficient time to complete a project makes stressed 12% of 
respondents. Other factors are the following – bad interpersonal relations (9%) and poor work 
organization (9%), conflicting instructions by superiors (8%), job duties and responsibilities (6%), 
fear of being dismissed in the current economic crisis, low salary, deteriorating labour relations and 
excessive requirements from employers (4% each), working environment (3%). We can therefore 
conclude that the employees of the company have almost ideal conditions for performing their jobs. 
Other stress factors stated by respondents include business trips abroad, communication barriers 
when cooperating with foreign companies, insufficient qualification of colleagues and absurd 
requirements from superiors.   

Next, we investigated the ways of coping with stress. Responses obtained can be found in 
Figure 3. 
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Figure 3. Ways of coping with stress 

Source: compiled by authors  
 

It is a well-known fact that everyone experiences stress, but different people cope with it in 
different ways. Therefore, we investigated what the preferred ways of coping with stressful events 
are. If follows that sleep is considered important in coping with stress (21%), entertaining friends or 
practicing sports (18%), relaxation and massages in wellness centres (16%). It is evident that coping 
strategies vary across individuals. Other ways of coping include reading books, magazines or 
watching TV (6%), drinking alcohol (5%), playing computer games (3%), smoking (2%) and using 
drugs (1%). “Other“ responses accounted for the remaining 4%.  

Overwork can affect how employees do their jobs. However, respondents reported not 
feeling overworked (35%), feeling rather overworked (29%), being not able to decide whether they 
feel or do not feel overworked (29 %). Almost 6% of respondents do not feel to be overworked and 
a mere 1% of respondents reported feeling tired and overworked. The extent to which employees of 
the Freescale company feel overworked is shown in Figure 4.  

 
Figure 4. The extent to which employees feel overworked 

Source: compiled by authors  
 

The following question was to identify whether respondents feel being under time or psychic 
pressure. Responses are summarized in Table 2. 

Table 2 
Time or psychic pressure in the workplace 

 Number of responses  

Very often 4 8% 

Often 22 45% 

Rarely 23 47% 

Never 0 0% 

Source: compiled by authors  
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It is apparent that there is a number of employees who are in charge of too many projects 
and tasks which they are not able to complete in the deadlines given. On the other hand, there are 
also employees who can manage their time and assignments well. Respondents' views on whether 
the employer eliminates stress are illustrated in Figure 5. 

 
Figure 5. Elimination of stress and its effects in the workplace 

Source: compiled by authors  
 

From our perspective, it is very important that the employer know about his employees 
being under stress and do something to eliminate it. The responses revealed that 48% of respondents 
rather agree that superiors address the issue of stress, 30% cannot say, 8% of respondents do not 
agree, 8% agree and 6% rather disagree.  

Some respondents feel that their superiors lack understanding and empathy. If they did not, 
they would feel much less stressed. This finding can be regarded as a guide to improve labour 
relations in the workplace. Hence, employees need to be treated with empathy and understanding to 
feel less stressed in the workplace. Moreover, some respondents complain that they are not 
informed about any layoff plans well ahead time. Layoffs are painful and stressful for everyone, and 
it is advisable that employer take the initiative and announce that reductions might be necessary.  

The biggest benefit provided to eliminate stress is flexitime as stated by many respondents. 
Moreover, employees can work from home and take advantage of a well-being scheme. In addition 
to luncheon vouchers, the company provides the employees vouchers that can be used for sports 
activities and relaxation. A group of respondents appreciate friendly relations among staff and the 
fact that everyone is on a first name basis with everyone else. Going by first name is a part of the 
corporate Open door policy. It is worth noting that the employer is trying to react to stressful 
situations without hesitation, no matter how petty. The employer wants the employees to work out 
their problems as soon as possible. Employees can also approach the employer as he is interested in 
work-related problems and ready to help them. Moreover, we found that personal qualities are also 
taken into consideration when interviewing applicants, i.e. balanced and relaxed candidates are 
taken on to keep conflicts to a minimum. 

Some of our respondents stated that real project planning focused on project complexity 
plays an important role. Moreover, flexibility should be in place regarding projects, i.e. the intended 
start and finish dates should be met, however in special cases deadlines should be allowed to be 
extended. We agree that it is stressful for those involved if the project is to be finished by a specific 
target date, which is unrealistic for various drawbacks.  

Discussion 
Work-related stress is experienced when the demands of the work environment exceed the 

employees’ ability to cope with them. Stress is not a disease, yet can ultimately lead to both 
physical and psychological health issues. Stress should not be viewed as an individual’s weakness, 
but an organizational problem. Nevertheless, stress is not only harmful as small amounts of stress is 
desired and helpful in overcoming obstacles. [4]     

Job stress has become a common problem in a workplace. It usually occurs when a person 
faces a threat or challenge. It may also occur if one has fear of losing his or her job or of failing to 
complete certain assignments. However, stress can be induced by positive factors as well, such as 
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for instance promotion. It is not only work-related stressors that cause stress in individuals, but also 
major life events, such as marriage, child birth or divorce. Therefore, managers should closely 
monitor the employees’ behaviour, and step in quickly and effectively if necessary because 
prolonged and intense stress adversely affects their work productivity. 

There are three major causes of job stress. The first cause is the working environment. When 
employees work in a poorly lit, noisy or small and poorly ventilated rooms, they are much more 
prone to stress. The next are the stressors related to the intensity of work, such as for instance when 
employees are given too many tasks with short deadlines. The third group of causes of stress 
comprises poor interpersonal relationships, including superior/subordinate conflicts, bad-mouthing 
colleagues or unhealthy rivalry. Most people think of stress as a negative experience, which may 
not always be the case. Stress can also be a constructive force stimulating higher performance in 
employees. It is important to recognize negative stressors and avoid them. 

The Freescale company has a well-developed welfare system. Flexitime scheme eliminates 
employee stress while the core time when they have to be present at work is between 10 am and 230 
pm. The scheme has many advantages, such as better work-life balance, fewer commutes, less 
fatigue, more days off and lower sickness rates. Other benefits provided to employees are the home 
office and well-being schemes. In addition, we recommend massage therapy vouchers be provided 
to alleviate or reduce back pain after sitting at a computer for hours. We would recommend the 
massage treatment vouchers to be provided for each employee at least once in three months or a 
massage treatment benefit to be covered 50% by the employer and 50% by employees. Those are 
the benefits which were common in the past years.  
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Проведено маркетингове дослідження щодо доцільності розробки пастильних виробів збагачених 
йодом з одночасною заміною цукру білого на натуральний підсолоджувач. Наведено результати дослідження, 
пропоновано найефективніші канали поширення інформації щодо виводу нових пастильних виробів на 
вітчизняний ринок. 

Ключові слова: пастильні вироби, підсолоджував, мікронутрієнти, йод. 
 

Marketing research on feasibility of pastila products development fortified with iodine with simultaneous 
replacement of white sugar to natural sweetener is carried out. The most effective channels of dissemination of 
information regarding their output to the domestic market and the importance of detailed information are presented. 

Key words: pastila products, sweetener, micronutrients, iodine. 
 

Вітчизняна кондитерська галузь розвивається в умовах жорсткої внутрішньої і 
зовнішньої конкуренції, що стимулює до постійного вдосконалення управлінських процесів 
та забезпечення високих стандартів якості продукції, яка виробляється. Ринок кондитерських 
виробів майже досяг рівня свого повного насичення. Це зумовлює посилення конкурентної 
боротьби між виробниками, наслідком якої є поява продукції з якісно новими споживчими 
властивостями [1, с. 221-231]. 

Останнім часом спостерігається підвищений інтерес до здорового харчування. 
Споживачі почали приділяти увагу кондитерським виробам, в рецептурному складі яких 
переважає натуральна сировина з використанням підсолоджувачів натурального 
походження, а також з використанням спеціальних інгредієнтів, які підвищують біологічну 
цінність продукту, зокрема, БАД, носії мікро- та макроелементів, вітамінів, тощо. Тому, 
виробництво кондитерських виробів з відповідністю адекватних потреб організму людини 
відносно хімічного складу, енергетичної та біологічної цінності є багатофакторним 
завданням, вирішення якого потребує комплексу досліджень [2, с. 39-42]. 

Одним з ефективних методів заохочення споживачів до вживання продуктів з 
підвищеною біологічною цінністю є донесення доступної інформації, тобто реклама. Вона 
представляє собою цілеспрямований інформаційний вплив на потенційних споживачів та 
залучає інших, доводить до свідомості найважливіші характеристики товарів, завдяки 
інформації, яка подана у стислій, художньо вираженій та емоційно забарвленій формі. 
Своєчасне і вичерпне інформування населення про споживчі властивості та переваги товарів 
є найважливішим завданням реклами [3, с. 241-243]. 
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Для забезпечення успіху нового виду продукту на споживчому ринку важливо не 
тільки проінформувати, але й переконати максимальну кількість споживачів у тому, що 
даний продукт має певні переваги у порівнянні з аналогічними та підсилити схильність 
покупців придбати саме цей продукт. Передбачається, що в результаті впливу реклами, 
рекламоотримувач повинен засвоювати і запам’ятовувати необхідну інформацію, тим самим 
формуючи психологічні установки для придбання продукту. 

У вересні-жовтні 2014 року було проведено маркетингове дослідження щодо 
актуальності розробки нового продукту з якісно новими характеристиками та оцінки впливу 
реклами на інформаційність потенційних покупців кондитерських виробів.  

Об’єктом дослідження з точки зору місця збору інформації нами розглядався 
споживчий сегмент, який складався з представників сімей, які регулярно вживають 
кондитерські вироби.  

Метою дослідження було визначення доцільності розробки нових видів пастильних 
виробів. 

Для досягнення мети необхідно було оцінити доцільність розробки нових видів 
пастильних виробів, а саме рівень споживацької зацікавленості у традиційних виробах та 
реакцію на розроблення нових видів з підвищеними споживними властивостями; встановити 
цінність для споживачів обраних шляхів формування якості, а саме збагачення продукту 
йодом з одночасним вилученням масової частки цукру за рахунок введення підсолоджувача; 
виявити найбільш ефективний вид реклами, що впливає на про інформованість та ухвалення 
рішення про придбання цукристих кондитерських виробів, у тому числі пастильних з 
використанням стевії та еламіну; виявити найбільш ефективні методи впливу на мотивацію 
вживання споживачів певного продукту. 

Дослідження проводили методом особистого опитування за допомогою попередньо 
складених анкет. Особливості цього методу полягають у тому, що інформація відображає 
соціальну реальність з точки зору її відбиття у свідомості опитуваних, тобто даний метод 
гнучкий, орієнтований на одержання великої кількості відповідей, знижує рівень 
невизначеності, дозволяє визначити потреби споживачів та співпрацювати з ними.  

Також особливість даного методу пов’язана з тим, що він дозволяє отримувати 
первинну і різноманітну інформацію про ставлення людей до будь-яких подій, про мотиви 
поведінки та орієнтацію, про характер у суспільстві. Він охоплює масову аудиторію, що 
тягне за собою відносну високу ресурсоємність та трудомісткість. 

З метою об’єктивної характеристики поставленого завдання, за розробленими 
анкетами було здійснено опитування про ставлення до пастильних виробів 265 респондентів. 
Вони відбирались серед цільового сегменту жителів усіх верств населення м. Харкова, з яких 
78 % були жінки та 22 % чоловіків у віці від 18 до 50 років і старше. За віковою категорією 
вибірка респондентів відповідає структурі зазначеній на рис. 1. Методом комп’ютерного 
статистичного моделювання, за допомогою пакета аналізу даних програмного засобу 
Microsoft Excel 2010, було проведено обробку анкет маркетингового дослідження та 
отримано результати. 

Місцем проведення дослідження були мережі супермаркетів м. Харкова ТМ «РОСТ», 
ТМ «Класс», ТМ «Восторг» та ТМ «АТБ». За ціновою політикою перші дві мережі майже не 
відрізняються, проте ціни ТМ «Восторг» в середньому на весь асортимент товарів вищий в 
межах 10…15 %. Цінова політика мережі ТМ «АТБ» розрахована на респондентів з середнім 
та низьким рівнем доходу, так як цінова політика нижча за середній рівень цін в межах міста 
на 7…9 % з вузьким та непостійним асортиментом товарів (рис.2).  

Одним з найважливіших критеріїв сегментації споживачів є місячний прибуток. 
Встановлено, що за загальним рівнем доходу більшу частку респондентів – 47,5% складають 
споживачі з середнім рівнем прибутку (І категорія)  – від 500 до 1000 грн. на одного члена 
родини; кількість респондентів з низьким рівнем прибутку (ІІ категорія)  – до 500 грн. на 
одного члена родини – становить 33,4%; з високим рівнем прибутку (ІІІ категорія)  – понад 
1000 грн. на одного члена родини – 19,1% (рис.3). Проте, необхідно відмітити, що найбільша 
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кількість респондентів ІІІ групи є споживачами торгівельної мережі ТМ «АТБ», це одразу 
визначає їх орієнтацію перш за все на цінову доступність. 
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Рис. 1.  Розподіл респондентів за віковими категоріями 
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Рис. 2. Сегментація споживачів за рівнем доходу у торгівельних мережах 
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Рис. 3. Загальний розподіл споживачів за рівнем прибутку 
 

Встановлено, що 65 % респондентів звертають увагу не лише на ціну та наявність у 
торгівельній мережі, але й керуються під впливом поглядів, уяви, володінню інформацією, 
переконань, стану здоров’я та способу життя (рис. 4). 
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Рис. 4. Вплив факторів на мотивацію до придбання споживачів 

 

Аналіз результатів показав, що найбільш часто пастильні вироби в кількості 1…1,5 кг 
купують жінки у віці 18–24, найменше – респонденти, вікова категорія яких сягає 52 та 
старше, при чому чоловіки, яким 32 і більше, взагалі, майже не вживають, приблизно 2 % від 
вживаного загального обсягу кондитерських виробів за рік.  

Необхідно відмітити, що респонденти, які віддають перевагу пастильним виробам,  
вживають 93 % відсадних пастильних виробів, тобто зефір, а на долю пастили припадає 
лише 7 %, що пов’язано з відсутністю пропозиції даного товару на вітчизняному ринку. В 
асортименті, обраних для дослідження торгових мережах, пастила була відсутня. 
Асортимент зефіру складався в середньому від 3 до 7 одиниць номенклатури товару.  

Анкетування показало, що більше половини респондентів (72 %) віддають перевагу 
борошняним кондитерським виробам, цукеркам та шоколадним виробам, тоді як пастильним 
в межах 28 %. Обґрунтування такого виробу було пов’язано з високим вмістом цукру у 
пастильних виробах та не володінням споживною інформацією про благотворний їх вплив на 
організм людини.  

На запитання про актуальність розроблення нових видів пастильних виробів з 
використанням натурального підсолоджувача та збагачення мінеральними речовинами, 
зокрема, йодом, 78 % респондентів відповіли, що такий продукт їх зацікавить та 
мотивуватиме до вживання, хоча серед 40 % опитуваних вживали пастильні вироби рідко.  

Однак, 48 % опитуваних споживачів відмітили необхідність інформаційної 
обізнаності про існування такого продукту. На питання  про інформаційну ідентифікацію 
більша частина респондентів (54 %) відповіли, що орієнтуються відповідно позначенням на 
упаковці, що обов’язково необхідно врахувати під час розроблення споживчої тари. 

Проте, інформованість споживача лише за допомогою позначень та написів на 
упаковці замало. Дослідження потенційних рекламозалежних та незалежних споживачів 
показало, що 75% опитаних є потенційно чутливими до реклами. 

Відомо, що найбільш ефективно інформація просочується через візуалізацію та за 
допомогою семплінгу, тобто дегустації пробних зразків продукту у місцях локалізації 
потенційних клієнтів з метою їх ознайомлення зі зразком та його оцінки переваг чи 
недоліків. Опитані респонденти підтвердили дану гіпотезу та зазначили важливість саме 
семплінгу (38,6%) під час виведення на ринок нового продукту з якісно новими перевагами 
(рис. 5). 

Також, в якості вагомого фактору був визначений рівень довіри стосовно джерела 
отримання інформації про продукт через відомі канали поширення (рис. 6).  

Аналізуючи дослідження встановлено, що рівень довіри до засобів масової інформації 
(ЗМІ) та інформування через інтернет мають майже однаковий відсоток, тоді як 
рекомендація друзів для респондентів є найвагомішим аргументом мотивації до вживання 
того чи іншого продуктів.  



 251

37,50%
26,70%

38,60%

Побачена інформація Почута інформація Семплінг
 

Рис. 5. Вплив інформаційних інструментів продажу на споживачів 
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Рис. 6. Канали поширення інформації до споживачів 
 

ЗМІ, тобто теле- і радіореклама є найдорожчими, але охоплюють найширші верстви 
населення. Сила їх психологічного і емоційного впливу достатньо висока. Проте, недоліки 
полягають у тому, що споживач не завжди встигає зафіксувати корисну для себе інформацію. 
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Рис. 7. Рейтинг каналів розповсюдження інформації 

 

У епоху науково-технічного прогресу все більшу популярність набуває 
комп'ютеризована реклама, що поєднує текст, малюнок, схеми, графіку і звук. Її головна 
перевага полягає в тому, що вона знаходиться в мережі необмежений термін, а вартість 
підключення і розміщення реклами порівняно невисока. До основних видів комп'ютерної 
реклами можна віднести електронну рекламу за принципом поштової розсилки («спам»), 
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інтернет-конференції, електронну рекламу за принципом «загляньте до нас» (з 
використанням банерів на www-сторінках). 

У рейтингу дослідження найнижчу оцінку отримали такі джерела інформації, як: 
реклама, що здійснюється рекламними агентами, рекламні акції, поштова розсилка, 
інформація на листівках і транзитна реклама. Перелічені джерела інформації були оцінені як 
нецікаві, малоефективні, утомливі, застарілі, даремні, нав'язливі, погані та інше (рис. 7). 

Дослідження представляє інтерес у зацікавленості споживачів до виробів зі 
зменшеною кількістю цукру. 78 % респондентів, які зацікавились новими видами пастильних 
виробів, відмітили привабливість продуктів саме за рахунок зменшення масової частки 
цукру (рис. 8). 

На питання про збагачення пастильних виробів мінеральними речовинами та 
вітамінами респонденти розподілили свої вподобання майже на одному рівні. Необхідно 
відмітити, що 83 % респондентів відмітили важливість смакових властивостей, а саме 
гармонійне поєднання солодкого та, властивий даному виробу, кислуватого смаку, з ніжною 
повітряною консистенцією, яка формує смакове сприйняття виробів (рис.9). 
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Рис. 8. Прийоми підвищення споживних властивостей пастильних виробів 
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Рис. 9. Коефіцієнт вагомості споживних властивостей виробів 
 

Відомо, що якісні характеристики консистенції залежать від ряду структуро-
механічних показників пастильної маси, саме сукупність яких формує  її властивість. 
Пориста консистенція пастильних виробів досягається за рахунок аерації пастильної маси 
шляхом збивання рецептурних компонентів  та отриманням піни. В даному випадку, 
рецептурним компонентом, який виступає піноутворювачем є яєчний білок, властивість 
якого вивчалась як вітчизняними, так і зарубіжними вченими. Тому, формування якісної та 
стабільної піни є початком формування якості пастильних виробів. Саме ці умови під час 
проектування нових видів є причиною вивчення впливу, на цей процес, вилучення цукру, 
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його заміни підсолоджувачем стевією та додаткове внесення йодовмісної добавки – еламіну, 
що є перспективою подальших досліджень. 

Висновки. На сьогоднішній день процес створення продуктів харчування нового 
покоління, а саме збагачених йодом зі зниженою масовою часткою цукру, які призначені для 
вживання всіма віковими групами населення України і повинні бути безпечними, є 
найважливішим завданням багатьох вчених. Однак, без доступної для споживача інформації 
цінність таких продуктів втрачається. Саме тому, вирішальну роль у поширенні інформації 
про товари з новими якісними характеристиками  відводиться процесу формування 
комплексу маркетинговий комунікацій.   

Саме тому нами були проведені маркетингові дослідження, за допомогою яких було 
встановлено, що пастильні вироби є актуальними серед споживачів, найбільша частка яких 
припадає на жінок віком від 18 до 24 років. Виявлено недостатню асортиментну пропозицію 
пастильних виробів, а саме пастили. 78% респондентів виявили інтерес до запропонованих 
нових продуктів, а саме пастильних виробів з використанням натурального підсолоджувача – 
стевії та йодовмісної сировини – еламіну. Проте, споживачами було відмічено про 
недостатній об’єм інформації щодо нових продуктів, які виходять на ринок. Це слугувало 
проведенню подальших досліджень щодо виявлення найефективніші джерела поширення 
інформації.  

В результаті було встановлено, що комп’ютерна мережа, ЗМІ та особистий контакт 
споживача з агентами є найефективнішими джерелами поширення інформації. Враховуючи 
отримані результати перспективою подальших досліджень є дослідження впливу обраних 
добавок на показники якості напівфабрикатів.  
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