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Е К О Н О М І К А  

 
СУДЬБА СНГ В РУКАХ РОССИИ 

 
В.И. Мунтиян, чл.-корр.НАН Украины,  д.э.н., професор, зам. министра экономики Украины    ⋅ 

 
То, что Россия совместно с Республикой Беларусь и Казахстаном формирует Единое Экономическое пространство, и уже подписаны 

все необходимые документы по вступлению данных государств в Таможенный союз, вселяют добрые надежды.  
Но чтобы эти надежды осуществились, государствам Содружества следует отказаться от взаимных обвинений, перестать упрекать 

друг друга и доказывать из-за кого и кто больше потерял. По моему мнению, виноваты все, и потеряли все вместе. Поэтому выход из 
создавшегося кризиса, а также наше будущее развитие и процветание мы видим совместными, а добиться их можно только общими 
усилиями. 

Неужели необходимо было заплатить 20 лет, чтобы понять простую истину, что вместе мы сильнее и экономически, и духовно. 
Только сообща мы сможем вырваться из-под гнета как внешнего транснационального капитала, так и внутренних кланово-олигархических 
групп. 

А теперь по порядку. Нам необходимо различать эпоху кризиса и период созидания. До тех пор, пока мы находимся в кризисе (ведь 
падение ВВП за 2009 год в среднем по СНГ составило 7%, а промышленной продукции – 10%), главной формулой для нас должна стать 
идея спасения и выживания. Только успешное и своевременное воплощение этой идеи на практике предоставит нам реальную возможность 
вступить в эпоху созидания, где главной задачей будет формирование среды обитания с максимально высоким уровнем глобальной 
конкурентоспособности как материального базиса, так и духовных ценностей. 

Давайте ответим на вопрос: а какое государство мы видим в качестве локомотива движения по спасению и выживанию? Где центр, 
вокруг которого должны сконцентрировать свои усилия все государства, и случайно ли выбран год России в СНГ? Нет, это не случайность, 
а объективная закономерность и уникальная миссия России. 

Тезис первый. Почему мы говорим только о годе России в СНГ? Ведь кризис дал нам шанс изменить образ мышления, отказавшись 
от догм и навязанных нам стереотипов. Хочу напомнить, что дно кризиса – это апогей дезорганизации. Выходом из кризиса станет  
способность СНГ преодолеть дезорганизацию. Поэтому нужно дискутировать  не о годе России в СНГ, а о новой организации, о 
принципиально новой эре взаимоотношений и о России в новой эпохе.  

России необходимо взять на себя ответственность за реализацию всех стадий экономической интеграции СНГ. И не надо от этого 
открещиваться. От одних политических лозунгов хозяйственный механизм не заработает. 

 Россия больше всех заинтересована  в СНГ, иначе она может потерять жизненно важное пространство,  а другие государства 
Содружества – экономическую, а затем и политическую независимость. России необходимо возглавить этот процесс,  правильно управлять 
им и нести за него ответственность.  

Почему Россия? Потому, что это самое сильное среди государств Содружества, владеющее самыми крупными ресурсами и 
потенциалом. По международным оценкам девяти основных параметров мощи государства, именно  Россия является великой державой. И 
не может великая держава вращаться вокруг малой, поскольку ядро атома не вращается вокруг электрона. 

Теперь постараюсь подтвердить целесообразность изложенного тезиса аргументами и фактами. Так, основные социально-
экономические показатели России за 2009 год ниже, чем в среднем по странам СНГ: в часности, падение объемов ВВП составило 7,9%, 
промышленной продукции –10,8%, инвестиций в основной капитал – 17%. 

 В этой связи необходимо, прежде всего, обеспечить быстрый рост и процветание экономики самой России, в противном случае 
многие страны СНГ переориентируются на ЕС  или Китай. В таком контексте целесообразно, во-первых, преодолеть последствия мирового 
финансово-экономического кризиса и ликвидировать структурные диспропорции; во-вторых, обеспечить условия, при которых оживление 
производства   будет   направлено   на   удовлетворение   внутренних   потребностей   Содружества; в-третьих, создать режим наибольшего 
благоприятствования для товаропроизводителей из государств – участников  СНГ, а также общую систему по недопущению оттока 
ресурсов, неэквивалентного и несправедливого товарно-денежного обмена СНГ с «третьими» странами.  

России вместе с государствами Содружества необходимо  вырваться из мирового капиталистического рабства. Если раньше Русь 
открыто платила непосильную дань «Золотой Орде», которая составляла 20-25% дохода, то сегодня она платит еще большую дань (но 
только уже через более скрытые формы, механизмы и технологии), которая достигает 64% объема ВВП, или 1 трлн. дол. США в ценах и по 
ППС 2005 года. Такую тенденцию необходимо срочно менять путем внедрения современных геофинансовых технологий, а также 
осуществления системного и комплексного инновационного прорыва. 

 Тезис второй. Необходимо кардинально изменить философию в проблемах нашего мировосприятия, сознания и развития.   
Следует отойти от тезисов «догнать» и «перегнать». Во-первых, реализовать их мы не сможем, поскольку отведенный лимит уже 

исчерпан, а во-вторых этого делать не стоит. Ведь главная причина лежит в совершенно иной плоскости. 
Вывод: наша главная задача – ценить и беречь, как зеницу ока, то, чем Бог нас наградил. Необходимо, прежде всего, ни в коем случае 

не утратить то, что мы еще имеем. 
Ученые вывели закономерность, что, кроме трех экономических циклов кризиса с периодом 5,10 и 50 лет, совпали еще три 

цивилизационных цикла с периодом 200, 500 и 1000 лет. Чтобы сориентироваться в цивилизационных циклах и увидеть причинно-
следственные связи в динамике развития, нужна матрица  с пространственно-временной ячейкой, как минимум, 500 лет. 

За  1000-летнюю историю своего существования Россия выстроила и испытала на практике целых пять империй, в 75 раз увеличила 
численность населения, в 1500 раз – объем ВВП и в 2000 раз – уровень жизни.(1) 

 Ни одна страна, ни одна империя не имели таких достижений. Главный вывод по второму тезису заключается в том, что за 1000 лет 
Россия не только уцелела, но и достигла прогресса. 

Тезис третий. Но самое непонятное (что тоже не имеет аналога в мире!) – каким образом больше половины того, что приобреталось 
за 1000 лет сложнейшего пути связанного с внутренними и внешними войнами, было в одночасье растеряно всего за 10 последних лет 
уходящего тысячелетия? Вот главная загадка тысячелетия и урок для России, из которого она обязана сделать правильный вывод, ведь 
права на ошибку у неё уже нет. 

Откатиться со 2-го места в мире по важнейшим социально-экономическим показателям, имея высокий авторитет и признание в 
современном мире, на 60 – 70-е места – это не приобретения, а потери, которые ничем не оправдать. Так это же Россия! А другие 
государства Содружества откатились еще дальше и не входят даже в первую сотню. Так чему же аплодировать, чему радоваться? И как 
можно прикрываться независимостью, когда по существу мы ее не приобрели, а утратили? 

Весь вопрос в том, как сделать так, чтобы опять не наступить на те же грабли? 
Кроме того, что нам предоставлен уникальный шанс, мировой финансово-экономический кризис не просто зацепил западные страны, 

а поставил под сомнение перспективы дальнейшего развития западной идеологии и западных ценностей. Запад дал тектоническую 
трещину. Уже с сегодняшними проблемами с трудом справляются даже США и страны ЕС, а потенциала для решения проблем  
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завтрашнего дня у них почти не осталось. Поэтому  их внутренние проблемы дают нам некоторое время и отдушину на реализацию 
Стратегии экономического развития СНГ. Анализ цивилизационных циклов позволяет сделать вывод, что Китай и Россия станут главными 
движущими силами третьего тысячелетия.  

Демонстрируя грубую силу, страны Большой семерки уже ничего не могут и не способны поделать не только с мировыми 
энергетическими вызовами, но и с внутренними вызовами бедности  и разочарования большинства слоев их населения, а также с 
демографическими, иммиграционными проблемами и высоким уровнем безработицы. 

Следует напомнить, что кризис разразился по причине лопнувшего пузыря виртуальной экономики. А у нас же реальная экономика, 
нужно только направить ее на инновационный путь развития для получения необходимых результатов. 

Самая крупная составляющая национального богатства России – реальные природные ресурсы. В России природно-ресурсный 
потенциал в расчете на 1 резидента в 15,1 раза выше, чем в США.  

Почему же, располагая самыми богатыми ресурсами в мире, являясь признанным мировым сырьевым лидером, Россия не может 
правильно использовать свой мощнейший потенциал, тогда как ее природные ресурсы используются, причём более эффективно,  другими 
государствами?  

Россия только разведанными богатствами недр обеспечена на 75 лет – при том, что развитые страны мира обеспечены совокупными 
их запасами всего на 15 лет.(1) 

 Так кто же объективно должен быть центром силы, и за кем будущее – за государством, которое владеет реальными универсальными 
ресурсами и капиталом, или за странами, которые не  имеют их, а потому эксплуатируют чужие и обмен осуществляют через 
спекулятивный капитал? 

 Но существует и вторая сторона медали. Предельная разница в затратах более чем в 10 раз не в пользу России: только общая 
энергоемкость её ВВП в 5 раз выше, чем в США. Поэтому Стратегией экономического развития СНГ к 2020 году предусмотрено снижение 
энергоемкости единицы ВВП на 70%.(2)Кроме вопросов ресурсосбережения, необходимо решить и вопрос цен на сырьевые ресурсы.  

Поэтому в дополнение к природному богатству нужны соответствующие инновационные ресурсосберегающие и экологические 
технологии, а также новая структура капитала, новая налоговая, ценовая и денежно-кредитная политика. И все это должно реализовываться 
по единому стратегическому замыслу и плану Стратегии экономического развития СНГ. Тогда и будет успех. 

Тезис четвертый. Почему же именно Россия должна стать центром силы?  Как уже отмечалось по оценкам девяти основных 
параметров мощи государства, Россия по статусу государств относится к Великим державам.  

По параметру «Управление», государство рассматривается как общая функция социальной системы, обеспечивающая сохранение ее 
структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программ и целей. Качество управления великой державой высокое, тогда как в 
региональных государствах система управления носит неустойчивый характер, а в малых государствах высока зависимость управленческих 
решений от внешних воздействий. Внешнее влияние и порождает кризис системы управления внутри наших стран. Через внешнее влияние 
осуществляется подмена ценностей и ведется скрытая информационная война, что составляет самую большую угрозу национальным 
интересам наших стран.  

Разве кто-нибудь еще из государств Содружества, кроме России, входит в G-8 или в G-20? Нет, Россия имеет высокий авторитет в 
мире, является правопреемником СССР, и поэтому ей нужно отдать пальму первенства. 

По параметру «Территория», это должно быть государство, территория которого занимает значительную часть географического 
континента. На одном континенте с ним могут располагаться несколько государств, сопоставимых с ним или превосходящих его по 
территории. Как видим, на материке Евразия другого такого государства как Россия, нет. По этому показателю ей и в мире нет аналога: 
территория России составляет 17,1 млн. км², 12,6% территории мира или столько же, сколько территории США и Китая, вместе взятые. Из 
государств Содружества самую большую территорию занимает Казахстан – 2,72 млн. км², но это в 6,3 раза меньше территории России. 

По параметру «Природные ресурсы», обеспеченность экономики страны собственными ресурсами должна достигать 50 – 80%. И это 
опять Россия, ведь другой такой страны по обеспеченности природными ресурсами в мире больше  не существует.  

По параметру «Население», численность жителей государства должна составлять от 2 до 5% населения исторически известного мира. 
Как минимум, данный показатель должен быть на уровне 140 млн. чел., а чтобы представлять могущество, стране нужно  300 млн. чел. Это 
опять-таки Россия, но без других стран СНГ ей такой параметр не удержать. Все страны СНГ насчитывают 281 млн. чел. Как видим до 300 
млн. не хватает еще 19 млн. чел, а в силу демографического кризиса в России эти масштабы можно потерять. Это еще раз подтверждает: 
как нам нужна Россия, так и мы ей необходимы. 

По параметру «Экономика», это должно быть государство, чья экономика в состоянии оказывать существенное воздействие на 
развитие мировой экономики, в том числе и по отраслям. Если сопоставить доли отдельных стран в ВВП мира, то для России 
соответствующий показатель составляет 2,77%, для Украины – 0,59%, тогда как для всех стран СНГ – 4,08%.  В России этот критерий 
самый высокий, Ведь объем ее ВВП составляет 68% объема ВВП всех государств Содружества. 

По параметру «Культура и религия», страна развивает культуру, в отдельных сферах оказывает заметное воздействие на 
формирование мировой культуры. Религия имеет мировое значение. Если рассмотреть историю России за 2000 лет, то становится очевидно, 
что роль религии была огромна, а в переломные моменты – исключительной, судьбоносной.  

По параметру «Наука и культура», государство осуществляет прорывные научные исследования, превышающие мировой уровень. 
Самый большой потенциал в сфере экономики знаний сосредоточен в России, и пора его уже реализовывать  на практике. 

По параметру «Армия», армия страны значима в мировом балансе сил и оказывает существенное влияние на формирование 
континентального баланса. Её ядерные силы должны составлять не менее 100 – 500 ядерных боезарядов, при налаженном производстве 
критически важных систем оружия.(3) По ядерному потенциалу Россия соответствует критериям Сверхдержавы, а по параметру «Армия» – 
Великой державы. И этому критерию больше ни одно из государств Содружества не соответствует. 

По параметру «Внешняя политика», важны геополитический вес и статус государства, играющего ключевую роль в развитии 
нескольких регионов. Поскольку в будущем материк Евразия станет центром экономического развития, то Россия и члены СНГ будут 
играть на этом материке одну из ключевых ролей.  

Тезис пятый. Нужно выйти из тумана зомбирования по поводу того, что экономическая интеграция это утрата суверенитета. Почему 
для других объединений это хорошо, а для государств Содружества это плохо? В условиях глобализации нарастает потребность в усилении 
роли региональных объединений, которые призваны смягчить влияние глобализации, не допустить структурных диспропорций и 
неравномерности в развитии, амортизировать новые проблемы и конфликты на мировом уровне. 

Необходимо обеспечить сближение национальных законодательств, правовых и экономических условий функционирования 
хозяйствующих субъектов,  создать систему государственной поддержки приоритетных направлений развития межгосударственного 
сотрудничества, решить проблемы неплатежей и обеспечения сбалансированности торгово-платежных отношений внутри СНГ. 

Очень важно, чтобы углубление и ускорение интеграционных процессов осуществлялись при обязательном соблюдении 
суверенитета и защите национальных интересов государств на основе общепризнанных принципов международного права. 

Степень заинтересованности стран – участниц СНГ в экономическом сотрудничестве обусловливается балансом их стратегических 
интересов и целей, достижение которых с наименьшими затратами одинаково важно для всех государств. 

Формирование зоны свободной торговли и Единого Экономического Пространства СНГ экономически выгодно как России, так и 
другим государствам Содружества, ведь это дает им реальную возможность подключиться к экономическим системам ЕС и АТЕС.  

Не понятно, почему мы упускаем свой шанс, когда в мире формируются новые торгово-экономические блоки. Реальные 
интеграционные процессы происходят не только между высокоразвитыми странами. Так, создается Евро-Средиземноморская зона 
свободной торговли (ЕСЗСТ). Принято решение о зоне свободной торговли обеих Америк (ФТАА). Создана Центральноамериканская зона 
свободной торговли (ЦАСТ). Формируется Восточноазиатская зона свободной торговли. 
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Понятно, что не все эти процессы происходят гладко, к ним нужно качественно готовиться и просчитывать риски. Но игнорировать 
мировые тенденции экономической региональной интеграции нельзя. Торгово-экономические союзы создаются также в Африке, в 
Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Процесс сращивания национальных хозяйственных комплексов в единый глобальный комплекс 
происходит различными каналами и в разных формах по ряду причин (политических, социальных, экономических и др.). Одним из 
способов преодоления дефицита факторов развития является объединение стран в торгово-экономические объединения (в частности, в 
торговые, валютные и таможенные союзы, зоны свободной торговли, общие рынки), позволяющие улучшить ситуацию за счет 
мобилизационных ресурсов. Этот способ особенно эффективен при решении проблем наименее развитых стран или малых стран с 
ограниченными ресурсной базой и рынком. Мы почему-то приводим в пример только ЕС, но на сегодня в мире одновременно существует 
свыше 300 различных торгово-экономических объединений.(4) 

 Среди региональных торгово-экономических объединений наиболее значительны Европейский Союз, Европейская ассоциация 
свободной торговли, Зона евро, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Совет по сотрудничеству стран Персидского залива, 
Бангкокское соглашение, Организация экономического сотрудничества и развития, Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество, Центрально-американский общий рынок, Карибское сообщество, Общеамериканская зона свободной торговли, Общий 
рынок стран Восточной и Южной Африки, Экономическое сообщество государств Западной Африки, Западно-африканский экономический 
и валютный союз и многие другие. 

СНГ имеет очень широкие перспективы развития. Необходимо перестать топтаться на месте и приступить к первому и второму 
этапам экономической интеграции. Хочу напомнить, что Стратегией экономического развития СНГ предусмотрено на первом этапе 
экономической интеграции завершить формирование и обеспечить функционирование зоны свободной торговли в рамках СНГ в 
соответствии с нормами и правилами Всемирной торговой организации. Поэтому категорические оценки по поводу того, что Украина не 
может быть участницей ни зоны свободной торговли, ни Таможенного союза, ни Единого экономического пространства только потому, что 
является участницей ВТО, не имеют под собой ни юридической, ни экономической основы.  

Кроме того, Планом мероприятий по реализации первого этапа экономической интеграции (2009 – 2011 годы), который утвержден 
Советом глав правительств, предусмотрено обеспечить завершение нормативно-правового оформления зоны свободной торговли. 

Что касается Таможенного союза, то почему основное внимание критиков сосредоточено на вопросах, которые возникли в процессе 
работы и нуждаются в дополнительном согласовании? Это рабочие вопросы, и они будут решены. Но из-за них не надо делать 
умозаключение, что Таможенный союз не работоспособен. Ведь на самом деле только он может дать эффект который обеспечит 15% роста 
ВВП. Проведенные исследования тремя научно- исследовательскими институтами показывают, что совокупный интеграционный эффект от 
вступления в Таможенный союз четырех государств России, Казахстана, Республики Беларусь и Украины к 2015 году может составить 400 
до 700 млрд. долл. США, эффект Украины от 42 до 60 млрд. долл. США. 

В условиях возрастающей глобальной конкуренции будет существенно повышаться значение инновационного фактора. Ни одна 
страна мира уже не сможет обеспечить свой рост без инновационного фактора. И примеры стратегий перспективного развития ведущих 
стран мира только подтверждают данный тезис. Так, США видят путь к сохранению своего лидерства в мировой экономике только в 
переходе к новому типу экономического роста, в основе которого будут лежать динамичное генерирование инноваций, ускоренное 
развитие нематериальной сферы, упор на человеческий потенциал, науку, новейшие знания и организационно-управленческие решения.   

Страны ЕС, Япония, Китай и Индия усматривают противостояние вызовам глобализации и обеспечение своего дальнейшего 
развития, прежде всего, в инновациях. Так зачем же государствам  СНГ «изобретать велосипед», тем более, что эти моменты четко 
выписаны в Стратегии экономического развития СНГ, в Основных направлениях инновационного сотрудничества и будут детализированы 
в Межгосударственной целевой программе инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года. 

Необходимо определить, что основные приоритеты межгосударственного инновационного сотрудничества государств – участников 
СНГ целесообразно строить в четырехмерном измерении. В научно-техническом измерении они должны соответствовать перспективным 
направлениям формирования шестого технологического уклада. В экономическом измерении, с учётом закономерностей устойчивого 
экономического развития и конкурентных преимуществ, приоритетные производства должны выходить на траекторию расширенного 
производства на уровне мирового рынка, выступая точками прорыва для национальной экономики, дающие возможность успешно 
реализовать инновационную модернизацию. В социальном измерении приоритетами должны стать увеличение занятости и реальных 
доходов, повышение квалификации в комплексе с общим ростом уровня и качества жизни населения. В экологическом измерении 
уменьшение нагрузки на окружающую природную среду переход на экологически чистые технологии и возобновляемые источники 
энергии, проведение политики всеобщей экологизации. 

Приоритеты экономического развития лежат в расширении экономического сотрудничества по улучшению использования 
имеющихся природно-ресурсного и научно-технического потенциалов топливно-энергетического комплекса, отраслей современного 
машиностроения, промышленного и агропромышленного комплексов, энергетики, здравоохранения и сферы услуг. Формирование 
инновационной экономики означает превращение интеллекта и творческого потенциала человека в ведущий фактор экономического роста 
и национальной конкурентоспособности, наряду со значительным повышением эффективности использования природных ресурсов и 
производственного капитала. Сегодня источником высоких доходов становится «производство» новых идей, технологий и социальных 
инноваций.  

Одними из способов противостоять глобальной конкуренции на мировых рынках для государств – участников СНГ выступают 
ускорение в современных условиях темпов внедрения в производство новейших научно-технических решений, развитие наукоемких 
производств, создание условий для повышения эффективности инновационных процессов, формирование национальных инновационных 
систем. Использование интеллектуальных ресурсов и развитие соответствующей технологической базы являются важнейшими 
общенациональными задачами государств – участников СНГ, требующими принятия новых решений в сфере стратегии инновационного 
развития.  

Хочу обратить внимание на еще один жизненно важный вопрос, который почему-то умалчивается правительствами стран СНГ, хотя 
уровень опасности в современном мире существенно вырос, – это обеспечение безопасности и обороны наших государств и граждан. 
Проблемы безопасности мы также сможем решить только сообща и на базе инновационной экономики. 
 
РЕЗЮМЕ  
У статті розглянуті питання функціонування Співдружності незалежних держав на сучасному етапі. 
Ключові слова: СНД, Росія, інтеграція 
РЕЗЮМЕ  
В статье рассмотрены вопросы функционирования Содружества независимых государств на современном этапе. 
Ключевые слова: СНГ, Россия, интеграция 
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In article questions of functioning of Commonwealth of the independent states at the present stage are considered. 
Key words: CIS, Russia, integration  
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АКТИВНАЯ ЧАСТЬ КРИЗИСА ПРОЙДЕНА, ЧТО ДАЛЬШЕ? 
 

Ю.В. Макогон, заведующий кафедрой «Международная экономика» ДонНУ, директор Донецкого филиала  Национального института 
стратегических исследований, заведующий сектором Института экономики промышленности НАН Украины, заслуженный деятель науки и 
техники Украины, д.э.н., профессор   ⋅  

 
Большинство граждан Украины, или 51% считают, что страна находится на пике кризисной ситуации. Об этом свидетельствуют 

результаты пороса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) относительно влияния мирового 
экономического кризиса на экономиках стран СНГ и на экономическом положении их жителей. Согласно опросу, кроме того, большинство 
жителей Литвы уверены, что их страна только входит в кризис (76%), а среди жителей Казахстана наиболее популярна точка зрения, 
согласно которой страна уже выходит из трудного положения (42%). Неоднозначно оценивают стадию кризиса в своей стране россияне и 
белорусы: так, в России респонденты практически в равной степени склонны считать, что страна находится на пике кризиса (31%) и что она 
уже выходит из него (29%), в Беларуси так думают 30 и 35% соответственно.  

При этом в целом, респонденты демонстрируют невысокий протестный потенциал. Так, при ответе на вопрос, какие именно 
акции протеста они готовы поддержать, большинство опрошенных в России и Беларуси (53 и 66% соответственно), а также в Украине 
(45%), заявляют, что ни в каких акциях участвовать бы не стали. В то же время, украинцы демонстрируют наиболее высокую готовность к 
участию в подписях под петициями (27%), митингах (25%) и забастовках (11%). Синхронизированные опросы были проведены по единому 
инструментарию в сентябре-ноябре 2009 года. Опросы были проведены в 6 странах (Россия, Украина, Беларусь, Литва, Казахстан, 
Армения). Растущий уровень безработицы остается сегодня основной проблемой для многих стран мира. Армия уволенных пополняется 
изо дня в день и пока только отдельные государства смогли удержать поток сокращений в нужном русле. По мнению экпертов, 
значительного улучшения данной ситуации в наступившем 2010 году не стоит. Согласно экономическим прогнозам МВФ, а также по 
данным Международной организации труда (МОТ), высокий уровень глобальной безработицы сохранится на протяжении всего 2010 года. 

В 2009 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами улучшилось на 11 926,9 млн. долларов по сравнению с 
2008 годом и составило 1 380,7 млн. долларов. По данным Госкомстата, в 2009 году внешнеторговый оборот составил 99 828,1 млн. 
долларов, уменьшившись по сравнению с 2008 годом на 70 870,9 млн. долларов, или на 41,5%. В том числе объем торговли со странами 
СНГ составил 37 755,0 млн. долларов, уменьшившись на 24 079,7 млн. долларов, или на 38,9% по сравнению с 2008 годом. В январе-
сентябре 2009 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 607,8 млн. долларов по сравнению с 
январем-сентябрем 2008 года и составило 1 079,5 млн. долларов (см. табл. 1). В 2008 году импорт товаров превысил экспорт на 18 531,9 
млн. долларов. В 2008 году экспорт услуг превысил импорт на 5 047,4 млн. долларов. 

Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами за 2009 год сократилось на 17,5% и составило $4352 млн (в 2008 
году - $5273,3 млн). В течение года экспорт снизился на 18,9% и составил $9520,8 млн, импорт - на 20,1%, до $5168,8 млн. Внешнеторговые 
операции осуществлялись с партнерами из 218 стран мира. Наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта составляли 
транспортные услуги (65,7%), разные деловые, профессиональные и технические (12,7%) услуги. Как уточняет Госкомстат Украины, по 
сравнению с 2008 годом экспорт услуг уменьшился на $2220,5 млн, в том числе трубопроводного транспорта - на $456,4 млн (на 17,8%), 
железнодорожного транспорта - на $424,7 млн (на 25,9%), разных деловых, профессиональных и технических услуг - на $331,3 млн (на 
21,5%), дополнительных транспортных услуг - на $326,1 млн (на 36,3%) и услуг по путешествиям - на $194,6 млн (на 39,5%). Экспорт услуг 
в страны СНГ составил 40% общего объема экспорта, в страны Европейского Союза - 31,4%.  

Таблица 1 
Внешнеторговый баланс, млн. долларов 

 Экспорт Импорт Сальдо 
 2009 2008 2009 2008 2009 2008 
Всего 49 223,7 78 695,7 50 604,4 92 003,3 -1 380,7 -13 307,6 
- страны СНГ 17 282,7 27 398,9 20 472,3 34 435,8 -3 189,6 -7 036,9 
- другие страны 31 941,0 51 296,8 30 132,1 57 567,5 1 808,9 -6 270,7 
- в том числе 
страны ЕС 

12 489,9 22 195,8 18 396,0 32 705,2 -5 906,1 -10 509,4 

Товары 39 702,9 66 954,4 45 435,6 85 535,3 -5 732,7 -18 580,9 
- страны СНГ 13 473,9 23 153,4 19 692,7 33 377,8 -6 218,8 -10 224,4 
- другие страны 26 229,0 43 801,0 25 742,9 52 157,5 486,1 -8 356,5 
- в том числе 
страны ЕС 

9 504,4 18 129,5 15 392,7 28 868,4 -5 888,3 -10 738,9 

Услуги 9 520,8 11 741,3 5 168,8 6 468,0 4 352,0 5 273,3 
- страны СНГ 3 808,8 4 245,5 779,6 1 058,0 3 029,2 3 187,5 
- другие страны 5 712,0 7 495,8 4 389,2 5 410,0 1 322,8 2 085,8 
- в том числе 
страны ЕС 

2 985,5 4 066,3 3 003,3 3 836,8 -13,8 229,5 

 
Российская Федерация, несмотря на сокращение объема экспорта услуг на $399,4 млн, остается основным партнером - на нее 

приходится $3452,2 млн предоставленных услуг (36,3% от общего объема экспорта услуг Украины). Объем услуг, предоставленных 
странам СНГ, снизился по сравнению с предыдущим годом на $436,7 млн (на 10,3%).  Объем услуг, предоставленных другим странам мира, 
сократился на $1783,8 млн (на 23,8%), в том числе Швейцарии - на $316,8 млн (на 51,3%), Кипру - на $179,6 млн (на 28,2%), Германии - на 
$177,6 млн (на 32,5%), Соединенному Королевству - на $156,6 млн (на 22,5%), США - на $113,8 млн (на 20,5%), Австрии - на $98,4 млн (на 
37,6%), Эстонии - на $81,7 млн (на 43%), Польше - на $70,1 млн (на 45,9%), Греции - на $57,4 млн (на 40,9%), Хорватии - на $48,7 млн (в 14 
раз), Венгрии - на $46,2 млн (на 40,6%), Италии - на $45,7 млн (на 27,5%), Нидерландам - на $43,8 млн (на 27,1%), Франции - на $37,1 млн 
(на 30%). В то же время возрос объем услуг, предоставленных Мальте, - на $45,6 млн (на 78,2%) и Люксембургу - на $23 млн (в 3,6 раза).  

Наибольший удельный вес в общем объеме украинского импорта услуг составляли финансовые (25,5%), транспортные (19%), 
разные деловые, профессиональные и технические (17,1%), государственные услуги, которые не отнесены к другим категориям (10%). 
Импорт услуг в Украину сократился на $1299,2 млн по сравнению с 2008 годом, в том числе за счет снижения объемов разных деловых, 
профессиональных и технических - на $237,8 млн (на 21,2%), услуг железнодорожного транспорта - на $235,6 млн (на 35,9%), воздушного 
транспорта - на $214,8 млн (на 39,6%), финансовых услуг - на $146,1 млн (на 10%), услуг по путешествиям - на $143,5 млн (на 33,7%), услуг 
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морского транспорта - на $118,4 млн (на 47,9%), вспомогательных транспортных услуг - на $105,3 млн (на 50,7%), компьютерных - на $80,6 
млн (на 34%), страховых услуг - на $62, млн (на 33,3%), а также услуг, полученных частными лицами, и услуг в сфере культуры и отдыха - 
на $40,3 млн (на 21,9%). Увеличились объемы государственных услуг - на $58,8 млн (на 12,9%), строительных услуг - на $51,4 млн (на 
48,3%). Импорт услуг из стран СНГ составил 15,1% от общего объема импорта, из стран Европейского Союза - 58,1%. Импорт услуг из 
стран СНГ в 2009 году по сравнению с 2008 годом сократился на $278,4 млн (на 26,3%), в том числе из Российской Федерации - на $242,2 
млн (на 27,1%), Молдавии - на $24,6 млн (на 52,1%), Белоруссии - на $11,4 млн (20,8%), Казахстана - на $6,7 млн (на 19,9%).  

Объем услуг, полученных из других стран мира, упал на $1020,8 млн (на 18,9%), в том числе из Соединенного Королевства - на 
$222,4 млн (на 25,8%), Германии - на $148,7 млн (на 29,1%), США - на $124 млн (на 29,1%), Польши - на $115,7 млн (на 50,2%), Австрии - 
на $107,5 млн ( на 32,2%), Венгрии - на $52,4 млн (на 54,5%), Турции - на $48,7 млн (на 21,5%), Египта - $40,5 млн (на 56,5%), Греции - на 
$32,8 млн (на 54,3%) и Швейцарии - на $29,9 млн (на 11,6%). В то же время возросли объемы услуг, полученных из Македонии, - на $38,4 
млн (в 4,3 раза) и Франции - на $21,7 млн (на 7,8%) (см. табл. 2, табл. 3). 

Таблица 2 
Географическая структура экспорта-импорта услуг за 2009г 

 Экспорт, $ тыс. Экспорт, в % к 2008 Импорт, $ тыс Импорт, в % к 2008 Сальдо 
Всего 9520757.3 81.1 5168803.6 79.9 4351953.7 

Страны СНГ 3808748.8 89.7 779572.1 73.7 3029176.7 
Другие страны мира 5712008.5 76.2 4389231.5 81.1 1322777 

Европа 2906184 69.6 2641811.3 75.7 264372.7 
Азия 1154540.3 83.6 1037237.8 89.7 117302.6 

Африка 163853 80.7 42922.5 49.3 120930.5 
Америка 1096132.2 87.9 449711 78.9 646421.2 

Австралия и Океания 31321.6 118.8 7131.1 144.4 24190.4 
Другие страны 359977.4 77.9 210417.9 206.4 149559.6 

Таблица 3 
Структура внешней торговли услугами за 2009г. 

 Экспорт, $ 
тыс 

Экспорт, в % к 
2008 

Импорт, $ 
тыс 

Импорт, в % 
2008 Сальдо 

Услуги - всего 9520757.3 81.1 5168803.6 79.9 4351953.7 
Транспортные услуги, в т.ч 6256533.2 81.9 981112.3 59.2 5275420.9 
Морской транспорт 1267630.2 97.2 128666.6 52.1 1138963.6 
Воздушный транспорт 1095011.2 88.9 327522.5 60.4 767488.7 
Железнодорожный транспорт 1216392.5 74.1 420421.3 64.1 795971.2 
Трубопроводный транспорт 2104016.6 82.2 2153.9 48.1 2101862.6 
Другой транспорт 573482.8 63.7 102348 49.3 471134.8 
Путешествия 298260.9 60.5 282468.5 66.3 15792.4 
Услуги связи 320513.6 96.9 152058.7 105.9 168454.9 
Строительные услуги 123128.5 93.9 157800.7 148.3 -34672.2 
Страховые услуги 80186.5 41.9 124089.7 66.7 -43903.2 
Финансовые услуги 369934.5 76 1318907 90 -948972.5 
Компьютерные услуги 277929.8 102.8 156468.4 66 121461.4 
Роялти и лицензионные услуги 14589.2 36.9 250053.3 87.1 -235464.1 
Другие деловые услуги 94984.3 68.1 156841.1 97.4 -61856.8 
Разные деловые, профессиональные и технические 
услуги 1210188.1 78.5 884656.6 78.8 325531.5 

Услуги частным лицам и услуги в области культуры и 
отдыха 30769.8 60.9 143481.1 78.1 -112711.3 

Государственные услуги, которые не отнесены к 
другим категориям 14904.5 335 515579.6 112.9 -500675.1 

Услуги по ремонту 428834.4 100.7 45286.6 129.6 383547.8 
 
В 2009 году падение ВВП в Украине (на основании квартальных данных Госкомстата) составляет около 15%. В 4 квартале 2009 

года, как подчеркивает министерство, существенно уменьшилась глубина падения ВВП. Если по итогам первого квартала к 
соответствующему периоду 2008 года отмечалось падение ВВП на уровне 20,3%, то в четвертом квартале падение составляло 7%. Кроме 
того, как отмечает Минэкономики, в 4 квартале 2009 года ВВП вырос на 1,9% по сравнению с 3 кварталом 2009. В 3 квартале 2009 ВВП 
оставался неизменным по сравнению со 2 кварталом 2009, а во 2 квартале вырос на 2,5% по сравнению с 1 кварталом 2009. Как сообщало 
агентство, по данным Государственного комитета статистики, в 1 квартале 2009 года ВВП снизился по сравнению с аналогичным периодом 
2008 года на 20,3%, во 2 квартале 2009 — на 17,8%, в 3 квартале — на 15,9%, в 4 квартале 2009 — на 7%. 

В январе 2010 года промышленное производство в Украине выросло на 11,8% по сравнению с январем 2009 года. При этом в 
январе 2010 года промпроизводство сократилось на 12,5% по сравнению с декабрем 2009 года. Как сообщало агентство, в декабре 2009 
года промышленное производство выросло на 7,4% по сравнению с декабрем 2008 года. В 2009 году по сравнению с 2008 годом 
промпроизводство сократилось на 21,9%. В 2008 году по сравнению с 2007 годом промпроизводство сократилось на 3,1%.  

Основным препятствием восстановления позитивной динамики ВВП является практически полное отсутствие кредитования 
экономики. Главной проблемой восстановления (позитивной динамики ВВП) является отсутствие кредитования экономики. В то же время, 
как отмечает министерство, темпы падения ВВП Украины в течение 2009 года поквартально замедлялись с 20,3% в 1 квартале до 7% в 4 
квартале.  

Замедление темпов падения ВВП, по мнению Минэкономики, происходило за счет постепенного восстановления промышленного 
производства, наращивания объемов в сельском хозяйстве, а также за счет усиления импортозамещения и, как следствие, сокращения 
негативного сальдо торговли товарами и услугами. Минэкономики оценивает снижение ВВП на 15% в 2009 году. По данным 
Государственного комитета статистики, в 1 квартале 2009 года ВВП снизился по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 20,3%, 
во 2 квартале 2009 — на 17,8%, в 3 квартале — на 15,9%, в 4 квартале 2009 — на 7%. 

 Министерство экономики оценивает снижение ВВП в 2009 году на 15%. По данным Национального банка, рассчитывающего индекс 
производства базовых отраслей (показатель, аналогичный ВВП), в 2009 году этот индекс снизился на 20,2%. В 1 квартале 2009 года ВВП 
снизился по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 20,3%, во 2 квартале 2009 — на 17,8%, в 3 квартале — на 15,9%, в 4 квартале 
2009 — на 7%. 
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В результате опроса крупнейших украинских инвестиционных компаний в первой десятке нашего рейтинга оказались четыре 
компании из горно-металлургического комплекса, по три - из АПК и машиностроения. Хорошие оценки получили также ряд компаний, 
производящих электроэнергию и занимающихся нефтедобычей. В целом "фондовики" позитивно оценивают перспективы роста котировок 
акций отечественных предприятий. Усредненный прогноз по ряду бумаг сулит их собственникам доход от 80% до 140%.  

Тренд 1. Смена власти  
Завершение президентской избирательной кампании существенно повлияло на экспертные оценки потенциала роста стоимости 

акций отдельных компаний. Эксперты утверждают, что в результате окончания выборов дополнительный импульс роста из-за снижения 
уровня политических рисков должны получить компании, входящие в СКМ (например, Енакиевский металлургический завод и 
"Азовсталь"). Похожего мнения придерживаются подавляющее большинство опрошенных экспертов, поэтому в итоговом списке первой 
пятерки рейтинга находятся сразу три компании, входящие в холдинг "Метинвест". Политический фактор может поспособствовать и росту 
стоимости активов концерна "Энерго", а также "Смарт-холдинга".  

Тренд 2. Дефицит коксующегося угля  
2010 год вполне может стать годом коксохимии. Высокая загрузка существующих производственных мощностей и высокие цены 

на продукцию, подогреваемые дефицитом коксующегося угля, призваны обеспечить привлекательность эмитентов данной отрасли. Именно 
представитель данной отрасли - Авдеевский коксохим - с большим отрывом возглавил рейтинг украинских компаний, на акциях которых 
можно заработать в текущем году. Помимо фактора дефицита кокса, решающую роль в доверии инвесторов к предприятию сыграл также 
фактор его вертикальной интеграции. В ИК Foyil Securities считают, что компания недооценена рынком. По показателю P/Sales 2010 года 
дисконт к мировым производителям кокса составляет 84%. На фоне внутреннего дефицита этой продукции мы ожидаем рост цены на нее в 
2010 году до 35%. Неплохие перспективы производителей кокса позволили входящим в группу "Донецксталь" Ясиновскому КХЗ и 
крупнейшему производителю коксующегося угля в Украине – шахте "Красноармейская-Западная" - также попасть в рейтинг.  

Тренд 3. Сильные позиции агросектора  
В первой двадцатке рейтинга присутствует сразу шесть аграрных компаний. Сектор АПК, демонстрируя стабильность в прошлом 

году, не собирается сбавлять обороты и в обозримом будущем. Ключевыми факторами роста на рынке должны стать рост цен на сахар, 
улучшение экспортных позиций, а также увеличение доли куриного мяса в общем объеме потребления этого продукта украинцами. Все это 
должно снизить риски наиболее сильных отечественных производителей сельхозпродукции (Astarta Holding, ГК "Кернел" и "Мироновский 
хлебопродукт").  

Следует также обратить внимание на компанию "Укррос" (13-я позиция рейтинга). Сахарный бизнес сегодня в моде не только в 
Украине. Кроме того, в текущем году наверняка завершится оптимизация структуры предприятия, что позволит повысить его 
управляемость и финансовую эффективность. Прочные позиции на перспективном сахарном рынке холдинга Astarta также во многом 
объясняют его высокое место. Цены на сахар на украинском рынке вырастут значительно, что повлечет за собой существенное улучшение 
финансовых показателей в 2010 году.  

Сразу четыре инвесткомпании выставили высокие баллы крупному игроку на рынке подсолнечного масла Украины - Kernel 
Group. Ключевым фактором, который будет способствовать росту стоимости акций компании, считается высокая вероятность поглощения 
ею компании Allseeds. Покупка контрольного пакета Allseeds за $42 млн. – это покупка актива по заниженной стоимости, что выгодно для 
покупателя. Объединение делает Kernel крупнейшим игроком на рынке.  

Тренд 4. Выход на российский рынок  
Избрание Виктора Януковича президентом страны может стать благоприятным для тех компаний и секторов бизнеса, для 

которых важно укрепление связей с Россией. В первую очередь это оборонные и машиностроительные предприятия ("Лугансктепловоз", 
"Мотор Сич"). Могут получить преимущество и российские компании, активно работающие на украинском рынке ("Татнефть", Evraz 
Group, ТНК-BP и "Газпром").  

Начало экспорта в Россию мяса птицы может стать необходимым толчком для роста стоимости акций "Мироновского ХП", 
динамика которых пока отстает от сопоставимых компаний, однако хорошие экспортные перспективы и вертикальная интеграция 
поспособствовали тому, что ИК Dragon Capital и Milleniun Capital разместили компанию Юрия Косюка в числе самых перспективных.  

Тренд 5. Рост цен на сталь  
Среди металлургических компаний инвесторы больше доверяют входящему в ИСД Алчевскому меткомбинату, а также 

принадлежащей холдингу "Метинвест" "Азовстали" - оба предприятия вошли в тройку лидеров рейтинга. Прогноз роста стоимости 
алчевцев в первую очередь связан со сменой собственника в "Индустриальном союзе Донбасса". Аналитики ожидают, что новые 
стратегические акционеры улучшат ситуацию с поставками сырья и поспособствуют повышению стандартов корпоративного управления. 
"Азовсталь" по-прежнему сохраняет потенциал роста, поскольку находится в более выгодном положении по сравнению с другими 
предприятиями отрасли благодаря номенклатуре выпускаемой продукции. "Азовсталь" в 2009 году обеспечит более 50% объема 
производства, 30% выручки и 14% консолидированной EBITDA "Метинвеста", утверждают эксперты.  

На фоне медленного восстановления мирового рынка стали рост стоимости акций, кроме непосредственных производителей 
металла, покажут также горнорудные компании и некоторые шахты. Наибольшим доверием инвесткомпаний сегодня пользуются Северный 
ГОК (входит в "Метинвест"), и компания Ferrexpo, контролирующая Полтавский ГОК. Торги по СевГОКу ограничивались низкой 
ликвидностью из-за малого количества акций, находящихся в свободном обращении. Но перевод акций предприятия в рынок заявок 
позволил сузить спрэды и повысить ликвидность, что сразу же сделало его одним из наиболее привлекательных эмитентов. С ростом 
мировых цен на железную руду и сильными экспортными позициями в Европе связывают перспективы повышения стоимости и ключевого 
актива Полтавского ГОКа. Однако в ИК Capital Times отмечают, что это предприятие будет выигрывать от общего подъема цен на сырье 
только в случае реализации инфляционного сценария восстановления мировой экономики.  

Согласно усредненному прогнозу аналитиков инвесткомпаний, наибольший рост стоимости в текущем году могут 
продемонстрировать акции Мариупольского завода тяжелого машиностроения (МЗТМ). Предприятие входит в состав крупнейшего 
отечественного производителя грузовых вагонов "Азовмаш". Инвестирование в его ценные бумаги способно принести в среднем 140% 
доходности. На сегодняшний день акции МЗТМ торгуются на украинских площадках по 26,1 грн. за штуку, в то время как их справедливая 
цена, по усредненным оценкам экспертов, составляет 62,67 грн. Такую недооцененность специалисты объясняют тем, что инвесторы 
заложили в бумаги высокий уровень риска. В докризисное время "Азовмаш" привлек большие суммы заимствований, и с наступлением 
кризиса его возможности по погашению долга были очень ограничены. Большая долговая нагрузка и падение спроса на продукцию 
поставили под сомнение финансовую устойчивость "Азовмаша" в целом и МЗТМ в частности. Но последние пять месяцев в сфере 
вагоностроения наблюдается ажиотажный спрос. Акции всех предприятий отрасли дорожают, тогда как акции Мариупольского 
предприятия растут медленнее. Чем быстрее растет отрасль, тем меньше проблемы по возврату предприятием долгов. Акции МЗТМ сильно 
недооценены и будут расти.  

Усредненную доходность в 106% прогнозируют инвесторам вложения в акции агрохолдинга "Креатив". Компания является 
самым динамично развивающимся предприятием в секторе и ведущим производителем растительных масел и жиров на рынке Украины. В 
2010 году ожидается выход новых мощностей на запланированные уровни производства, что позволит нарастить объемы продаж и будет 
способствовать дальнейшему росту стоимости акций компании. По итогам 2009 года индекс ПФТС вырос на 90,1%, индекс Украинской 
биржи прибавил 92%. Это является одним из лучших показателей роста среди большинства мировых индексов. Тем не менее, украинский 
рынок акций все еще является недооцененным, а поэтому продолжит свой рост и в текущем году.  

В 2010 году внешним подспорьем для украинской экономики могут стать развивающиеся страны Азии и Россия.  Мир 
постепенно выкарабкивается из великой экономической нестабильности. В частности, на недавно завершившемся международном форуме 
в Давосе большинство экспертов отвергли теорию W-образного сценария кризиса, а это означает, что самое плохое позади. Заговорили об 
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этом ещё в конце 2009 года. Например, в декабре с положительными прогнозами выступил генеральный секретарь Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа. Пророк интернациональных показателей Нуриэль Рубини из Нью-
Йоркского университета считает, что современный кризис имеет U-образную форму и международная экономика очень медленно подходит 
к этапу восстановления. 

Что бы ни происходило в мире влияние на украинскую экономику в 2010 году будут оказывать лишь два внешних фактора. В 
большей мере - увеличение спроса на металл, химию и зерновые, то есть основные товары, которыми торгует наша страна. Именно за их 
счёт Украина традиционно получает львиную долю валютных поступлений. В меньшей мере для нас важно состояние зарубежных 
финансовых рынков и готовность инвесторов вкладывать средства в Украину. Кроме того, благополучие страны зависит от нескольких 
регионов: России - самого активного покупателя украинского экспорта, Азии, Ближнего Востока и стран Латинской Америки - как 
потенциальных рынков для сбыта наших товаров, а также Европы, которая в лучшие времена покупала до 30% нашего экспорта и из 
которой до осени 2008 г. украинская финансовая система получала около 90% заёмных средств.  

С августа 2009 года в китайской провинции Гансю воздвигают крупнейшую в азиатском регионе ветряную электростанцию. В 
ноябре 2009-го стартовал грандиозный проект Desertec Industrial Initiative: строительство "плантаций" солнечных электростанций в Африке 
и на Ближнем Востоке. Такие проекты, по данным Мировой стальной ассоциации Worldsteel, до конца 2010 года увеличат мировой спрос 
на металл на 9,2%. Благодаря масштабным стройкам в 2010 году наши металлурги получат шанс увеличить сбыт. Тогда как в последнее 
время дела у них шли из рук вон плохо. 

С января по ноябрь 2009 года экспортёры Украины потеряли почти половину выручки, заработав $35,6 млрд. против $63 млрд. за 
тот же период 2008 года. Украинские производители возлагают надежды на страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), которые уже 
показывают положительную динамику развития: по данным ОЭРС, ВВП Поднебесной в текущем году вырастет на 10,2%, России - на 4,9%, 
Бразилии - на 4,8%. По мнению аналитика компании BG Capital Евгения Дубогрыза, в результате мирового развития металлурги увеличат 
продажи на 13,5%. 

При благоприятном стечении обстоятельств подзаработать смогут также украинские химики и аграрии. В 2010 году в Южной 
Корее, Сирии, Турции и Китае ожидается всплеск потребления продуктов питания. Предсказывать, смогут ли наши аграрии 
воспользоваться возможностью, рано. Ведь на завоевание ближневосточных и азиатских покупателей нацелены Бразилия и Аргентина, 
соперники Украины на зерновых рынках. Однако конкуренция сыграет на руку отечественным производителям удобрений, которые смогут 
выйти на латиноамериканский рынок. По оценкам Госвнешинформа, экспорт главного украинского удобрения - карбамида - в 2010 году 
вырастет на 3-4%. На предприятии уже пустые склады и есть заключённые контракты на поставку удобрений, хотя ещё несколько месяцев 
назад комбинат не знал, куда девать продукцию. Если положительные прогнозы сбудутся, возрождение активной торговли отечественными 
товарами поможет крупным предприятиям как минимум рассчитаться с долгами перед банками и повысить платежи в госбюджет. Рост 
количества зарубежных заказов увеличит объёмы производства на 5-7%.  

Традиционным источником средств для украинских банков и ФПГ была финансовая система Европы. По прогнозам ОЭСР, ВВП 
государств еврозоны в этом году вырастет лишь на 0,9%. Во многом - из-за тяжёлой ситуации в таких странах, как Греция, где дефицит 
бюджета достиг 13% ВВП, а государственный долг - 300 млрд. евро. Увеличиваются долги Испании и Ирландии. При наихудшем сценарии 
это может обернуться распадом валютного союза. Сейчас активно обсуждаются проблемы Греции и эмирата Дубай, но подобная ситуация 
может возникнуть и в других странах. В случае дефолта страны масштабов Италии удар по мировой экономике будет сильнее, чем после 
ипотечного кризиса.  

Более оптимистичной является ситуация в США, где крупнейшие банки начинают возвращать долги государству. Например, в 
конце 2009 года Citigroup вернула $6,2 млрд. из госпомощи. И совсем радужной сегодня кажется положение стран БРИК. В январе объём 
IPO компаний из стран БРИК достиг $6,7 млрд. против $3,5 млрд. в январе 2008-го. В этих государствах восстанавливается и кредитование 
реального сектора. По данным Центрального банка России, в 2010 году объём внутреннего кредитования в стране вырастет на 20%. Однако 
эксперты не могут с уверенностью сказать, что до конца 2010 года в Украину польются зарубежные средства. В текущей экономической и 
политической ситуации перспективы стимулирования экономики Украины иностранцами достаточно туманны. Украина входит в так 
называемый "третий эшелон" стран, в которые международные инвесторы готовы вкладывать деньги. Если инвестиции в нашу страну и 
начнутся, то лишь к середине 2010 года. Период для выгодных вложений денег в развивающиеся страны с целью получения будущих 
прибылей уже наступил. 

Что касается мировой экономики, то она восстанавливается после кризиса быстрее, чем ожидалось, и что темпы ее роста, скорее 
всего, в 2010г. превысят предсказанные аналитиками 3%. Процесс восстановления экономики тесно связан с рынками Азии. Именно 
азиатские страны смогли довольно быстро восстановить внутренний спрос и выработать систему мер против кризиса. Глава МВФ заявил, 
что рост на рынках Азии, исключая Японию, в текущем году превысит 7%. Экономика США, вероятно, будет умеренно быстро развиваться 
в первой половине года, прежде чем замедлится вновь, а Европа может выиграть от подъема мировой торговли.  

Лидерами экономического возрождения после глобального финансового кризиса станут в 2010 г. Восточная и Южная Азия.  При 
сохранении нынешней политики поддержки бизнеса мировая экономика вырастет в целом на 2,4% в годовом исчислении. При этом 
прирост народного хозяйства восточноазиатских стран составит 6,7%, а южноазиатских - 5,5%.  Правительства стран Азиатско-
Тихоокеанского региона не испытывают такого давления, как власти развитых государств, где бюджетные дефициты и расходы на 
общественные нужды увеличиваются с тревожной быстротой. Так что на Востоке и Юге Азии ситуация значительно лучше. 

Известное британское издание The Economist представило свой прогноз экономического развития стран Европы в 2010 году. Из 
30 европейских государств, экономики которых проанализировало The Economist, Украина оказалась на последнем месте по ожидаемому 
валовому внутреннему продукту на душу населения (по паритету покупательной способности). Этот показатель страны в 2010 году 
составит $6,4 тыс. Это приблизительно вдвое меньше, чем в Румынии — стране, которая занимает предпоследнее место ($11,7 тыс.). И 
почти в девять раз меньше, чем в Норвегии, которая продолжает удерживать лидерство ($56,7 тыс.). Более того, этот прогнозный 
показатель для Украины существенно снижен по сравнению с прогнозом на 2009 год — $6,4 тыс. против $8,2 тыс. Очевидно, что такая 
нисходящая динамика связана с пессимистичными ожиданиями выпуска товаров и услуг, а также инфляции в Украине. Если прогноз дает 
резкое снижение ВВП по ППС на душу населения, это однозначно свидетельствует о большой инфляции. Это подтверждает и прогноз The 
Economist. По данным экспертов, Украина продолжит удерживать пальму первенства по среднегодовой инфляции среди 30 стран Европы. 
Аналитики ожидают, что в 2010 году рост потребительских цен в стране составит 12,2%. 

Украинские аналитики считают прогноз британских коллег пессимистичным и приводят свои оценки, более радостные для 
нашего глаза. Так, согласно прогнозу «Драгон Капитал», среднегодовой рост потребительских цен в Украине в 2010-м не превысит 10%. 
Это с учетом повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также обязательства правительства поднимать цены на газ для 
населения и теплокоммунэнерго. Ожидается, что повышение цен на газ составит приблизительно 50%. Тем не менее, в Украине, несмотря 
на рост тарифов, инфляция будет замедляться, так как ухудшается внутренний спрос, также прогнозируется инфляция 10% в 2010 году, но 
из-за предполагаемого повышения цен на газ, скорее всего, придется ухудшать прогноз до 12%. 

ВВП по паритету покупательной способности (ППС) позволяет сравнивать показатели разных стран, принимая за базу для 
расчета доллары США. Калькуляция производится так: берется корзина товаров и услуг, которую можно купить в США на определенную 
сумму. Затем определяется, сколько потребуется местной валюты, для того чтобы приобрести такую же корзину. После этого стоимость 
корзин соотносится и рассчитывается коэффициент. Поделив номинальный ВВП страны в местной валюте на коэффициент, определяется 
ВВП по ППС. Эксперты склоняются к мысли, что этот показатель более объективен при сравнении ВВП на душу населения (см. табл. 4). 
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Таблица 4 
Прогноз экономического развития стран Европы в 2010 году 

 

ВВП по паритету 
покупательной 

способности, $ тыс. на 
человека 

Рост ВВП, % Среднегодовая инфляция, %

Норвегия 56,7 1,4 1,7 
Великобритания 34,7 0,6 2,3 

Франция 34,3 0,9 0,9 
Чехия 19,1 0,9 1,4 
Польша 18,5 1,9 2,8 
Венгрия 18,4 -1 4,2 
Эстония 17,2 -3 0,2 
Россия 15,3 2,5 9,4 
Румыния 11,7 1 3,3 
Украина 6,4 1 12,2 

 
Доверие к мировой экономике в феврале упало до 54,9 пункта с рекордных 66,6 пункта в январе, свидетельствует опрос 

аналитиков, подготовленный Bloomberg. Доверие экспертов не в последнюю очередь пошатнули бюджетные проблемы Греции. Как 
сообщило агентство Bloomberg, значение индекса Bloomberg Professional Global Confidence в текущем месяце снизилось до 54,9 пункта по 
сравнению с рекордных 66,6 пункта в январе. Показатель превышает 50 пунктов уже семь месяцев подряд, то есть с августа 2009 года число 
оптимистов в мировых деловых кругах превосходит количество пессимистов. Минимальное значение индикатора - 3,99 пункта - было 
зафиксировано в октябре 2008 года. В опросе, проходившем с 1 по 5 февраля 2010 г., приняли участие почти 2,5 тыс. респондентов. Опрос 
был проведен до того, как Германия и другие страны Евросоюза выразили готовность помочь Греции выйти из бюджетного кризиса. 

Греция, Испания и Португалия входят в число государств Евросоюза, которые страдают от растущих бюджетных дефицитов и 
высокого уровня госдолга. Ситуация в Греции и других европейских экономиках показывает нам, что мировой процесс делевереджа еще не 
закончен, и правительства не могут сохранять такие темпы стимулирования экономики. Последствия бюджетного кризиса в Греции 
привели к тому, что все больше участников опроса прогнозирует повышение курса доллара США по отношению к другим мировым 
валютам в следующие шесть месяцев: индекс ожиданий повысился в этом месяце до 55,7 пункта с 53,1 пункта в январе. Индекс доверия к 
мировой экономике в странах Западной Европы в феврале упал до 49,8 пункта с 55,5 месяцем ранее. В результате значение индикатора 
опустилось ниже 50 пунктов впервые с ноября 2009 года. 

Доверие участников опроса в США к мировой экономике в январе обвалилось до 41,3 пункта в этом месяце с 54,4 в январе. 
Основным негативным фактором остается тяжелая ситуация на американском рынке труда. Количество американцев, впервые 
обратившихся за пособием по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе до 480 тыс. с пересмотренных 472 тыс. неделей ранее. 
При этом аналитики ожидали сокращения количества обращений на 15 тыс. с объявленного ранее уровня позапрошлой недели - до 455 
тыс."Это безработное восстановление. Американский ВВП, конечно, вырастет, но не так быстро как в четвертом квартале. Нам еще долго 
ждать приемлемого для Федерального резерва уровня безработицы в 5%. В государствах Азии доверие также ослабло - значение 
индикатора достигло 70,8 пункта в феврале против 79,8 пункта в январе. В Японии оно опустилось с 44,1 пункта до 40,6 пункта. 
Большинство респондентов дали отрицательную оценку динамики на фондовых рынках своих стран в предстоящие полгода. Наиболее 
пессимистичны были участники опроса из США, Великобритании и Испании. Кроме того, жители США и Европы все сильнее уверены в 
том, что в ближайшие полгода краткосрочные процентные ставки будут повышаться. 

Еврозона сегодня превратилась в одно из наиболее слабых звеньев мировой экономики, после того, как кризис усилил отставание 
экономик государств ЕС как от своих традиционных западных партнеров-конкурентов - США и Японии, так и превращающихся в новых 
мировых экономических лидеров государств группы БРИК - Бразилии, России, Индии и Китая. Причина подобного положения - 
неспособность стран-членов ЕС провести в течение последних 20 лет столь необходимые структурные реформы в экономике и социальном 
секторе, а также отсутствие у зоны евро единого центра принятия и реализации макроэкономических решений - так называемого 
экономического правительства. Главный исполнительный орган ЕС - Еврокомиссия не имеет достаточно полномочий для выполнения этих 
функций. Третья волна экономического кризиса захлестнула Европу с наступлением 2010 года. По сути, это перегрев экономик 
антикризисными мерами, принимавшимися в конце 2008 - начале 2009 года. У нее две главных составляющих - бюджетный дефицит и 
безработица.  

В 2009 году "двадцатка" не смогла договориться о реальных мерах структурного реформирования мировой экономики, и 
единственным путем борьбы с кризисом стало "заваливание" его деньгами. Государства национализировали оказавшиеся на грани 
банкротства ключевые финансовые структуры, выдавали экстренные пакеты финансовой помощи и широкие государственные гарантии.  
Истратив 12-13 триллионов долларов, страны "двадцатки" смогли удержать на плаву мировую экономику, однако долги некуда не исчезли - 
просто их центр тяжести переместился из частного сектора в государственный, и стал причиной значительных бюджетных дефицитов.  

Первый удар новой волны кризиса в Европе пришелся по периферии зоны евро - Греции, Испании, Португалии, Ирландии и 
отчасти Италии. В 2009 году дефицит госбюджета Греции достиг 12,7%. В 2010 году дефицит госбюджета Ирландии грозит составить 
11,7%, Португалии - 8,3%, Испании - около 10%. При этом базовый документ зоны евро допускает максимальный уровень дефицита 
бюджета государства ЕС на уровне 3%. Ситуация усугубляется действиями международных валютных спекулянтов: почувствовав слабость 
европейской валюты, мировой фондовый рынок начал массированную игру на понижение против евро. Размеры контрактов, 
предусматривающих дальнейшее падение обменного курса евро по отношению к доллару и другим валютам, достигли 8 млрд долларов. 
Эта спекулятивная сумма способна подорвать основы еврозоны и вызвать мощное обесценивание, как самой единой европейской валюты, 
так и государственных облигаций стран-членов зоны евро.  

Лидеры Евросоюза начали осознавать серьезность ситуации. В Брюсселе во вторник появилась информация, согласно которой, 
Германия и Франция в экстренном порядке ведут консультации о предоставлении Греции кредитов на сумму до 20 млрд евро.По 
инициативе председательствующей в ЕС Испании поднимается вопрос о введения новых и жестких ограничений на деятельность 
инвестиционных и хэдж-фондов. Однако, пока ряд стран, включая Великобританию и Нидерланды, выступают против глубокой реформы 
условий деятельности инвестиционных фондов.  
 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуті основні напрямки розвитку  світової економіки й  економіки України в посткризовий період 
Ключові слова: світова економіка, посткризові умови, інфляція, економічний розвиток 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены основные направления развития  мировой экономики и  экономики Украины в посткризисный период 
Ключевые слова: мировая экономика, посткризисные условия, инфляция, экономическое развитие 
SUMMARY 
In article the basic directions of development of economic and economy of Ukraine during the postcrisis period are considered 
Keywords: economic, a post crisis conditions, inflation, economic development 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2010 

 15

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 
1. Макогон Ю.В., Яценко А.Б. Поддержка украинских производителей на внешних рынках в условиях развития интеграции с ЕС // 
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Том 1.- Сборник 
научных трудов. Донецк: ДонНУ, – 2010.- С. 4-7.   
2. Макогон Ю.В. Рецесія української економіки: зовнішньоекономічний аспект //  Вісник Донецького національного університету. Серія 
В. Економіка і право. - № 1 / 2009.- 328 с.  
3. Макогон Ю.В., Біла С.О., Шевченко О.В., Жук І.В.Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-
економічного розвитку: Монографія / За заг. Ред.. Рубана. – К.: НІСД, 2009.- 655 с.  
4. Yankovskiy, М., Makogon, Y., Ryabchyn, O., Innovative and classical theories of catastrophes and crises: Monograph / ed. Makogon Y.- 
Donetsk: International Economics Department, Donetsk National University, 2010.-304 p. 
5. В рейтинге конкурентоспособности стран мира Украина заняла предпоследнее место// http: //  delo.ua  
6. Как Украина будет выходить из кризиса // http: //  vpopovichatcharrynok.biz 
7. Что будет с миром после кризиса // http: //  delo.ua 
8. Прогноз экономического развития стран Европы в 2010 г. // http: //  The Economist 
9. Доверие к мировой экономике опять пошатнулось // http //  delo.ua 
10. Украинцы считают, что страна находится на пике кризиса // liga.net. 
11. www.ukrstat.gov.ua 
 

БАГАТОПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД 
У БРЕНДИНГУ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ 

 
О.В. Кендюхов, д.е.н., проф., завідувач кафедрою економіки та маркетингу ДонНТУ 
О.Ю. Боєнко, к.е.н., доцент кафедри маркетингу ДонНУ 
Д.С. Файвішенко, аспірантка Донецького національного університету  економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського   ⋅  

 
Постановка проблеми. Сьогодні для багатьох компаній  бренди (сильні торгові марки), якими вони володіють, стають 

найціннішими активами, що знайшло своє відображення в концепції марочного капіталу [1]. Дослідження, проведене консалтинговою 
компанією Swander Расі показало, що доходи від продажів брендованих товарів в два рази вище, ніж від звичайних. Окрім цього прибуток 
від виробничої діяльності у виробників брендових товарів протягом п'ятирічного періоду підвищувався на 50% швидше [2].  

На сьогодні науково обґрунтовано і на практиці підтверджено, що брендований  товар здатний завоювати більшу частку ринку, ніж 
аналогічний товар, який просувається під тогровельною  маркою, що не є брендом. Попит на продукцію,  що просувається під провідними брендами, 
зростає більш високими темпами, ніж попит на товари, які просуваються під торговельними марками, котрі  не є брендами. Брендований товар у 
рамках свого сегменту можна позиціонувати у більш високих цінових діапазонах, ніж аналогічний товар, який просувається під торговельною 
маркою, що не є брендом. Наявність в портфелі компанії сильних брендів полегшує компаніям-виробникам торг з незалежними дистриб'юторами, 
оскільки бренди приносять більше прибутку з метра торгової площі. У брендів значна частина споживачів (25 – 50%) є абсолютно лояльною марці, 
тобто готовою швидше відмовитися або відкласти покупку, ніж піти на заміну; тоді як у “звичайних”   торговельних марок рівень абсолютної 
лояльності не перевищує 10 –15% [3]. 

 Головне завдання брендингу (управління торговими марками) – створення сильної торгової марки, підвищення функціональної 
цінності бренду для споживача, його ринкової частки. Сильна торговельна марка не з'являється, а головне не існує сама по собі, вона 
вимагає цілеспрямованого постійного управління. Ф. Котлер та інші західні фахівці відзначають, що найхарактернішими властивостями 
професійних маркетологів є їх уміння створювати, підтримувати, захищати, посилювати і розширювати торговельні марки, тобто управляти 
ними. Ефективне управління брендом стає сьогодні найважливішою задачею для багатьох українських компаній. Тому важливим науково-
практичним питанням є визначення найбільш ефективних, оптимальних рішень в брендингу, що може бути досягнуто за допомогою 
методології математичного аналізу процесів ухвалення рішень. 

У цілому вирішення проблеми підвищення ефективності управління торговими марками пов’язано з такими найваливішими 
науковими і практичними задачами, як підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, формування механізму управління 
інтелектуальними ресурсами на підприємствах. 

Метою статті є визначення та обгрунтування можливостей використання у брендингу математичних методів прийняття 
управлінських рішень та дослідження перспектив використання функціонального підходу до оцінки його ефективності.   

Ефективність рішень, що схвалюються та реалізуються, в системі управління торговими марками повинна оцінюватися ступенем 
досягнення кінцевого корисного ефекту, що оцінюється, перш за все, за критеріями, які характеризують зростання частки ринку, доданої 
торговою маркою вартості і загальними показниками прибутковості.  

Аналіз праць Дж. Траута [4], Д. Шульца і Б. Барнса [5], С. Девіса [6], Г. Чармессона [7], Я. Эллвуда [8], М. Яненко [9] та інших 
дозволяє зробити висновок, що задача вироблення оптимальних рішень може бути сформульована як процес пошуку таких інструментів і 
механізмів створення сильних брендів, поєднання яких забезпечує максимальний економічний ефект в даній ситуації. Таким чином, різні 
задачі, пов'язані з виробленням рішень з різноманітних питань управління торговими марками, незалежно від їх специфіки зводяться до 
загальної задачі оптимізації. Під цим кутом зору можна припустити, що процес ухвалення рішень в брендингу може бути заснований на 
теорії безваріантної багатопараметричної оптимізації. 

Метод безваріантної багатопараметричної оптимізації припускає сумісний розгляд всього різноманіття факторів, що впливають на 
торгову марку і обмежують її розвиток, в єдиній економіко-математичній моделі і вибір такого поєднання параметрів, при якому цільова 
функція приймає максимальне або мінімальне значення. Економіко-математичне моделювання дозволяє ввести в модель всі необхідні 
умови у вигляді початкових даних і таким чином потенційно зарядити модель всіма можливими за даних умов варіантами рішень, не 
представляючи кожний з них в явному вигляді. 

Сутність і характер різних рішень обумовлені специфікою задач, рішення яких є функцією даної управляючої системи. Сама ж 
постановка задачі в загальному вигляді залишається незмінною. 

У всіх ситуаціях ухвалення рішень в системі управління торговою маркою можна виділити наступні елементи: 1) безліч 
альтернатив діяльності, наданих бренд-менеджеру для вибору; 2) інформацію, що дозволяє бренд-менеджеру передбачати наслідки вибору 
будь-якої альтернативи; 3) критерії ефективності, які дозволяють бренд-менеджеру оцінювати результати, отримані після ухвалення різних 
рішень; 4) обчислювальні методи, за допомогою яких бренд-менеджер може відшукувати оптимальні рішення. 

Розглядаючи певну конкретну ситуацію ухвалення рішення, можна констатувати велике число чинників, складність 
співвідношень, що їх пов'язують, значні труднощі, які виникають при прогнозі результатів, що відносяться до безлічі ухвалюваних рішень, 
а також труднощі порівняння бажаності різних результатів. На практиці при підготовці рішень необхідно спростити все різноманіття 
зв'язків реальної ситуації. Для цього введенням цілого ряду обмежень з існуючого багатоманіття альтернатив діяльності слід виділити 
безліч можливих. Проте вибір будь-якої альтернативи нерівнозначно імовірний, оскільки кінцевий результат вибору (виконання рішення) 
через різні причини може стати менш бажаним. Тому на безлічі можливих альтернатив існує підмножина допустимих, з яких, у свою чергу, 
можна виділити ряд таких, яким віддається прервага. 
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Після здійснення формалізації задачі оптимальне рішення відшукується за допомогою математичних методів. На сьогодні 
розрізняють детерміновані і недетерміновані задачі, моделі і ситуації ухвалення рішень. Детерміновані моделі характеризуються тим, що 
вибір деякої системи значень для регульованих чинників виробництва незмінно приводить до певного результату і значення цільової 
функції. Недетерміновані моделі ухвалення рішень цій вимозі не відповідають. 

Р. Беллман та С. Дрейфус одими з перших дослідників запропонували ряд способів формалізації і рішення задачі оптимізації в 
умовах невизначеності [10, с. 28]. По-перше, можна керуватися положеннями неокласичної теорії ризику і вводити в аналіз функцію 
переваги. По-друге, можна користуватися методом граничної вірогідності, при якому вводиться умова, що встановлює верхню межу 
можливості виникнення труднощів у досягненні поставленої мети.  

Ухвалюючи рішення в умовах невизначеності, бренд-менеджери повинні серед можливих невигідних для себе ситуацій обирати 
таку, яка привела б до якнайменшого збитку в діяльності очолюваної ними ділянки роботи. 

Вибір рішення на основі мінімаксимальної стратегії, що враховує найбільш невигідні ситуації, є вельми обережною стратегією. В 
цих умовах не рекомендується припускати, що рішення відповідає найбільш вигідній ситуації, оскільки очікувані і дійсні результати 
можуть не співпадати. 

Представляється логічним при виборі стратегії замість двох крайніх оцінок ситуації обрати проміжну оцінку. Цю мету і переслідує 
принцип Гурвіца, що є компромісним правилом, яке визначає вибір рішення в умовах повної невизначеності як середньоарифметичне — 
максиміну і мінімаксу: 

               )+= ij ij a minmaxa (maxmin 
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де Кq — критерій Гурвіца;  
maxmin аij — значення цільової функції;  
minmax aij — максимінне значення  цільової функції;  
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a   maxmin , — мінімаксне значення цільової функції. 

Для вибору рішень в умовах невизначеності може бути використаний також принцип Байеса-Лапласа, який припускає, що 
можливим ситуаціям можна приписати певну апріорну можливість їх настання, відповідно рівну Р1, Р2, ..., Рn  причому 
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Це дозволяє визначити математичні очікування цільової функції, що відповідають окремим рішенням. 
Принцип Байеса-Лапласа можна застосувати на практиці у разі багаторазового повторення можливих ситуацій, що дозволяє, 

ґрунтуючись на частоті виникнення окремих ситуацій, оцінити вірогідність їх появи в майбутньому. У разі одиничних рішень застосування 
принципу Байеса-Лапласа недоцільне. Принцип Гурвіца за суттю близький до принципу Байеса-Лапласа і є його спрощеним варіантом. 

На практиці для вибору оптимального рішення в умовах невизначеності найбільш часто застосовується принцип мінімаксу 
наслідків помилкового рішення, запропонований Севіджем. Принцип Севіджа направлений на те, щоб не допустити дуже великих втрат, до 
яких могли б привести помилкові рішення. Дійсно, приймаючи рішення, бренд-менеджери, як правило, зупиняються на альтернативі, вибір 
і реалізація якої у разі помилки матиме найменш серйозні наслідки. Застосування принципу Севіджа ґрунтується на матриці наслідків 
помилкових рішень. 

Для відшукування оптимуму багатопараметричних лінійних функцій, наприклад, величини доданої вартості торгової марки, за 
наявності обмежень у вигляді лінійних нерівностей або рівнянь, в брендингу можуть бути використані методи лінійного програмування, 
зокрема, метод дозволяючих множників і симплекс метод. Усередині цього класу задач можна виділити задачі цілочисельного 
програмування, в яких кожна із змінних, наприклад, купівельна прихильність, популярність бренду та ін., можуть приймати цілочисельні 
значення. 

Можуть бути також використані методи нелінійного програмування, зокрема, метод квадратичного програмування. Його 
застосування припускає, що обмеження лінійні (як в лінійному програмуванні), але цільова функція може бути опуклою.   

В загальному випадку задача відшукання оптимального поєднання параметрів маркетингового бюджету на просування торгової 
марки, що забезпечуюють оптимальне значення прийнятого критерію ефективності при заданих обмеженнях, представляє задачу 
нелінійного багатопараметричного програмування. При її рішенні такі класичні методи  відшукання оптимуму функцій багатьох змінних, 
як метод сканування, метод почергової зміни параметрів (метод Гауса-Зайделя), метод градієнту, метод найшвидшого спуску можуть бути 
застосовані за наступною схемою: 

1) без урахування обмежень (зв'язків) відшукується абсолютний мінімум цільової функції; 
2) підстановкою отриманого значення у зв'язку проводиться перевірка дотримання обмежень. 

Якщо обмеження задоволені, то рішення знайдене, якщо ні, то процедура повторюється для відносних мінімумів. 
Для вирішення задачі може бути також застосований метод статистичних випробувань (метод Монте-Карло). 
В конкретній ситуації для пошуку абсолютного мінімуму функції багатьох змінних можуть бути застосовані деякі комбінації 

розглянутих вище методів. У разі невеликого числа параметрів для виявлення наближеної точки оптимуму спочатку доцільно здійснити 
метод простого перебору (з грубою сіткою). Потім можна застосувати кроковий метод, метод найшвидшого спуску або метод січних. У разі 
значної кількості параметрів спочатку доцільно використовувати метод Монте-Карло при невеликій кількості випробувань далі пошук 
мінімуму може бути здійснений методом найшвидшого спуску, випадкового пошуку і т. п. В найзагальнішому випадку задача відшукання 
мінімуму цільової функції при різного роду обмеженнях найбільш коректно розв'язується методами варіаційного обчислювання або 
динамічного програмування.  

Для певного класу маркетингових задач з управління торговими марками може бути з успіхом застосована методологія 
стохастичного моделювання процесу ухвалення рішень. 

Частка ринку торгової марки на 15% або величина додаткової вартості торгової марки в ціні одиниці товару на рівні 50% і т. п. 
можуть бути інтерпретовані як координати точки в n-мірному фазовому просторі, що описує сукупність можливих станів бренду. Кожному 
миттєвому стану його функціонування відповідає певна точка — фаза цього простору, а різні зміни стану можна розглядати як фазову 
траєкторію. 

Задача вироблення оптимальних рішень полягає в цілеспрямованій зміні фактичних значень параметрів до їх оптимального рівня, 
тобто у відшуканні такої фазової траєкторії, рухом уздовж якої забезпечується найбільш можливе досягнення мети, наприклад, мінімально 
можливих витрат на рекламу в умовах необхідності підтримки частки ринку торгової марки в 15% і збереженні додаткової вартості 
торгової марки в ціні одиниці товару на рівні 50%. Для цього може бути застосований аналіз графіка ізоліній, оскільки саме по собі 
вказування на точки оптимуму допомагає вже рухатися до неї по найкоротшій лінії. При цьому для оптимізації має сенс тільки перехід на 
ізолінію менших витрат, тобто зсув кривої. 

Згідно ідеї Р. Беллмана [10], весь шлях до мети можна розбити на ряд послідовних етапів, на кожному з яких здійснюється вибір 
рекламних стратегій. Стратегію можна описати як N-кроковий процес, в якому виникаюча на кожному кроці ситуація характеризується 
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набором змінних, що повністю описують стан системи на цьому кроці. Наприклад, для кожного з планованих періодів потрібно так обрати 
значення однієї або декількох регульованих змінних, щоб була досягнута та або інша поставлена мета. N-крокова стратегія, в якій деяка 
цільова функція досягає свого максимального або мінімального значення, називається оптимальною поведінкою. Вона володіє наступною 
властивістю: які б не були початковий стан системи і початкове рішення, подальші рішення повинні складати оптимальну поведінку по 
відношенню до стану системи, що виходить в результаті ухвалення першого рішення. 

При виборі рішень розглядаються два основні простори: простір станів (тобто всіх можливих станів, з якими ми можемо 
зіткнутися на будь-якому заданому кроці) і простір рішень (тобто всіх можливих поведінок, будь-яку з яких можна обрати на кожному 
кроці). Для вибору оптимального рішення весь фазовий простір станів необхідно зіставити з простором оцінок корисності окремих 
траєкторій. Як міра користі, що відображає зменшення відстані до мети, можуть бути застосовані такі критерії, як вірогідність реалізації 
необхідної зміни параметрів або ризик, пов'язаний з цим, і т. п. 

Найбільш коректно, на нашу думку, міра користі може бути оцінена інформаційною мірою Харкевича, що виражає приріст 
вірогідності досягнення мети: 

                                      
0

i
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PlogP logPlog =−=Ι                                                      (3) 

де I — корисність окремих траєкторій; Р0 — еталонна вірогідність досягнення мети; Рi — вірогідність досягнення мети при русі 
уздовж i-ї траєкторії. 

Щоб не заповнювати оцінками весь фазовий простір, при аналізі графіку ізоліній виділяються найбільш вірогідні траєкторії 
(напрями) досягнення мети. 

Ці траєкторії є переліком альтернатив (або комплексом рекламних заходів), що намічені бренд-менеджером до реалізації. Тоді 
процес і структура ухвалення рішень можуть бути змодельовані стохастичною сіткою, що відображає всю множинність допустимих 
рішень. 

Відповідно до термінології мережного планування процес ухвалення рішення як вибір з деякої множинності альтернатив може 
бути уподібнений до звичайних робіт, а реалізація цього вибору — подій. Окремі події характеризуються тим, що результати їх здійснення 
обумовлюють подальше розгортання і кінцевий результат реалізації всього комплексу робіт. Такі події називаються вирішальними, 
причому в одному комплексі робіт їх може бути декілька. 

Введення поняття «вирішальної події» в рекламній компанії дозволяє враховувати альтернативи, які виникають на деяких етапах 
реалізації комплексу робіт. Чи буде використано багато рекламних заходів чи ні, залежить від того, чи виконані певні умови. Очевидно, що 
і не всі кінцеві події можуть бути здійснені, перш за все тому, що бренд-менеджери, як і фахівці з реклами, в більшості випадків не надають 
особливого значення знаходженню оптимального рішення з числа можливих. У кожного з них є особистий досвід, яким не можна 
нехтувати і який дозволяє їм інтуїтивно робити первинний вибір. В підмножинності рішень, які підказує їм досвід, вони віддають перевагу 
тим рішенням, які, на їх думку, повинні бути найефективнішими в даній ситуації. Можна припустити, що при цьому кожний бренд-
менеджер, виходячи з власного досвіду, будь-якій шкалі об'єктивних значень прийнятого критерію ефективності ставить у відповідність 
свою власну шкалу суб'єктивних значень. 

Такий підхід найбільш доцільний в тих випадках, коли в якості оцінки критерію ефективності використовується значення його 
математичного очікування або коли можливе тільки одне розв’язання задачі. Природно, що в цьому випадку шкалу об'єктивних рішень 
застосовувати недоцільно. Таким чином, бренд-менеджер, ухвалюючи те або інше рішення, керується в першу чергу власним досвідом, 
тобто для кінцевого результату кожного можливого рішення припускає певну вірогідність його реалізації. Отже, існує функція переваги Р 
(х), зміст якої полягає в тому, що якщо у разі ухвалення рішення бренд-менеджер надає перевагу не альтернативі х1, а альтернативі х2 то  

                                                                Р(х1)> Р (х2)                                                                             (4) 
Значення Р (хi) для кожної альтернативи можна тлумачити як можливість її ухвалення або вибору. Таким чином, функції переваги 

дозволяють визначити вірогідність остаточних рішень на виході стохастичної сітки. 
Практична реалізація викладеного підходу до аналізу процесу ухвалення рішень в брендингу полягає в наступному. Перш за все, 

необхідно скласти повний перелік можливих варіантів рішень. Коли всі можливі результати перераховані, необхідно, приписуючи апріорну 
вірогідність кожній альтернативі, визначити, які з результатів найбільш можливі. При цьому вірогідність настання i-го результату (Рi) 
визначається як множення вірогідності реалізації заходів, що лежать на шляху від початкової події до i-го результату (Рi), по формулі: 

                                                       PjP П
m

j
i
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=                                                              (5) 

де m — число робіт. 
Вірогідність результату, що близька до одиниці, показує, що повинен бути обраний шлях, який веде до даного результату. Всі інші 

шляхи повинні бути відкинуті. 
Для того, щоб за вірогідною функцією переваги судити про ефективність рішень бренд-менеджерів, необхідно мати достатню 

статистику випадків вибору бренд-менеджерами альтернатив при ухваленні рішень на кожному рівні в ієрархічній системі управління 
торговою маркою. Для цього необхідно з чисто формального боку вивчити дії бренд-менеджерів і зміст їх праці при виборі різних рішень. 
Маючи в розпорядженні статистику різних траєкторій ухвалення рішень, можна буде з достатньою для практичних цілей точністю 
моделювати внутрішні закономірності і зв'язки, враховувати основні чинники, що обумовлюють шляхи ухвалення рішень. 

Відомо, що сформульовані рішення намічаються до використання через систему заходів, що призначені для упровадження в 
певному періоді. Тому при аналізі важливо встановити реальність обраних рішень. Вона визначається переважно чотирма чинниками: 
наявністю фінансування, діями конкурентів, наявною часткою ринку і поведінкою споживачів. 

Функціонування будь-якого об’єкту, в тому числі бренду, пов’язано з проявом його загальних якостей у навколишньому середовищі. 
Таким чином, кожному бренду, нарівні з наявністю внутрішніх зв’язків між його атрибутами і асоціативними елементами, властиві зовнішні 
взаємозв’язки та співвідношення – функції.  Трактовка брендингу, як процесу управління торгівельною маркою з метою формування і 
розвитку бренду, здатного створювати нову вартість, впливати на створення споживача, захищати та розширювати частку ринку, а отже 
реалізовувати певні функції, говорить про те, що найважливіша роль функціонального підходу в цьому аспекті безсумнівна. 

Функціональний підхід передбачає системне дослідження функцій, які реалізує об’єкт,  розглядає його як комплекс  функцій, які він 
виконує.  

Всесвітньо визнаний спеціаліст з методології функціонального підходу вчений-кібернетик Марков Ю.Г. у своїх працях відмічає, що 
в рамках функціонального підходу система розглядається виключно з позиції її зовнішнього аспекту. Виходячи з цього, функцією, або 
поведінкою, системи можна назвати все те, що можна дізнатися про систему, не торкаючись її внутрішнього змісту, абстрагуючись від 
нього. Структура системи розглядається як "чорна скриня". Дослідник акцентує, що розглядаючи поведінку системи як певного цілого, ми 
не ставимо питання про те, чи не є  ця цілісність адитивним результатом взаємодії частин. Послідовно проводячи функціональний принцип, 
ми розглядаємо ціле як результат взаємодії системи з середовищем, як  властивість відносин між системою та середовищем. Поза цим 
співвідношенням цілісної властивості просто немає. Вчений підкреслює, що це дуже важливе зауваження, яке дозволяє зрозуміти сутність 
функціонального підходу саме в методологічному, філософському плані [11]. 

Розкриваючи значення функціонального підходу та сферу його застосування як науково методологічної бази, Марков Ю.Г. 
достатньо аргументовано довів, що функціональний підхід відіграє важливу роль в біологічних та суспільних науках, зокрема в економіці 
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та соціології, є основою для багатьох кібернетичних дисциплін. Вчений наводить приклад, що під час дослідження суспільних відносин між 
соціальними групами та окремими особами нас не стільки цікавить як влаштована людина, якими є її анатомія і фізіологія (а частіш за все, 
зовсім не цікавить), ніж те, як вона себе поводить, як ставиться до інших членів групи, які в неї погляди та соціальні потреби. Так само, ми 
не можемо цікавитися влаштуванням різних приладів та апаратів, якими користуємося у повсякденні, але завжди повинні знати, яке в них 
призначення і як вони працюють. До вивчення внутрішнього змісту приладів і апаратів ми звертаємося лише тоді, коли їх функціонування 
припиняється зовсім, або починає відхилятися від висунутих до нього вимог [11].   

Функція є центральною категорією функціонального підходу. Функція (від латин. funktio – виконання, здійснення) – зовнішній прояв 
властивостей будь-якого об'єкту в даній системі стосунків [12, с.1403]. Функція це те, що змушує об'єкт працювати або бути популярним, 
привабливим (мати попит), тобто задовольняти матеріальні і духовні потреби споживача. Функція – прояв властивостей об’єкту, які 
характеризують його дію або протидію по відношенню до інших об’єктів [13].    

Слід зазначити, що при використанні функціонального підходу проблема ідентифікації і класифікації функцій є досить поширеною. Так, 
різні дослідники в менеджменті виділяють загальні, основні, первинні, універсальні, конкретні, спеціальні та ін. функції [14, 15, с.73-76, 16], при 
цьому склад функцій, їх число і зміст характеризується відсутністю якого-небудь загальноприйнятого підходу до класифікації, що неминуче 
призводить до дублювання функцій. У маркетингу також немає єдиної думки щодо складу маркетингових функцій. Так, до цих пір в науковій 
літературі ведуться суперечки, що первинно - реклама або паблік рілейшинз?, спонсорство – це функція, похідна від реклами, або самостійна? і ін.         
       При використанні функціонального підходу на практиці найчастіше використовується проста процедура розчленовування об'єкту на  
окремі елементи-носії функцій і оцінки їх значущості, внаслідок чого виявляються головні, основні і другорядні функції. Цей процес виділення і 
класифікації функцій називають випадковим аналізом функцій.  
      Говорячи про взаємозв'язки функцій і структури у брендингу, слід зазначити, що виходячи з того, що брендом є певний асоціативний 
симбіоз в свідомості споживача, структура бренду повинна розглядатися, перш за все, як система асоціацій, а не як сукупність назви, 
логотипу, кольорів і звуків. Таким чином, з'являється можливість аналізу функцій окремих асоціацій в структурі асоціативного образу 
бренду.  
       Що стосується можливостей вживання ФВА в брендингу, зважаючи на те, що бренд поширює свій вплив на всі товари, частенько, 
широкого асортименту, що продаються під ним, а методи формування і розвитку бренду направлені одночасно на різні його функції. Тому 
вживання ФВА, як методу вартісної оцінки, для аналізу функцій бренду при монобрендовій політиці фірми представляється дуже скрутним 
і не раціональним, чого не можна сказати про базовий функціональний підхід, орієнтований перш за все на аналіз якості виконання і 
значущість функцій. Функціонально-вартісний аналіз доцільно проводити при полібрендовій політиці фірми, коли на кожен бренд 
покладається своя специфічна ринкова функція. 
      Враховуючи, що саме функції бренду визначають його суть і цільове призначення, а якість їх реалізації є прямим результатом ефективності 
брендингу, вживання функціонального підходу створює найбільш об'єктивну наукову основу для оцінки ефективності брендингу. 

Висновки 
На основі узагальнення результатів досліджень провідних вчених в області брендингу доведено, що задача вироблення 

оптимальних рішень являє собою  процес пошуку таких інструментів і механізмів створення сильних брендів, поєднання яких забезпечує 
максимальний економічний ефект в даній ринковій  ситуації та у перспективі.  

На основі загальної задачі оптимізації можна припустити, що процес ухвалення рішень в брендингу може бути заснований на 
теорії  багатопараметричної оптимізації. 

Викладені принципи вибору оптимальних рішень в брендингу в умовах невизначеності представляють по суті правила доцільної 
діяльності, заснованої на оцінці її ефективності, і можуть бути застосовані в наступних випадках:  

принцип Гурвіца або Байеса-Лапласа — при ситуаціях і рішеннях на ринку, що багаторазово повторюються;  
принцип мінімаксної стратегії або принцип мінімаксу наслідків Севіджа — при виборі разових рішень. Принцип мінімаксу можна 

застосувати також при виборі колективних рішень. Таким шляхом забезпечується максимальний ступінь узгодженості ухваленого рішення 
з думками різних експертів або фахівців маркетингової дирекції: розбіжність між оцінками окремих фахівців і оцінкою, що витікає з 
колективного рішення, повинна бути мінімальною. Рішення детермінованих задач може здійснюватися із застосуванням наступних методів. 

В окремих випадках рішення може бути знайдено за допомогою методів диференціального обчислювання. 
Для деяких задач у брендингу може бути з успіхом застосована методологія стохастичного моделювання процесу ухвалення 

рішень. Задача пошуку оптимальних рішень може полягати в цілеспрямованій зміні фактичних значень параметрів до їх оптимального 
рівня. Маючи в розпорядженні статистику різних траєкторій ухвалення рішень, можна з достатньою для практичних цілей точністю 
моделювати внутрішні закономірності і зв'язки, враховувати основні чинники, наприклад, частку ринку, яку займає основний бренд-
конкурент, динаміку ринку,  що обумовлюють шляхи ухвалення рішень. 

Дослідження можливостей використання функціонального підходу у брендингу показав, що аналіз функцій бренду дозволяє 
встановити ступінь співвідношення змісту функцій бренду сучасному стану ринка, потребам споживача, рівню конкуренції. При цьому необхідно 
визначити доцільність кожної функції по відношенню до об’єкта яким управляють, її автономність та якісну різницю. З позиції цінності бренду 
для  споживача основною метою функціонального аналізу є визначення найбільш вигідних областей для підвищення споживацької цінності 
бренду і, відповідно, його конкурентоспроможності. По відношенню до споживача склад функцій повинен забезпечувати ефективну реакцію 
споживача на товар або послугу, яка продається під даним брендом.  

Перспективами подальших розвідок у даному напрямі є оптимізація бренд-портфеля підприємства та розробка системи оцінки 
ефективності брендингу на основі функціонального підходу. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті проаналізовано можливості використання математичних методів прийняття управлінських рішень в брендингу, визначено 
особливості та умови їх використання.  
Ключові слова: брендінг, оптимальне рішення, оптимізація 
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализированы возможности использования математических методов принятия управленческих решений в брендинге, определены 
особенности и условия их использования.  
Ключевые слова: брендинг, оптимальное решение, оптимизация 
SUMMARY 
In article possibilities of use of mathematical methods of acceptance of administrative decisions in branding are analysed, features and conditions of their use 
are defined.  
Keywords: branding, the optimum decision, optimisation 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Кендюхов О.В. Теорія марочного капіталу: базові аспекти // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. — 2002. 
— №4(16). — С. 24 — 30. 
2. Байлер А. Магия бренда // Роль рекламы в создании сильных брендов. – М.: Издательский лом  «Вильямс», 2005. – С. 227-249. 
3. Скоробогатых И. И., Чиняева Д. А. Сравнительный анализ существующих методик оценки стоимости торговой марки // Маркетинг в 
России и за рубежом. — 2003. — № 4 (36). — С. 32 — 43. 
4. Траут Дж. Позиционирование: битва за узнаваемость: Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2004. – 256 с. 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2010 

 19

5. Шульц Д., Барнс  Б. Стратегические бренд-коммуникационные компании: Пер. с англ. — М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. — 
512 с. 
6. Дэвис С.М. Управление активами торговой марки: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2001. — 272 с. 
7. Чармэссон Г. Торговая марка: как создать имя, которое принесет миллионы: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 1999. — 224 с. 
8. Эллвуд Я. 100 приемов эффективного брендинга: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2002. — 368 с. 
9. Яненко М. Торговые марки в товарной политике фирмы. - СПб.: Питер, 2005. - 240 с. 
10. Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования. – М.: Наука, 1968. – 256 с. 
11. Марков Ю.Г. Функциональный подход в современном научном познании. Новосибирск: Изд-во «Наука», 1982. – 255 с. 
12. Универсальный энциклопедический словарь. – М.: Большая Рос. энцикл., 2000. – 1551 с. 
13. Кузмин А.М., Барышников А.А., Кузмина Е.А. Функциональный анализ: выявление и классификация функций // Машиностроитель, 
2001, №9, С. 33 – 39. 
14. Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1981. – 
Т. 1. – 495 с. 
15. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с. 
16. Рак Н.Г. Функции производственного менеджмента // Управление персоналом. – 1998. – № 3. – С. 25-31. 

 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В.Я. Омельченко, д.э.н., профессор,  
К.А. Хвостиков, аспирант, ДонНУ, г. Донецк   ⋅  

 
В последние годы в сфере товарного обращения ряда стран произошли существенные преобразования. В хозяйственной практике 

стали использоваться новые методы и технологии доставки товаров. Они базируются на концепции логистики. 
В условиях, когда рост объемов производства и расширение внутринациональных и мирохозяйственных связей привели к 

увеличению издержек сферы обращения, внимание предпринимателей сконцентрировалось на поиске новых форм оптимизации рыночной 
деятельности и сокращения затрат в данной сфере. 

Интерес к проблемам развития логистики в промышленно развитых странах определяет актуальность выбранной темы 
исследования. Объект изучения в распределительной логистике — материальный поток на стадии движения от поставщика к потребителю. 
Предмет изучения — рационализация процесса физического продвижения продукта к потребителю. 

 Изучением данной темы занималась такие ученые как: Гаджинский А.М., Аникин Б.А., Плоткин Б.К. 
Термин «распределение», использованный в названии изучаемой функциональной области логистики, имеет широкое при-

менение как в науке, так и в практике. В логистике под распределением понимается физическое, ощутимое, вещественное содержание 
этого процесса. Закономерности, связанные с распределением прав собственности, здесь также принимаются во внимание, однако не они 
являются основным предметом исследования и оптимизации. Главным предметом изучения в распределительной логистике является 
рационализация процесса физического распределения имеющегося запаса материалов. Как упаковать продукцию, по какому маршруту 
направить, нужна ли сеть складов, нужны ли посредники — вот примерные задачи, решаемые распределительной логистикой. 

Логистика изучает и осуществляет сквозное управление материальными потоками, поэтому решать различные задачи рас-
пределительного характера, то есть делить что-либо между кем-либо, здесь приходится на всех этапах: 

 распределяются заказы между различными поставщиками при закупке товаров; 
 распределяются грузы по местам хранения при поступлении на предприятие; 
 распределяются материальные запасы между различными участками производства; 
 распределяются материальные потоки в процессе продажи и т. д. 

Для того чтобы очертить границы распределительной логистики, необходимо рассмотреть схему процесса воспроизводства 
капитала, который, как известно, имеет три стадии (рис.1). 

 
 

Рисунок 1. Процесс воспроизводства капитала и функциональные области логистики 
 

Как видно из рис.1., материальные потоки становятся объектом распределительной логистики на стадии распределения и 
реализации готовой продукции. 

Понятие распределительной логистики легко сформировать на основе общего определения понятия логистики. Вспомним, что 
логистика определяется как наука (деятельность) о сквозном управлении материальными потоками, включающими в себя: 

1. Доведение материального потока до производства: 
2. Управление процессом прохождения потока внутри производства; 
3. Управление процессом доведения готовой продукции до потребителя. 

Одна из основных задач логистики заключается также в создании интегрированной эффективной системы регулирования и 
контроля материальных и информационных потоков, обеспечивающей высокое качество поставки продукции. [2] 

В соответствии с современными задачами логистики различают два вида ее функций: оперативные и координационные. 
Распределительная логистика представляет собой науку (деятельность) о планировании, контроле и управлении 

транспортированием, складированием и другими материальными и не материальными операциями, совершаемыми в процессе доведения 
готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также передачи, хранения и обработки 
соответствующей информации. 

Принципиальное отличие распределительной логистики от традиционных сбыта и продажи заключается в следующем: 
 подчинение процесса управления материальными и информационными потоками целям и задачам маркетинга; 
 системная взаимосвязь процесса распределения с процессами производства и закупок (в плане управления материальными 

потоками); 
 системная взаимосвязь всех функций внутри самого распределения. 

Процесс розничной продажи в логистике, как правило, не рассматривается. Эффективность этого процесса в основном зависит от 
факторов, лежащих за пределами логистики, например, от знания психологии покупателей, от умения оформить торговый зал, организовать 
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рекламу и т. п. Рациональная организация материальных потоков в процессе розничной продажи, конечно же, необходима, но здесь 
значимость ее гораздо ниже, чем на более ранних стадиях движения материального потока. 

Необходимо уточнить, что сказанное выше относится не к процессу розничной торговли в целом, который включает в себя и 
оптовую закупку и розничную продажу, а только к розничной продаже, то есть к обслуживанию покупателя. 

Материальный поток исходит либо из источника сырья, либо из производства, либо из распределительного центра. Поступает 
либо на производство, либо в распределительный центр, либо конечному потребителю. 

Во всех случаях материальный поток поступает в потребление, которое может быть производственным или 
непроизводственным. Потребление производственное — это текущее использование общественного продукта на производственные нужды 
в качестве средств труда и предметов труда. Потребление непроизводственное — это текущее использование общественного продукта на 
личное потребление и потребление населения в учреждениях и предприятиях непроизводственной сферы. 

На всех этапах движения материального потока в пределах логистики происходит его производственное потребление. Лишь на 
конечном этапе, завершающем логистическую цепь, материальный поток попадает в сферу непроизводственного потребления. 

Логистическая цепь может завершаться и производственным потреблением. Например, движение энергоносителей. Поток угля, 
направляемый из угольного разреза, завершается при поступлении в производственное потребление на ТЭЦ или промышленном 
предприятии. 

Производственным потреблением может заканчиваться поток орудий труда, например, изготовленных на машиностроительном 
заводе станков.[3] 

На всех этапах движения материальный поток является предметом труда участников логистического процесса. На стадии 
движения продукции производственно-технического назначения это могут быть необработанные сырьевые материалы, полуфабрикаты, 
комплектующие изделия и т. д. На стадии товародвижения материальный поток представляет собой движение готовых товаров народного 
потребления. 

Поставщик и потребитель материального потока в общем случае представляют собой две микрологистические системы, 
связанные так называемым логистическим каналом, или иначе — каналом распределения.  

Возможность планирования различных операций и проведения анализа уровней элементов логистической системы предопределила 
ее разделение на макро-, мезо- и микрологистику. Макрологистика решает вопросы, связанные с анализом рынка поставщиков и 
потребителей, выработкой общей концепции распределения, размещением складов на полигоне обслуживания, выбором вида транспорта и 
транспортных средств, организацией транспортного процесса, рациональных направлений материальных потоков, пунктов поставки сырья, 
материалов и полуфабрикатов, с выбором транзитной или складской схемы доставки товаров. 

Микрологистика решает локальные вопросы в рамках отдельных звеньев и элементов логистики. Примером может служить 
внутрипроизводственная логистика, когда в пределах предприятия планируются различные логистические операции, такие, как 
транспортно-складские, погрузочно-разгрузочные и др. Микрологистика обеспечивает операции по планированию, подготовке, реализации 
и контролю над процессами перемещения товаров внутри промышленных предприятий. 

Мезологистика – это совокупность взаимосвязанных в логистические цепи и каналы предприятий и организаций межрегиональной, 
межотраслевой или международной (транснациональной) корпорации с целью эффективной организации внутрикорпоративных 
экономических потоков. [4] 

На уровне макрологистики логистические каналы и логистические цепи являются связями между подсистемами 
макрологистических систем. В зависимости от вида макрологистической системы каналы распределения имеют различное строение. В 
логистических системах с прямыми связями каналы распределения не содержат каких-либо оптово-посреднических фирм. В гибких и 
эшелонированных системах такие посредники имеются. 

При выборе канала распределения происходит выбор формы товародвижения — транзитной или складской. При выборе логи-
стической цепи — выбор конкретного дистрибьютора, перевозчика, страховщика, экспедитора, банкира и т. д. При этом могут 
использоваться различные методы экспертных оценок, методы исследования операций и другие. 

Возможность выбора логистического канала является существенным резервом повышения эффективности логистических 
процессов. 

Рассмотрим каналы распределения, по которым товары из конечного производства через систему распределительных центров 
попадают в конечное потребление (рис.2.). 

 
Рисунок 2. Структурная схема каналов распределения товаров народного потребления (ТНП) 

 
На данной схеме изображены два производства (А и В), выпускающие одинаковые товары. Это означает, что каждый из 

распределительных центров может выбирать поставщика с более выгодными для себя условиями поставки. В свою очередь, производство 
может выбирать различные каналы распределения. Например, из производства А товар может попасть к конечному потребителю по одному 
из следующих четырех маршрутов: 8;  1-6;  1-7-5;  2-5.  

Очевидно, что если производство А выйдет на рынок и самостоятельно свяжется с конечным потребителем (маршрут 8), то 
первоначальная стоимость товара возрастет лишь на сумму расходов, связанных с доставкой, так как посредники (распределительные 
центры) будут исключены из цепи. Однако в этом случае потребитель вынужден будет покупать у одного поставщика большое количество 
одинакового товара, что, скорее всего, для него неприемлемо. 

Второй маршрут (1-6) неудобен по тем же причинам. Распределительный центр № 1 расположен в месте сосредоточения 
производства и, как правило, закупает и продает большие партии однородного товара. Эта категория посредников также не формирует 
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широкого ассортимента. Широкий торговый ассортимент формирует оптовик (распределительный центр № 2), расположенный в месте 
сосредоточения потребления. Этот посредник специализируется на оказании максимального сервиса конечному потребителю.  

Таким образом, канал 1-7-5 обеспечивает наибольший сервис потребителю, но при этом включает двух посредников, то есть 
стоимость товара будет наиболее высокой.[3] 

Необходимым условием возможности выбора канала распределения, а также оптимизации всего логистического процесса на 
макроуровне, является наличие на рынке большого количества посредников. В частности, оптимизация канала распределения, а затем и 
логистической цепи, возможна лишь при наличии на товарном рынке большого количества предприятий, осуществляющих функцию опта. 

Правовое обеспечение экономической деятельности должно облегчать формирование и реализацию хозяйственных связей, 
информационные сети — делать возможным быстрый обмен информацией, финансовая система — обеспечивать быстрое прохождение 
финансовых средств. 

Решение перечисленных задач является и функцией государства, которое должно создать условия, способствующие развитию и 
оптимизации систем распределения материальных потоков. 
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В статті обґрунтовано логістичні механізми управління товарними потоками як важливої складової формування національної промислової 
політики. 
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Актуальність теми. Для певного стану й ефективності функціонування маркетингової діяльності, виявлення матеріальних і 

трудових втрат і невикористаних ресурсів, а також вибору шляхів і методів щодо зниження цих втрат, мобілізації й використання 
виявлених резервів, необхідно ввести ряд характеристик і оцінок. Комплексний вплив маркетингу на економію та раціональне 
використання матеріальних ресурсів, а також виявлення резервів економії та умов їх реалізації залишаються важливими проблемами, що і 
визначає актуальність даної тематики. 

Ступінь наукової розробки та вивчення проблем ефективного управління маркетинговою діяльністю і виявлення матеріальних і 
трудових резервів визначається високою науково-практичною потребою у цих дослідженнях. У роботах таких зарубіжних авторів, як 
Новиков Д.Т., Альбеков А.У., Степанов В.І., Інютіна К.В., Ліберман Є.Г., Баскін А.І., Гребньов Е.Т., Алфер 'єв В.П., Гордон М.П., 
представлений всебічний аналіз аспектів даної проблеми щодо впливу маркетингової діяльності на раціональне використання та економію 
матеріальних ресурсів. Серед вітчизняних учених, які розглядають дані проблеми, слід виділити Омельченка В.Я., Белявцева М.І., Гаркушу 
В.Б., Амошу А.И., Лук'янченко Н.Д., Макагона Ю.В., Іванова Н.И ., Бреславцева А.В. 

Мета дослідження полягає у встановленні зв'язку і взаємозумовленості стану і розвитку маркетингової діяльності з витратами 
виробництва і втратами на різних стадіях руху товару і споживання засобів виробництва.  

Об'єкт дослідження - виробнича інфраструктура України, функції маркетингу в частині визначення ефективності їх 
функціонування.  

Предметом дослідження є виробничі резерви раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів у сфері управління 
маркетинговою діяльністю, а також шляхи та джерела економії матеріальних ресурсів за рахунок підвищення ефективності функціонування 
маркетингу.  

Основні результати дослідження. Маркетинг як концепція управління розробкою, виробництвом і реалізацією товарів і 
послуг,яких потребують споживачі, несе в собі системний підхід до розв`язання проблем отримання максимального ефекту для продуцента 
і споживача від продажу результатів праці з мінімальними комерційними ризиками і є в цій якості певним джерелом надходження 
грошових коштів, у тому числі і валюти на розрахункові рахунки підприємства.  

Керівники підприємств змушені приймати господарські рішення в умовах невизначеності наслідків таких рішень, причому часом 
не стільки через недосконалість господарського механізму та суперечливість законодавства, що регулює функціонування цього механізму, 
скільки через брак економічних, комерційних знань та практичного досвіду роботи в нових умовах. 

Діяльність усіх постачальників (безпосередніх виробників, комерційних організацій транспортних органів та інших учасників руху 
товару) слід оцінювати за рівнем (кількістю, якістю і надійністі) матеріального забезпечення безпосередньо виробничого процесу 
відповідно до його реальної потреби. Це головна, профілююча або, як її називають фахівці з управління, «установча мета» всіх 
господарських систем.  

Розглянемо економічний зміст маркетингової діяльності для досягнення цієї мети, зокрема, її вплив на формування споживчої 
вартості засобів виробництва. Споживча вартість засобів виробництва - здатність задовольнити виробничу потребу в засобах праці та 
предметах праці. Отже, споживча вартість не є деяким абсолютом, властивим самим речам. Вона визначається такими факторами, як: 

- комплекс заздалегідь запрограмованих об'єктивних властивостей і параметр самої виробленої продукції; 
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- ставлення до цих властивостей певної групи споживачів, для яких хоча б одне з цих властивостей може виявитися корисним, 
тобто придатним для задоволення їх виробничої потреби. Чим більше об'єктивних властивостей і параметрів виявляються корисними для 
даного споживача, тим вища споживча вартість даного виду продукції. 

 Якщо в силу якихось причин та або інша продукція не в змозі задовольнити що виникає в даний період потреба, вона не може 
вважатися в даний період корисною, тобто розглядатися в даний час як споживча вартість. А це означає, що дійсно корисними, тобто 
реальними споживчими вартостями продукти праці стають за умови, якщо кількість, місце і час їх надходження кожного разу відповідають 
виробничій потребі,що реально в них виникає.. 

Продукція, віддалена від своїх споживачів, надлишкова за величиною або яка завчасно чи запізно надійшла і потреба в якій поки 
відсутня, може вважатися споживчою вартістю лише умовно, тобто в кращому випадку бути потенційно корисною. Щоб перетворити цю 
потенційну споживчу вартість у реальну, необхідно направити продукцію в потрібне місце, у потрібний час і в потрібній кількості, у повній 
відповідності просторово-часовим величинам виникаючих потреб. Якби просторово-часові і параметри обсягів виробництва збігалися з 
тими ж параметрами споживання засобів виробництва, то проблема трансформації потенційних споживчих вартостей у реальні практично 
не виникала б. 

Економічна відокремленість підприємств призвела до роз'єднаності технологічно пов'язаних процесів за їх місцем, часом, режимом 
і ступенем інтенсивності. Цьому сприяє виникнення об'єктивної тенденції до зміцнення замовних норм і збільшенню партій поставки і 
транспортування. Такий розвиток сучасних тенденцій в економіці притаманний не лише Україні, але й розвиненим країнам світу де, 
зокрема, встановилася практика обмеження мінімальних розмірів, наприклад, партій металопродукції, які металургійні підприємства 
погоджуються постачати на загальних підставах. 

Разом з тим, виявляється інша протилежна тенденція, а саме: розширення номенклатури споживаної продукції супроводжується 
одночасним зменшенням обсягів споживання за більшістю асортиментних позицій. Це пояснюється розвитком технічного прогресу, 
виникненням наукомістких підприємств, які вимагають величезну кількість матеріалів і комплектуючих виробів у малих кількостях. Така 
тенденція виявляється на підприємствах автомобільної промисловості, машинобудування, завдяки ускладненню їхньої продукції за рахунок 
залучення складних систем з їх управління. Одночасно виникає аналогічна проблема при ремонті зазначених виробів. 

Для забезпечення безперервності виробництва об'єктивно необхідно в цих умовах кожного разу вирішувати це протиріччя і 
відновлювати єдність процесів виробництва шляхом просторово-часової і кількісної синхронізації матеріальних потоків продукції. За 
подібної ситуації формування реальної споживчої вартості вимагає додаткових порівняно з виробництвом цієї продукції витрат, ким би ці 
витрати не здійснювалися. Таку специфічну функцію взяла на себе маркетингова служба в силу її історичного розвитку та спеціалізації.  

У сфері матеріального виробництва створюється основна маса продукції виробничо-технічного призначення з наперед заданими 
характеристиками і параметрами, які розраховані на певне коло споживачів. Тим самим виробництво забезпечує матеріально-речову основу 
споживчої вартості засобів виробництва, їх потенційну корисність. Це - головна необхідна умова формування споживчої вартості. 
Комерційна діяльність забезпечує другу - додаткову умову формування реальної вартості. А саме, вона здійснює зберігання і доставку 
готових продуктів в потрібний час, в потрібне місце і в потрібній (тобто відповідно до певних періодів потреби) кількості. 

Отже, і діяльність усіх постачальників (безпосередніх виробників, комерційних організацій, транспортних органів та інших 
учасників руху товару) слід оцінювати за рівнем (кількістю, якістю і надійністю) матеріального забезпечення безпосередньо виробничого 
процесу відповідно до його реальної потреби. Якщо цей результат не досягнуто, то підприємства зазнають втрат, які можна поділити на дві 
великі групи.  

До першої групи входять втрати, які економічно вимірні й порівнювані з витратами на комерційну діяльність, тобто пов'язаними з 
рухом товарів продукції від її виробників до споживачів. 

До цієї групи входять додаткові витрати підприємств-споживачів, викликані: 
- перебудовою виробництва підприємств-споживачів на прискорений випуск продукції при запізнілому надходженні запланованого 

матеріалу в рамках необхідного періоду (оплата простоїв робітників і простою устаткування при відсутності матеріалу, передчасний знос 
обладнання та оплата надурочних робіт при запізнілому надходженні матеріалу); 

  -усуненням виробничого браку, ремонтом або доведенням продукції, що випускається силами самих виробників (доведення до 
запланованих параметрів, характеристик, вимог ДСТУ та ін). Зазначені втрати можуть виявлятися у вигляді втрат як живої (додаткова 
трудомісткість), так і матеріальної праці (додаткові витрати сировини, матеріалів, комплектуючих виробів і т. п., на доведення продукції, 
ремонт, заміну деталей). 

До другої групи належать збитки, непорівнювані або важко порівнювані з витратами щодо руху товару продукції та попередження 
цих втрат. Такі втрати виникають за рахунок:  

- неповного або несвоєчасного випуску і постачання споживачам-суміжникам продукції або погіршення її якості (потужності, 
надійності, термінів експлуатації, споживчих властивостей і характеристик). 

На відміну від першої групи втрат, які піддаються вимірюванню економічної (а в решті решт і вартісної) оцінки і локалізуються в 
рамках конкретних підприємств, що зазнають труднощі в матеріальному забезпеченні, друга група втрат від недопоставки практично не 
піддається вимірюванню та економічній оцінці з двох основних причин. 

По-перше, порушення зобов'язань з постачання (кількості, якості, асортименту, комплектності, термінів поставки) може негативно 
відбитися на значній кількості інших підприємств. При цьому економічний збиток підприємств від такої «ланцюгової реакції» в більшості 
випадків непередбачуваний.  

По-друге, цілий ряд наслідків порушення постачань продукції відповідно до укладених договорів не можуть бути визначені й 
виміряні за допомогою економічних оцінок і показників, оскільки не мають вартісної форми, а виражаються за допомогою соціальних, 
наукових, культурних, політичних та інших зовнішньоекономічних критеріїв. 

Нормально функціонуючій маркетинговій діяльності можна вважать такий її стан, при якому забезпечується повне і своєчасне 
матеріальне забезпечення виробництва всіма необхідними в кожен даний момент засобами виробництва. При порушенні цього параметра її 
функціонування, тобто відхилення від кінцевої мети, виникають прямі втрати порівнювані або непорівнювані з витратами від 
маркетингової діяльності. При порушенні другого параметра, тобто перевищенні фактичних витрат над плановими, виникають непрямі 
втрати, що чітко фіксуються на всіх стадіях руху товару. 

У процесі руху товару засобів виробництва реальні втрати від дефіциту виникають перш за все в господарських системах, 
представлених виробничими підприємствами - споживачами продукції. Ці втрати виникають при порушенні договірних зобов'язань з 
поставок у результаті як неповного, невчасного і некомплектного забезпечення виробництва, так і при безперебійному забезпеченні 
виробництва всіма необхідними матеріалами, але ціною додаткових витрат підприємств. Проте додаткові втрати від невчасних і неповних 
постачань можуть нести і інші господарські системи-учасники руху товару. Ці втрати виражаються у формі сплати штрафів або 
відшкодування збитків за завдану шкоду на подальшій стадії руху товару, якщо господарська система в результаті недоотримання  
необхідної продукції або транспортних засобів для її відправки не зуміла в свою чергу забезпечити своєчасне відвантаження і доставку цієї 
продукції споживачам в такій же мірі. В цьому випадку співвідношення сум сплачених і одержаних штрафів і інші санкції якоюсь мірою 
характеризує як загальний збиток споживачів від порушення процесу руху товару на його різних етапах, так і провину кожного 
підприємства-постачальника і торгово-посередницьких фірм в допущенні цього збитку. 

Уявімо процес руху товару в найбільш узагальненому вигляді економіко-математичною моделлю, що відображає таку постановку 
завдання ефективності функціонування маркетингу. 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2010 

 23

Щодо 4-х груп об'єктів, що беруть участь в русі товару (постачальників - i ; споживачів - j ; проміжних торгових баз і складів - к; 
асортименту продукції - g) визначається матеріальний потік (обсяги одночасних відвантажень ijgU , ikgU ′  , kjgU ′′ , обсяги постачань і 

перепостачань tigX , IKGX ′ , kjgX ′′ ; розміри запасів igV , kgV ′ , jgV ′′ ). Залежно від прийнятої системи обмежень у моделі розглядаються 

2 варіанти руху товару: 
 а) за умови повної збалансованості виробничих ресурсів і потреби, а також строгої рівномірності процесів руху товарів; 
 б) при повній збалансованості виробничих ресурсів з потребою і порушення рівномірності процесів руху товару на її різних етапах 

(у кожному з 4-х об'єктів). 
 При цьому, потужністю i-го постачальника не може ( iM ) бути перевищена 
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 Де igP – витрати ресурсів i-го постачальника на виготовлення одиниці g-го асортименту (виду) продукції; 

 Потреба j -го споживача ( jgN ) у g-м продукті або задовольняється повністю і тоді 
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 або ця рівність порушується шляхом недопостачань і перепостачань підприємствам-споживачам. 
З іншого боку на постачальницько-збутові бази і склади завозиться стільки ж продукції, скільки вивозиться протягом планового 

періоду і в окремі проміжки, і тоді 
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 де  kgE  -пропускна здатність матеріально-технічної бази. 

Якщо ж ця умова порушується, то 
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 що означає порушення строгої рівномірності постачань підприємств-виготовлювачів у канали руху товарів. 
 Для забезпечення безперебійності руху товару, без урахування стохастичних чинників, обсяг одноразового відвантаження можна 

порахувати за відомою формулою Уїлсона: 
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 де S - постійні витрати на одне постачання; 
 P - витрати на зберігання одиниці продукції; 
 H - транзитна норма постачання; 
 У цьому випадку рівень запасів, що утворюється на різних етапах руху товару, буде дорівнювати (без урахування порушень 

договорів постачання і планів перевезень) 
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 При першому варіанті руху товару, тобто нормальному функціонуванні маркетингової діяльності, мінімізується функція: 
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          де igZ - вартість виробництва одиниці g-ой продукції i-м постачальником; 

  gC - вартість доставки одиниці g-ой продукції. 

 Проте при другому варіанті, тобто непропорційному матеріальному потоці, структура витрат і їх загальний обсяг розширюється за 
рахунок додаткових (умовних) втрат від дефіциту, тобто від недопостачань ( нП ) і перепостачань ( μП ) за формулами: 
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 ; 

 де  ikgL - умовні втрати від дефіциту у маркетингових організацій на одиницю g-го виду продукції при її недопостачанні або 

невчасному постачанні на бази і склади; 
 jgL  - втрати від дефіциту у споживача на одиницю g-го виду продукції при її недопостачанні або невчасному постачанні від 

постачальників і зі складів і баз. 
( ) gjgkgig fVVП Δ ′′+′Δ+Δ=μ  , 

 де  gVΔ - запаси наднормативної і зайвої продукції, утворені в результаті перепостачань або нерівномірних постачань продукції; 
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gf  - питомі витрати, пов'язані з утворенням, зберіганням і реалізацією наднормативних і зайвих запасів g-го виду продукції. 

 Для підвищення повноти і безперебійності забезпечення виробництва залучаються додаткові продуктивні сили і в тому числі 
матеріальні витрати. 

 Разом з тим, при будь-якому рівні наявних продуктивних сил, закріплених за системою маркетингу, є значні резерви управління 
цими продуктивними силами, у тому числі і матеріальні резерви. Залежно від джерел і шляхів їх утворення матеріальні резерви управління 
поділяються на: 

 - матеріальні резерви у сфері матеріального виробництва, що виникають при недостатньо повному і точному розв’язанні завдань 
формування ресурсів, потреби і матеріального забезпечення виробництва; 

 - матеріальні резерви у сфері обігу за рахунок: неповного і неточного розв’язанні завдань із скорочення оборотних коштів 
(матеріального потоку продукції виробничо - технічного призначення у вигляді сукупних запасів на всіх стадіях руху товару) за рахунок 
скорочення втрат засобів виробництва в процесі їх зберігання і доставки (транспортування, навантаження, розвантаження, перевалки, 
сортування, комплектації) і ін. за рахунок недостатньо раціонального використання засобів праці і предметів праці, необхідних для 
забезпечення руху товару продукції виробничо - технічного призначення. 

 
РЕЗЮМЕ 
 У статті для визначення стану та ефективності, управління маркетинговою діяльністю, виявлення матеріальних і трудових втрат і 
невикористаних резервів, а також вибору шляхів і методів щодо зниження цих втрат, мобілізації і використання виявлених резервів 
запропоновано нові характеристики та оцінки матеріальних і трудових резервів. 
Ключові слова: маркетингова діяльність, матеріальні та трудові резерви 
РЕЗЮМЕ 
В статье для определения состояния и эффективности, управления маркетинговой деятельностью, выявления материальных и трудовых 
потерь и неиспользованных резервов, а также выбора путей и методов по снижению этих потерь, мобилизации и использования 
выявленных резервов предложены новые характеристики и оценки материальных и трудовых резервов.  
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, материальные и трудовые резервы 
SUMMARY 
In this article new characteristic and estimation of real and labour assets are provided for defining conditions and affective managing of marketing 
activity, determination of real and labour losses and unused recourses and also a choice of ways and methods to reduce these losses and mobilize and 
use there resourses. 
Keywords: marketing activity, material and manpower reserves 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Л.Л. Бунтовская, к.э.н., доцент ДонНУ,  
Д.И.Стрельченко, начальник отделения Национальной службы посредничества и примирения в Донецкой области, 
С.Ю. Бунтовский, ассистент кафедры управления персоналом и экономики труда  ДонНУ   ⋅  

          
Проблема урегулирования социально-трудовых конфликтов приобрела особую значимость в 90-е годы  прошлого века, когда 

конфликтогенность, заложенная в основу трудовых отношений экономическими и финансовыми потрясениями, непродуманностью 
действий руководства, правовой безграмотностью, несовершенным законодательством, обусловила небывалый всплеск напряженности, как 
работников предприятий (организаций), так и населения всей страны. 

Требовались серьезные меры по стабилизации социально-трудовых отношений, так как работники, доведенные до отчаяния 
массовыми невыплатами и повсеместными задержками заработной платы, резким снижением уровня жизни, полной социальной 
незащищенностью, вынуждены были идти на крайние меры, останавливая производство, проводя стихийные акции протеста. Профсоюз не 
в силах был обеспечить соблюдение гарантий и прав человека труда. 

В этих условиях по Указу Президента Украины 17.11.98. в Киеве была создана Национальная служба посредничества и примирения 
(далее – НСПП), основной функцией которой является содействие урегулированию коллективных трудовых споров (конфликтов). 
Взаимодействие НСПП с профсоюзами вылилось в соглашения о сотрудничестве, заключенные между региональными отделениями 
службы, отраслевыми и областными организациями профсоюзов, и это сотрудничество в настоящий период дает реальные результаты, 
связанные с разрешением трудовых конфликтов между работодателями и наемными работниками. 

Проблемы управления социально-трудовыми конфликтами и разработки механизмов реализации социального диалога 
рассматриваются в работах таких специалистов, как Беззубко Л., Гриненко А., Головко А., Зюнькин А., Калина А., Колос Н., Лобас В., 
Новикова О., Обручков Р., Омельченко О., Петюх В., Торговая Л., Шемяков А., Яндола Е. и др. Однако, несмотря на возрастающий интерес 
к этим вопросам, необходимость в разработке новых методов и подходов в этом направлении очевидна. 

Целью данной статьи является анализ состояния социально-трудовых отношений в Украине и Донецкой области, а также 
разработка предложений по их оптимизации. 

Трудовые конфликты, являющиеся результатом несбалансированности социально-трудовых отношений, имеют явно негативный 
характер (в отличие от тех деловых конфликтов, которые характеризуются позитивной направленностью, стимулируют креативность 
работников и инновационные решения). Экономические условия, складывающиеся в последнее десятилетие, вряд ли можно назвать 
благоприятными для стабилизации трудовых отношений. Анализируя динамику коллективных трудовых споров (конфликтов) (далее – 
КТС(К)) в Украине, следует отметить, что наибольшее их количество приходится на 2001 г.  - 217 зарегистрированных КТС(К). По данным, 
приведенным на рис. 1, видно, что в последующие годы этот показатель несколько снизился, хотя  определенное увеличение количества 
КТС(К), по сравнению с предшествующими периодами, наблюдалось в 2005 и в 2008 гг. Благодаря усилиям заинтересованных сторон и 
специалистов НСПП, большинство из них было решено и снято с учета.  

Как показывает анализ, наиболее конфликтогенными отраслями  в Украине являются  машиностроительная (начиная с 1998 г., на 
предприятиях машиностроительного комплекса зарегистрировано 16,5% всех КТС(К)), жилищно-коммунальное хозяйство (15,7% КТС(К) 
от общего их количества), сфера образования (13,9%), угольная отрасль (11,4%) и транспорт (9,7%). Основная причина возникновения 
противоречий между работодателями и работниками связана с оплатой труда: задолженностью по заработной плате, низкими темпами ее 
погашения и нарушением сроков выплаты текущей зарплаты. Суммы задолженности по заработной плате  и размеры ее погашения в целом 
по Украине (при содействии НСПП) представлены на рис. 2. 
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Рис. 1. - Динамика коллективных трудовых споров (конфликтов), решению которых содействовала Национальная служба 

посредничества и примирения, по состоянию на 01.10.2009 г. 
 
В 2008-2009 гг. повышение уровня конфликтности в трудовых коллективах было связано также с угрозой увольнений, отпусками 

без содержания, работой в режиме сокращенной рабочей недели, невыплатой премиальных вознаграждений, одноразовой помощи, доплат к 
заработной плате, что обусловливалось социально-экономическим положением в стране, сложившимся в результате мирового финансового 
кризиса. Количество конфликтных ситуаций, взятых на учет НСПП в этот период, значительно возросло, по сравнению с 2003-2007 гг. Так, 
если в 2003 г. на учет была взята 321 конфликтная ситуация (из них урегулировано 310), в 2005 г. – 458 (урегулировано 404), в 2006 г. – 524 
(урегулировано 487), в 2007 г. – 455 (урегулировано 416), то в 2008 г. на учет было взято уже 659 конфликтных ситуаций (урегулировано 
289), а за 9 месяцев 2009 г. – 563, из которых было урегулировано 289. 
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Сума заборгованості із заробітної плати, яка стала основною причиною виникнення  розбіжностей між  стор
трудових відносин та КТС(К), млн. грн.
Погашено заборгованість  із заробітної плати в результат і запобігання виникненню КТС(К) та сприяння ви
млн. грн.

 
Рис. 2. - Суммы задолженности по заработной плате и размеры ее погашения,  по состоянию на 01.10.2009 г. 

 
Следствием нарастания недовольства работников и ухудшения социально-трудовых отношений явилось увеличение в последние 

два года акций социального протеста, забастовок, коллективных остановок работы, что наблюдалось в Украине повсеместно (рис.3). В 
разрезе регионов Украины наиболее конфликтогенными считаются Луганская, Львовская, Донецкая, Одесская и Сумская области. 

По данным Главного управления статистики в Донецкой области,  на предприятиях региона в 2009 г. наблюдалась негативная 
тенденция снижения экономических и производственных показателей деятельности. Так, за январь-ноябрь 2009 г. темпы падения объемов 
промышленного производства составили 24,2%, в том числе, на предприятиях машиностроения – 44,4%, химической промышленности – 
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34,2%, металлургического производства и производства готовых металлических изделий – 28, 2%, на коксохимических предприятиях – 
17,8%, на предприятиях угольной промышленности – 9,7%. Существенное снижение объемов производства негативно повлияло на 
финансовые результаты деятельности предприятий. За январь-октябрь 2009 г. убытки 46,2% предприятий Донецкой области составили 
11581,5 млн. грн., а удельный вес убыточных предприятий достиг 49,5%, по сравнению с 34,0% за аналогичный период 2008 г. 
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Рис. 3. - Динамика забастовок, коллективных приостановок работы, акций социального протеста, по состоянию на 01.10.2009 року 

 
Наибольшие убытки понесли предприятия металлургического комплекса (2023 млн. грн.). Убыточными являются также 

предприятия угольной промышленности (1727,9 млн. грн.), предприятия по производству кокса и продуктов нефтепереработки (433,7 млн. 
грн.), химической и нефтехимической промышленности (273,3 млн. грн.). Несмотря на то, что 56,8% предприятий машиностроения в 
январе-октябре 2009 г. получили  позитивный финансовый результат, общий финансовый результат работы отрасли составил 305,3 млн. 
грн., что в два раза меньше, чем за соответствующий период предыдущего года.  

В 2009 г. реальный уровень оплаты труда работников (с учетом инфляции и выплаты налогов), по сравнению с 2008 г., уменьшился 
в среднем на 12%.  По данным Главного управления статистики, общая сумма задолженности по заработной плате в Донецкой области 
составляет на 01.12.09 г. 287275,3 тыс. грн., что на 9,2% больше, чем на начало 2008 г. Существующая задолженность по заработной плате, 
состояние ее погашения и несвоевременность выплаты текущей заработной платы являются основными причинами ухудшения социально-
трудовых отношений на предприятиях. Так,  24,6% от общей численности зарегистрированных в  2009    г. отделением НСПП в Донецкой 
области требований касается оплаты трудовой деятельности. Кроме того, возникновение конфликтных ситуаций на предприятиях 
Донецкой области было связано с невыполнением коллективных договоров в отношении режима работы, продолжительности рабочего 
времени и отдыха, охраны труда. 

На протяжении 2009 г. отделением НСПП в Донецкой области проводилась работа по разрешению 22 КТС(К), в которых наемными 
работниками было выдвинуто 75 требований. В течение этого периода было зарегистрировано 8 КТС(К) и снято с регистрации 6. По 
состоянию на 01.01.10.  на учете Отделения осталось 7 КТС(К) по угольной промышленности (наибольшее количество, по сравнению с 
другими отраслями). Основной причиной напряжения в трудовых коллективах угольных предприятий является невыполнение положений 
Закона Украины «О престижности шахтерского труда», касающихся соответствия тарифных ставок и должностных окладов уровню 
минимальной заработной платы, повышенной на 30% для подземных работ. 

В 2009 г. КТС(К) на предприятиях шахтостроительного комплекса не возникали, однако к концу года состояние социально-
трудовых отношений ухудшилось из-за несвоевременной выплаты текущей заработной платы и наличия задолженности. В связи с этим 
наемные работники выражают готовность к проведению акций протеста в случае, если их требования не будут удовлетворены. 

Усилиями специалистов Отделения НСПП в Донецкой области в 2009 г. были предотвращены 2 забастовки (в феврале – в 
подразделении «Автомобилист» ДП «Красноармейскуголь», г. Димитров; в ноябре – в ООО «Гринко-Дон», г. Донецк), а также было 
остановлено проведение двух забастовок (в марте – в ДП «Шахта им. М.Горького», г. Донецк; в мае – в «Шахтоуправлении им. В.И. 
Чапаева», г. Шахтерск) и четырех акций протеста на предприятиях Донецка. 

Анализ количества и динамики проведения акций протеста и забастовок в Донецкой области свидетельствует о том, что в 2009 г. 
работниками предприятий было проведено на 5 забастовок меньше, чем в 2008 г. (2 и 7 соответственно). В то же время, количество акций 
протеста увеличилось, по сравнению с предыдущим годом, в два раза (4 и 2 соответственно). Наемные работники прибегали к этим 
протестным действиям как к крайним мерам, когда решить конфликтные вопросы мирным путем было невозможно. 

В ходе подготовки и проведения протестных мероприятий нередко фиксировалось нарушение их участниками законодательства 
Украины, в частности, несоблюдение положений Закона Украины «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)», 
«Положения о порядке выявления нарушений сторонами социально-трудовых отношений норм действующего законодательства Украины о 
коллективных трудовых спорах (конфликтах)». Это свидетельствует о недостаточном уровне правовой культуры сторон социально-
трудовых отношений. Для устранения подобных нарушений и предотвращения стихийных акций протеста специалисты Отделения 
совместно с заведующими информационно-кунсультативными центрами в городах Горловка, Донецк, Димитров, Дружковка, Краматорск 
постоянно осуществляют оказание методической помощи сторонам социально-трудовых отношений. Аналогичная работа проводится и для 
работников местных органов власти, представителей профсоюзных организаций, специалистов управления труда и социальной защиты, 
которые в рамках своих полномочий занимаются разрешением проблем  социально-трудовых отношений. Так, в течение 2009 г. 
Отделением было проведено 12 семинаров, в ходе которых рассматривались различные аспекты разрешения КТС(К) на предприятиях и в 
организациях области. 

Повышению уровня правовой культуры по вопросам урегулирования трудовых конфликтов способствуют также мероприятия, 
направленные на обеспечение информированности населения относительно деятельности НСПП и профсоюзных органов, статьи и 
выступления в СМИ, информация на сайте НСПП, выпуск буклетов и методических рекомендаций. 

Выводы и предложения. Результаты анализа социально-трудовых отношений в Украине и Донецкой области свидетельствует о 
негативных тенденциях, связанных с ухудшением экономического и финансового состояния предприятий. Задержки и невыплаты 
заработной платы, нарушение трудового законодательства, сокращение рабочей недели, угрозы увольнений – все это является 
предпосылками нарастания протестной активности работников. Снизить уровень эмоциональной напряженности в трудовых коллективах 
возможно в случае проведения  грамотной работы по предотвращению конфликтов. Своевременное вмешательство специалистов НСПП 
позволяет обеспечивать проведение примирительных процедур с учетом выполнения положений действующего законодательства. 
Информированность работников относительно своих прав, методов и способов ведения переговоров, законов и законодательных актов 
является необходимым условием нормализации социально-трудовых отношений. 
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Однако используемые на практике мероприятия по повышению правовой культуры работников нередко оказываются 
запоздавшими. Вступающий в трудовой спор работник (а иногда и работодатель) зачастую не владеет той суммой знаний психологического 
и юридического характера, которые требуются ему для достижения желаемых результатов в переговорном процессе. Молодые 
руководители и специалисты по управлению персоналом приходят на предприятия после окончания вузов чаще всего неподготовленными 
в этом направлении. 

В связи с вышеизложенным, представляется целесообразным еще во время обучения в вузах давать студентам (стационарно или 
факультативно) необходимый минимум знаний по процедурам разрешения трудовых конфликтов. Хорошей платформой для обучения мог 
бы стать созданный при вузе (в частности, на базе ДонНУ) научно-практический экспертный центр по разрешению конфликтов, в рамках 
которого можно было бы обеспечить проведение встреч студентов со специалистами НСПП и профсоюзными работниками, организацию 
диспутов, Круглых столов, тренингов и т.п. Полученные во время обучения в Центре знания и практические навыки по управлению 
трудовыми конфликтами молодые специалисты могли бы использовать в случае возникновения трудовых разногласий на производстве. 

Кроме того, в задачи Центра могут входить проведение социологических исследований, консультации выпускников вузов в случае 
возникновения конфликтных ситуаций, выполнение конкретных заказов  предприятий (организаций), издание информационных листков и 
бюллетеней. 

Решение проблемы управления КТС(К) должно быть комплексным, включающим различные аспекты деятельности в этом 
направлении, одним из которых может стать создание и функционирование на базе вузов информационно-консультативных Центров по 
разрешению конфликтов. 

 
РЕЗЮМЕ 
Проведено аналіз стану соціально-трудових відносин в Україні та Донецькій області, окреслено основні проблеми щодо управління 
трудовими конфліктами. 
Ключові слова: соціально-трудові відносини, управління трудовими конфліктами 
РЕЗЮМЕ 
Проведен анализ состояния социально-трудовых отношений в Украине и Донецкой области, окреслено основные проблемы относительно 
управления трудовыми конфликтами. 
Ключевые слова: социально-трудовые отношения, управление трудовыми конфликтами 
SUMMARY 
In the article the social-labor  relations in Ukraine and in Donetsk area are analyzed, basic problems in the field of labor conflicts   management   are 
marked. 
Keywords: sociolabor relations, management of labour conflicts 

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 
1. Отчет отделения Национальной службы посредничества и примирения в Донецкой области за 2008 г. // http:/www.don.ua 
2. Право на страйк як дієвий засіб вирішення колективних трудових спорів / Р. Обручков // Бюлетень Національної служби посередництва і 
примирення. – 2008. -      № 4-5. – С. 30-31. 

 
 

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОУЗГОДЖЕНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
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Транскордонне співробітництво (далі – ТКС), як елемент державної політики, сьогодні займає достатньо важливе місце в системі пріоритетів 

соціально-економічного розвитку регіонів України, передусім у контексті забезпечення пропорційного просторово-структурного розвитку. Такий 
висновок обумовлюється тим, що прикордонні території нашої держави характеризуються, як правило, дещо нижчими показниками соціально-
економічного розвитку (окремі з них є депресивними), а розвиток ТКС є дієвим інструментом формування мотивів населення до підприємницької 
діяльності. Відповідно існує взаємообумовленість між створенням державою сприятливих умов для ТКС, економічною безпекою та безпосередньо 
розвитком підприємництва регіонів держави. Цим обумовлюється актуальність теми дослідження. 

Метою статті є виявлення недоліків системи державного регулювання підприємництва у контексті поглиблення транскордонних 
економічних відносин, а також перешкод і обгрунтування чинників стимулювання розвитку ТКС у прикордонних регіонах України. 

Зауважимо, що дослідженню проблеми транскордонного співробітництва як форми і чинника розвитку регіонів України присвячені 
праці М.Долішнього, П.Бєлєнького, З.Буречка, І.Ілька, Н.Мікули, С.Писаренко, В.Ткаченка, О.Топчієва, О.Чмира та ін. Тим часом 
усвідомлення специфіки сучасного стану розвитку ТКС в Україні, а також обґрунтування засобів стимулювання його розвитку через 
створення сприятливого економіко-правового середовища підприємництва потребує розробки більш досконалих методів та засобів 
державної політики, спрямованих на критичне покращання ситуації у досліджуваній сфері. 

Подальші дослідження у цій сфері повинні стосуватись обґрунтуванню суті поняття економічної безпеки транскордонного 
підприємництва та визначення пріоритетів її зміцнення. 

Потрібно зазначити, що за результатами експертних оцінок щодо перешкод та перспектив розвитку ТКС прикордонних регіонів 
України (думка незалежних експертів – представників громадських організацій; науковців, які спеціалізуються на проблемах ТКС; 
працівників місцевих органів державної влади; підприємців, які мають досвід реалізації підприємницьких проектів транскордонного 
характеру) виявлено, що головними перешкодами розвитку ТКС прикордонних регіонів на сучасному етапі посттрансформаційного 
розвитку держави залишаються: 

1) відсутність налагоджених належним чином комунікаційних зв’язків між різними сегментами ТКС та ефективної взаємодії між 
місцевими органами державної влади і представниками підприємницького та громадського середовищ. Зокрема, відзначаються факти 
слабкого розуміння одними учасниками ТКС тих проблем та мотивів, які керують іншими його суб’єктами; 

2) недостатньо глибоке розуміння центральними органами державної влади суті та значення ТКС, яке, подекуди, оцінюється на 
місцях як фактичне ігнорування транскордонного аспекту міжнародної співпраці регіонів; 

3) наявність суттєвих обмежень щодо використання адміністративних і фінансових важелів органів місцевого самоврядування в 
Україні. Це не дозволяє українським регіонам розвивати ТКС на рівні місцевих громад відповідно до вимог і можливостей своїх 
закордонних партнерів, унеможливлює розвиток культурного, гуманітарного та екологічного співробітництва на рівні місцевих громад 
прикордонних регіонів України та сусідніх європейських держав, зокрема Польщі; 

4) відсутність належного кадрового забезпечення, як на рівні працівників органів місцевого самоврядування, так і на щаблі 
центральних і місцевих органів державної влади, включаючи дипломатичні установи України за кордоном; 

5) недосконалість інформаційної складової системи ТКС українських регіонів, зокрема – недостатній рівень системи 
інформаційно-технічного оснащення всіх інституцій, що задіяні у цій сфері (передусім сучасними маркетинговими і PR-технологіями у 
роботі місцевих органів державної влади та самоврядних інституцій, а також електронними засобами комунікацій у роботі з іноземними 
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партнерами та представниками місцевих громад); 
6) існування негативного впливу політичного складника на розвиток системи ТКС українських регіонів, викликаного неста-

більністю вітчизняного політичного середовища та неспроможністю місцевої влади сконцентруватися на вирішенні проблем ТКС в умовах 
постійної зміни владних еліт; 

7) недосконалість структури ТКС України, оскільки в ній переважають примітивні форми товарообміну (човникова торгівля) та 
руху людей (нелегальна трудова міграція), що породжує численні супутні проблеми у вигляді черг на кордонах, корупції, складнощів з 
отриманням закордонних паспортів і віз тощо; 

8) наявність значних об’єктивних перешкод на шляху розвитку ТКС, які полягають у занепаді великих бюджето- та 
містоформуючих підприємств, що призводить як до дефіциту місцевого бюджету, так і неналежного фінансування заходів розвитку 
території, доріг, комунальної інфраструктури тощо; низькому рівні розвитку виробничої та комунальної інфраструктури окремих малих 
міст та сільських прикордонних територій, що призводить до неналежного рівня якості життя населення та, відповідно, відсутності 
стимулів до розвитку ТКС; появі додаткових екологічних проблем, викликаних значним забрудненням території району іноземцями, які 
приїжджають на відпочинок у прикордонні райони України.   

Додамо, що суттєвою перешкодою розвитку так званого транскордонного підприємництва України залишається недостатність 
державної політики з гарантування його економічної безпеки. Динаміка економічних процесів щодо розвитку підприємництва у регіонах 
України є загалом позитивною, проте недостатньою для того, щоб говорити про поступове зміцнення економічної безпеки підприємництва. 
Впродовж останніх років характерними були такі позитивні тенденції: збільшення кількості суб’єктів господарської діяльності, малих 
підприємств (в тому числі на 10 тис осіб наявного населення); збільшення частки малих і середніх підприємств у загальній кількості 
суб’єктів підприємницької діяльності; збільшення обсягів виготовленої і реалізованої продукції одним підприємством; поступове 
удосконалення галузевої структури. Проте поряд з цим простежуються і негативні тенденції: невисокі обсяги виробництва та реалізації 
продукції у розрахунку на одне діюче підприємство; скорочення частки сектора малого підприємництва в обсягах реалізованої продукції 
(наданих послугах); скорочення частки діючих підприємств і зростання збиткових; погіршення показників ефективності фінансово-
господарської діяльності та використання ресурсного забезпечення; низький рівень легальної заробітної плати, особливо на малих 
підприємствах приватної форми власності; значна частина підприємств функціонує в тіньовому та необліковуваному секторах ринку; 
невисока інноваційно-інвестиційна активність. 

До основних проблем, які сьогодні перешкоджають зміцненню економічної безпеки підприємництва в транскордонних регіонах 
Україні і на вирішення яких має бути спрямована послідовна й активна державна економічна політика у цій сфері, належать: наявність 
прямих та опосередкованих злочинних, кримінальних посягань, так званого «рейдерства», а також дискримінаційних дій (як безпосередніх, 
так і через адміністративні органи державної влади) щодо підприємців з боку політико-фінансових, інсайдерських груп; слабкість правової 
та недосконалість судової систем; системність корупції, в тому числі в органах влади, і відсутність державних інститутів захисту права 
власності; низький рівень конкурентоспроможності підприємств і невисокі показники економічної ефективності їх функціонування, 
зокрема у галузях реального сектора економіки. 

Державна регіональна регуляторна політика в Україні носить селективний характер і через обмеженість цільового фінансування 
програм підтримки і забезпечення економічної безпеки підприємництва значно залежить від суб’єктивного ставлення органів місцевого 
самоврядування до рівня та обсягів такого сприяння. Це перешкоджає формуванню цивілізованого, стабільного та рівного для всіх 
суб’єктів ринку економіко-правового середовища, посилює регіональні та субрегіональні структурні диспропорції, що призводить до 
подальшого погіршення ресурсного потенціалу (людського, матеріально-технічного тощо), посилення зовнішньої трудової міграції та 
надмірної концентрації бізнесу і господарських ресурсів; сповільнення темпів розвитку підприємництва та економічного зростання 
держави загалом. Все це вимагає удосконалення вітчизняної політики держави у сфері забезпечення належного рівня економічної безпеки 
підприємництва, зокрема на регіональному та місцевому рівні. 

Державне регулювання економіки здійснюється за допомогою арсеналу відповідних методів, які традиційно групують за двома 
формами: методи прямого та непрямого впливу. До першої групи включають: державні замовлення, індикативне регулювання цін, 
обмеження, штрафи, дозволи, ліцензії, квоти, бюджетні дотування, цільове державне фінансування як окремих сфер діяльності, так і 
безпосередньо суб’єктів господарської діяльності. Методи опосередкованого впливу не регламентують поведінку суб’єктів 
підприємницької діяльності, а здійснюють відповідне регулювання через створення певного середовища для їх функціонування, яке 
мотивує їх поведінку (йдеться, як правило, про правові, адміністративні та економічні методи регулювання через систему оподаткування, 
включаючи амортизаційну політику, методи стимулювання конкуренції та ін.). 

Враховуючи, що значна кількість заходів у межах економічної, а також соціальної політики держави мають прямий або 
опосередкований вплив на економічну безпеку підприємництва, оскільки зачіпають інтереси існуючих суб’єктів підприємницької 
діяльності, а також, крім іншого, визначають стимули населення щодо започаткування своєї справи та ведення бізнесу, узагальнимо існуючі 
особливості вітчизняного державного регулювання у сфері економічної безпеки підприємництва (таблиця 1). 

Варто зазначити, що в Україні з 1991 р. до сьогодні здійснюються відповідні заходи, спрямовані на удосконалення державної 
політики у сфері розвитку підприємництва. Більшість з них носить позитивний характер і сприяють поліпшенню економічної безпеки 
підприємництва. Зокрема, доцільно виокремити таке: 

- з метою обмеження недобросовісної конкуренції, звуження тіньового сектора ринку органами державного управління 
використовується індикативне ціноутворення (наприклад, щодо роздрібної реалізації окремих підакцизних, багатьох продовольчих товарів, 
закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію та ін.), ліцензування окремих видів господарської діяльності, квотування обсягів 
імпорту (наприклад, сировини для виробництва) та експорту (зокрема життєво важливих продовольчих товарів) та ін.; 

- функціонує система державних закупівель, через яку суб’єкти підприємницької діяльності мають доступ до державних замовлень 
на товари та послуги; 

- з 1998 р. існує система пільгового оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва, а також чітко встановлені 
граничні обмеження (щодо обсягів господарської діяльності та чисельності зайнятих) малих підприємств, що сприяє певному вирівненню 
засад конкуренції із середніми та великими суб’єктами господарської діяльності; 

- законодавчо закріплені норми державної регуляторної політики, дотримання яких забезпечує належний рівень 
адміністративної відповідальності та підзвітності органів державної влади при прийнятті рішень, зокрема, щодо суб’єктів господарської 
діяльності та правових засад їх функціонування; 

- сформовано певне нормативно-правове забезпечення господарської і підприємницької діяльності та системи економічної 
безпеки держави. Зокрема, щодо першого необхідно виокремити прийняття Господарського кодексу України, Законів України «Про 
державну підтримку малого підприємництва», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», Указу 
Президента України «Про спрощену систему оподаткування, звітності та обліку суб’єктів малого підприємництва». Проте вітчизняне 
законодавство у сфері підприємництва, особливо малого, не є системним і потребує (відповідно до практики більшості розвинених країн) 
прийняття відповідного кодексу законів. 

- Позитивним є те, що системі економічної безпеки останніми роками у вищих органах державного управління в Україні 
приділяється значна увага. Це відображено у Щорічних Посланнях Президента України до Верховної Ради України та в інших нормативно-
правових актах, зокрема, у Постанові Верховної Ради України «Про концепцію (основи державної політики) національної безпеки 
України», Указі Президента України «Про стратегію національної безпеки України», Законах України «Про Раду національної безпеки і 
оборони України», «Про державну підтримку малого підприємництва в Україні» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації їх конституційних прав на підприємницьку 
діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)» та ін. Водночас недоліком цієї 
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нормативно-правової системи є відсутність належної уваги щодо забезпечення економічної безпеки підприємництва на всіх рівнях ієрархії 
управління економікою; 

-  
 

Таблиця 1 
Переваги та недоліки державного регулювання підприємництва у контексті забезпечення його економічної безпеки та створення 

сприятливих передумов для розвитку ТКС у прикордонних регіонах України  
Методи і засоби 
регулювання 

Позитивні аспекти Негативні аспекти 

Методи прямого впливу  
Здійснення індикативного ціноутво-рення, 
ліцензування окремих видів господарської 
діяльності, квотування імпорту та експорту (як 
інструменти обмеження недобросовісної 
конкуренції, тіньового сектора ринку) 

Наявність проявів прямого адміністративного втручання у 
діяльність підприємств; складність проходження 
дозвільних процедур; високий рівень корупції в органах 
державної влади і місцевого самоврядування 

Адміністра-тивні 
методи 

Збільшення платоспроможного попиту на 
продукцію (послуги) через прямі державні 
закупівлі 

Складність і непрозорість процедури державних 
закупівель, інколи суб’єктивне їх ускладнення для малих і 
середніх підприємств 

Податкова політика Існує система пільгового оподаткування, обліку 
і звітності суб’єктів малого бізнесу; чітко 
встановлені граничні кількісні обмеження 
малих підприємств  

Надмірність сумарного податкового тиску; існування 
механізмів уникнення (мінімізації) оподаткування; 
нерівність умов при відшкодуванні податків тощо 

Регуляторна 
політика 

Забезпечується адміністративна 
відповідальність та підзвітність органів влади 
при прийнятті рішень 

Недостатній рівень ефективності регуляторної політики, її 
певна декларативність; відсутність норми щодо практики 
перевірки регулятор-ного акту на предмет порушення 
принципів економічної безпеки підприємництва 

Методи непрямого (опосередкованого) впливу (правові та економічні) 
Нормативно-правове 
регулювання 

Сформована певна система нормативно-
правового забезпечення господарської та 
підприємницької діяльності, економічної 
безпеки держави  

Відсутність у базових щодо підприємництва НПА 
конкретних механізмів зміцнення його економічної 
безпеки; законодавча база не є достатньою правовою 
основою розвитку та зміцнення безпеки підприємництва 

Засоби програ-
мування та 
планування розвитку 

Прийняття та реалізація програм підтримки 
малого підприємництва; програмування 
національної безпеки та окремих її 
функціональних складових 

Відсутні відповідні розділи та заходи щодо забезпечення 
економічної безпеки підприємництва у стратегічних 
планових і програмних документах держави і її регіонів 

Податкова політика Закріплені на законодавчому рівні преференції, 
скеровані на стимулювання розвитку малого 
бізнесу 

Податкова політика не містить належних стимулів до 
детінізації бізнес-середовища, руйнування фінансової бази 
тіньового сектора, інвестування коштів у науково-
дослідну, інноваційну діяльність, їх інфраструктуру, 
підготовку і перекваліфікацію персоналу  

Фінансово-кредитна 
політика 

Закріплені механізми кредитування 
підприємницьких проектів на пільгових 
засадах; кредитно-грошове регулювання 
господарських процесів 

Мізерні обсяги фінансування заходів зміцнення 
економічної безпеки підприємництва та покращання 
фінансового забезпечення підприємств  

Організаційно-
інституційні засоби 

Створено єдині дозвільні офіси; 
удосконалюється система реєстрації 
підприємств 

Органами державного управління, особливо регіонального 
та місцевого рівнів практично не реалізуються заходи у 
напрямі зміцнення економічної безпеки підприємництва; 
інституційна інфраструктура економічної безпеки в 
Україні є несформованою та недостатньою 

Засоби соціа-льно-
психоло-гічного та 
інформаційно-
роз’яснюва-льного 
характеру 

Окремі заходи (щодо стимулювання 
підприємництва у сільській місцевості, 
залучення різних верств населення у 
підприємництво) передбачені та реалізуються у 
програмах підтримки бізнесу 

Органами державного управління, зокрема на 
регіональному та субрегіональному рівнях ієрархії 
управління економікою не в повній мірі 
використовуються засоби соціально-психологічного і 
інформаційно-роз’яснювального характеру 

 
- сформовано систему програмування розвитку підприємництва як на центральному, так і на регіональному та місцевому 

рівнях (через національну, регіональні, міські та районні програми підтримки підприємництва); 
- законодавчо закріплений механізм фінансово-кредитного сприяння та створені для цього фонди підтримки підприємництва 

(з державною та/чи комунальною формою власності) практично у всіх регіонах України, а також в окремих районних центрах та малих 
містах; 

- робляться важливі кроки (в тому числі на законодавчому рівні) у напрямі удосконалення дозвільної та реєстраційної 
системи.  

Системно-функціональний аналіз ефективності державного регулювання підприємництва в Україні, у тому числі політики 
забезпечення економічної безпеки підприємництва виявив такі результати (корисні, зокрема, для удосконалення системи державного 
регулювання підприємництва):  

- в Україні не викорінено практику прямого втручання представників адміністративних органів влади у діяльність підприємців 
(йдеться про надмірну кількість та тривалість, позаплановість перевірок, перевищення повноважень посадових осіб під час їх проведення 
представниками Державної податкової інспекції, санітарно-епідеміологічного, пожежного, енергонагляду та ін. державних служб, 
обтяжливий та надмірний контроль з боку яких визнає майже кожен третій підприємець; 

- механізм державних закупівель як інструмент збільшення ринку збуту продукції (послуг) вітчизняних підприємств функціонує 
із значними недоліками. Зокрема, складність і непрозорість його процедур, інколи суб’єктивне їх ускладнення з боку державних 
службовців, наявність неформальних відносин між ними та підприємницькими структурами призводить до певної їх монополізації та 
створення штучних часто непереборних бар’єрів на шляху доступу малих і середніх підприємств до державних закупівель, участь в яких є 
звичною практикою сприяння розвитку підприємництва у більшості економічно розвинених країн світу (США, Японія, більшість країн 
ЄС); 

- найбільш значними перешкодами на шляху розвитку підприємництва в Україні є корупція в органах державної влади і 
місцевого самоврядування та надмірне податкове навантаження; 

- державна регуляторна політика у більшості регіонів і на субрегіональному рівні є недостатньо ефективною через її не повною 
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мірою відповідність таким принципам, як прозорість, підзвітність, громадська активність, саморегульованість системи, достатність 
інституційної бази для публічного діалогу і т.ін.; визначені на загальнодержавному рівні заходи з реформування засад регуляторних 
відносин на місцевому рівні не виконуються або виконуються формально; асоціативні підприємницькі об’єднання часто не спроможні 
здійснювати реальний вплив на формування регуляторного клімату, що призводить до погіршення рівня економічної безпеки 
підприємництва в Україні; 

- законодавча база (нормативно-правове регулювання підприємництва) України не є достатньою правовою основою як для 
розвитку підприємництва, так і зміцнення його економічної безпеки; правові засади та механізми забезпечення економічної безпеки 
підприємництва не передбачені у жодному з державних, регіональних чи місцевих стратегічних програмних документів; вітчизняне 
законодавство не гарантує належного фізичного захисту суб’єктів підприємницької діяльності; існує чимало прогалин у нормативно-
правовій базі (відсутність належної послідовності, системності в нормотворчій діяльності, правовий вакуум або неконкретизованість 
окремих питань регулювання підприємницької діяльності); 

- фінансові ресурси, які виділяються на реалізацією заходів, передбачених програмами підтримки підприємництва в Україні, є 
вкрай мізерними. Не створено систему реалізації розрізнених проектів за кошти міжнародної технічної допомоги;  

- діяльність органів державного управління усіх рівнів, особливо регіонального та місцевого щодо забезпечення економічної 
безпеки підприємництва є неналежною. Про це свідчать статистичні дані про кількість правопорушень, в тому числі вчинених щодо 
суб’єктів підприємницької діяльності, та низький рівень розкриття цих злочинів; 

- органами державного управління, зокрема, на регіональному та субрегіональному рівнях ієрархії управління економікою не 
повною мірою використовуються засоби соціально-психологічного та інформаційно-роз’яснювального характеру, у тому числі щодо 
негативної соціально-економічної ролі функціонування підприємств у тіньовому та/чи необліковуваному секторах ринку, приховування 
частини виручки чи заробітної плати, вступу у неформальні та/чи корупційні відносини з органами влади та державного управління, 
здійснення інноваційної діяльності, розвитку ресурсо- та енергоощадних технологій (натомість здійснення та/чи фінансування таких 
заходів з боку органів державного управління сприяє поліпшенню інформаційної компоненти підприємницького середовища);  

- інституційна інфраструктура забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні є несформованою та недостатньою. 
Вітчизняне інституційне середовище є недостатнім навіть для започаткування та розвитку підприємництва, а недоліками його є: брак 
інституцій підтримки становленню підприємств (в Україні в середньому на один регіон припадає 2,7 бізнес-інкубаторів та 1,2 
технологічних парків, в той час як, наприклад, у Польщі та більшості країн ЄС практично у кожному місті (включаючи малі міста) 
функціонує муніципальний бізнес-інкубатор); недостатній рівень забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності інформаційно-
консультаційними послугами з різних аспектів підприємницької діяльності, включаючи забезпечення економічної безпеки підприємств, 
фізичного захисту підприємництва від кримінальних та злочинних зазіхань (в Україні недостатньою є практика пільгового консультування 
підприємців за кошти державного чи місцевих бюджетів; ні законодавчо, ні на практиці не сформовано підрозділи моніторингу злочинів 
щодо суб’єктів підприємницької діяльності та координації діяльності правоохоронних і недержавних охоронних структур економічного і 
фізичного захисту підприємництва; не прийнято відповідні законодавчі акти, які офіційно закріплюють ведення детективної діяльності, 
використання зброї та ін.); несформованість механізму участі суб’єктів підприємництва в обговоренні та розробці рішень органів державної 
влади у сфері державного регулювання підприємництва та, що особливо важливо - моніторингу системи дозвільних і погоджувальних 
процедур та рішень, впливу на хід регуляторної реформи у сфері підприємницької діяльності (на відміну від країн ЄС, в Україні не 
забезпечено належну участь суб’єктів підприємництва через координаційні, дорадчі та інші органи у розробці, коригуванні рішень, а також 
моніторингу дозвільної системи, що часто створює об’єктивні бар’єри суб’єктам підприємницької діяльності при їх проходженні, а також 
через прийняття інколи необгрунтованих рішень, які суперечать принципам справедливого ринкового підприємницького середовища); 
несформованість системи доступу підприємств, зокрема малих і середніх, до фінансово-кредитних ресурсів (в Україні створено мережу 
фондів підтримки підприємництва, проте обсяги фінансування заходів на часткове відшкодування відсоткових ставок, гарантування позик 
та ін. за кредитами суб’єктів малого і середнього підприємництва як з центрального, так і місцевих бюджетів є мізерними, здійснюється за 
принципом залишкового фінансування; лише в окремих регіонах України набула розвитку практика державної системи фондів підтримки 
підприємництва у районах та малих містах; недостатньо розвиненою є мережа страхових та гарантійних фондів, інституцій кредитної 
кооперації малих і середніх підприємств); асоціативні підприємницькі об’єднання часто не спроможні здійснювати реальний вплив на 
формування регуляторного клімату; 

- потребує суттєвого вдосконалення у контексті поступового нівелювання суттєвих вад існуючого в Україні економіко-правого 
середовища підприємництва вітчизняна податкова система (йдеться передусім про стимулювання звуження тіньового сектора ринку, 
легалізацію капіталів, розвиток інноваційної та інвестиційної активності підприємств та ін.). Принципами подальшого вдосконалення 
податкової політики в Україні мають стати: детінізація бізнес-середовища та легалізація підприємницької діяльності, всіх напрямів і 
складових діяльності підприємств на засадах “регенерації» тіньової компоненти соціально-економічної системи, її елементів і структури у 
сектор легального господарювання; запровадження податку на нерухомість; створення сукупності податкових стимулів до нагромадження і 
інвестування коштів юридичними і фізичними особами, структурних зрушень, розвитку науково-дослідних робіт, інноваційної діяльності, її 
інфраструктури, підготовки і перекваліфікації персоналу вітчизняних підприємств. 

Виходячи з вищеописаної ситуації, вважаємо, що тактичні заходи політики зміцнення економічної безпеки підприємництва в 
прикордонних регіонах України необхідно поєднати з посиленням найбільш незабезпечених її функціональних складників (система 
оподаткування, дозвільна сфера, інноваційний та виробничий складники економічної безпеки підприємництва). Засобами державної 
політики у вказаній сфері є нормативно-правові акти, соціально-психологічна, інформаційно-роз’яснювальна та організаційно-інституційна 
робота (включаючи оперативний фізичний захист підприємництва), регуляторна, податкова, фінансово-кредитна, інноваційно-інвестиційна 
політика держави, системи управління економічною безпекою на різних рівнях ієрархії управління. Контроль за реалізацією стратегії і 
тактики зміцнення економічної безпеки підприємництва може бути реалізований через належний розподіл функцій, повноважень та 
відповідальності між суб’єктами системи безпеки підприємництва, а також запровадження практики моніторингу її рівня, зокрема, з метою 
оцінки рівня та динаміки інтегрального показника і часткових функціональних складників безпеки, визначення ефективності реалізованих 
заходів і факторів впливу на складники економічної безпеки підприємництва, в тому числі у регіональному та галузево-секторальному 
аспекті. 

Крім того, першочергові зусилля щодо подолання бар’єрів, існуючих на шляху розвитку ТКС українських прикордонних регіонів, а 
також надання транскордонній діяльності на рівні місцевих громад більш цивілізованих форм та сучасного динамізму, необхідно докладати 
за п’ятьма основними напрямами: 

1) підвищення ефективності роботи МЗС та дипломатичного корпусу України у напрямі надання ТКС особливого статусу в 
політиці партнерства України з ЄС. Це стосується як спрощення процедур отримання віз та перетину кордону для українських учасників, 
так і реалізації спеціальних програм, спрямованих на розвиток інфраструктури прикордонних територій. Крім того, на особливу увагу 
заслуговує необхідність суттєвого збільшення кількості навчально-освітніх проектів, що реалізуються в рамках політики сусідства ЄС і 
передбачають підвищення кваліфікації управлінських кадрів органів місцевого самоврядування та малих підприємницьких структур в 
українському прикордонні, а також здобуття нових, затребуваних на ринку спеціальностей для мешканців прикордонних районів нашої 
держави; 

2) розвиток системи постійних партнерських стосунків і ділових комунікацій між владою, бізнесом та громадськістю, з одного 
боку, та центральними, регіональними і місцевими органами влади, з іншого. Це дозволить конструктивно обговорювати та своєчасно 
долати ті проблеми, які чинять деструктивний вплив не лише на поглиблення ТКС прикордонних регіонів, але і на економічний розвиток 
України в цілому; 

3) істотне збільшення ваги та значення навчально-освітньої компоненти у ТКС українських та сусідніх із ними регіонів країн ЄС, 
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насамперед, в частині адаптації мешканців українського прикордоння до нових вимог співпраці з європейськими партнерами в умовах 
сусідства нашої держави з Євросоюзом. До цієї роботи повинні активно залучатися як працівники місцевих органів державної влади та 
самоврядних інституцій, так і наукові установи та навчально-освітні заклади прикордонних регіонів, насамперед ті, які фінансуються з 
державного та місцевих бюджетів; 

4) лібералізація економічної політики держави в цілому та її зовнішньоекономічної складової зокрема. Насамперед, це стосується 
спрощення процедур створення нових підприємств і зменшення фіскального та адміністративно-бюрократичного навантаження на їхню 
діяльність з метою повнішого розкриття підприємницького потенціалу та підвищення громадянської активності населення. Це дозволить 
створити сприятливий грунт для активізації транскордонного бізнесу і стимулюватиме формування нових громадських організацій у 
прикордонні, що супроводжуватиметься активізацією їхньої співпраці зі своїми закордонними партнерами; 

5) проведення адміністративно-територіальної реформи з метою суттєвої децентралізації, спрямованої на приведення бюджетної 
системи та системи організації влади в Україні до європейських стандартів, що ґрунтуються на принципах субсидіарності та солідарності. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

 
В.О. Гурова, к.е.н., доцент кафедри менеджмента, ДонНУ   ⋅  
 

Постанова проблеми. Досвід розвитку світових відкритих мереж, наприклад, Інтернету, дозволяє говорити про початок нової 
ери в розвитку засобів і систем переробки інформації. У таких мережах користувач сприймає сам себе й сприймається іншими як 
невід'ємний компонент єдиного інформаційного співтовариства. Саме ця обставина вимагає уважного аналізу нових погроз, породжених 
мережною інформаційною революцією, фізичному, психічному й соціальному здоров'ю людей.  

Глобальний характер інформаційного розвитку, формування транснаціональної інформаційно-телекомунікаційної 
інфраструктури породжує чимало нових і непростих проблем, пов'язаних із забезпеченням безпеки особистості. Рішення багатьох з них 
можливо лише на шляхах багатобічного міжнародного співробітництва, наполегливого підштовхування до переговорів, послідовного 
висування пропозицій, здатних поставити під міжнародний контроль джерела погроз цієї безпеки. Наприкінці  переговірного тунелю - 
широкомасштабні міжнародно-правові угоди по всьому спектру погроз, які викликані можливим використанням нових інформаційних і 
телекомунікаційних технологій для досягнення кримінальних цілей в інформаційній сфері життя суспільства, інструментів інформаційно-
психологічного впливу, що підривають демократичні тенденції розвитку суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дану тематику досліджували такі вчені як: Іванов М.О., Ковальов О.В., Мацук Н.О., 
Михайлов Д.М., Чавунців І. «Стохастичні методи і засоби захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах», Щербаков О.М. 
«Сучасна комп'ютерна безпека. Теоретичні основи. Практичні аспекти.», Ярочкін В.І., Партика Т.Л., Попов І.І. «Інформаційна безпека» та 
ін. 

Виділення невирішеної проблеми. Однієї з найбільш важливих проблем, що виникають у зв'язку з підключенням великої 
кількості користувачів до системи Інтернет, є проблема порушення авторських прав на добутки, доступні по мережах. Легкість копіювання, 
практична неможливість контролю з боку авторів створюють умови для масових порушень авторського права.  

Мета наукової статті. Метою дослідження є актуальні питання забезпечення захисту інтелектуальної власності в інформаційних 
мережах.   

Результати дослідження. Проблема захисту інформаційних ресурсів аж ніяк не нова - здавна держава, комерційні й громадські 
організації й приватні особи збирали, зберігали й захищали від розкрадання або руйнування інформацію, а інші держави, організації й 
приватні особи намагалися викрасти або зруйнувати цю інформацію. Розширення обсягів інформації, збереженої на магнітних й оптичних 
носіях, швидкий ріст комп'ютерних мереж і числа користувачів, що працюють у них, полегшення можливостей їхнього доступу до 
циркулюючій по мережах інформації істотно підвищує ймовірність розкрадання або руйнування цієї інформації.  

 У цей час актуальність проблеми захисту інформаційних ресурсів, у тому числі особистих, визначається впливом наступних 
факторів:  

 розвитком світових і національних відкритих комп'ютерних мереж і нових інформаційно-комунікаційних технологій, що 
забезпечують легкий доступ до інформаційних ресурсів;  

 перекладом все більшої частини інформаційного ресурсу з паперових на електронні носії й концентрацією її в різного роду 
інформаційних системах (у базах і банках даних, на оптичних дисках тощо);  

 підвищенням "ціни" на створювану й накопичену інформацію, що служить реальним ресурсом соціально-культурного й 
особистісного розвитку;  

 розробкою й постійним удосконалюванням інформаційних технологій, які можуть ефективно використатися для 
кримінального проникнення в комп'ютери, підключені до відкритих й навіть захищених мереж [2]. 

                                                           
© Гурова В.О., 2010 
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Одним з напрямків інформаційної індустрії, що найбільш інтенсивно розвиваються в останні роки стала розробка розподілених 
інформаційних систем. Причинами такого бурхливого росту стали досягнення, які розвиваються одночасно в декількох областях, серед них 
відзначимо наступні: 

 значний ріст пропускної здатності каналів зв'язку; швидкість обміну по них наближається до швидкостей внутрішніх шин 
комп'ютерів;  

 підвищення продуктивності комп'ютерів, як за швидкістю, так і за обсягами пам'яті, і оперативної, і зовнішньої;  
 широке проникнення комп'ютерів і комп'ютерних технологій у повсякденну діяльність як більшості організацій й установ, так 

і громадян;  
 розвиток мережі Інтернет, що забезпечує простий і надійний доступ до неймовірного числа інформаційних ресурсів;  
 розвиток самих інформаційних технологій.  

Прикладом проникнення інформаційних технологій може служити інтернет-магазин іTunes, з моменту створення якого 
користувачі вже купили більше 2 млрд. пісень, 50 млн. телешоу й 1,3 млрд. фільмів з його каталогу. Про масштаби його обороту дозволяє 
судити середня вартість однієї пісні - 99 евроцентов [2]. 

Таким чином, можна сказати, що сучасне суспільство стає інформаційним. Його формування дозволяє підвищити продуктивність 
праці за рахунок впровадження високопродуктивної інформаційної техніки й використання передових інформаційних технологій.  У 
зв’язку з цим, зростає якість людських ресурсів, здатних внести більший вклад у національне багатство суспільства.  

Як  основні пріоритети суспільства виступають знання, інтелект і високий освітній рівень трудових ресурсів. Досвід багатьох 
країн, за короткий строк у різні періоди історії, які перешли у розряд індустріально розвинених (Німеччина, СРСР, Японія, Тайвань, 
Малайзия, Сінгапур та ін.) свідчить про те, що в основу успішних перетворень були покладені нові технології, організація виробництва на 
основі використання високотехнологічного встаткування й серйозна професійна підготовка кадрів.  

Однак у своєму розвитку інформаційне суспільство зіштовхується з бурхливим і багато в чому неконтрольованим розвитком 
науково-технічного процесу. Це вже призвело до появи  цілого ряду негативних факторів: 

 хижацьке використання природних ресурсів Землі; 
 забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери шкідливими техногенними відходами й впливами: хімічними, біологічними й 

фізичними, такими як шум, вібрація, електромагнітні поля, радіаційні  й інші випромінювання тощо; 
 порушення наявного пейзажу навколишнього середовища за рахунок урбанізації,   будівництва промислових об'єктів [6]. 

У зв'язку із цим з'являється необхідність брати до уваги зазначені фактори при наданні правової охорони об'єктам 
інтелектуальної власності. 

 Отже, сучасне інформаційне суспільство характеризується наступними особливостями, що включають: 
 експонентне зростання обсягу нових знань і технічних досягнень у всіх галузях науки й техніки;  
 глобалізацію, а саме створення різних об'єднаних міждержавних і комерційних структур; 
 виникнення транснаціональних корпорацій, що мають інтереси по усьому світі й у всіх галузях економіки;  
 впровадження комп'ютерних й інформаційних технологій в різні галузі економіки; 
 створення глобальних інформаційних мереж на базі комп'ютерних технологій;  
 зростання наукоємності технологій, у тому числі й у традиційних виробничих галузях промисловості;  
 швидке зростання капіталізації невиробничих галузей промисловості;  
 різке прискорення обороту банківського капіталу;  
 підвищення антропогенного навантаження на біосферу, що у ряді регіонів перевищило критичний рівень і прискорене 

виснаження природних ресурсів [6].  
Орієнтація суспільства на вироблення нових знань і зміна традиційної структури економіки розвинених країн закономірно 

призводять до росту значення інституту інтелектуальної власності.  
Інтелектуальна власність завжди перебувала під пильною увагою держави. За розголошення передової технічної інформації, що 

має важливе військове (секрет пороху в Китаї, "грецький вогонь" у Візантії, дамаська сталь в арабському халіфаті) і господарське значення 
(секрети виробництва шовку в Китаї) належить страта. В 19 столітті в Бразилії тюремним ув'язненням карала спроба вивозу із країни насінь 
або саджанців каучуконосних дерев. Хоча, звичайно бували й виключення. Так в 1878 р. в Англії - країні, що йменували "майстерні миру", 
спеціальний парламентський комітет не визнав практичного значення деяких важливих винаходів Эдисона. Пройшло два десятиріччя, і в 
тій же Англії розглядалася пропозиція про те, щоб взагалі закрити патентне бюро на тій підставі, що всі великі винаходи уже зроблені. 

Інтелектуальна власність являє собою не тільки один з найбільш значимих правових інститутів, але і є досить гострою 
проблемою сучасного суспільного розвитку у зв'язку з високим рівнем незаконного використання результатів інтелектуальної діяльності, 
які охороняються правом й інших порушень прав інтелектуальної власності. Наявність ефективної правової охорони інтелектуальної 
власності визнано важливою умовою динамічного розвитку економіки будь-якої країни, оскільки правильна державна політика в цій 
області є стимулюючим чинником підйому творчої діяльності громадян.  

 Основні тенденції щодо розвитку інституту захисту інтелектуальної власності в сучасному суспільстві спрямовані на вирішення 
наступних проблем:  
1. Розподілу й закріплення прав інтелектуальної власності за авторами й правовласниками як необхідної умови для одержання 
конкурентних переваг й успішної комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності.  
2. Створенні правових умов для боротьби з несумлінною конкуренцією. 
3. Правого забезпечення трансферу технологій (ліцензії й договори поступки).  

При цьому  необхідно також вирішувати проблеми, пов'язані з:   
 розподілом прав між учасниками інноваційної діяльності (при державному, змішаному й приватному фінансуванні, у тому 

числі при здійсненні державно-приватного партнерства); 
 появою винаходів у нових областях техніки (медичні, біотехнології, нанотехнології), що вимагають постійного 

вдосконалювання законодавства й  залучення відповідних фахівців для проведення експертизи; 
 подальшою гармонізацією патентних законодавств і збільшення кількості міжнародних охоронних документів; 
 удосконалюванням національних законодавств і правозастосовної практики по забезпеченню захисту інтелектуальних прав 

авторів і представників малого й частково середнього  бізнесу, які найчастіше не в змозі забезпечити захист своїх прав через відсутність 
достатніх фінансових ресурсів (зростання витрат на оформлення заявок й їх проходження в патентному відомстві, особливо щодо оплати 
юридичних послуг при судових розглядах); 

 здійсненням координації законодавства в області захисту інтелектуальних прав і законів про несумлінну конкуренцію; 
 збільшенням витрат, необхідних для фінансування фундаментальних досліджень і наукомістких  інноваційних технологій; 
 адекватною оцінкою об'єктів інтелектуальної власності; 
 забезпеченням якості експертизи при переході на машинний пошук інформації, оскільки з однієї сторони  машинний пошук 

істотно  скорочує трудомісткість пошуку, але з іншої сторони  знижується якість експертизи в порівнянні з ручним пошуком, оскільки 
результати пошуку більшою мірою  залежать від правильності класифікації елементів пошукового масиву, що, в остаточному підсумку, 
приводить до зростання ризиків відносно  можливості заперечування охоронних документів через виявлення посилань, неврахованих у 
процесі інформаційного пошуку.  

Одним з чинників успішної діяльності міжнародних компаній є наявність потенціалу адаптації до умов глобального середовища, 
що передбачає існування ефективної системи моніторингу, яка дозволяє оперативно збирати, опрацьовувати та аналізувати персоналом 
фірми дані про зміни в міжнародному бізнес-середовищі та кон’юнктуру світових ринків. Зрозуміло, що умовою проведення моніторингу 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2010 

 33

міжнародного бізнес-середовища є використання інформаційних систем та засобів комп’ютерних телекомунікацій. Інформаційні системи і 
засоби телекомунікацій використовуються для оперативного зв’язку між всіма підрозділами інтернаціональних бізнес-структур, між 
діловими партнерами, а також при проведенні маркетингових досліджень. Можливість доступу до інформаційних ресурсів всієї світової 
спільноти обумовлена інтеграцією локальних і корпоративних мереж підприємств і організацій в глобальну мережу Інтернет. Проте 
використання сучасних Інтернет-технологій має і негативні сторони. Передусім, це стосується труднощів правового регулювання відносин 
ІВ, розміщеної в інформаційних системах, що мають вихід в Інтернет [1]. Треба зазначити, що без надійного забезпечення охорони ІВ, яка в 
цьому випадку є інформаційними об’єктами, використання глобального інформаційного середовища недоцільне, а це знижує рівень 
конкурентоспроможності бізнесу.   

Більшість чинників цих труднощів пов’язані з різною природою і формою вираження інформаційних об’єктів і традиційних 
об’єктів ІВ (ст. 2 Конвенції, що заснувала ВОІВ, 1967 р.). Зазначимо, що по суті і ті і інші несуть нові знання, отримані в результаті творчої 
діяльності людини. Проте для традиційних об’єктів ІВ ці знання матеріалізовані і представлені у вигляді текстових документів, 
літературних і художніх творів, графічних зображень, промислових зразків, аудіо- і відеозаписів тощо. Саме на подання об’єктів у речовій 
або матеріальній формі та можливість фіксації факту порушення прав власників ІВ розрахована існуюча нормативно-правова база, причому 
її юрисдикція розповсюджується тільки на територію певної країни. 

У пострадянських країнах, яскраво виражена роль держави як єдиного власника всіх матеріальних і нематеріальних благ, 
визначило пріоритет законодавчих (централізованих) засобів захисту інформації ніж договірних (децентралізованих). Ознаки даного 
процесу також можна помітити з розширеного тлумачення державної таємниці, куди могло ввійти безліч видів приватної інформації. 

Засіб домовленості за договором представляється більше ефективним засобом захисту інформації в мережі Інтернет у плані 
екстериторіальності, можливості зв'язати зобов'язанням будь-якого учасника обміну електронними даними (EDІ), і можливості 
самостійного визначення юрисдикції. Також засіб домовленості за договором відносно захисту інформації є більше демократичним, тому 
що динамічно дозволяє з умови договору, з огляду на інтереси сторін, створювати баланс прав й обов'язків. 

Договір про конфіденційність (Non-Dіsclosure agreement) у закордонних країнах досить розвинутий феномен, який застосований 
у безлічі областей діяльності людей, що вимагає обліку й захисту інформації, яка стала відомою сторонам у процесі спільної діяльності або 
взаємодії. 

У цей час, договір про конфіденційність також широко впроваджується й у країнах СНД, особливо в трудових правовідносинах, 
де більше відомий під найменуванням "договір про нерозголошення". Крім того, існує ризик поширення конфіденційної або помилкової 
інформації про компанію працівником або екс-працівником. Це може бути здійснено не тільки за допомогою електронної пошти, але й 
електронних дощок оголошень, (ІRC) чатів. Практика США в області масових електронних засобів розголошення досить широка й свідчить 
про те, що наслідок подібних дій може бути вкрай руйнівними для економічної стійкості компанії. 

До сфери захисту конфіденційної інформації насамперед стосується «Закон США Комп'ютерного шахрайства й зловживання» 
(Computer Fraud and Abuse Act of 1984). 

Порушник за CFAA це особа, що, знаючи, і без наявності до того правомочий, міжнародним шляхом відкриває доступ до 
захищеного комп'ютера і робить наступні заборонені дії: 

 здобуває «обмежену державну інформацію» для використання проти держави або від імені іноземної держави; 
 здобуває фінансові або кредитні дані підприємства, що обслуговує або підтримує фінансовій установі; 
 вишукує паролі в міжнародній або зовнішній торгівлі; 
 використовує, змінює, знищує, розголошує інформацію або перешкоджає користуватися комп'ютером від імені 

федерального уряду [5]. 
Область захищених комп'ютерів при цьому широка й включає комп'ютери держави, підприємств і приватних осіб. 
«Закон про захист національної інформаційної інфраструктури» (The Natіonal Іnformatіon Іnfrastructure Protectіon Act of 1996)  

неправомірний доступ, що передбачає відповідальність за одержання інформації із захищеного комп'ютера в умовах перевищення 
правомочий сторін. Після внесення змін даний нормативний акт уже не передбачає як обов'язковий елемент наявність матеріальної вигоди 
у порушника. 

Наближаючись до більше спеціалізованого законодавства слід зазначити «Закон про економічне шпигунство» (The Economіc 
Espіonage Act of 1996). 

ЕЕА відноситься до розкрадання або незаконного присвоєння комерційної таємниці. Порушення визначене як навмисне 
розкрадання, неправомірне придбання, знищення або передача власністю, що є, інформації, що становить комерційну таємницю. 
Відповідальність за зазначені порушення передбачена у вигляді штрафів від 500 тис. до 10 млн. дол. і від 10 до 15 років позбавлення волі 
[5]. 

Закон, що має назву «Немає електронних розкрадань» (The No Electronіc Theft (NET) Act of 1997) прийнятий у відповідь на 
неможливість залучення до відповідальності за широке коло порушень законодавства про авторське право і товарних знаків, включає 
положення спрямовані на те, щоб: 

 усунути вимоги майнового мотиву для порушників, які навмисно поширюють захищені авторським правом добутки; 
 визначити "фінансову вигоду" щоб охопити простий і грошово-кредитний обмін; 
 включити електронні засоби у визначення "репродукування й поширення"; 
 продовжити строк позовної давності з 3-х до 5-ти років; 
 включити відповідальність за повторні порушення авторських прав; 
 дозволити судам розглядати кількість порушених товарів і роздрібну вартість товарів, права на які порушені, ніж чим занижену 

оцінку товарів при призначенні покарання порушникам. 
Санкції за зазначені порушення включають покарання до 1 року позбавлення волі й штраф до 100 тис. дол. США [5].  
«Закон авторського права цифрового тисячоріччя» (The Dіgіtal Mіllenіum Copyrіght Act of 1998) який передбачає 

відповідальність за спроби відключити або обійти технологічні заходи (напр. криптографію) спрямовані за захист цифрового добутку 
авторського права в мережі. Передбачає штрафи до 1 млн. дол. і позбавлення волі строком до 10 років [5]. 

«Закон стримування розкрадання засобів ідентифікації» (The Іdentіty Theft and Assumptіon Deterrence Act of 1998) забороняє 
неправомірну, навмисну передачу або використання чужих засобів ідентифікації з наміром зробити, сприяти або підбурювати будь-яку 
незаконну діяльність, що становить злочин відповідно до будь-якого державного або місцевого права. Порушники можуть бути притягнуті 
до відповідальності у вигляді позбавлення волі до 15 років зі штрафами і конфіскацією майна [5]. 

«Національний Закон викраденого майна» (Natіonal Stolen Property Act - The NSPA) передбачає кримінальну відповідальність за 
внутрішньодержавне переміщення будь-якого викраденого майна. NSPA вимагає щоб товари були законно отримані при переміщенні їх 
через державний кордон [5].  

Також конфіденційна інформація може бути в предметі ведення інших федеральних нормативних правових актів США, 
наприклад в області мережного і поштового шахрайства (Wіre Fraud and Maіl Fraud). 

Розглянемо наскільки ефективна охорона баз даних в умовах ведення сучасного бізнесу, передусім інтернаціонального, тільки 
правовими нормами. В національних законодавствах під базою даних, що охороняється авторським правом розуміється комп’ютеризована 
(електронна) збірка, яка містить тематичні підбірки фактичних даних і творів. Причому підбірка матеріалу здійснюється відповідно до 
певних критеріїв і його відображення на екрані монітора реалізовано в доступному і зручному для сприйняття вигляді. Прикладом подібних 
збірок є електронні бібліотеки, тематичні of-line довідники, електронні словники. Велику економічну цінність мають бази даних на сайтах 
міжнародних організацій і державних установ. 
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Правовий захист як творчих, так і нетворчих баз даних може бути здійснений виключно після доказу факту їх несанкціонованого 
використання як об'єктів інтелектуальної власності. Зважаючи на екстериторіальність Інтернет і латентність самого порушення досить 
важко своєчасно встановити цей факт. Тому для підвищення ефективності особливої охорони нетворчих баз даних потрібно паралельно 
забезпечити розмежування доступу до інформаційних ресурсів. Як правило, для цього застосовуються програмно-апаратні методи, 
засновані на криптографічному захисті даних, технології аутентифікації, а також технології виявлення в інформаційному середовищі 
підозрілих дій [2]. 

Слід зазначити, що в базах даних може міститися не тільки суспільно корисна інформація, що представляє інтерес для широкого 
кола користувачів. В умовах інтернаціоналізації бізнесу і широкого розповсюдження корпоративних інформаційних систем, бази даних 
стають основною складовою нематеріальних активів багатьох компаній. В них зберігається інформація щодо всіх аспектів життєдіяльності 
компанії, а саме: дані про виробничі процеси  (технології і обладнання, дисципліна поставок, організація збуту, оцінка якості і ефективності 
тощо); інформація про ринок (ціни, відносини з діловими партнерами, дані про конкурентів, аналіз поточних продажів і прогноз 
майбутнього попиту, умови договорів тощо); дані про організаційну структуру і фінанси (кадрова політика, персонал і повноваження, 
бухгалтерський облік, фінансова звітність тощо). 

Таким чином, інформація (або її істотна частина), що зберігається в базах даних, безпосередньо пов’язана з економічними 
інтересами компанії і, отже, є комерційною таємницею, яка повинна бути захищена законом про недобросовісну конкуренцію [4]. Проте 
даний закон може бути застосований тільки після доказу протиправного використання конфіденційної інформації з баз даних. Це 
пояснюється тим, що існуючі технології дозволяють «зламати» бази даних так, що втрата інформації залишається довгий час (або навіть 
назавжди) невиявленою. В результаті цього економічним інтересам компанії завдається серйозний збиток, її конкурентоспроможність 
знижується, тоді як менеджмент компанії не може дати правильну оцінку причинам спаду. 

З точки зору економічних інтересів компанії захист баз даних повинен бути організований таким чином, щоб виключити або 
звести до мінімуму можливість несанкціонованого доступу до інформації, що є комерційною таємницею. Причому чинник правового 
захисту, направлений в основному на формування у потенційних правопорушників свідомості невідворотності порушення, не є головним 
при виборі методів охорони баз даних. 

Найрадикальнішими методами захисту баз даних в даний час є криптографічні, які забезпечують конфіденційність інформації за 
допомогою шифрування, її цілісність і достовірність, а також постановку електронного цифрового підпису. В основі технологій захисту 
даних лежить концепція використання криптографічних протоколів. 

Не менш важливою частиною інтелектуального капіталу підприємства є програмні продукти, що безпосередньо здійснюють 
обробку та аналіз інформації. Зазначимо, що з позиції захисту програмних продуктів як об’єктів інтелектуальної власності їх доцільно 
розділити на некомерційні і комерційні. Перші, як правило, розробляються для конкретної інформаційної системи і існують в обмеженому 
числі екземплярів на комп'ютерах підприємств. Комерційні програми створюються відомими фірмами (наприклад, Microsoft, Borland) і 
тиражуються у великому обсязі на магнітних носіях. З точки зору запобігання неліцензійного використання, методи захисту комерційних 
програмних продуктів в більшій мірі адекватні методам захисту традиційних об’єктів ІВ, ніж у разі використання некомерційного 
програмного забезпечення [2]. 

Ефективність правового захисту програмних продуктів знижується і за рахунок того, що норми існуючого законодавства не 
встигають пристосовуватися до стрімкого зростання комп’ютерних технологій, що дозволяє реалізувати несанкціонований доступ і 
копіювання програм. Це зауваження пов’язано з тим, що механізм виявлення порушників прав ІВ в інформаційних системах і особливо в 
Інтернет визначає в значній мірі методи захисту. 

В більшості країн на законодавчому рівні передбачений тільки один вид охорони програмного забезпечення – за допомогою 
авторського права. При цьому захищається виключно форма подання програми, але не її суть, що відображає  семантичну сторону розробки 
продукту. Цей захист направлений на запобігання неліцензійного використання комп’ютерної програми, але не на виключення плагіату 
принципів і ідей, які містяться в її алгоритмі. Іншими словами, самі творчі аспекти створення програмних продуктів залишаються поза 
правового захисту [2]. 

Слід зазначити, що з часу підписання Бернської конвенції технологія створення програмних продуктів істотно змінилася, разом з 
коректністю їх порівняння з літературними творами. Цьому сприяли наступні обставини: поява спеціалізованих засобів розробки 
програмних продуктів з готовими типовими модулями; можливість використання фрагментів вже існуючих програм і відсутність контролю 
новизни і унікальності при реєстрації знову створюваних продуктів; поява значної кількості програм-аналогів за функціями, що 
виконуються; скорочення терміну життя програм до 5-7 років. 

Хоча ці умови в повному обсязі на сьогодні не можуть бути виконані, необхідність патентного захисту комп’ютерних програм 
усвідомлена і реалізована у ряді промислово розвинених країн. До них відносяться США, Японія, країни ЄС. Законодавчі і договірні норми 
правового захисту об’єктів ІВ в інформаційних системах постійно удосконалюються з урахуванням змін, що відбуваються в електронному 
середовищі, передусім в Інтернет. Це відноситься як до національної юрисдикції, так і до міжнародного права. Проте, не дивлячись на цю 
тенденцію, рівень комп’ютерного піратства залишається неприпустимо високим. Перш за все, це стосується ринку програмних продуктів. 
Слід зазначити, що високий рівень піратства характерний також і для промислово розвинених країн. Так, навіть в країнах зі сформованою 
системою захисту прав ІВ і традиційною орієнтацією законодавчої бази щодо досягнення високих стандартів правової охорони 
інтелектуальної власності, поширено використання нелегальних комп’ютерних програм. Наприклад, у Великобританії їх частка складає 
34%, в Німеччині – 36% [3]. 

Недостатня ефективність правових методів захисту комп’ютерних програм призвела до появи чисто технічних способів 
запобігання їх копіювання і несанкціонованого використання. До цих методів відноситься введення паролів, необхідність отримання 
файлів-ключів, обмеження терміну дії програми, обмеження функціональності незареєстрованих копій. Проте всі ці методи можуть 
ускладнити, але не виключити можливість копіювання і незаконного використання комп’ютерних програм. 

Не викликає сумніву, що некомерційні програмні продукти, що є об’єктами ІВ їх авторів або власників бізнесу, повинні мати статус 
правової охорони. Його особливість полягає в тому, що некомерційне програмне забезпечення, орієнтоване на певний бізнес, повинно бути 
захищено не так авторським правом, скільки законодавством про недобросовісну конкуренцію і про охорону комерційної таємниці. 
Дієвість правового захисту безпосередньо пов’язана зі встановленням факту неправомірного використання комп’ютерних програм. 
Несанкціонований доступ до програмних продуктів, що представляють комерційну таємницю, може бути здійснений співробітниками 
компанії (для передачі конкуренту) або шляхом проникнення через мережу в комп’ютер, на якому розміщена програма. Ілюстрацією цього 
може бути відшкодування збитків накладені судом округу Санта-Клара (Каліфорнія, США) на японську корпорацію Toshiba America 
Electronic Components в розмірі 84 млн. дол. США та штрафні санкції в розмірі 381,4 млн. дол. США за те, що японська компанія, маючи 
угоду з розробки флеш-пам’яті з Lexar Media, таємно планувала співпрацювати з конкурентом. За інформацією Associated Press, суд визнав 
Toshiba ввинуватою у порушенні фідуціарних зобов’язань та крадіжці комерційної таємниці технології пам’яті, що використовується у 
цифрових камерах, музичних плеєрах та інших подібних пристроях. Lexar заявив, що його комерційну таємницю було розкрито, коли 
тодішній партнер компанії Toshiba уклала угоду з SanDisc, іншим виробником чипів пам’яті та головним конкурентом Lexar [7]. 

Висновок. Практика бізнес відносин показує, що в кожній організації або господарюючому суб'єкті існує певний набір інформації, 
що має більшу економічну й практичну цінність для неї, від якої залежить успішність здійснення її діяльності, і яке становить її 
"інтелектуальне ядро". З переходом організацій і приватних осіб на інформаційні способи здійснення діяльності й взаємодії, з'явилася 
можливість доступу різного кола осіб, до інформації про організації, у тому числі й до її найціннішої  й важливої інформації. Процес 
полювання за інформацією стала включатися не тільки в інтереси конкурентів, але й більшості користувачів мережі Інтернет, які досить 
швидко зрозуміли цінність і товарність інформації, у вигляді можливості її возмездной реалізації третім особам.  
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Таким чином все вищезазначене говорить про необхідність більше широкого впровадження методів забезпечення 
конфіденційності інформації, одним із яких є договір про конфіденційність. Договір про конфіденційність є одним з найбільш зручних 
механізмів захисту інформації, що дає волю вибору видів конфіденційної інформації (можуть включати ідеї, попередні патенти, бізнес 
методи), кола договірних осіб, нелимитированности строку захисту, децентралізованого характеру захисту.  
 
РЕЗЮМЕ 
Метою дослідження є актуальні питання забезпечення захисту інтелектуальної власності в інформаційних мережах.   
Ключові слова: інтелектуальна власність, інформаційне суспільство, інформаційна мережа 
РЕЗЮМЕ 
Целью исследования являются актуальные вопросы обеспечения защиты интеллектуальной собственности в информационных сетях.   
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, информационное общество, информационная сеть 
SUMMARY 
Research objective are pressing questions of maintenance of protection of intellectual property in information networks.   
Keywords: intellectual property, an information society, an information network 
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THE CHALLENGES OF THE LEADERSHIP IN THE KNOWLEDGE BASED ECONOMY 
 

T. Iliev, PhD of economy, International Higher Business School, Botevgrad, Bulgaria   ⋅ 
 
On the contemporary stage of the economic processes’ development on the national or international level the business organizations are set up straight on 
a lot of difficulties and challenges. The processes of development and introduction of the information and communication technologies lead away the 
problems of micro-circle of the ordinary firm to the global world of the transnational corporations. Even the contemporary market must be made out not 
only as a place to sale products, but as an opportunity of competition of the potential possibilities. 
All these things set serious requirements in front of the management of the business organizations as a whole and the leader’s ability and capability for 
building the functional unit. If during the time of industrial production the business attention was concentrated upon the question of quantity growth or 
how to increase the amount of production, in the beginning of the XXI century contractor’s success depends on   the adaptive degree towards the 
consumer demands and their preferences. 
In the result of this, the necessity of building of a new model for development and management on the micro-level, it means on the level of economic unit 
is up for discussion. In this model the profit must be treat as a function not so many as the amount of produced and sold production, but as lowering prime 
cost, high quality innovatory decisions as on the business leader’s capabilities to manage, to motivate and organized labor resources. All this in the bigger 
degree set the question for the activation of the human factor in the organization, on one hand, as an innovator, on the other hand, as a basis of this which 
we call intellectual  capital and organizing, managing thinking. Thoroughly it must be emphasized   upon the organization of management with a view to 
realization of the effective managing structures in the working teams and groups, depending of business – circle’s specificity.  
In this meaning, the purpose of the present treatment is to analyze the opportunities which the leader as a type of manager must use to make possible the 
building of such an organizing environment that can work as a whole. In this treatment is paid attention to the basic aspects in the labor resources’ 
management as a management strategy, firm policy, motivation and whole process of adoption on the definite managing philosophy, connected with the 
every separate organization’s specificities. 
 We think that this subject which is considered in this treatment is an especially question of present interest in our country, in view of the fact 
that the latest twenty years are a very short period of time to be set a corporative culture, adequate to the contemporary challenges. The problems can be 
map out in the following aspects: 

• The management of the labor resources in Bulgarian organizations is happening on the basis of the model on the type “organization 
of the commanding-control functions”1. 
• The philosophy of the organizations’ management. 

The main point of the organization is that it is a unit of people, who set up a general purpose and coordinating their efforts to make it real. In 
Bulgarian economy is still predominated the thinking about the organization as a material phenomenon, that means it is a collection of machines, 
equipment, buildings and technologies. In fact, the whole technics and technology are only the means that put into action the human factor. The 
organization is the way and the system of work of the labor resources in definite structure of production and services. It is speaking of motivating, 
active and enterprising labor resource. With regard to this we must say that the purpose of the leader’s type head is to motivate the organization’s 
members, to make possible to hold out their physical, intellectual and creative opportunities. Its achievement suppose ability to manage, but on 
the other hand must solve a lot of problems as: 

 the established model of management of the labor resources in the business organizations is a result of the special features and 
the direction of development of the Bulgarian passage from planned to market economy;2 

 insufficiently cleared up vision for management of the labor resources in a long-term perspective. 

                                                           
© Iliev T., 2010 
1 For this model is typical the connection between the salary and the definite position and the level of qualification as it doesn’t matter the amount of 
real done work. This model can be used in some activities from the state enterprise and the state governing. 
2 This problem is connected with transformational processes in Bulgarian economy, restructuring of the public and restoration of the private sector closing 
down the activities in industry and agriculture and establishing of predominant service sector. All this bring out one of the most important thing as a 
necessity of a new type of managing business model. To a great extend, this is imperative because of our membership in EU and competitive pressure of 
the market forces in the Community. 
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The leader’s qualities valuation of an administrative head goes through analysis on his ability for strategic planning and management. The lack of 
look upon the strategic perspective of the organization turn the particular operative aspects of  management in every functional sphere as – a quality, 
prime cost, human resources, materials and etc., into a nonsystematic presence of managing role. 
The problems proceed as well from the fact that a long period of time the organizing and managing strategies are being adopted as incidental things 
only to the big business structures. More over they are being brought only to make decision about “product - market” as an organization, but not in a 
simple managing aspect. In this case, the role of human factor is limited to the particular circle of the supreme guidance of the organization. 
That’s why we think it is necessary to determine the conceptual frame to an adequate leader’s strategy that include the ways and methods of work, the 
motivation and the management of the labor resources. 
In the contemporary firm practice the head take his position in the result of appointment or a competition which means that he doesn’t need of the 
employees’ approval. The head is a fact for them. This put the question for the leader’s attitudes in the group or business unit. In order with the basic 
preconditions for the leader’s expression, laid down in the previous part of the exposition, a lot of particular rules exist, with which the head in an 
organization must to take into consideration to make better presentation of himself. These rules are valid not only for the head of the administrative 
structure, but on principle, independently of the activity’s type.1 It is speaking of staff’s qualities, authorizing, way of staff’s participation, as well as 
education and rotation in the organizing structure. 
As a matter of principle, the good administrators make efforts to enroll brains and talent, realizing that as much their subordinates do their work better 
as much the organization is going to achieve. In the final reckoning as much reach the organization as much successful they are going to be. 
Lots of administrators don’t use this approach. In this way they show their own disadvantages. According to an analysis, the first-class head is closed 
round himself with equal or better subordinates. A head who hasn’t got special leader’s functions selects people, who are going to exercise their 
functions without particular affinity to his actions. The capable office-workers or the first-class subordinates can be a problem on the other hand. Such 
kind of people, for example, would show an inclination for outstanding and could throw a shade on the others. In spite of this, independently of 
emotional pressure that would cost such type of subordinate, he is valuable with the trace he leaves for the organization, with the standard that he 
makes for this position and the influence he has over the other people to make better presentment of themselves.2 The good head must find a way to 
satisfy such kind of qualitative and ambitious people to work for his organization, instead of looking for better realization in another similar 
structures.  
One of the opportunities for solving the problem with the office-workers’ integration and especially with their abilities is hiding in the rule for 
authorizing. Delegating of rights, of course, we couldn’t define as a heal-all for successful presentment. It also hides exact risks. That’s why, at the 
beginning it is necessary to specify the rights that will be delegate. 
The head must not delegate any rights. He must delegate first-rate rights, in view of the fact, that insignificant things are not followed by a sense of 
satisfaction, nor provoke involvement. Sending of subordinate to do something very simple is a kind of delegation, but on an elementary level. The 
administrator must remember that when the task is important, the subordinate, who hasn’t so much experience and knowledge as his head will devote 
much more time, efforts and eagerness to do the task than his head. 
It also will be a problem to delegate rights to not so many people. The administrator who relies on only one or two of his subordinates to cope with 
the important tasks can become their hostage. The competition between them can lower their presenting. If the head delegate rights only to one of 
them, the office-worker can replace the head as he act in head’s name but in his own way. But if the first-rate rights are being delegated to a lot of 
people in the organization a risk is apparent from the dubbing of entire work, as it is building up a new structure in the organization that isolate the 
head. The risk is that they can turn into a barrier which distort the information and the lines of communication in the organization.3 
Besides this, the administrator must remember that some kind of work can’t be done by other people. It includes the extreme responsibility for: 
 - working out the organization’s strategy; 
 - building up a good working circle in the organization; 
 - entire presentment of the organization. 
 One of the explanations of the importance of delegating first-rate rights is rooted in the human’s nature itself – to be a leader. The 
responsibility of doing the first-rate tasks is undoubtedly connected with much bigger risk of failure. But the successfully coping with the important 
tasks means the greatest pleasure of work. The head who succeeds to organize the work in the way that the delegating of the first – rate rights and 
responsibilities to unite his subordinates in a whole, means to better all the parameters of the work, including his own presentment. Here we must pay 
attention that this apparently simple rule supposes the presence of great number of head’s qualities. He must know very well his subordinates’ 
abilities, the specific of work and the state of surrounding. On the other hand, he must know clearly the strategy and the purposes of the organization 
and must take the risk of failure.  
In fact, the dimension’s imitation doesn’t bring it to the desired result. The office-workers of experience in particular field could understand if the 
assigned task to them is a first-rate. The representing of insignificant tasks as important achievements can only hold up the head to ridicule in the eyes 
of his subordinates. Delegating rights and responsibilities doesn’t mean taking on less work of the head and devolving it upon his subordinates. 
Delegating of rights can’t be done by chance. It can be bind with the whole process of work – from delegating right through the responsibility for the 
result and the satisfaction of recognition or the sanction of failure in duty. In this way, the head can truly build up an organization through which he 
can reach a higher quality of the product of the activity of this organization in the name of its consumers. 
The subordinates’ participation in the process of duty, responsibilities and rights in its part is different from the delegating on this, that it can take 
much more people and aspects then usually can be included in the act of “delegation”. In substance, it means to be allowed to as much more people as 
possible to take decisions and to share in the optimum amount taking of other decisions in the future. 
The participation can take a lot of shapes. To office-workers can be allowed to determine many of their conditions of work, for example, their 
working time. They can be required to contribute with their ideas for the whole policy of the organization even to take part in their heads’ election. 
There are a lot of advantages of the active participation in taking decisions. On one hand, the office – workers become more informed because of their 
participation in taking decisions, and on the other hand, all this leads to better implement resolutions. 
This process stimulates the development of the office-workers. With the view to the given explanations of the problem, we can draw the following 
conclusion: one of the most important conditions for the growing and development of the subordinate is concentrate in his possibilities to 
explain his ideas.  
The active participation in taking the decisions there are disadvantage as well. One of them is that it is slow up, sometimes very much, the 
undertaking of acts and doesn’t always lead to better decision. It can take a lot of time of the participants and can bring them to big quarrels. As it was 
said in authorizing, the responsibility lies heavy on head’s shoulders and he must take negatives if he was taken the wrong decision. 
Sometimes the active participation in taking decisions is hobbled from the unwillingness or inability of the office-workers to make use of them. Many 
people can react with fear or distrust when such a role is suggested to them. Others would engage themselves before they realized the responsibility 
that followed the decision. 
The participation of every member of the team in taking decisions or in organizing in separate sections in the firm is only one of the tools of the head 
with which he can make better subordinates’ knowledge and abilities. Standard ways are being submit in literature about this, by means of education, 
teaching and rotation. The office-workers’ rotation helps for extending of their capabilities, acquiring of wider and profound understanding of the 

                                                           
1 Landsburg, M. Fundamentals of leadership., „Classics and style”,S.,2000,p.127-144. 
2 The effect of competition would be the reason for discomfort in emotional relation but it is useful for the final result on the business organization. 
3 Moris,S,G.Willcocks, E.Neisal. How to be a leader of successful team., „InfoDar”,S.,2000,p.158 
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organization and the relationship between its separate parts. When their basic duties are comparatively limited, they can do them much better if they 
know how they are put into the whole scheme.1 
The rotation, however, could have a reverse effect for the organization and office-workers. In case of that, the subordinates acquired the sensation that 
they are being arranged by some other will, they could acquire the sensation of useless. In this case, even the necessity of rotation to be realized they 
can’t succeed in doing their duties in depth, preferring the monotony while they could be transfer to another position. 
This has reference not only to the simply bureaucratic relations. The change of the positions, for example, to the diplomats, suppose their gradually 
rising in rank and gaining experience. On the other side, however, if the rhythm is being broken, the logic of this process can be substitute. Instead of 
concentrating upon his important tasks, a representative of this part can only concentrate on the expectation of his next appointment. 
An important moment in analyzing the leadership in the business organizations is the determination of his functional characteristics. Commonly, in 
functional attitude the leader could represent himself as an intelligent, resolute, strong, charismatic, courageous, enthusiastic and so on. His grades are 
connected with the building of the clear idea about the desired future results, the ways of their achievement and the most important- knowledge and 
ability to organize and motivate his people in such way, so they can follow his chosen way.  
Ever since 60s of the XX century in the most of the big American universities are being initiated programs of teaching in leader’s abilities, as for the 
students in management, as for the working managers. A big part of leader’s skills are approachable for learning from every formal head, if he wish to 
do this and to be cleared to him how this more different and more delicate ”mechanics” of managing tools could help him in creating of one enrich 
and more effective style of management.2 
In the context of the previously mentioned, according to us, it is necessary to analyze a very often observe phenomenon in practice – the leaders 
succeed more effectively than the managers to consolidate the people in the organization and to mobilize their group energy for reaching the 
determined purposes. We could search the reasons in two directions: inner personal and outer group. On the other side, the leader’s qualities and skills 
to be shown a group of people is necessary whose joint activity needs necessity of inner organizer. 
Concerning leader’s priority functions a summery can be done in the following directions with aim of more entirely ranging over the problems. 
First, leader’s function and duty is to be active, communicative and pointedly interested in realizing the group’s purposes and interests. He mustn’t be 
indifferent to the common problems and openly to show off his efforts for their solving. Second, he must ever be the active side in communication and 
he has to put forward ideas. But also he must be able to follow closely the people and never to ignore his colleagues’ ideas and suggestions about the 
solving of every particular problem. Third, the leader must take care of every member of his team or section to take adequate participation as in 
discussing the problems, as in the actions of their solving. He isn’t ever the most competent in the team but due to his talent for organization he 
succeed in giving assistance to forming the most competent decisions in the team. Due to his organizing abilities, the leader succeed to secure 
opportunity for every member to take part actively in the common activities, so that nobody to be isolated and neglect in his desire to show off his 
abilities. That is the exact attitude with which the leader can win the sympathies and respect of the other members of the team. 
A difference is hidden very often in these qualities between the leader’s and manager’s adjustment, namely-the leader can see in his colleague his own 
personality while the manager is more disposed to see in his subordinate his position. The leader refers to the other office-workers as to his partners 
but for the manager first of all they are his subordinates. The first values on the qualities and skills, but the second emphasizes on their duties. Not 
only because he is the favorite in the group, but because he is in it, the leader controls the dynamics of interpersonal and official relations more 
successfully than the manager. As a rule the leader is sensitive to the hesitations in emotional moods of the team. On one hand, he understands when 
the climate in the group leans to agreement and he uses this positive moment to direct the group’s energy to realize one or another purpose. On the 
other hand, the leader can foresee growing possible conflicts which give him the opportunity to influence positively for their neutralization. In definite 
cases with his presence the leader is in the state to harmonize the relations in the team and to increase the unity in it. He practices on his own free will 
the delegating to him power to lead and help approaching the team purposes without intrusion of his personal interests.3 His success is due to his skill 
to influence on the three levels of his colleagues’ personalities, namely: 
 - on intellectual level- he is able to convince; 
 - on emotional level- he is able to positive and to encourage; 
 - on behavior level-he succeeds in motivating. 
 In the most cases the formal head does not have desire to convince, in the view of the fact, that his power give him the right to admonish. 
The leader’s power is in such things as to inspire and to fire with enthusiasm, and the manager confirms his positions as he orders and controls. 
 The quality with which the leader especially strongly influence on his colleagues and that brings him high acknowledgement is the 
confidence in suggested decision of particular problem. He doesn’t let the thought of failure and the optimism clearly appears in his behavior. Exactly 
here the source of his energy is hidden with which he very often instinctively infects the other members of the team, activating them for action. His 
positive attitude and faith in team’s power are the means with which he wins big trust and succeed to suggest to the other people to follow him and to 
subordinate to him. Because of this the leader is an authority in the group and he uses his influence on the thinking, moods and behavior of its 
members. His word carries weight and his actions more or less are returning in model imitation. 
 One of the paradoxes in the modern organizations, public or business, is that the coping with changes is returned in irreversible priority of 
organization. The heads and the staff are stand up daily face to face with growing needs for changes in the way of thinking and working, in 
organization of relations with costumers, in the systems of management and realization of the working tasks. Competent leadership is this, that 
guarantees reaching the desired results, due to responsible engagement of the people in the organization, in its effective management of its organizing 
development. 
РЕЗЮМЕ 
На данной стадии развития процессов экономики на национальном  и международном уровне, бизнес организации оказываются перед 
большим количеством трудностей и вызовов. 
Ключевые слова: лидер, менеджер, директор, человеческие ресурсы, команда, деловая организация. 
SUMMARY 
At the present stage of development of the economy processes on a national and an international level, business organizations are facing lots of 
difficulties and challenges. 
Keywords: leader, manager, director, human resources, team, business organization. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ТРИСТОРОННЬОГО ТРАНСКОРДОННОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА 

 
В.В.  Засадко, науковий співробітник Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові   ⋅  

 
Транскордонне співробітництво (ТКС) як вид міжнародних відносин здійснюється у різних формах і охоплює території, різні за 

площею і юрисдикцією. Доцільність здійснення транскордонного співробітництва обумовлена нівелюванням бар’єрної функції кордонів в 
умовах глобалізації, активізацією міграції населення, трансферу капіталу і технологій, масштабним розвитком торгівлі, наявністю 
глобальних екологічних проблем, що в сукупності позбавляє сенсу будь-які спроби державної герметизації. Інтеграційні тенденції стали 
передумовою інтенсифікації транскордонного співробітництва, а ТКС, в свою чергу, – чинником регіонального розвитку, що створює 
політичні, інституційні, соціально-економічні та соціокультурні ефекти у державах, які здійснюють ТКС. Еволюція форм ТКС від 
двосторонніх прикордонних зв’язків до складних транскордонних об’єднань територій кількох держав (єврорегіонів, транскордонних 
кластерів) обумовлює необхідність розробки теоретичних основ формування і розвитку нових форм ТКС. 

Метою статті є узагальнення теоретико-методичних підходів до моделювання транскордонного співробітництва, обґрунтування 
моделі ТКС між трьома країнами. 

Залежно від кількості держав, прикордонні  регіони яких вступають у транскордонне співробітництво, виділимо білатеральне і 
мультилатеральне ТКС. 

Білатеральне (від лат. «bi» – «два» і   «lateralis» – «бічний») транскордонне  співробітництво охоплює прикордонні регіони двох 
держав. Цей тип транскордонного співробітництва є найпростішим і найбільш поширеним (рис. 1 а). Так, прикладом білатерального ТКС є 
співробітництво на основі двосторонніх угод між органами місцевої влади (Угода про прикордонну співпрацю між Любешівським районом 
Волинської області України і Дорогичинським та Івановським районами Брестської області Республіки Білорусь, 1997 р. [1]; Угода між 
Закарпатською обласною державною адміністрацією України та Підкарпатським воєводством Республіки Польща про транскордонне 
співробітництво, 2002 р. [2]). 

Мультилатеральне (від лат. «multum» – «багато» і  «lateralis» – «бічний») транскордонне  співробітництво здійснюється між більш, 
ніж двома, державами (рис. 1. б). Мультилатеральне ТКС активного розвитку набуло в Європі. Так, ТКС у єврорегіонах у переважній 
більшості охоплює прикордонні регіони кількох держав. Наприклад, єврорегіон «Балтика» представляє регіональні і місцеві органи влади 
дев’яти регіонів шести країн: округа Круноберг, Кальмар і Блекинге (Швеція), округ Борнхольм (Данія), Поморське і Варминьско-
Мазурське воєводства (Польща), Калінінградську область (Російська Федерація), округ Клайпеди (Литва)  і недавно заснований Регіон 
Планування (Регіон Планування узбережжя Балтійського моря) західної Латвії [3]. 

Різновидом мультилатерального ТКС є трілатеральне (від лат. «tri» – «три» і   «lateralis» – «бічний») транскордонне 
співробітництво, що охоплює прикордонні території трьох держав (рис. 1. в), прикладом якого є ТКС в рамках Угоди  ІНТЕРРЕГІО про 
трілатиральне співробітництво Закарпатської області (Україна), Сату-Марського повіту (Румунія) та області Саболч-Сатмар-Берег 
(Угорщина), підписана в 2000 р. [4]. Терміни «трілатеральне співробітництво», «тристороннє співробітництво», «тристороння співпраця», 
«тристоронні відносини», «тристороння взаємодія» зазвичай вживаються як синоніми. 

З огляду на предмет нашого дослідження, виокремимо підвид трілатерального ТКС – тріангулярне ТКС (рис. 1. г). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) білатеральне ТКС;                                               б) мультилатеральне ТКС; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

в) трілатеральне ТКС;                                                   г) тріангулярне ТКС. 
 

 
Рис. 1. - Типи транскордонного співробітництва (ТКС) 

 
Тріангулярне транскордонне співробітництво – це спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, 

соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх 
представницькими органами, місцевими і регіональними органами влади трьох держав, що мають спільні кордони, у межах 
компетенції, визначеної їх національним законодавством. 

Для теоретичного обґрунтування економічних мотивів тріангулярного ТКС звернемось до теорії нової економічної 
географії і положень моделі агломерації лауреата Нобелівської премії з економіки 2008 р. П. Кругмана [5; 6]. Модель 
П. Кругмана – це економічна система, що складається з двох регіонів (хоча модель дозволяє розширення її до більшого числа 
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регіонів, наприклад, до трьох – як у випадку предмета нашого дослідження) і двох галузей: абсолютно конкурентного сільського 
господарства і недосконало конкурентної (за Дікситом-Стігліцом) промисловості. Товар аграрної галузі виготовляється 
фермерами, які відрізняються абсолютною немобільністю, навпаки, працівники, зайняті у промисловості, володіють абсолютною 
мобільністю і можуть переміщатися в той регіон, де існують вигідніші умови праці. Крім того, витрати промислового товару 
(але не аграрного) включають «айсбергові» транспортні витрати, де частина товарів просто зникає в дорозі, тобто транспортні 
витрати включаються в ціни товарів у досягнутих пунктах призначення. 

Різноманітні модифікації цієї моделі використовували для пояснення доцільності прикордонного співробітництва між 
двома країнами багатьма закордонні дослідники С. Бракман, Х. Гарретсен, М. Шрам [7], М. Брулхарт, М. Крозет, П. Коеніг [8], 
Нєбур А. [9; 10; 11]. 

Як зазначалось вище, згідно моделі агломерації П. Кругмана в економіці існує два типи товарів – промислові (Х) і 
сільськогосподарські (А). При чому вважається, що сільськогосподарські товари є стандартними (у всіх регіонах виробляються 
одинакові товари), а промислові можуть різнитися, залежно від виробника. Функція корисності споживачів описується так (1- 2): 

,ln AX CCU += α    α > 0,                          (1) 
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де U – корисність споживачів; 
α - константа; 
СХ – споживання промислових товарів; 
СА – споживання сільськогосподарських товарів; 
Хі – промисловий товар і-го виду; 
n – кількість видів промислових товарів; 
σ  – еластичність заміщення одного товару на інший. 
Загальна корисність (1) – це стандартна функція Кобба-Дугласа, а функція (2) побудована згідно переваг Діксита-Стігліца і 

може розглядатись як певна корисність від споживання промислових товарів. 
Функція доходу описується формулою (3): 
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Припустимо, що транскордонне співробітництво здійснюється між сусідніми регіонами трьох країн, тоді, використовуючи 
(1.1) і (1.2), ми можемо отримати наступну функцію попиту, представляючи попит споживачів регіону s на товар  виробника i, 
що знаходиться в регіоні r (4): 
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де Xi,rs – попит споживачів регіону s на товар  виробника i, що знаходиться в регіоні r; 
 pi,rs – ціна для споживачів регіону s на товар  виробника i, що знаходиться в регіоні r; 
α - константа; 
σ  – еластичність заміщення одного товару на інший. 
Рівняння (4) відображає транскордонну торгівлю між трьома регіонами сусідніх держав. У кожному з трьох регіонів (r = 1, 

2, 3) виробляється певна кількість промислових товарів. «Айсбергові» торговельні витрати (за П. Кругманом) полягають у тому, 
що ціна кожного  виду товару і, що виготовляється в регіоні r і продається в регіоні s складається з початкової ціни виробника pr 
і транспортних видатків Trs (pi,rs = prTrs). У зв’язку із аналогією визначення попиту на кожен вид товару надалі для спрощення 
будемо упускати індекс різноманітності і. Загальний вираз Trs використовуватимемо для позначення Т12, Т13 або Т23, що означає, 
що транспортні витрати в ході торгівлі товарами між двома регіонами ідентичні для обох напрямів торговельних потоків, і що 
Trr = 1. На основі формул (2-4) визначимо індекс цін для кожного регіону s (5). 
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Функція попиту тепер набуває вигляду (6): 
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Згідно припущень моделі нової економічної географії, товари виготовляються в умовах монополістичної конкуренції. 
Функція виробництва кожного виробника є одною і тою ж. До виробництва залучається як кваліфікована і мобільна робоча сила, 
яка переважно зайнята у промисловості (К) так і низько квалівікована (некваліфікована) і немобільна робоча сила, зайнята у 
сільському господарстві (L).  Загальні витрати виробництва товару Хі у регіоні r визначаються як (7): 

TCr(xi) = RrKi + Lixi ,                     (7) 
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де TCr(xi) – загальні витрати виробництва товару Хі у регіоні r; 
Rr – плата за використання людського капіталу в регіонi r; 
Кi – зайняті в промисловості; 
Li – зайняті в сільському господарстві. 
Як прийнято в монополістичній конкуренції, велика кількість виробників, пропонує схожу, але не ідентичну (із погляду 

покупців) продукцію. На відміну від досконалої конкуренції, монополістична припускає, що кожна фірма продає особливий тип 
товару, що відрізняється якістю, оформленням, престижністю, завдяки чому в споживача складаються «нецінові преваги» 
(політичні, естетичні, фізіологічні). В умовах монополістичної конкуренції фірма виготовляє не однакову, а «диференційовану» 
продукцію і тим самим стає своєрідним «монополістом» своєї марки товару. Відповідно, рівняння максимізації прибутку 
виглядатиме так (8): 
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rp ,                             (8) 

де pr – ціни у регіоні r; 
σ   – еластичність заміщення одного товару на інший. 
 Встановлюючи взаємозв’язок між міграцією людського капіталу в межах транскордонного регіону, обсягами виробництва і 

ефективністю ТКС  за допомогою модифікованої теоретичної моделі нової економічної географії для трьох регіонів, функцію 
корисності опишемо як (9-10): 

( ) ( )211221 /ln RRPPVV −+=− α ,           (9) 

( ) ( )311331 /ln RRPPVV −+=− α ,       (10) 

де V1, V2, V3 – коефіцієнт корисності в регіонах 1, 2 і 3 (припускається, що регіони 2 і 3 є регіонами країн-партнерів);  
Р1, Р2, Р3 – ціни в регіонах 1, 2 і 3;  
R1, R2, R3 – плата за використання людського капіталу в регіонах 1, 2 і 3; 
α - константа. 
Рівень цін у кожному регіоні визначається як (11-13), а плата за використання людського капіталу як (14-16): 
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де К – зайняті в промисловості; 
L – зайняті в сільському господарстві; 
Т12, Т13, Т23 – транспортні витрати на подолання шляху між регіонами 1 і 2, 1 і 3, 2 і 3 відповідно; 
 σ  – еластичність заміщення одного товару на інший. 

Модифікована у роботі теоретична модель нової економічної географії для трьох регіонів є підставою для гіпотези про те, 
що тріангулярне транскордонне співробітництво в умовах наявності незначних транспортних витрат сприяє інтеграції ринків 
прикордонних регіонів трьох сусідніх держав, кооперації виробництва і концентрації людського капіталу в тому прикордонному 
регіоні, де є вища заробітна плата і/або нижчі ціни.  

Аналіз моделей нової економічної географії виявив, що в будь-якому варіанті (запланованому або спонтанному) зростання 
або розвиток економіки в просторі відбувається нерівномірно за типом «центр – периферія», що відповідає сучасним тенденціям 
співробітництва регіонів різних держав світу. Так, коли економіка певного регіону чи цілої держави починає інтенсивно 
розвиватися (рис. 2), відбувається концентрація населення на їх території (переважно у містах) за рахунок внутрішньої міграції 
та іміграції. 

Причиною подібної форми просторового розвитку є виникнення регіональної агломерації, обумовленою зростаючою 
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віддачею від масштабу, особливо віддачею від масштабу ринку, викликаної механізмом монополістичної конкуренції. При цьому 
відбувається деяке зближення міждержавних і міжрегіональних відмінностей економічного розвитку завдяки індустріалізації 
аграрної периферії і об’єму ринку, або високої доступності ринку, що росте. Проте практика країн, що розвиваються, і 
слаборозвинених регіонів показує, що дуже складно забезпечити розвиток промисловості і розширення масштабів ринку в цих 
країнах і регіонах через низькі доходи населення, звичний спосіб  життя людей, повільну трансформацію суспільних інститутів 
тощо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 - Залежність індексу агломерації від ВВП на 1 особу за паритетом купівельної спроможності [12] 
 

Економічного зближення регіонів з вищим і нижчим рівнями економічного зростання можна досягти завдяки вивільненню 
ринкових сил, що сприяють укрупненню, міграції та спеціалізації. Економічне зростання потребує географічної трансформації. 
Скорочення відстаней з міграцією населення та зниженням транспортних витрат і зниження бар’єрів у міру того, як країни 
зменшують “товщину” своїх економічних кордонів, – це все є складовими частинами економічного зростання прикордонних 
регіонів. 

Тріангулярна концепція ТКС знайшла своє відображення у створенні «трикутників економічного зростання», які інтенсивно 
розвиваються у Південно-Східній Азії.  

Трикутники економічного зростання – це транскордонні економічні зони, поширені на досить великій, але чітко визначеній 
території, в якій відмінності в наявних факторах трьох країн використовуються з метою розвитку зовнішньої торгівлі і залучення 
іноземних інвестицій.  

Концепція трикутників економічного зростання (або трикутників зростання) була вперше офіційно задекларована в 1989 р., 
коли керівні політичні сили Сінгапуру, Малайзії і Індонезії офіційно запропонували створити «Південний трикутник зростання» 
(SIJORI). У нього увійшли Сінгапур, Джохор (Малайзія) і острів Батам провінції Ріау (Індонезія). У 1996 р. «трикутник» був 
розширений за рахунок включення в нього нових районів Малайзії та Індонезії, після чого його площа перевищила півмільйона 
квадратних кілометрів, а населення – 34 млн осіб [13, с. 99]. У зв’язку з цим розширенням він змінив назву на «Трикутник 
зростання Індонезія – Малайзія – Сінгапур» і став «уособленням світу без кордонів» [14]. Зауважимо, що ідея «світу без 
кордонів» чітко прослідковується і в політиці ЄС, який пропагує розвиток транскордонних і міждержавних зв’язків на основі 
посилення інтеграційних процесів і нівелювання бар’єрної фунції кордонів. Цей підхід задекларовано у концепції «Європа без 
кордонів», яку активно просуває Асоціація європейських прикордонних регіонів [15]. 

Крім офіційно створеного трикутника в Південно-Східній Азії без чіткої координації на високому політичному рівні виник 
«Південно-китайський трикутник зростання». Його утворюють Гонконг, частина Тайваню і провінції Гуандун і Фуцзянь (КНР). 
На стадії проектування  в Азії знаходяться ще п’ять трикутників економічного зростання, в одному з яких передбачається участь 
сусдньої держави України – Російської Федерації, а саме: «Програма розвитку басейна р. Ткманган» (Росія, КНДР і КНР). 

Успішною є зона зростання, побудована за принципом трикутника економічного зростання, що охоплює території 
Бангладеш, Бутану, Індії, Мьянми і Непалу (Bangladesh – Bhutan – India – Myanmar – Nepal – BBIMN). Вона була створена на 
початку 1990-х років з ініціативи Непалу за підтримки Азіатського банку розвитку (ADB), Всесвітнього банку та ООН для 
стимулювання економік найбільш відсталих районів світу [16]. У вересні 1994 р. Камбоджа, В’єтнам, Лаос і Таїланд підписали 
нову міжурядову угоду з Меконгу, що відновлює транскордонну співпрацю, започатковану ще в другій половині 1950-х років. 
Ця угода (пізніше до неї приєдналися Мьянма і Китай) стала фундаментом зони економічного зростання «Великий Меконг» 
(«Big Mekong» Growth Area – BMGA). Ще одним варіантом локальної інтеграційної схеми, що включає західну частину 
Малайзії, Суматру і південну частину Таїланду, є проект Північного трикутника зростання (Growth Triangle of North – GTN), 
розроблений в серпні 1992 р. фахівцями Міжнародного інституту стратегічних досліджень (Малайзія) [17, с. 66].  

Створюючи «трикутник економічного зростання», географічно суміжні регіони реалізують принцип компліментарності. Так, 
у «Трикутнику зростання Індонезія – Малайзія – Сінгапур» принцип компліментарності забезпечує поєднання 
взаємодоповнюючих ресурсів, факторів виробництва: зі сторони Сінгапуру – капітал, кваліфікована робоча сила, новітні 
технології, доступ до світових ринків, розвинена фізична інфраструктура; зі сторони Малайзії – земля, природні ресурси, 
напівкваліфікована робоча сила, базова інфраструктура; зі сторони Індонезії - некваліфікована (відповідно, дешева) робоча сила, 
базові технології, природні ресурси (рис. 3). 

Фінський науковець У. Ківікарі [19], вивчивши азійський досвід, запропонував сформувати Південно-балтійський трикутник 
зростання з включенням у його склад: 

- регіонів держав-членів ЄС, які характеризуються високим рівнем соціально-економічного розвитку, наприклад, 
Північної Німеччини і Польщі, Південної Швеції;  
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-  регіонів держав з перехідною економікою, тодішніх кандидатів на вступ у ЄС (а в даний час членів ЄС) – Північної 
Польщі, Литви, Західної Латвії; 

- регіонів країн — «прямих сусідів» ЄС, що розширюється, — Північно-західної Білорусії, області Калінінграда 
Російської Федерації. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. - Компліментарність економік прикордонних регіонів Сінгапуру, Індонезії і Малайзії в транскордонному трикутнику економічного 

зростання [18] 
 

Досвід азіатських трикутників зростання свідчить про те, що успіху в таких транскордонних об’єднаннях сприяють різна 
забезпеченість чинниками виробництва і географічна близькість регіонів-учасників, політичні угоди і координація на 
національному і регіональному рівнях, а також необхідність в розвитку загальної інфраструктури. Важливо зазначити, що 
«трикутник зростання залишиться лише порожньою оболонкою без серцевини, до тих пір, поки компанії не зацікавляться 
можливостями, які він надає» [20]. 

Погоджуючись з основними  твердженнями У. Ківікарі щодо перспективності реалізації концепції трикутників економічного 
зростання, зауважимо, що необхідно ґрунтовно вивчити передумови створення і потенційні переваги такої системи,  як 
трикутник зростання, яка може стати відповідним інструментом для здійснення подальшої інтеграції областей  України з 
сусідніми державами, наприклад, Польщею і Білоруссю. Трикутник зростання може виявитися вигідним, наприклад, для 
зменшення впливу бар’єрної функції кордонів, поглиблення міжнародного розподілу праці у виробничих процесах, полегшення 
доступу на ринок Європейського Союзу, прискорення тристоронньої передачі технологій, а також для залучення іноземних 
інвестицій і розвитку інфраструктури. 

Узагальнення форм і різновидів транскордонного співробітництва дозволило виокремити тріангулярну концепцію 
транскордонного співробітництва, яка знайшла своє відображення у створенні «трикутників економічного зростання». Функції 
«трикутників економічного зростання» в економічному розвитку значно ширші, ніж функції іншої форми ТКС – єврорегіонів, 
оскільки вони дозволяють сполучати в єдине ціле регіони, що володіють взаємодоповнюючими видами ресурсів, а відтак стають 
основою для формування транскордонних кластерів і мереж обміну досвідом. Таким чином, створюючи «трикутник 
економічного зростання», географічно суміжні регіони  реалізують одночасно принцип порівняльних переваг і принцип 
компліментарності. 
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через треугольники экономического роста. Обобщенно теоретические подходы к трансграничному сотрудничеству как фактору 
регионального развития в условиях интеграционных процессов. 
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SUMMARY 
Article is devoted to the scientific ground of triangle conception of cross-border cooperation, which is realized through the economy 
grows triangles. Theoretical approaches to cross-border cooperation as factor of regional development in the conditions of integration 
processes are generalized.   
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Постановка проблемы. Социально-экономический характер построения рыночного производства в Украине особенно в конце ХХ 

века и начале ХХІ века неизбежно привел к необходимости не только укрепления материальной базы производства, но, прежде всего, к 
развитию его интеллектуального потенциала. А собственником и носителем такого потенциала является человек, экономической 
сущностью бытия которого в рыночной среде выступает человеческий капитал, имеющий конкретное содержание, общественный характер 
и стоимостную форму выражения.  

Поэтому человеческий капитал в обществе, основанном на различных формах собственности на средства производства и наемном 
способе использования рабочей силы, является важной категорией, исследование которой актуально и имеет существенное значение для 
теории и практики. 

Анализ последних исследований и публикаций. Первооткрывателями концепции человеческого капитала явились А. Смит и К. 
Маркс, которые на основе анализа анатомии капиталистического способа производства раскрыли стоимостную, двойственную природу 
труда и воспроизводственный уровень рабочей силы. Однако теория человеческого капитала, как самостоятельное направление 
экономической мысли, сформировалась во 2-й половине ХХ столетия после публикаций результатов исследований Т. Шульца [7] и 
Г. Беккера [1].  

Современными украинскими и российскими учеными более заметное внимание уделено проблеме трудового потенциала, которая 
связана с человеческим капиталом. Однако эта связь в достаточной степени не раскрыта. К представителям этой группы ученых можно 
отнести Н.Д. Лукьянченко и Л.В. Шаульскую, И.И. Бажана, Д.П. Богиню, Н.И. Есинову, М.Н. Кима, В.М. Лыча, Н.А. Волгина и 
Ю.Г. Одегова, Ю.П. Кокина и Г.Э. Шлендера и др. 

Проблема трудового потенциала рассматривалась и в наших работах, в которых также не раскрывалась взаимосвязь трудового 
потенциала с человеческим капиталом. 

Поэтому целью данного исследования является определение механизма, раскрывающего сущность, методы исследования 
человеческого капитала по этапам его формирования и развития: допроизводственный, воспроизводственный и инновационный, а также 
эффективности использования в структуре трудового потенциала на локальном уровне. Разработка стоимостной модели и оценка уровня 
человеческого капитала по показателям Донецкого региона. 

Основная часть. В экономической литературе сущность человеческого капитала раскрывается неоднозначно. Если 
рассматривается воспроизводственный его уровень в производственной сфере, то, как правило, без учета допроизводственного этапа 
формирования, к которому мы можем отнести период формирования человеческого капитала от рождения человека до его вступления в 
трудовую жизнь. Например, рассматривая сущность человеческого капитала в промышленности, В.В. Важинская под человеческим 
капиталом промышленности понимает: «Сформированную сторонами социально-трудовых отношений мобильную совокупность 
количественно-качественных характеристик и профессиональных компетенций работников промышленности, объем которой возрастает 
под влиянием эффективности государственной и промышленной кадровой политики, ориентированной на инвестиции в активы 
человеческого капитала и наличия рациональных производственных условий их использования» [4, с. 6]. 

Как видно из приведенного определения сущности человеческого капитала, в нем не нашли отражения такие важные критерии как 
стоимостная форма выражения его уровня и продолжительность периода формирования. Следует обратить внимание также на 
характеристики, высказанные основоположником теории человеческого капитала Гарри Стенли Беккером [2], к которым он отнес 
совокупность сформированных и развитых в результате инвестиций производительных способностей, личностных черт и мотиваций 
индивидуумов, находящихся в их собственности и используемых в экономической деятельности, способствующих возрастанию 
производительности труда, благодаря чему они влияют на возрастание своих доходов, доходов собственника средств производства, а также 
национального дохода общества. Следовательно, человеческий капитал – это не только совокупность указанных характеристик, а именно 

                                                           
© Ковалев В.Н., Атаева О.А., 2010 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2010 

 44 

сформированный и развитый в результате инвестиций, а также накопленный определенный запас продуктивных способностей (здоровья, 
знаний, навыков, мотивов), которые принадлежат человеку, неотделимы от него, а он их целесообразно использует.  

Вполне понятно, что резкий скачек человеческого прогресса за последние 50 лет обратил на себя внимание мировой науки и на 
инвестиционный характер интеллектуального развития человеческого капитала. Поэтому большинство исследований к человеческому 
капиталу относит инвестиционную составляющую в повышение человеческих способностей, ведущих к росту доходов работника. На этих 
позициях, кроме Т. Шульца и Г. Беккера, стоят также Л. Турроу [6], Ф. Махлуп [3] и ряд российских исследователей. 

Учитывая сказанное, сущность человеческого капитала индивидуума можно сформулировать как комплекс сформировавшихся и 
развитых в процессе жизнедеятельности человека полезных его качеств: здоровья, умственных и физических способностей, общих и 
профессиональных знаний, опыта и мотивов, выраженных в стоимостной форме и пригодных для его трудовой деятельности, 
неотделимых от человека, собственником которых он является, и приносящих ему доход.  

Многие исследователи человеческого капитала склонны выделять из его состава виды капитала. Наиболее обстоятельно к 
классификации видов человеческого капитала подошел русский ученый В.Т. Смирнов с соавторами [5]. В частности, он классифицирует 
элементы человеческого капитала по признакам ликвидности и отчуждаемости, что позволяет оценивать его по уровням управления 
экономикой и трудом: 

- отдельного человека (микроуровень – индивидуальный человеческий капитал); 
- отдельного предприятия или группы предприятий (мезоуровень - человеческий капитал фирмы); 
- государства в целом (макроуровень – национальный человеческий капитал). 
К неликвидному человеческому капиталу (неотделимому от человека-неотчуждаемого), согласно теории авторов, относятся: 
- капитал здоровья (биофизический); 
- культурно-нравственный; 
- трудовой; 
- интеллектуальный; 
- организационно-предпринимательский. 
Неотчуждаемыми эти виды человеческого капитала считаются потому, что они присущи только индивидууму. В тоже время в 

масштабе предприятия, региона, государства в силу общественного разделения и кооперации труда и проявления их эффекта в виде 
синергии, указанные авторы относят к группе ликвидного (отчуждаемого) человеческого капитала такие его виды:  

- социальный; 
- клиентский (бренд-капитал); 
- структурный; 
- организационный. 
Учитывая это, сочетание неликвидного человеческого капитала с производственными факторами труда мы относим к категории 

трудового потенциала на локальном уровне (рабочем месте). На уровне предприятия (фирмы) и выше неотчуждаемый капитал 
индивидуума прирастает за счет ликвидного (отчуждаемого) капитала, превращаясь в совокупный общественный человеческий капитал. Но 
при этом важно учитывать также исторический аспект формирования человеческого капитала, в результате чего выявляется этапность его 
развития. Серди этапов мы выделяем следующие: 

- допроизводственный; 
- воспроизводственный; 
- инновационный. 
Последний связан с качественным ростом профессионального уровня персонала. Доля каждого этапа в общих затратах будет 

составлять стоимостную его структуру, которая реализуется на рынке труда. По мере развития инновационных процессов рынок труда 
превращается в рынок человеческого капитала, структуризирующийся по секторам простого труда, который по свидетельству 
В.Т.Смирнова в 2004 г. в России составлял 12,8 % рынка человеческого капитала; рынок услуг квалифицированного труда рабочих – 
32,5 %; рынок интеллектуального капитала специалистов среднего уровня квалификации – 17,7 %, специалистов высшего уровня 
квалификации – 16,1 %.  

Исследуя воспроизводственный процесс функционирования рабочей силы, К. Маркс обосновал в 1 томе «Капитала» ее 
стоимостный эквивалент, который определяется величиной жизненных средств на удовлетворение ежедневных и перспективных 
потребностей, т.е. стоимость рабочей силы. Но здесь мы можем поставить знак равенства между рабочей силой и человеческим капиталом 
только на данный момент его производственной оценки, без учета затрат на человеческий капитал на допроизводственном этапе, а также не 
рассматриваем затраты на профессиональный рост человеческого капитала, т.е. перспективные инвестиции в его развитие. И кроме того, 
необходимо учесть, что сформировавшийся таким образом человеческий капитал, вступая в сферу производственной деятельности, 
соединяется с производственными ресурсами, условиями труда и ее мотивированностью, в силу чего он приобретает определенную 
производительную силу труда, превращается в трудовой потенциал на локальном уровне (рабочем месте). 

Инвестиции в развитие человеческого капитала, связанные с профессиональным ростом работников на производстве, по существу 
являются приростной частью затрат на улучшение качественной его характеристики путем непрерывного обучения на производстве и 
могут быть отнесены к инновационному этапу развития человеческого капитала в производственной среде. 

Следовательно, кроме стоимости рабочей силы на производстве, которая по Марксу определяет ее воспроизводственный уровень, в 
человеческий капитал следует включать затраты на человеческий капитал на допроизводственном этапе его формирования и развития, и 
эта величина в среднегодовом исчислении оценивается отношением общей суммы накопления человеческого капитала на 
допроизводственном этапе к количеству лет этого этапа. Таким образом, допроизводственный этап формирования человеческого капитала 
охватывает время от рождения человека до начала его трудовой деятельности. В разные промежутки времени этого периода затраты на 
формирование и воспитание людей различны: они меньше в раннем детстве и возрастают по мере их взросления, повышения образования, 
роста потребностей, вызванных научно-техническим прогрессом. 

Затраты на человеческий капитал на допроизводственном этапе осуществляются за счет дохода родителей, а также 
государственных или других благотворительных фондов для сирот и носят характер кредитного инвестирования в человеческий капитал. И 
этот кредит по существу является безвозвратным, так как новое поколение переносит его на своих детей и в этом кругообороте 
человеческого капитала проявляется закон расширенного воспроизводства рабочей силы. И поскольку определенный таким образом 
человеческий капитал является частью вновь созданной (добавленной) стоимости, определенная часть которой в рыночных условиях 
присваивается работодателем или собственником средств производства, человеческий капитал является носителем определенных 
производственных отношений и в этом смысле он является экономической категорией. 

Следовательно расчет стоимостной субстанции человеческого капитала (ΣСчк) в среднегодовом исчислении может быть выполнен 
по следующей предлагаемой нами формуле: 

 

 ( )Здпф ЗчкпСчк Зчкп
Т Іпц

= + + Δ∑  , (1) 

 
где Здпф – затраты на допроизводственное формирование человеческого капитала. В расчет принимается наличный доход на одного 

жителя (региона, страны), грн.; 
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Т – среднее число лет допроизводственного формирования (принимается в среднем 22 года); 
Зчкп – среднегодовые воспроизводственные затраты на человеческий капитал. Принимается на уровне среднегодовой заработной 

платы одного работающего, включая отчисления на социальные нужды, грн.; 
Іпц – индекс потребительских цен;  
ΔЗчкп – среднегодовые инвестиции в человеческий капитал на инновационном этапе производственной среды, расходуемые самим 

работником или работодателем на профессиональное обучение, грн. 
 

Значение (
Зчкп
Iпц

) выражает уровень не номинальных, а реальных доходов, что очищает показатель от влияния инфляции. 

Для расчета суммарной величины (стоимости) человеческого капитала на предприятии или в масштабе более высоко уровня 
управления экономикой значение (ΣЗчкп) умножается на среднесписочную численность его персонала (Чсп). В этом случае формула (1) 
будет иметь вид: 

 

 [( ) ]Здпф ЗчкпСчк Зчкп Чсп
Т Іпц

= + + Δ ×∑  , (2) 

 
Учитывая, что в экономической теории и практике пока не известны методы прямого счета допроизводственного уровня затрат на 

человеческий капитал, для его установления воспользуемся формулой, предложенной Т.М. Осипчуком [4]: 
 

 
%
ПK

N
=  , (3) 

 
где К – человеческий капитал, тыс. грн.; 
П – годовой доход от профессиональной деятельности родителей, тыс. грн.; 
N% – процент капитализации. 

Процент капитализации или средняя внутренняя норма отдачи позволяет оценивать эффективность инвестиций в человеческий 
капитал. При этом предельная норма отдачи сравнивается с доходностью альтернативных инвестиций в капитал вообще. Их уровень может 
приравниваться к ставке банковского депозита, дивидендам по ценным бумагам. Нами для расчетов принят средний уровень 
рентабельности инвестиций (Ен = 0,15) ввиду постоянства этого коэффициента. 

Для примера расчетов приняты данные Донецкого облстата за 2008 год. Согласно этому источнику наличный доход одного жителя 
Донецкой области в 2008 году составил 16344,2 грн. Отсюда среднегодовая стоимость человеческого капитала на допроизводственном 

этапе составит 4953 грн. (
16344,2 / 22

0,15
). 

Суммарная заработная плата работающих в Донецкой области в 2008 г. с социальными отчислениями составила 61245,2 млн. грн. 
(44542×1,375) при численности занятых в народном хозяйстве региона 2138,8 тыс. чел. Отсюда, среднегодовая заработная плата одного 
работающего с социальными отчислениями составила: Зчкп = 61245200000 / 2138800 = 28635 грн. 

Среднегодовые инвестиции в человеческий капитал в производственном периоде на профессиональное обучение в Донецком 

регионе в 2008 г. не учитывались, поэтому принимаем их на уровне 2,5 % от годового дохода, т.е. ΔЗчкп = 28635×
2,5
100

 = 716 грн. 

Если среднесписочная численность персонала на предприятии составляет 1200 чел., то: 
 

[(4953 28635 716) 1200] 41165Счк = + + × =∑  тыс. грн. 

 
Для упрощения расчетов человеческого капитала уровень затрат на допроизводственном этапе можно определить с учетом 

коэффициента понижения уровня затрат производственного этапа (Кп). В этом случае формула расчета уровня человеческого капитала 
будет иметь вид: 

 

 Счк Кп Зчкп Зчкп Зчкп= × + + Δ∑  , (4) 

 
В нашем примере расчет будет иметь вид: 
 

Кп = 4953 / 28635 = 0,17297 ; 
 

[(0,17297 28635 28635 716) 1200] 41165Счк = × + + × =∑  тыс. грн. 

 
В масштабе Донецкого региона по данным за 2008 г. стоимость совокупного человеческого капитала составила 73369 млн. грн. 

[(0,17297 28635 28635 716) 2138800]× + + × . 
В то же время величина человеческого капитала не постоянна. Она изменяется с течением времени под влиянием объективных и 

субъективных обстоятельств. Ее уровень различен у различных людей. В основе индивидуальных различий лежат различия в физических, 
умственных и психологических возможностях индивидуумов, образовании, профессиональной подготовленности, мотивированности труда 
и других качествах. 

Составленная на основе приведенных выше методов затратная модель формирования и развития человеческого капитала представлена 
на рисунке 1. 

Следует, однако, оговориться, что выделение нами инновационного периода в самостоятельный этап в известной мере условно и 
вызвано с целью обособить источник инноваций – средства работодателя, несмотря на их функцию расширенного воспроизводства рабочей 
силы. 
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Рис. 1 - Затратная модель формирования и развития человеческого  

капитала на предприятиях 
 

Величина человеческого капитала выражается не только стоимостью, но и его ценой, уровень которой может отклоняться от 
стоимости в зависимости от спроса и предложения на рабочую силу. В этом аспекте цена человеческого каптала рассматривается как 
инструмент рынка человеческого капитала. Но формирование и развитие человеческого капитала подчинено цели получения 
производственного результата в виде продукта, эффекта, прибыли для удовлетворения возрастающих материальных и духовных 
потребностей носителя человеческого капитала, т.е. человека. А следовательно, достижение этой цели возможно только при соединении 
человеческого капитала с материальными и организационными факторами производства, под которыми следует понимать наличие техники, 
технологии производства, его организации оплаты и стимулирования труда, условий, при которых проявляются такие свойства 
человеческого труда как интенсивность, качество и производительность. Иными словами, при соединении человеческого капитала в 
производственной среде с указанными материальными факторами производства он превращается в трудовой потенциал, который имеет ту 
же стоимостную величину. 

Таким образом, элементы трудового потенциала создают производительную силу труда в человеческом капитале. Количественно 
же в стоимостном выражении человеческий капитал и трудовой потенциал на рабочем месте равны, а эффективность использования 
человеческого капитала проявляется через функционирование трудового потенциала. Следовательно, человеческий капитал является 
стоимостной субстанцией, определяющей уровень трудового потенциала. 

Взаимозависимость человеческого капитала и трудового потенциала раскрывает механизм, выражающий сущность, методы оценки 
формирования, развития и эффективности использования человеческого капитала в структуре трудового потенциала на локальном уровне 
(рис. 2). 

Как видно из рисунка 2, эффективность использования человеческого капитала может характеризовать рентабельность его 
использования (Рчк), которую можно определить по формуле: 

 Рчк = 
100Пв
Счк
×

∑
 , (5) 

где Пв – валовая прибыль предприятия, тыс. грн.; 
 
Если в нашем примере валовая прибыль в отчетном периоде составила 20000 тыс. грн., то: 

Рчк = 
20000 100 48,6 %

41165
×

= . 

 
Вполне естественно, что величина (Рчк) будет варьировать при изменении объектов и периодов анализа, поэтому понятно, что 

стоимость человеческого капитала может иметь индивидуальный и усредненный (коллективный) уровень, а выявление закономерных 
изменений эффективности его использования может быть признано перспективным направлением исследований по указанной проблеме в 
дальнейшем. 

Как показано на рисунке 2, для оценки эффективности использования человеческого капитала и трудового потенциала по его 
рентабельности, применим также показатель производительности труда. Часто для этих целей рассчитывают зарплатоотдачу, как 
отношение товарной продукции к фонду заработной платы. Но в целях оценки эффективности использования человеческого капитала и 
трудового потенциала эта методика нуждается в уточнении. В частности, следует учитывать, что заработная плата в составе себестоимости 
включена в товарную продукцию, отношение которой к фонду заработной платы порождает ее двойной счет. И кроме того, должно быть 
учтено, что оплаченный труд в ходе его производственного использования преобразовывает материализованную часть товара и создает 
прибыль. 
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Поэтому, как было нами обосновано ранее, формула расчета уровня производительности труда может иметь вид: 
 

 
Q ЗпПт
Зп
−

=  , (6) 

или 

 
П МзПт
Зп
+

=  , (7) 

или  

 
( )П С ЗпПт
Зп

+ −
=  . (8) 

 
где Q – объем товарной продукции, тыс. грн.; 

 Зп – суммарные затраты на человеческий капитал, тыс. грн.; 
 Мз – материальные затраты на товарную продукцию, тыс. грн.; 
 С – себестоимость выпуска товарной продукции, тыс. грн. 

 

 
 

Рис. 2 - Механизм, выражающий сущность, методы оценки формирования, развития и эффективности использования 
человеческого капитала в структуре трудового потенциала на локальном уровне (рабочем месте) 
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Выводы и предложения. Исследование проблемы человеческого капитала имеет существенное значение для экономической 
теории и практики. Известные теоретические подходы к определению сущности, уровня и эффективности использования человеческого 
капитала нуждаются в уточнении и совершенствовании, направленность которых вытекает из экономической сущности человеческого 
капитала. Под сущностью человеческого капитала индивидуума следует понимать комплекс сформировавшихся и развитых в процессе 
жизнедеятельности человека полезных его качеств: здоровья, умственных и физических способностей, общих и профессиональных знаний, 
опыта и мотивов, выраженных в стоимостной форме и пригодных для его трудовой деятельности, неотделимых от человека, 
собственником которых он является, и приносящих ему доход. На рынке труда человеческий капитал выступает как товар, цена которого 
отклоняется от его приращенной инвестициями стоимости под влиянием спроса и предложения, превращая, таким образом, рынок труда в 
рынок человеческого капитала. 

Функционируя в рамках различных форм собственности на средства производства человеческий капитал воспроизводит 
оплаченную часть труда и прибыль, в значительной части поступающую в распоряжение работодателя и в этом смысле человеческий 
капитал проявляется как экономическая категория, являющаяся стоимостной субстанцией трудового потенциала. 

Обоснованные в данном исследовании методы стоимостной оценки человеческого капитала и эффективности его 
производственного использования, а также механизм взаимозависимости с трудовым потенциалом позволили оценить его стоимостный 
уровень в Донецком регионе по фазам: допроизводственного, воспроизводственного и инновационного этапов формирования и развития, а 
также эффективность использования по показателям рентабельности и производительности труда. 

К перспективным направлениям исследований по проблеме человеческого капитала может быть отнесено: выявление 
закономерных изменений  его уровня и отдачи по фазам жизненного цикла, с учетом старения, этапам формирования, а также 
направлениям социально-экономической политики регионов. Требуется также совершенствовать мотивационный механизм в части 
побуждения работника к инновационным формам обучения, ведущих к повышению интеллектуальности и качества труда в результате 
роста профессионального уровня носителя человеческого капитала. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
 

А.В. Лях, к.э.н., доцент кафедры «Экономика предприятия», ДонНУ 
Е.Л. Суюсанова, магистр специальности «Экономика предприятия», ДонНУ   ⋅  

 
В настоящее время одной из острых проблем в экономике Украины является снижение конкурентоспособности металлургического 

комплекса. Данная отрасль занимает от 27% (в 2008 г.) до 40% (в 2005 г.) в ВВП страны. На территории Украины функционирует 400 
предприятий черной металлургии, где работают приблизительно 199 тыс. человек. Средняя заработная плата по отрасли в 2009 году 
составляет 2838,5 грн. Налоговые отчисления металлургического комплекса формируют около 10% всех отчислений в бюджет государства.  

Исследованию повышения конкурентоспособности металлургической отрасли как на внутреннем, так и на внешних рынках 
посвящено большое количество научных статей отечественных и зарубежных авторов (С. С Аптекарь, Г. Бирман, И.С. Быстряков, Л. Дж. 
Гитман, Д. Норт-Котт, У. Шарп, А. С. Ковалева, В.В. Краснова, Ю.В. Макогон, В.В. Ческидова, Ю.М. Пахомов и другие).  

В исследованиях большое внимание было уделено выявлению «узких мест» в конкурентоспособности металлургической отрасли. 
Однако при анализе возможных путей решения проблемы недостаточно внимания уделено поиску альтернатив развития, в том числе 
связанных с использованием различных видов топливно-энергетических ресурсов.  

Целью данной статьи является обобщение аналитических исследований проблем в горно-металлургическом комплексе (ГМК) 
Украины, обоснование основных направлений инвестирования в повышение конкурентоспособности отечественных предприятий ГМК.  

За последнее время на снижение конкурентоспособности украинской металлургии повлиял ряд существенных факторов: повышение 
цен на сырьевые ресурсы отрасли; увеличение мощностей собственного производства странами, являющимися потребителями нашего 
металла; спад в строительном комплексе и, соответственно, спроса на металл; устаревшая технология на отечественных предприятиях. 

В структуре продаж продукции ГМК Украины наибольший удельный вес занимает экспорт черных металлов. Отечественные 
производители экспортируют 85% произведенного металла, и лишь 15% остается на внутреннее потребление в стране. Динамика 
украинского экспорта черных металлов и его прогноз на 2010 г. представлены на рис.1.  

                                                           
© Лях А.В., Суюсанова Е.Л., 2010 
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Рис.1. Экспорт черных металлов из Украины в 2002-2010 гг. [1]. 

Украина занимает 8 место по экспорту металлов в мире. Одним из крупных импортеров отечественного металла были страны 
Ближнего Востока и Северной Африки, которые в 2009 году потребляли 41,4% всей экспортируемой украинской металлопродукции – то 
есть 10,6 млн. т. Это на 10% ниже экспорта за 2008 г. в эти же регионы. Однако в 2010 году на территории ОАЭ ожидается введение новых 
мощностей (до 41 млн. т./год).  

В 2009 г. вторым по величине регионом в экспорте украинского металла была Юго-восточная Азия, которая, благодаря 
возобновлению импортных закупок Китаем, заняла в экспорте 19% (4,84 млн. т.). Начиная с ноября 2009 года, поставки в этот регион 
прекратились из-за увеличения на данном рынке доли продукции местных поставщиков. Анализируя структуру экспорта по странам можно 
отметить, что за 2009 год поставки металлопродукции в Турцию снизились 5 млн. т до 3,25 млн. т. Это обусловлено те, что в стране 
запускается новый производственный комплекс суммарной мощностью производства черных металлов 9 млн.т/год.  

Увеличение мощностей странами импортерами украинского металла может привести к снижению потребления украинской 
продукции. Для этого необходимо обезопасить себя поиском и выходом на новые рынки сбыта. Такими странами могут стать рынок 
Южной и Центральной Америки, Африка (за исключением ее северной части), Индия, Ирак, Иран.  

Так же особое внимание необходимо уделять товарной структуре экспорта (см. рис. 2) и путям ее оптимизации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика экспорта металлопродукции в 2002 – 2007 гг. [2]. 
 

 В начале 2009 года доля полуфабрикатов в общем объеме экспорта составляла 51%. На протяжении прошлых лет (2002 – 2007 гг.) 
товарная структура выглядела следующим образом [2]: 

- полуфабрикаты (квадратная и трубная заготовка, слябы) – в натуральном выражении от 32,9% (в 2004 г.) до 39,48% (в 2006 г.) в 
общем объеме экспорта; 

- плоский прокат (горяче- и холоднокатаный, с покрытием) – от 25,7% (в 2003 г.) до 33,3% (в 2005 г.); 
- длинномерный прокат (арматура, катанка, сортовой) – от 21% (в 2002 г.) до 23,3% (в 2003 г.); 
- сырьевые материалы (чугун, металлолом, ферросплавы) – от 10,1% (в 2006 г.) до 19,3% (в 2002 г).  
Продавая в большом количество сырье и полуфабрикаты, мы тем самим поддерживаем своих конкурентов на внешнем рынке. 

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что государству необходимо вмешаться в экспортную политику предприятий комплекса. 
Это возможно осуществить за счет повышения таможенных пошлин на экспорт товаров металлургической отрасли с низким переделом и 
снижение тарифов на экспорт металлопродукции с высоким переделом.  

 Ежегодно в Украину импортируется более 1 млн. т. металлопродукции. Это связано с узким ассортиментом отечественной 
продукции. На территории государства производят в малом объеме ряд продукции металлургии, такие как легированные, нержавеющие и 
специальные стали. Данную проблему можно решить за счет продаж квот на выброс углекислого газа и постройки мини-заводов по 
производству данных видов стали с ресурсосберегающими технологиями. Так же денежные средства можно привлечь за счет 
государственных облигационных займов. Нельзя также забывать о возможности кредитования Европейским банком реконструкции и 
развития. Однако следует иметь в виду, что Украина имеет большой внешний долг и существует высокий риск не возврата заемных 
средств. 

Производство железорудного сырья, стали и металлопродукции в Украине, как и в России, очень монополизировано: более 95% 
производства сосредоточено на 10 металлургических предприятиях. За последние годы в отрасли наблюдается вертикальная интеграция 
производства (принадлежность к определенным финансово-промышленным группам технологически связанных предприятий). Данные 
финансово-промышленные группы зачастую осуществляют свою деятельность исходя из своих интересов, которая зачастую не совпадает с 
интересами государства.  

Поддержка государством создания сети небольших мини-заводов является одним из направлений повышения конкуренции в ГМК, 
которое соответствует национальным интересам. Для этого необходимо предусмотреть льготное налогообложения для данных субъектов 
хозяйствования, а так же урегулировать ценообразование на металлургическое сырье.  

Для увеличения эффективности работы таких заводов необходимо достигнуть рационального баланса производства стали по главной 
технологической линии (дуговая сталеплавильная печь (ДСП) – установка «ковш-печь» - МНЛЗ), в результате чего получается 
непрерывнолитая заготовка с минимальными расходными коэффициентами.  

Низкий темп снижения удельных расходов ресурсов на производство продукции не может конкурировать с очень высокими темпами 
роста цен на сырье. По мнению  европейских аналитиков [3], увеличение цен на сырье связано с увеличением объема производства 
китайскими металлургическими заводами. Анализ ряда специальных изданий [3. 4,5] показал, что рост цен на сырье прямо пропорционален 
росту объема выпуска продукции. Важную роль в решении данной проблемы для ГМК Украины играет вертикальная интеграция, однако 
она не дает шансов для существования предприятий, не имеющих собственную сырьевую базу.   
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 Для повышения конкурентоспособности отечественной металлургии актуальным является снижение затрат ресурсов. Для 
металлургов в последние годы была и остается проблема обеспечения заводов дешевым коксом, доля которого в себестоимости 
металлопродукции составляет приблизительно 20%. Расход кокса на предприятиях Украины для выплавки 1 тонны чугуна превышает 500 
кг. В то время как на металлургических предприятиях технически развитых стран (ЕС, Япония, США) этот показатель не превышает 350 кг. 
(см. рис.3) Доменные печи фирмы «Пауль Вюрт», эксплуатируемые на металлургических комбинатах Германии и ряда других стран, при 
высокой производительности используют только 270 – 280 кг кокса на тонну чугуна и около 160 кг сравнительно дешевого пылеугольного 
топлива.  
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Рис. 3. Потребление кокса в производстве на 1 тонну чугуна. [4]. 

Энергоемкость производства тонны стали на украинских комбинатах достигает 840 кг условного топлива, в то время как на 
меткомбинатах стран Европейского Союза он составляет 450 кг у.т./т (т.е. в 1,9 раз меньше).  Переход на новый вид топлива для выплавки 
металла значительно сократит эти затраты. Альтернативным вариантом использования газа может стать использование метана для 
разогревки печей. Метан в большом количестве находится на загазованных шахтах Донецкой области. Другим видом сырья может стать 
мазут. Однако данный вид топлива актуален только при небольшом объеме выплавки. По расчетам, выполненным для  металлургического 
комбината «Азовсталь», только экономия от использования природного газа может сократить издержки на 12 млн. грн. в месяц, при этом 
качество украинского металла останется прежним.  

Вследствие низкого технического уровня производства отечественные производители металлапродукции на изготовление 1 стали 
затрачивают 52,8 человека-часа, тогда как в Росси данный показатель составляет 38,1, а в Германии он равен 16,8 человека-часа. 
Производительность труда в Украине составляет 200 – 250 тонн стали на человека в год, в то время как в развитых странах данный 
показатель составляет 3000 – 4000 тонн. На основании приведенных данных, можно сделать вывод о том, что на предприятиях ГМК 
Украины чрезмерно завышено количество работников. Это не отвечает требованиям сохранения и повышения конкурентоспособности 
предприятий.   

Анализ кадровой политики металлургических предприятий показывает, что за 3 года штат работников данной отрасли сократился в 
2,5 раза (в 2007 году – 500 тыс. человек, 2008 г. – 226 тыс. человек, в 2009 г. – 199 тыс. человек). При этом сокращение штатов работников, 
связано с необходимостью инвестирования на социальные мероприятия предприятия и на компенсационные выплаты сокращенным 
работникам. Например, существенное сокращение персонала произошли в ОАО «Макеевский металлургический завод», где в начале 2009 
года были остановлены доменное и сталеплавильное производства. По данным Конфедерации независимых профсоюзов Украины, на 
предприятии было уволено около 7 тыс. человек. Тем, кто написал заявление об увольнении по соглашению сторон, была предложена 
денежная компенсация, сумма которой зависела от оклада и стажа работы на заводе. Общая сумма, которая была предложена на 
компенсацию – 143 млн. гривен.     

Главной проблемой нынешнего ГМК Украины остается высокий износ основных фондов, который составляет 65-70%. Это приводит к 
большому проценту брака, который в дальнейшем невозможно реализовать. В 2008 году Украина вступила в ВТО, согласно правилам 
которой металлурги обязаны часть своей прибыли направлять на модернизацию, реконструкцию предприятия, выполнение социальных 
программ. Однако из-за снижения спроса на металл и уменьшения вследствие этого чистой прибыли, украинские металлургические 
предприятия не в силах выполнять данные обязательства.  

Вследствие финансового кризиса в мире, произошло резкое уменьшение инвестиций в металлургическую отрасль. Украина не стала 
исключением. В 2000 – 2004 гг. инвестиции в модернизацию оборудования  и капитальное строительство в металлургической отрасли 
составили 10 – 15 долл. в пересчете на тонну жидкой стали. В 2005 году данный показатель составил 50 долл., однако, если брать во 
внимание высокий износ основных фондов, то этот показатель был на недостаточном уровне для того, чтобы национальный ГМК 
конкурировал с подобными комплексами других стран. В 2007 году в металлургическую отрасль было инвестировано 10,3 млрд. грн, что 
составляет 162,3% по отношению к 2006 году (6,3 млрд. грн.). В 2008 году в связи с кризисом объем инвестиций в основные фонды горно-
металлургического комплекса уменьшился до 8,5 млрд. грн. (81% по сравнению с показателями 2007 года). Динамика инвестиций в 
обновление производственного аппарата ГМК Украины представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Объем инвестиций в основные фонды металлургической отрасли  

за 2000 – 2008 гг. [6]. 
Альтернативными источниками денежных средств для инвестирования в данной ситуации для предприятий могут стать 

облигационные займы, эмиссия акций, отечественные и иностранные банковские кредиты, государственные заказы, лизинг оборудования. 
Необходимо так же помнить о возможности использования продажи квот на выбросы в рамках инвестиционного механизма Киотского 
протокола. 

При обновлении активов предприятий необходимо уделять внимание внедрению новых технологий. На данный момент в Украине 
доминирующим способом производства стали остается плавка в мартеновских печах (45%).  Европейские страны уже несколько десятков 
лет назад отошли от такого убыточного способа производства. В развитых странах мартеновским способом производится всего лишь 3%, а 
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в России 25%. Данный способ является ресурсозатратным и не может конкурировать с современными способами плавки металла, 
например, такими, как непрерывная разливка стали на МНЛЗ и электросталеплавильное производство. На данный момент в Украине на 
электросталь приходится только 20% всей выплавки стали, в то время как в России – 25%, а в развитых странах данный показатель 
составляет 57%.  По данным статистики [7,8], в мире с помощью непрерывной разливки стали на МНЛЗ разливается  93,1% стали, в России 
- 70%, а в Украине – всего лишь 57%. Украине необходимо кардинально уменьшить объем стали, разливаемой при помощи неэффективной 
и затратной технологии, использующей блюминг.  

Сохраняя и развивая ГМК на прежней технологической базе, Украина увеличивает свои экологические проблемы. Следовательно, 
необходимо стимулировать внедрение новых технологий, которые снижают выброс загрязняющих веществ в атмосферу, уменьшают 
использования водных ресурсов. Одним из способов уменьшения расхода воды является ее повторное использование, вследствие чего 
предприятие уменьшает свои расходы и наносит меньше вреда окружающей среде. Также необходимо использовать механизм Киотского 
протокола в рамках проектов совместного осуществления (ПСО). Реализация таких проектов в металлургическом комплексе позволит не 
только сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, но и в значительной степени модернизировать производство.   

Таким образом, главными направлениями повышения конкурентоспособности отечественной металлургической отрасли являются:  
- уменьшение доли импорта  и оптимизация структуры экспорта металлопродукции; 
- привлечение инвестиций в отрасль; 
- модернизация устаревшего оборудования; 
- внедрение новых технологий выплавки и разливки стали; 
 - уменьшение ресурсозатрат.  
Данные мероприятия приведут к снижению себестоимости и повышению качества металлопродукции. Металлургия является базовой 

отраслью для Украины, и повышение конкурентоспособности продукции приведет к ускорению выхода страны из кризиса и повышению ее 
веса на мировом рынке металла.  

 
РЕЗЮМЕ  
У даній статті розглядаються такі проблеми, як зниження собівартості продукції металургійної галузі та зростання її 
конкурентоспроможності. Це можливо досягти шляхом інвестування грошових коштів у модернізацію  основних фондів, оптимізації 
структури експорту, зменшення витрат ресурсів.  
Ключові слова: конкурентоспроможність, металургійна промисловість, витрати ресурсів 
РЕЗЮМЕ  
В данной статье рассматриваются такие проблемы, как снижение себестоимости продукции металлургической области и рост ее 
конкурентоспособности. Это возможно достичь путем инвестирования денежных средств в модернизацию  основных фондов, оптимизации 
структуры экспорта, уменьшение затрат ресурсов.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, металлургическая промышленность, затраты ресурсов 
SUMMARY  
Issues of prime-costs of ferrous-metals production reduction and competitiveness of Ukrainian metallurgical complex increasing are considered in the 
paper. One of the major direction of these issues resolving is renewal of fixed capital based on alternative technologies.    
Keywords: competitiveness, metallurgical  industry, expenses of resources 
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БАГАТОГРАННІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ РОСТУ ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИБОРУ 
 
Ю.М. Мельник, к.е.н., асистент каф. маркетингу Сумського державного університету   ⋅ 

 
Постановка проблеми. В сучасних економічних умовах відбувається швидка зміна потреб та запитів споживачів, яка зумовлена 

впливом зовнішніх факторів, що вимагає адекватних управлінських рішень. Стабільне функціонування підприємств на ринку може бути 
забезпечене адекватними стратегіями розвитку. Вибір суб’єктами господарювання стратегії, яка б відповідала умовам сталого розвитку, на 
ринку залежить від багатьох чинників внутрішнього та зовнішнього середовища. Стратегія повинна враховувати ресурси й умови 
діяльності, але не лише реальні, а й потенційні, які можуть бути залучені в діяльність при необхідності. Тому, значної уваги набувають 
різноманітні методи та підходи до вибору стратегічних альтернатив.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ринкові стратегії росту та їх вибір традиційно здійснюється за допомогою застосування 
так званої матриці «товар-ринок». Матриця І. Ансоффа «товар-ринок» (оприлюднена з 1957р.) – широко відомий, багаторазово перевірений 
інструмент аналізу, який підтвердив свою ефективність при виборі маркетингових стратегій розвитку [1]. Методичні засади сучасного 
стратегічного управління та формування маркетингових стратегій висвітлено в роботах Божкової В.В. [2,4], Галиці І.О., Гаркавенко С.С. 
[3], Геєця В.М., Гриньова А.В., Ілляшенка С.М. [4], Куденко Н.В. [5], Лабурцевої О.І., Решетнікової І.Л., Фатхутдинова Р.А. та інших. 

Виділення невирішеної проблеми. Але, незважаючи на значне теоретичне підґрунтя методичних підходів до вибору стратегій, 
слід відмітити незначну кількість формалізованих підходів, серед яких найбільш популярними є матричні моделі та методи експертних 
оцінок. 

Мета статті - обґрунтувати багатогранність використання маркетингових стратегій росту та запропонувати формалізований 
науково-методичний підхід до їх вибору. 

Результати дослідження. Стратегічний маркетинг дозволяє ефективно та збалансовано використовувати наявні ресурси фірми з 
урахуванням вимог ринкового середовища. Залежно від загальноекономічного стану суб’єктів господарювання в теорії стратегічного 
маркетингу виділяють стратегії виживання, стабілізації і росту [3, 4, 5]. Стратегія виживання – це захисна стратегія, яка застосовується у 
разі повного розладу господарської діяльності підприємства, кризовому стані близькому до банкрутства. Метою стратегії є перехід до 
стратегії стабілізації, а далі, до стратегії росту. Стратегія виживання має короткострокову спрямованість. Реалізація стратегії потребує, з 
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одного боку, швидких, скоординованих дій, з іншого боку - обачності й реалістичності в прийнятті рішень. Стратегія стабілізації є 
перехідною ланкою від стратегії виживання до стратегії росту та спрямована на досягнення певного підвищення обсягів продажу після 
занепаду.  

Для підприємств, які обирають інноваційний шлях розвитку найбільший інтерес становлять стратегії росту, оскільки саме 
зростання, тобто розширення масштабів діяльності фірми, дозволяє збільшувати прибуток, обсяг продажу, частку ринку. Ресурси 
підприємства, які необхідні для реалізації стратегій росту, можна поділити на 4 групи: виробничі ресурси (виробничі резерви, кадри і т.ін.), 
фінансові ресурси (наявність обігових коштів, фінансова стабільність і т.ін.), маркетингові (наявність професійних маркетологів, обсяги 
бюджету маркетингу і т.ін.) та ринкові (зовнішні можливості). Аналіз необхідних ресурсів за запропонованими групами може бути 
покладений в основу чотирикомпонентного показника, на основі якого можна здійснити вибір стратегії росту, що відповідає наявним 
ресурсам підприємства [6]. 

Автором запропоновано методику вибору стратегії росту на основі визначення чотирикомпонентного показника, який є 
результатом функціональної залежності [7]:  

 

{ }4321 ;;; SSSSS =          (1) 

де: S1 , S2 , S3 , S4 – функції формалізованих оцінок виробничих ресурсів, фінансових можливостей, конкурентоспроможності товару та умов 
зовнішнього підприємства 

Функція S(x) визначається в такий спосіб: 
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Умова: Якщо значення всіх підконтрольних показників відповідають поставленим вимогам, то розрахункова оцінка набуває 
значення одиниці (S(x)=1). Якщо хоч один з підконтрольних показників не задовольняє нормативам, то – нулю (S(x)=0). 

 
Виробнича складова підприємства: S1(x)=(Квп; Кінт; Re). Значення S1(x) визначається відповідно зазначеним в алгоритмі вимогам. 

Виробнича складова підприємства в першу чергу представлена основними засобами, які характеризують виробничі потужності 
підприємства. Виробнича потужність підприємства відбиває спроможність підприємства забезпечити максимально можливий обсяг 
виробництва за певний проміжок часу. Пропонуємо розглянути коефіцієнт використання виробничої потужності (Квп), що розраховується 
за формулою 3 [8].  
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де Впф – фактичний випуск продукції за певний період часу, грош. од.; М – виробнича потужність підприємства, грош. од. 
Метою стратегій росту є розширення виробництва та збільшення прибутку, що потребує додаткових виробничих потужностей. 

Отже, якщо основні засоби повністю завантажені, то не існує можливості для збільшення обсягів виробництва без залучення додаткового 
обладнання. Необхідне значення даного коефіцієнту менше 1, що свідчить про наявність невикористаного резерву та дозволяє планувати 
збільшення обсягів виробництва в перспективі. 

Наступний показник, якій необхідно враховувати (формула 4) – це інтегральний коефіцієнт завантаження основних засобів (Кінт), 
[8]: 

 

іeінт ККК ⋅=           (4) 

де Ке – коефіцієнт екстенсивного завантаження обладнання; Кі - коефіцієнт інтенсивного завантаження обладнання. 
Відповідно до специфіки продукції необхідно враховувати її рентабельність. Як приклад розглянемо екологічно орієнтовану 

продукцію, рентабельність екологічної продукції (Reк) знаходимо за формулою 5: 
 

%100⋅=
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де П – сума чистого прибутку, грн.; ОРек–обсяг реалізації екологічної продукції, грн.  
Нормативне значення рентабельності екологічно орієнтованої продукції визначаємо за середньогалузевим значенням відповідно до 

специфіки виробництва та споживання певного виду продукції. Проблемним залишається питання стосовно визначення, яку продукцію 
відносити до групи екологічної, та відповідної статистичної інформації. 

Фінансова складова підприємства: S2(x)=(Kм; Кл; В). Значення S2(x) визначається відповідно зазначеним вимогам. Важливе значення 
при виборі стратегії росту для просування екологічної продукції має фінансова стабільність підприємства. При стимулюванні обсягів 
продажу необхідною умовою є наявність вільних коштів для комплексу просування. Для цього найбільш характерними є такі показники як 
[8]: коефіцієнт маневрування (Kм), що показує яка частина власного оборотного капіталу знаходиться в обороті і його значення має бути 
досить високим, щоб забезпечити гнучкість у використанні власних коштів підприємства (формула 6), коефіцієнт ліквідності (Кл), який 
розраховується за формулою 7 та коефіцієнт автономії (Кавт), що визначається за формулою 8.  
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де ВКоб –власний оборотний капітал підприємства, грн.; ∑ВК – сума власного капіталу на підприємстві, грн.  
Для коефіцієнта маневрування існували досить високі нормативні значення: 0,5-0,6, але в сучасних економічних умовах цей 

норматив дещо знижено – до рівня 0,3. 
 

КЗ
ОКК л = ,          (7) 

де ОК – сума оборотних коштів, грн.; КЗ – сума короткострокових зобов’язань, грн.  
Нормативне значення для коефіцієнта ліквідності від 2 до 3. 
Інвестиційну привабливість підприємства та незалежність від зовнішніх джерел фінансування – коефіцієнт автономії або 

фінансової незалежності (Кавт):  
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ПБ
ВККавт = ,          (8) 

де ВК – власні кошти підприємства, грн.; ПБ – пасив балансу, грн.  
Нормативне значення Кавт більше 0,5. 
Маркетингова складова: S3(x)=(Кксп; Ее; dВМ). Значення S3(x) визначається відповідно зазначеним в алгоритмі вимогам. Екологічно 

орієнтовані товари мають свою специфіку, яку треба враховувати на всіх етапах просування продукції від виробника до споживача. Як 
правило, на один екологічний товар вже існує хоча б один неекологічний аналог, який значно дешевший та звичний для споживача. Тому 
стратегії росту є прийнятними для екологічної продукції, конкурентоспроможність (Кксп) яких вища ніж у товарів-аналогів (розрахунок 
конкурентоспроможності товарів-аналогів за класичною методологією), за умови ефективного використання бюджету маркетингу (dВМ) 
(формула 9).  

%100⋅=
ЗВ
ВМdBM ,         (9) 

де ВМ – витрати на маркетинг, у т.ч. на просування продукції на ринку, грн.; ЗВ – загальні витрати підприємства, грн. 
Ступінь екологічності – показник, який характеризує міру впливу товару на об’єкти навколишнього середовища в процесі 

«виробництво-споживання-утилізація» [7]. Залежно від специфіки товару та сфери його застосування, можна обчислювати рівень 
технологічності, функціональності, ергономічності, економічності товару тощо.  Автором запропоновано обчислювати ступінь 
екологічності за формулою Байєса (формула 10) з авторською інтерпретацією її складових: 
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де ОЕ – загальна можливість екологічності продукції, розрахована з урахуванням впливу комплексу факторів F; AE – апріорна можливість 
того, що продукція має екологічну складову; RF+ - можливість того, що за умови екологічності продукції спостерігається вплив фактору F; 

−RF  - можливість того, що при негативному (небажаному) результаті спостерігається дія фактору F. Продукція екологічно орієнтована, 
якщо ОЕ > 0,33. 

Ринкова складова (вплив зовнішнього середовища): S4(x)=(МС; Kr; Ік). Значення S4(x) визначається відповідно зазначеним в 
алгоритмі вимогам. В процесі вибору стратегії крім внутрішніх факторів необхідно, також, враховувати умови зовнішнього середовища. 
Виведення на ринок екологічної продукції, освоєння сегменту ринку (МС) [4] (формула 11) супроводжується певним рівнем ризику (Kр) 
(формула 12) [9]. Також, потрібно враховувати інтенсивність конкуренції в галузі (Ік - Індекс Херфіндаля-Хіршмана) (формула 13).  

 
МС = П⋅ К ⋅ Двид ⋅ Дкуп,,        (11) 

де П – кількість потенційних споживачів, чол.; К – коефіцієнт повторних закупок; Двид – частка споживачів, які віддають перевагу 
конкретній видозміні продукту; Дкуп - частка споживачів, які фінансово і психологічно готові придбати продукт. 

ВК
тУ

Kр =
,          (12) 

де Кр – коефіцієнт ризику, Ут – втрати, грн.; ВК – власні кошти підприємства, грн.  
За результатами розрахунків пропонуємо визначати рівень та область ризику за школою, представленій у табл. 1. 

Таблиця 1  
Шкала відповідності області ризику фактичним значенням Кр [9] 

 

Коефіцієнт ризику Рівень ризику Область ризику 

Кр = 0 Нульовий  Без ризикова область 

0<Кр ≤ 0,25 Прийнятний Область мінімального ризику 

0,25 < Кр ≤0,50 Припустимий Область підвищеного ризику 

0,50 < Кр ≤0,75 Критичний Область критичного ризику 

0,75< Кр ≤1 Катастрофічний  Область неприпустимого ризику 

 
При розрахунку індексу Херфіндаля-Хіршмана суми квадратів ринкових часток обчислюють тільки для 50 найбільш великих 

підприємств, представлених на ринку. Якщо значення індексу перевищує 0,18, то має місце низька інтенсивність конкуренції і висока 
концентрація ринку, що вимагає втручання держави [4]. 
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де Di – ринкова частка і-го підприємства в загальному обсязі реалізації продукції заданного ассортименту.  
  Обирати стратегію росту на основі чотирикомпонентного показника можна за допомогою таблиці відповідності цих стратегій 

значенню чотирикомпонентного показника (табл. 2) [6, 7]. Формування екологічної стратегії господарюючого суб’єкта, як функціональної 
стратегії, має бути узгоджене із іншими функціональними стратегіями (ціновою, товарною, маркетинговою, фінансовою та ін.) і 
корпоративною бізнес-стратегією.  
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Таблиця 2  
Відповідність стратегій значенню чотирикомпонентного показника 

 
Види стратегій 

росту 
 

Назва Значення інтегрального показника 

S (S1;S2;S3;S4) 

Види екологічних стратегій  

Стратегії виживання Стратегія виживання (0;0;0;0) Стратегія виживання 
Стратегії стабілізації Стратегія стабілізації (1;0;0;0), (0;1;0;0), (0;0;1;0), (0;0;0;1) Стратегія стабілізації 

Стратегія глибокого 
проникнення на ринок 

(1;0;1;1) Стратегія екологічно спрямованого 
споживання 
Стратегія екологічного іміджу 

Стратегія розвитку ринку (0;1;1;1) Стратегія екологічного іміджу 
Стратегія екоефективності 

 
 

Стратегії інтенсивного 
росту 

Стратегія розвитку товару (1;1;0;1) Стратегія переходу до чистого 
виробництва 

Стратегія прямої інтеграції (0;1;1;0) Стратегія циркуляторності 
Стратегія зворотної інтеграції (0;1;0;1) Стратегія рециркуляторності 

Стратегія вертикальної інтеграції (1;1;1;0) Стратегія  екобезпеки 

 
 

Стратегії 
інтегративного росту Стратегія горизонтальної 

інтеграції 
(0;0;1;1) Стратегія кооперування 

Стратегія концентричної 
диверсифікації 

(1;0;1;0) Стратегія екоефективності 

Стратегія горизонтальної 
диверсифікації 

(1;0;0;1) Стратегія екологічної досконалості 

 
 

Стратегії диверсифікації 

Стратегія конгломеративної 
диверсифікації 

(1;1;0;0) Стратегія розвитку екологічних 
інновацій 

Стійкий стан Будь-яка стратегія росту (1;1;1;1) Будь-яка екологічна стратегія  
 
У табл. 2 також представлені екологічні стратегії, які за цільовим призначенням та засобами реалізації відповідають маркетинговим 

стратегіям росту. За результатами проведеного аналізу було встановлено єдність цілей та взаємозв’язок екологічних стратегій зі 
стратегіями росту. 

Класифікацію базових екологічних стратегій А. Стерлина й І. Туліна [10] пропонуємо доповнити наступними видами стратегій: 
стратегія екологічного іміджу, стратегія рециркуляторності, стратегія екобезпеки, стратегія екологічної досконалості, та стратегія розвитку 
екологічних інновацій, стратегія екологічно спрямованого споживання. Отже, визначимо основну ідею кожної стратегії: 

• стратегія екологічно спрямованого споживання — добровільне обмеження споживання й відповідна зміна стилю 
життя; 
• стратегія екологічного іміджу – позиціювання в свідомості споживачів, виробника як підприємство з екологічною 
орієнтацією; 
• стратегія екоефективності — істотне збільшення коефіцієнта використання сировинних ресурсів і коефіцієнта 
корисної дії всіх технологічних процесів; 
• стратегія переходу до чистого виробництва — забезпечує мінімізацію негативного впливу на навколишнє природне 
середовище окремого підприємства шляхом радикальної зміни технології (чисте виробництво), номенклатури продукции, 
застосовуваної сировини й т.п.; 
• стратегія циркуляторності — мінімізація відходів і скорочення навантаження на природу за допомогою формування 
між підприємствами індустріальних постачальницьких ланцюгів, що реалізують кругообіг потоків сировини й відходів у 
відповідності із асимілюючим потенціалом природи; 
• стратегія рециркуляторності – формування між підприємством та посередниками (каналами збуту) ланцюга 
зворотного повернення відходів від споживання продукції; 
• стратегія екологічної безпеки – формування системи екологічної безпеки на всіх етапах руху продукції від виробника 
до споживача; 
• стратегія кооперування — скорочення негативного впливу на стан природного середовища з боку цілої групи 
підприємств, що кооперуються між собою в спільному рішенні екологічних проблем: ресурсозбереження, відходи тощо. 
• стратегія екологічної досконалості – екологізація супутніх послуг до існуючого товару; 
• стратегія розвитку екологічних інновацій – розробка та виробництво екологічно орієнтованої продукції на 
підприємстві. 

У сучасних кризових умовах господарювання перед підприємствами виникає проблема вибору адекватної ринковим умовам 
стратегії розвитку. Криза має двоїсту природу, що, з одного боку, завдає розлад виробничо-фінансовій системі, а, з іншого боку, пропонує 
нові можливості для розвитку. Для нестабільних підприємств найбільш об'єктивними є стратегії виживання й стабілізації, а для стійких - 
стратегії росту, які відповідають вимогам і тенденціям інноваційного розвитку. 

Генеральною метою діяльності будь-якої компанії є кількісна і якісна зміна параметрів у напрямку вдосконалення. Оскільки 
інноваційні стратегії поняття багатогранне, пропонуємо розглянути маркетингові стратегії росту як базис для формування інноваційної 
стратегії залежно від бажаного результату й ступеня новизни. Для цього, розглянемо їх у контексті визначення інноваційних елементів.  

Результати проведеного аналізу маркетингових стратегій росту на предмет наявності інноваційних елементів і відповідності 
напрямкам інноваційного розвитку представлені в табл. 3. 
Висновки та пропозиції. 

Отже, на основі аналізу проблеми визначення відповідності ринкових стратегій росту ресурсам окремого підприємства та умовам 
зовнішнього середовища запропоновано науково-методичний підхід до вибору ринкових стратегій росту на основі визначення 
чотирикомпонентного показника, який враховує соціо-еколого-економічні чинники впливу мікро- та макросередовища, дозволяє здійснити 
вибір відповідної екологічної функціональної стратегії суб’єктами господарювання та реалізувати її без додаткових витрат, а також 
економити час та ресурси. 

В основу запропонованої методики покладено аналіз типових показників господарської діяльності підприємства та зовнішнього 
середовища, що створює можливості для її широкого використання суб’єктами господарювання, спрощує процедуру вибору ними 
адекватної функціональної стратегії. Автором запропоновано обчислювати показник ступеня екологічності продукції за теоремою Баєса. 

Також було встановлено єдність та взаємозв’язок екологічних стратегій зі стратегіями росту, що обумовлений спільними цілями та 
засобами реалізації, та удосконалено класифікацію екологічних стратегій підприємства. 
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Таблиця 3 
Застосування стратегій росту в процесі формування стратегії інноваційного розвитку 

 
Вид інновацій Напрямок інноваційного розвитку  

Маркетингові стратегії росту за характером 
застосування 

за технологічними 
параметрами 

залежно від функціональної 
діяльності 

залежно від сфери 
застосування 

Стратегії інтенсивного зростання 
Стратегія глибокого 
проникнення  

комунікаційні процесні маркетингові ринкові 

Стратегія розвитку ринку збутові процесні маркетингові ринкові 
Стратегія розвитку товару виробничі (товарні) продуктові виробничі продуктові 

Стратегії інтегративного росту 
Стратегія прямої інтеграції управлінські процесні адміністративні,  

виробничі 
організаційно-
управлінські 

Стратегія зворотної інтеграції управлінські процесні адміністративні, 
маркетингові 

організаційно-
управлінські 

Стратегія вертикальної 
інтеграції 

управлінські процесні адміністративні, виробничі 
маркетингові 

організаційно-
управлінські 

Стратегія горизонтальної 
інтеграції 

управлінські процесні адміністративні, фінансово-
економ., виробничі 

організаційно-
управлінські 

Стратегії диверсифікації 
Стратегія концентричної 
диверсифікації 

технологічні 
виробничі 

продуктові виробничі продуктові, 
технологічні  

Стратегія горизонтальної 
диверсифікації 

виробничі продуктові виробничі, маркетингові продуктові, 
технологічні 

Стратегія конгломеративної 
диверсифікації 

виробничі продуктові виробничі продуктові, 
технологічні 

 
Маркетингові стратегії росту по своїй суті носять інноваційний характер, тобто, їхня реалізація має на меті створення певного виду 

інновацій, а також досягнення інноваційних цілей, що сприяє вибору напрямку інноваційного розвитку підприємства й формуванню 
стратегії. Ефективна комбінація маркетингових і інноваційних інструментів, методів управління розкриває перед підприємствами широкі 
перспективи на шляху виходу із кризи й формування конкурентних переваг. 
 
РЕЗЮМЕ 
Автором запропонована методика вибору стратегій росту на основі чотирикомпонентного показника, а також обґрунтовано інноваційний 
характер стратегій росту та доведено їх взаємозв’язок з екологічними стратегіями.  
Ключові слова: маркетингові стратегії росту, екологічні стратегії, інноваційний розвиток. 
РЕЗЮМЕ 
Автором предложенная методика выбора стратегий роста на основе четырехкомпонентного показателя, а также обоснован инновационный 
характер стратегий роста и их взаимосвязь с экологическими стратегиями. 
Ключевые слова: маркетинговые стратегии роста, экологические стратегии, инновационное развитие. 
SUMMARY 
The author offered methodical approach of choosing the strategy of growth on the basis of a four-componental indicator, and also proved innovative 
character of marketing strategy of growth and their interrelation with ecological strategy. 
Key words: marketing strategy of growth, ecological strategy, innovation development. 
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Постановка проблеми. Здобувши незалежність в серпні 1991 року, молода українська держава почала розбудову власної 

економічної системи. Був узятий курс на заміщення існуючої планово-директивної моделі господарювання на ринкову. З метою реалізації 
останнього проводилась широмасштабна приватизація державного майна, лібералізувались умови підприємницької діяльності, ціни 
відпускались у “вільне плавання”. Формувалось необхідна для бізнесу інфраструктура : банківський сектор, страхові компанії, фондові 
біржі, та інше. Однак, попри всі заходи уряду та бізнес-сектору, 18 років незалежної української економіки можна охарактеризувати роками 
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втрачених можливостей. А тому ключовими проблемами, що розглядатимуться в даній статті є визначення причин вказаних втрат та пошук 
інструментів їх подолання з метою подальшого відновлення динамізму та конкурентноздатності національної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дана проблематика широко висвітлена у працях таких відомих вчених як В. М. Геєць, А. 
С. Гальчинський, А. А Гриценко., С. А. Єрохін, Л. І. Федулова, А. А. Чухно. Однак, зазначені вчені у своїх працях роблять акцент на 
ендогенних факторах розвитку та забезпечення конкурентноздатності української економіки. В той самий час, питання інституційного 
забезпечення та сприяння динамізму та прискоренню трансформаційної перебудови відповідно до наявних глобальних викликів, висвітлені 
недостатньо.  

Мета статті. Метою написання даної статті є спроба дослідити увесь спектр інституційного забезпечення подальшого розвитку та 
посилення конкурентноздатності національної економіки.  

Результати дослідження. Першою і наймасштабнішою причиною кризових (або депресивних) тенденцій в українській економіці, 
що наявні в даний час і проявлятимуться в майбутньому при відсутності адекватної реакції на них є невідповідність між структурою 
економіки України та глобальними економічними викликами ХХІ ст. Така суперечність породила негативний довгостроковий тренд, 
наслідки якого починають проявлятися вже сьогодні, коли світова фінансова криза накрила світ і продовжує вирувати. Порушення 
рівноваги на світових фінансових ринках стало тільки поштовхом для дестабілізації української економіки. Ні для кого не секрет, що якби 
за роки незалежності провадилися структурні реформи (в реальному секторі; фіскальна; банківська; активізація розвитку освіти, науки, 
інноваційної діяльності – як пріоритетних галузей) і була побудована цілісна стабільна економічна система, то Україна не очолювала б 
список постраждалих від кризи.  

Короткострокова стабілізація і навіть забезпечення зростання економіки на достатньо високому середньому рівні в 7,3 % в період 
2000-2007 рр. пояснюється наявними резервами та сприятливою зовнішньоекономічною кон’юнктурою [1, 27; 2, 411]. Замість 
реформування економіки, українські можновладці й бізнесмени прийнялись експлуатувати “тяглову конячку” господарства – металургію, а 
також нещадно використовувати інші національні багатства країни. На фоні олігархічно-кланової системи побудови влади це виглядає не 
менш як способом грабунку українського населення з подальшим переведенням капіталів в офшорні зони.   

Найбільшою загрозою для української економіки залишаються не наявні фінансові або валютні ризики, зумовлені незавершеністю 
формування монетарного сектора економіки, а неконкурентноздатність реального сектору економіки. В першу чергу це викликано 
невідповідною галузевою структурою тому потенціалу та можливостям, що їх має Україна, а також викликам економічного буття в ХХІ ст. 
(перехід до інноваційної економіки, економіки знань).  

Перші місця в українській економіці досі продовжують посідати такі галузі як харчова промисловість, металургія, сільське 
господарство, будівництво [3]. Машинобудування, що мало б бути флагманом науково-технічного прогресу (подібно до того, як це 
відбувається у розвинутих країнах, де частка машинобудування сягає 45 % [1, 30], займає лише 6-те місце, виробляючи 7 % ВВП країни. З 
такою галузевою структурою не те що “економіку знань” не можна будувати, а й підтримувати економічний розвиток на сталому рівні є 
вкрай важким завданням. Негативний довгостроковий тренд, який розпочався на почату 90-х рр., як уже було відзначено, починає 
проявлятись в економічному житті України. Єдиний спосіб погасити його – це почати реформу реального сектору економіки, яка б 
передбачала розвиток новітніх наукоємних та найбільш інноваційних галузей економіки, формувала збалансовану систему господарства, 
що працює на благо усієї нації.  

Актуальною проблемою економіки продовжує залишатись відсутність потужного внутрішнього ринку, що завдяки механізму 
платоспроможного попиту в змозі стимулювати вітчизняне виробництво, забезпечуючи, одночасно, підвищення рівня життя населення та 
зменшення залежності української економіки від кон’юнктури закордонних ринків. За оцінками експертів [1, 30], споживчий сектор 
України складає 19 %, в той час як для розвинутих країн цей показник доходить до 50 % ВВП. Про достатній внутрішній ринок не дає 
змоги говорити наявність 29,3 % населення країни, що живе за межею бідності та приблизно 70 % – на рівні бідності [ 4, 11].  

Українська економіка, поряд із названими структурними проблемами, має ще й проблеми формування нової економіки ХХІ ст., що 
базується на знаннях. Про це свідчить загрозливо низький для країни рівень інвестування в НДДКР, розробку та впровадження інноваційної 
продукції і технологій. Так, в 2008 році цей показник досягнув рівня в 0,93 %., в той самий час, для країн з розвинутою економікою він 
сягає 5 % від ВВП.  

Наявність наукових розробок всередині країни є базою для здійснення інноваційної діяльності. А тому в Україні спостерігаються 
негативні тенденції і в цій сфері. Так, питома вага підприємств, що впроваджували інновації в період із 2000 по 2007 рр. знизилась із 14,8 % 
до 11,5 % [5]. За сучасними стандартами, пороговим значенням (таким, що забезпечує країні сталий економічний розвиток і зберігає 
конкурентні позиції) по впровадженню інновацій є 25 %. Для країн з розвинутою економікою цей показник знаходиться на рівні 70 – 80 % 
[5, 26].  

Окрім суто економічних причин невдач, українська економіка має ще й їх політичну складову. Остання не менш важлива, а, 
можливо, має вирішальне значення. Як не запевняють нас західні економісти про існування economics – “чистої” економічної науки, усі їхні 
тези виглядають не більше як ідеологічною програмою, коли мова заходить за реалії функціонування української економіки. Ніхто не 
заперечує наявності об’єктивних закономірностей в економічних процесах, однак економіка є невід’ємною складовою єдиної суспільної 
системи. В суспільній системі діють конкретні люди, які приймають цілком конкретні рішення про виробництво тих або інших товарів, 
продаж їх, заощадження або інвестування коштів та інше. Виходячи з цього закономірною є теза, що прозвучала на засіданнях 
Українського форуму: “ключове значення для розв’язання сучасних економічних проблем України мають реформи, які виходять за рамки 
економічної сфери” [1].  

У звіті про конкурентноздатність України на 2008 рік [6, 27] основною слабкою стороною економіки України визначено фактор 
державних і суспільних установ, інфраструктура. Корупція у вищих ешелонах влади і нестабільність уряду,  згідно опитувань керівників 
підприємств, до останнього часу лишається головним чинником, що перешкоджає розвитку бізнесу [6, 28]. Інституційне середовище, в 
якому існує підприємницький сектор носить фіскальний характер і є способом дістатись до “кормушки” для осіб, що сидять у високих 
кріслах. Реальний сектор виробництва, що створює основну частину валової доданої вартості економіки країни занепадає; уряд нарощує 
борги (за деякими оцінками, величина державного боргу України перевищує 50 % ВВП, що є критичним) [7, 37-45]; 
зовнішньоторговельний баланс погіршується [8, 343-351]. Восени 2008 р. до всіх перерахованих елементів негативного довгострокового 
тренду додалось ще й порушення рівноваги фінансового сектору, спричинене світовою кризою, і загострене структурними диспропорціями 
у вітчизняній економіці. 

Поза усяким сумнівом є той факт, що ключовою проблемою української економіки є відсталий і неконкурентноздатний реальний 
сектор. Без його структурної трансформації сподіватись на прискорений розвиток економіки, навіть за умов чіткого і злагодженого 
функціонування монетарної системи та створення сприятливого інституційного середовища, неможливо.  

Трансформація реального сектору економіки потребує значних капітальних ресурсів, притік яких може провадитись двома 
шляхами: внутрішні інвестиції та іноземне інвестування вітчизняного реального сектору. Так як трансформація реального сектору 
направлена, в першу чергу, на розбудову наукоємних галузей виробництва, що потребують значних витрат коштів та часу на НДДКР, 
організацію технологічних процесів, підготовку кадрів та інше, вітчизняна економіка змушена шукати приховані резерви та способи 
мобілізації ресурсів для інвестування на довгостроковий період. З цією метою доцільним є зосередження поточної діяльності уряду та 
бізнес-сектору на прискоренні зростання тих галузей економіки, що в змозі давати корисний ефект (у вигляді прибутку, що буде 
реінвестуватись в економічний розвиток країни) в короткостроковій перспективі. До таких галузей належать: 

- металургійна промисловість. Головною перевагою України в зазначеній галузі є її ресурсозабезпеченість (Україна входить в 
п’ятірку найбільших держав за запасами залізної руди). Разом із тим, галузь має низку проблем, зумовлених зношеністю основних фондів, 
застарілістю технологій виплавки металу, що зменшують її конкурентні переваги (у першу чергу, за якісними параметрами продукції) на 
міжнародних ринках. До названих проблем в останньому кварталі 2008 року додались ще й негативні наслідки світової фінансової кризи – 
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зменшення попиту на світових ринках металу. За останніми даними [9], падіння ринку металів досягло свого дна, а зараз навіть 
спостерігається незначне зростання цін на заготовки. Не варто забувати й фактор сезонності у металургійній галузі. А тому, можна 
прогнозувати відновлення ринку металів в найближчі періоди, що забезпечить необхідні валютні надходження Україні. Завдання уряду в 
такій ситуації – створити необхідне середовище (фіскальне, інституційне), щоб заохотити підприємців інвестувати кошти у технологічну 
модернізацію та переоснащення виробництва, а не вивозити їх в офшори або “проїдати”; 

- агропромисловий комплекс. Україна традиційно вважається країною із потужним експортним потенціалом в сфері 
агропромислового виробництва. Але володіючи 9-ма відсотками світових чорноземів вона ефективно не використовує власні можливості. 
Так, протягом останніх 15-ти років відбулось скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції більш як на третину [1, 45]. 
Дрібний та середній виробник на селі поставлений в такі умови, коли ледве в змозі вижити. Держава, попри усі надані дотації і пільги 
сільському господарству, не компенсує витрат, понесених виробниками. Наявні проблеми потребують адекватної реакції: забезпечення 
розвитку малого та середнього виробництва на селі; створення замкнених виробничих циклів в аграрному секторі за принципом: “виробник 
сільськогосподарської продукції – переробні підприємства харчової або інших галузей виробництва – кінцевий споживач”; почати 
розбудову інфраструктури села, що перетворить його на привабливий регіон для розвитку бізнесу і зменшить депопуляцію; 

- харчова промисловість. Згідно даних Державного комітету статистики України, частка харчової промисловості у ВВП країни 
складає 20 % (1 місце). Перебування в лідерах вітчизняної промисловості за обсягами виробництва та уникнення галуззю кризових 
(застійних) тенденцій, що були характерні українській економіці в часи незалежності цілком зрозуміла – наявність постійного попиту на 
власну продукцію. Але, подібно до інших галузей, в харчовій відзначається значна зношеність основних фондів (на рівні 50-55 %), велика 
енергоємність та інше.  

Використання переваг з боку попиту та наявності значної сировинної бази, яку створює власне сільське господарство, повинно бути 
використано для нарощування обсягів виробництва і забезпечення подальшого якісного розвитку галузі. 

Названі три галузі не вичерпують собою областей, у яких Україна може володіти (і вже володіє) конкурентними перевагами в 
короткостроковій перспективі. До таких відносяться: електроенергетика, нафтопереробка, важке машинобудування, освітні, транспортні 
послуги, туризм, та інші.  

Використання переваг вказаних галузей промисловості для локалізації фінансових ресурсів не вичерпує інструментів стимулювання 
структурної перебудови реального сектору. До них також належать: 

- послаблення фіскального навантаження на бізнес: зменшення податкових ставок (податок на прибуток, ПДВ); спрощення 
дозвільних процедур; боротьба з корупцією та хабарництвом в органах Державної податкової адміністрації; 

- зниження реальних процентних ставок по кредитах; 
- заохочення зростання нагромадження, в тому числі, через відновлення (та формування на новому якісному рівні) довіри до 

банківського сектору, що через механізм “депозити – кредити – інвестиції” надаватиме необхідний фінансовий ресурс бізнес-сектору; 
- розвиток внутрішнього ринку, що потребує підвищення заробітних плат і доведення їх частки в структурі собівартості 

продукції до рівня в 70 – 75 %, який є нормальним для країн, орієнтованих на розвиток власного виробництва. Україна не може (і не 
повинна) ставити себе у залежність від кон’юнктури зовнішніх ринків. До того ж, низка галузей залишаються неконкурентноздатними в 
світовому або європейському масштабах. Підтримка, надана їм з боку платоспроможного попиту вітчизняних споживачів та держави в 
напрямку обмеження ввозу іноземної продукції аналогічних галузей стане фактором збереження і подальшого розвитку вітчизняного 
виробництва. 

Покращення ситуації у вказаних галузях виробництва, а також сприятливе інституційне середовище (буде описано нище), створене 
державою, дасть можливість відновити внутрішню інвестиційну базу для розвитку виробництв вищих (5-го і 6-го) технологічних укладів. 

Трансформація реального сектору економіки не може здійснюватись лише власними силами, і потребує широкого залучення 
іноземного капіталу. Тому першочерговим напрямком діяльності уряду в даному напрямку є створення сприятливого інвестиційного 
клімату, що включатиме прозору й чітку правову базу, захищеність прав власності інвесторів, зняття податкових та інших фіскальних 
обмежень для ведення підприємницької діяльності іноземним бізнесом, сприяння створенню спільних підприємств на території України та 
транснаціоналізації її капіталу.   

Як зазначають учені [1, 43], у світовій економіці склались умови для чергового етапу науково-технологічної революції, змістом 
якого є широке розповсюдження шостого технологічного укладу. Для нього притаманна провідна роль науки, із подальшим втіленням її 
розробок у всіх сферах життя. У виробничому секторі домінуватимуть гнучкі технології, здатні швидко адаптуватись до змін попиту, 
безвідходні, екологічно чисті технології, а також інтелектуальні продукти.  

Враховуючи природно-ресурсний, технологічний, науковий та людський потенціал України, напрямками стратегічного розвитку 
української економіки повинні стати: 

- інформаційні технології та програмне забезпечення, створення систем штучного інтелекту; 
- аерокосмічна галузь; 
- воднева енергетика; 
- створення нових конструкційних матеріалів із наперед заданими властивостями; 
- оптоелектроніка та фотоніка; 
- молекулярна електроніка; 
- біотехнології. 
Таким чином, попри наявні проблеми із застарілістю та невідповідністю сучасним конкурентним параметрам реального сектору 

вітчизняної економіки, України має внутрішні резерви для зростання та можливості залучення інвестицій. Для цього необхідна лише чітка 
позиція влади і бажання бізнесових кіл йти на зміни. 

Інституційне середовище хоча і є екзогенним фактором впливу по відношенню до економічної системи, однак впливає на кінцеві 
показники економічного розвитку (валовий випуск, продуктивність праці, доходи населення та ін.) через зміну проміжних показників: 
інтенсивність накопичення фізичного та людського капіталу; рівень розвитку технологій; або сприяння формуванню умов, у яких 
діяльність бізнесу є найдієвішою: розбудова правової держави та громадянського суспільства; нарощування соціального та 
інтелектуального капіталу; підвищення довіри з боку населення до державних та суспільних установ; створення відповідних ідеально-
ціннісних конструкцій.  

Основними показниками розвитку інституційного середовища є справедливість розподілу багатства країни та індекс економічної 
свободи. За названими показники Україна займає, відповідно, 18-те та 99-те місце у світі, що свідчить про незадовільний стан інститутів, 
які повинні забезпечувати економічний розвиток країни [9, 166; 10]. В Україні присутня олігархічно-кланова система організації влади, 
переплетеність великого капіталу із державними структурами; значний рівень тінізації економіки (на рівні 50 % ВВП); надмірна 
диференціація доходів населення; ціннісна дезорієнтація людей в межах соціальних угрупувань та всього суспільства; відсутність відчуття 
національної ідентичності і єдності. 

Організуючу роль по трансформації інституційного середовища повинна взяти на себе держава і почати із реформування політичної 
системи країни. В Україні досі не завершена конституційна реформа, а політичні реалії останніх чотирьох років засвідчили неприйнятність 
для поточних перехідних умов тих змін, що відбулись в напрямку демократизації політичної системи в Україні. Останні лише похитнули 
баланс у владних структурах і зробили неможливим виконання нею власних функцій (постійні парламентські кризи і боротьба між 
президентом та прем’єр-міністром  тому підтвердження). Адміністративна, судова реформа та реформа правоохоронних органів узагалі 
лишаються непочатими. Усі названі фактори, поряд із внутрішньосистемними чинниками розвитку економіки, залишаються потужним 
стримуючим фактором у розбудові новітнього і конкурентноспроможного господарства.  
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Стратегічно важливими напрямками зміни інституційного середовища є наступні: 
- реформування політичної системи, як управляючої підсистеми суспільства в напрямку створення ефективного, стабільного 

та відповідального перед громадянами владного механізму. Для цього на період трансформаційних перетворень забезпечити 
функціонування держави в перехідному режимі, який полягатиме у наявності жорсткої влади (повернення до президентсько-
парламентської форми правління), посиленого контролю за усіма державними інститутами та суб’єктами економічної діяльності, з 
одночасною повною прозорістю дій керівників держави з метою надати інформацію суспільству про їх стратегічні ініціативи та роз’яснити 
вимушеність мір по централізації владних повноважень; 

- внесення змін та уточнень до всіх нормативно-правових актів, які регулюють відносини власності, підприємницької 
діяльності для унеможливлення посягань з боку третіх осіб на майно будь-якої особи (проблема рейдерства); 

- забезпечення формування нових та адаптацію існуючих інститутів, що забезпечують зростання суспільного та 
інтелектуального капіталу нації до наявної економічної ситуації всередині країни та в світі. В першу чергу це стосується інституту сім’ї, 
який зазнав найбільшого удару на початку переходу до постіндустріального суспільства [11]. Окрім цього, підтримки з боку держави 
потребують такі сфери як освіта, наука, охорона здоров’я, що найбільшою мірою відповідають за продукування соціального капіталу, а 
тому понесені на них витрати мають сприйматись не як невідворотно спожиті кошти, а як інвестиції; 

- формування патріотично налаштованої нації, що усвідомлює необхідність єднання навколо спільних ідеалів, традицій, 
цінностей, що в кінцевому рахунку є запорукою матеріального та духовного благополуччя. 

В період переходу до постіндустріального суспільства, про що стверджують провідні сучасні соціологи: Д. Белл, Е. Тоффлер, Ф. 
Фукуяма [12; 13; 11], наука перетворюється на ключовий фактор виробництва та вагомий чинник соціальної динаміки. Починаючи з другої 
половини ХХ ст. галузі економіки, що найтісніше були пов’язані із продукуванням нових знань та інформації (комп’ютерна техніка, 
мікроелектроніка) розвивались найвищими темпами [14]. Наприкінці 70-х рр. роль науково-технічного прогресу як фактора економічного 
зростання в економічно розвинутих країнах сягнула 70 % [15]. Лідируючі позиції у світовій економіці займають країни, що переходять до 
інвестиційно-інноваційної моделі розвитку, як єдино можливого способу забезпечення високого рівня конкурентноспроможності власного 
господарства. Україна в цьому плані не повинна бути винятком і розпочати процес формування наукоємної економіки. Необхідними 
заходами для реалізації поставленого завдання є наступні: 

-   визнання стратегічним пріоритетом держави побудову постіндустріального суспільства та економіки знань, що базуються на 
наукових досягненнях та найширшому використанні творчих здібностей людини; 

- затвердження (на законодавчому рівні) програм розвитку системоутворюючих галузей економіки знань: наука, освіта, охорона 
здоров’я, культура; 

- сприяння побудові замкнених ланцюжків типу “освіта – наука – виробництво – інновації” з метою інтеграції усіх ланок, що 
приймають участь у виробництві нового знання і його ефективного застосування у практичних цілях функціонування господарства; 

- надання податкових пільг та здійснення пільгового кредитування для підприємств, що займаються інноваційною діяльністю; 
-  створення системи обміну науково-технічною інформацією, заохочення проведення “відкритих” семінарів, круглих столів щодо 

розвитку науки, техніки, інноваційної діяльності; 
- створення приватних та державних венчурних компаній, “бізнес-інкубаторів”; 
-  підвищення культури патентування та ліцензування з метою захисту прав інтелектуальної власності та побудови ефективної 

системи мотивації працівників наукової праці; 
-  орієнтування людей на цінності та ідеали суспільства знань: вільна творча особистість, можливість безперервного зростання та 

вдосконалення, взаємодія з іншими на умовах партнерства та взаємоучасті.   
Висновки. Результатом проведеного дослідження стало виявлення проблемних зон національної економіки та розробка пропозицій 

по їх ліквідації, що дасть змогу розбудовувати динамічну та конкурентноздатну економіку в глобальних вимірах. До таких проблемних зон 
можна віднести: неконкурентноздатний реальний сектор, відсутність сприятливого інституційного середовища для розвитку економіки 
держави, недостатній рівень уваги з боку держави до розвитку науки та інноваційної діяльності. В розрізі кожної з названих 
функціональних зон розроблені рекомендації щодо економічної політики держави, що дасть змогу ліквідувати “вузькі місця” і перейти до 
розбудови економічної системи держави відповідно до наявних викликів глобального світу. 

Проведені дослідження можуть бути продовжені в майбутньому в напрямку розробки конкретних стратегій та моделей 
інституційного забезпечення реального сектору економіки, реформування державних та суспільних інституцій, побудови новітніх 
інститутів економіки знань. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуто інституційні аспекти забезпечення стратегічного реформування національної економіки з метою відновлення її 
конкурентноздатності у глобальних масштабах. Аналіз проведено в розрізі функціональних сфер: реальний сектор економіки, державні та 
суспільні інституції, інституційне забезпечення розвитку науки та інноваційної діяльності.  
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РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрено институциональные аспекты обеспечения стратегического реформирования национальной экономики с целью 
возобновления её конкурентоспособности в глобальных масштабах. Анализ осуществлен в разрезе функциональных сфер: реальный сектор 
экономики, государственные и общественные институции, институциональное обеспечение развития науки и инновационной деятельности.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, реальный сектор экономики, структура национальной экономики, экономика знаний.  
SUMMARY 
In article there had been considered the institutional aspects of providing strategical reformation of national economy to renew it competitiveness in 
global scale. Analysis was divided into three parts: real sector of economy, public institutions, institutional securing development of science and 
innovation activity.  
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Я.Л. Полянська, к.е.н., доц. кафедри УПіЕП Донецького національного університету 
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Основою функціонування організації є її ресурсне забезпечення. Трудові ресурси більшою мірою, ніж інші фактори виробництва, 

визначають стратегічний успіх підприємства, забезпечують його конкурентоспроможність. Однією з найважливіших якісних характеристик 
трудових ресурсів є освітній і кваліфікаційний рівень. Підвищення кваліфікації персоналу є чинником збільшення продуктивності праці, 
підвищення якості послуг, зростання показників ефективності діяльності підприємства, стабілізації його фінансового стану. 

Питаннями управління і розвитку персоналу займаються багато зарубіжних і вітчизняних вчених. Даному напрямку досліджень 
присвячені роботи таких вчених, як Десслер Г., Друкер П., Мейланд Я., Пітерс Т., Віханський О., Грішнова О.А., Гринева В., Дмитренко Г., 
Заруба В., Кібанов А., Лісогор Л.С., Лук’янченко Н.Д., Новікова О.Ф., Мордовін С., Шаульська Л.В., Шекшня С., Щокін Г., Хохель З. та 
інші. Результати досліджень підтвердили значимість освіти для економічного розвитку країни і діяльності підприємств, але не розробленою 
залишається цілісна системи визначення ефективності перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу в умовах розвитку ринкових 
відносин.  

Метою статті є розвиток теоретико-методологічних положень щодо підвищення ефективності використання персоналу на основі 
розробки методичних рекомендацій з формування стратегії управління розвитком людських ресурсів на прикладі страхової компанії 
«АСКА» в сфері підвищення кваліфікації управлінських кадрів. 

При визначенні стратегічних пріоритетів в області персоналу, прийнято оперувати терміном «розвиток персоналу». Розвиток 
персоналу – запорука успіху і прибутковості будь-якого підприємства, оскільки сукупність знань, вмінь і навичок працівників має 
синергетичний ефект, завдяки якому примножуються результати діяльності. Особливе місце у розвитку персоналу належить механізму 
менеджменту персоналу, невід’ємною частиною якого є система підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, оскільки для 
успішного управління працею в сучасній організації необхідний цілий комплекс знань. 

Сьогодні виникає нагальна проблема у спеціалістах і керівниках «нового типу». Але за короткий термін часу створити новий 
корпус управлінців неможливо, тому особливого значення набуває розвиток економічної післядипломної освіти менеджерів  різних рангів. 

Зміни, що відбуваються у сфері надання послуг, під впливом комплексу взаємозв'язаних чинників політичного, соціального, 
економічного характеру, глобалізації ринку, визначають якісні та кількісні потреби і характеристики підготовки управлінців. Ефективно 
управляти сучасною організацією може лише той, хто постійно піклується про підвищення своєї ділової кваліфікації, хоче і може вчитися 
[1, c. 79]. Впровадження в практику управління наукових досягнень підвищує якісну сторону даних процесів, одночасно змінюючи форми 
та методи управління, пред'являючи нові вимоги до підготовки керівників. 

Управлінський персонал має потребу у детальних, спеціалізованих знаннях у сфері бухгалтерського обліку, фінансів, менеджменту. 
Крім того, науково встановлено, що після закінчення вищого навчального закладу кожний рік втрачається в середньому 20% знань 
[2, c. 51]. Таким чином, сучасне підприємство повинно бути зацікавлено в поповненні та відновленні знань своїх працівників. 

Застарівання знань у зв’язку з технічним прогресом складає близько 5% річних [3, с. 347]. Це означає, що якщо управлінець, 
виконуючи свої обов’язки, не проходить будь-яких курсів з підвищення кваліфікації, то через 10 років він буде мати тільки половину 
потрібних знань. Згідно з твердженням зарубіжних експертів кваліфікація працівників морально застаріває в середньому кожні 10 років, а 
система освіти відстає від рівня техніки та технології виробництва на 5 – 10 років, що ставить чи не на перше місце проблему 
перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу. 

Отже, проблема удосконалення управління навчанням кадрів, його відповідність вимогам ринкової економіки є однією з 
актуальних завдань на сучасному етапі. Оскільки відбору найбільш кваліфікованих та здібних працівників недостатньо, керівництво 
повинно проводити програми систематичного навчання та підвищення кваліфікації, допомагаючи всебічному розкриттю можливостей 
працівників. Таке завдання стає перед компаніями будь-якої сфери економіки, а особливу актуальність набуває для організацій фінансової 
сфери, що має стрімкий розвиток в сучасній Україні.  

Дослідження зазначених питань проведено на базі однієї з провідних страхових компаній України ЗАТ «АСКА». На початку 2008 
р. число працівників компанії ЗАТ «АСКА» становило більше ніж 450 осіб. Освітня структура персоналу компанії не є однорідною (рис. 1). 

14%9%

22% 55%
Середня освіта
Спеціальна освіта
Неповна вища освіта
Вища освіта

 
Рис. 1. - Освітня структура персоналу ЗАТ «АСКА» [4] 

 
Серед керівників переважають співробітники, що закінчили вищі навчальні заклади більше 10 років тому, тому можна зробити 

висновок, що частка їх знань застаріла і потребує оновлення. Неповну вищу освіту мають ті, хто поєднує роботу в компанії з навчанням, а 
страхові агенти мають переважно середню або середню спеціальну освіту. 

                                                           
© Полянська Я.Л., Пащенко А.Ю. 2010 
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Для збереження конкурентних переваг ЗАТ «АСКА» організує безперервну систему професійного навчання працівників, а 
кількість його ступенів залежить від складності професії та спеціальності. Згідно з потребами компанії та вимогами сучасного страхового 
ринку формується програма перепідготовки кадрів, яку розробляє відділ з управління персоналом на 1 рік, консультуючись із лінійними 
керівниками і менеджерами вищої ланки. Тематичний зміст програми перепідготовки кадрів страхової компанії «АСКА» на 2009 р. 
включає чотири розділи: основи страхового права; основи теорії та практики страхування; основи психології та соціології; тренінги 
ділового спілкування [5, c. 92]. Важливим моментом є й те, що навчання здійснюється без відриву від роботи. 

Щодо визначення обсягу витрат на навчання, як відсотка від річного обороту, то слід відмітити, що компанія витрачає на 
перепідготовку та підвищення кваліфікації від 0,25% до 1% прибутку (у 2008 р. даний показник дорівнював 4,57 млн. грн.) [6]. Витрати на 
навчання плануються підрозділами і відділами компанії залежно від реальної необхідності та специфіки їх діяльності. До числа витрат на 
навчання відносяться: вартість власного курсу навчання, розробки програми, роботи викладачів і консультантів, оплата праці учасників 
курсу. 

Для оцінки ефективності навчання існують різні методики, найбільш поширеними з яких є наступні.  
Методика Дональда Кіркпатріка передбачає оцінку за чотирма рівнями із інтервалами часу: перший рівень – емоційний 

(подобається – не подобається); другий – оцінки знань (професійне тестування); третій – рівень поведінки (на цьому рівні експертами 
оцінюється те, як змінили учасники навчання свою поведінку); четвертий рівень – результату (проводиться експертна оцінка з метою 
визначення впливу змін на ефективність діяльності організації в цілому).  

Методика Джека Філіпса заснована на розрахунку економічної ефективності як «повернення від інвестицій в людський капітал» 
за формулою:  

100,%
навчанняВартість

КорисністьROI ⋅=  [3, c. 224]. 

Але такий підхід може бути використаний, коли економічні ефекти від навчання будуть очевидні, та піддаються вимірюванню та 
оцінці. 

За методикою біпараметричної оцінки МакГі досліджується результативність і ефективність навчання, зокрема їх оптимальне 
поєднання - продуктивність навчання. Але визначення абсолютного значення ефекту дозволяє лише з'ясувати тенденції, масштаб і напрям 
ефекту від навчання, тому доцільно зіставляти значення ефекту з витратами, які направлені на перепідготовку та підвищення кваліфікації 
персоналу. 

Найбільш детальна та точна оцінка ефективності навчання може бути проведена лише із застосуванням комплексу методик, 
наприклад, методики Кіркпатріка і обчисленні показника економічної ефективності ROI (згідно з методикою Джека Філіпса). 

З використанням трьох критеріїв методики Кіркпатріка для оцінки ефективності від програм навчання на прикладі ЗАТ «АСКА» 
здійснено вибіркове обстеження працівників (опитано 70 працівників всіх підрозділів компанії ). Вибірка репрезентативна, дозволяє 
вирішити поставленні завдання дослідження і зробити обґрунтовані висновки. План збору даних представлений в таблиці 1, а результати 
анкетування в таблиці 2. 

 
Таблиця 1 

План збору даних обстеження персоналу ЗАТ «АСКА» 

Напрямок Мета Заплановані 
результати 

Методи збору 
інформації 
(джерела) 

Термін проведення Відповідальний 
виконавець 

Реакція учасників і 
задоволеність 
тренінгом 

Забезпечити 
позитивну реакцію 
на запропоновані 
матеріали і 
зворотній зв’язок 

4-5 балів- середній 
рейтинг 
задоволеності 
матеріалами  

Анкетування 
(учасники семінару) 

По закінченню 
тренінгу Бізнес-тренер 

Знання 

Удосконалення 
знань і навичок за 
темами:  
1. Страхове 
шахрайство. 
2. Управління 
ризиками. 3. 
Планування 
страхових резервів 

4 бала –середній бал 
за тест, 3 бала – 
середній бал на 
початок тренінгу 

Тест проводиться 
бізнес-тренером 
(учасники семінару) 

У перебігу тренінгу 
та по його 
закінченню 

Бізнес-тренер 

Поведінка 

Застосування 
отриманих знань у 
відповідних 
ситуаціях 

3 – 4 бали – 
середній рейтинг 
застосування знань 
на практиці 

Анкетування 
учасників  
проводиться 
менеджером з 
персоналу 

Після трьох місяців 
по закінченню 
тренінгу 

Менеджер з 
персоналу головної 
компанії 

Таблиця 2 
Результати анкетування «Задоволеність працівників навчальною програмою» 

Відношення працівників, % 
№ Результат Позитивно Негативно Не має 

значення 
1. Оснащення навчального процесу 80 - 20 
2. Практична корисність семінару 60 10 30 
3. Доступність викладання матеріалу  100 - - 
4. Взаємозв’язок теорії та практики 70 10 30 
5. Можливість використання отриманих  

матеріалів на практиці 50 - 50 

6. Можливість «показати» себе 30 20 50 
7. Підвищення професійних навичок 70 - 30 

 
Аналіз даних таблиці 2 і узагальнення результатів дослідження дають підставу стверджувати, що відношення співробітників 

страхової компанії до навчальних програм, які проводяться, є позитивним, оскільки загальний відсоток задоволеності від пройденого 
навчання складає 67% (середній показник). 
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Щодо страхового шахрайства, яке викликане невчасним визначенням недобросовісних клієнтів, був визначений ROI. В середньому 
витрати з причин страхового шахрайства однієї філії в рік складають 560 тис. грн. (у розрахунок включені показники 37 філії); витрати 
компанії на випадки страхового шахрайства в місяць на одну філію дорівнювали 46,67 тис. грн. [7]. 

З метою скорочення даного виду витрат, керівництво прийняло рішення провести навчання працівників за напрямками, що вказані 
у табл. 1: страхове шахрайство, управління ризиками, планування страхових резервів. Після проведення навчання очікувалось зниження 
витрат, обумовлених роботою з недобросовісними клієнтами, до 33,5 тис. грн. в місяць на одну філію. За підсумками перепідготовки та 
підвищення кваліфікації персоналу був отриманий наступний результат: 

( ) %
Ф

ФФЗ`-ЗROI 100⋅
−⋅

= , 

де  З – витрати компанії, які пов’язані зі страховим шахрайством;  
З` - очікуваний розмір витрат на випадок страхового шахрайства після навчання персоналу; 
Ф – кількість філій компанії. 

( ) %32100
37

37373,35-4,67ROI =⋅
−⋅

=  

Загальний результат від проведення навчальної програми персоналу представлено в табл. 3. 
За час навчання працівників значних змін в обсягах виробництва, скорочення інших статей витрат не відбулося. Згідно з даними 

табл. 3 показники за трьома напрямками оцінки за методикою Д. Кіркпатріка входять до запланованих інтервалів. Це дозволяє зробити 
висновок, що необхідних результатів вдалося досягти завдяки проведенню відповідної програми навчання (зниження витрат відбулося до 
33,5 тис. грн., ROI = 32%).  

Для оцінки зміни об'єктивних показників роботи спеціалістів після проходження навчання були проведені дослідження, в яких 
розглянуто взаємозв'язок між навчальними програмами і обсягом продажу страхових полюсів обов’язкового страхування автоцивільної 
відповідальності (ОСАГО). На рис. 2 відображено динаміку збору страхових премій, а на рис. 3 - проведення навчальних заходів серед 
співробітників компанії. 

Таблиця 3 
Результати проведеної програми навчання персоналу 

Напрямок оцінки Параметри  Результати бали (за 5-бальною школою) 
Нова інформація 4,3 
Бажання застосовувати отримані знання 5,0 
Зміст програми навчання 4,8 
Задоволеність матеріалами навчання 3,7 
Забезпечення умов проведення тренінгу, 
бал 3,5 

Реакція учасників 

Середній бал 4,3 

Знання Результати тестування по закінченню 
тренінгу 4,3 

Поведінка Результати анкетування працівників 3,5 
 

Аналіз рисунків 2 і 3 показує тенденцію збільшення страхових премій після проведення заходів перепідготовки та підвищення 
кваліфікації персоналу. В структурі портфеля ЗАТ «АСКА» 47% складають договори ОСАГО, пік продажів яких приходиться на початок 
зимових та літніх місяців. Тому напередодні даних періодів проводитися планомірна підготовка кадрів до даного періоду. Таким чином, 
співробітники проходять підготовку перш, ніж зіткнутися з потребою в її проходженні, тим самим їх компетенція, знання, уміння не 
викликають сумніву у страхувальників, унаслідок чого збільшується кількість договорів, що укладаються, і прибуток страхової компанії 
«АСКА».  
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Рис. 2. - Аналіз динаміки страхових премій згідно з договорами ОСАГО,грн. 
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Рис. 3. - Проведення навчальних заходів ЗАТ «АСКА», кількість занять 
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З метою всебічної оцінки ефективності внутрішнього корпоративного навчання була розроблена і реалізована за допомогою методу 
динамічного програмування програма розподілу інвестицій на розвиток персоналу для забезпечення здобуття максимального прибутку 
унаслідок здійснення даного заходу.  

Завданням реалізації моделі став розподіл 28 тис. грн., які були виділені керівництвом компанії у четвертому кварталі 2008 р., на 
навчання між трьома відділами таким чином, щоб компанія в цілому отримала найбільший прибуток. Залежність прибутку від виділених 
грошових коштів приведена в таблиці 4, а результат, отриманий внаслідок реалізації моделі – в таблиці 5. 

Таблиця 4 
Залежність прибутку від капіталовкладень, тис. грн. 

Очікуваний розмір прибутку за окремими відділами Обсяги  
капіталовкладень планово-фінансовий  страхування  

фізичних осіб 
страхування  

юридичних осіб 
7 9 12 14 
14 12 17 16 
21 18 16 26 

 
Таблиця 5 

Оптимальні обсяги капіталовкладень за підрозділами, тис.грн. 
Підрозділ Виділений обсяг вкладень. Обсяг прибутку 

Планово-фінансовий відділ 7 9 
Відділ зі страхування фізичних осіб 14 20 
Відділ зі страхування юридичних осіб 7 11 
Всього 28 40 

 
Таким чином, застосування практики вимірювання результату, обумовленого проведенням заходів системи перепідготовки та 

підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів, направлено на своєчасне забезпечення підприємства персоналом, яке в кількісному та 
якісному аспектах відповідає вимогам у сфері послуг та сприяє підвищенню ефективності функціонування системи навчання. Розглянуті 
методики передбачають реалізацію трьох напрямків: перше – пов’язане з оцінкою кадрового потенціалу компанії та можливостями його 
розвитку, друге – пов’язане безпосередньо з системою навчання, а третє – з оптимальним розподілом інвестицій у перепідготовку та 
підвищення кваліфікації працівників між підрозділами компанії. З метою вдосконалення управління навчанням керівників і спеціалістів 
треба застосовувати наукові принципи організації процесу підвищення кваліфікації, а також принципи та рекомендації щодо формування 
ефективної системи навчання, зокрема принцип системності, безперервності, цілеспрямованості, індивідуалізації, перспективності, 
оптимізації, економічності, адаптивності, оптимального поєднання теоретичного і практичного навчання, ритмічності і систематичної 
оцінки результатів діяльності персоналу після проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглядається необхідність безперервного розвитку персоналу як головного чинника забезпечення конкурентоспроможності 
компанії на ринку послуг. Для визначення ефективності системи навчання персоналу необхідно вимірювати результати отримані після 
перепідготовки та підвищення кваліфікації. Автори пропонують використовувати комбінацію елементів методик Д. Кіркпатріка і Дж. 
Філіпса та метод динамічного програмування для комплексної оцінки системи навчання персоналу. Ефективність системи 
внутрикорпоративного навчання розглянуто на прикладі ЗАТ «АСКА». 
Ключові слова: розвиток персоналу, комплексна оцінка системи навчання персоналу, система внутрикорпоративного навчання  
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматривается необходимость непрерывного развития персонала как главного фактора обеспечения конкурентоспособности 
компании на рынке услуг. Для определения эффективности системы обучения персонала необходимо измерять результаты, полученные 
после переподготовки и повышения квалификации. Авторы предлагают использовать комбинацию элементов методик Д. Киркпатрика и 
Дж. Филипса, и метод динамического программирования для комплексной оценки системы обучения персонала. Эффективность системы 
внутрикорпоративного обучения рассмотрена на примере ЗАО УАСК «АСКА». 
Ключевые слова: развитие персонала, комплексная оценка системы обучения персонала, система внутрикорпоративного обучения 
SUMARRY 
In article the need for a steady development is consider as the labour resource, which it is a significant factor for the ensuring of competitive company 
on a market of services. For determination of the efficiency of the training system for the managers and the specialists is need to measure results 
which have been getting after retraining and raising the level of one's skill. Authors suggest using the combination of elements into methodology of 
D. Kirkpatrika and Dzh. Filipsa and a method of the dynamic programming to the complex estimation of the training system of the personnel. 
Efficiency of the training system is considered by the example of СJSC UJSCI «ASKA». 
Keywords: personnel development, complex estimation of system of training to the personnel, system intracorporate training 
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МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ  УКРАЇНИ 
 
Б.С .Серебренніков,к.е.н, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
І.В. Сегеда, здобувач Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»  ⋅  

 
Стратегічним орієнтиром екологічно безпечного сталого розвитку (ЕБСР) енергетики в ХХІ столітті є оптимізована комплексна 

збалансована система чотирьох “E”: енергетика – економіка – енергоефективність – екологічна сумісність [1, с.175]. Характеризуючи 
розвиток енергетичної сфери України, слід насамперед відмітити ту визначальну роль, яку відіграє електроенергетичний комплекс в 
забезпеченні ЕБСР. За даними [2, с.220] із загальних обсягів шкідливих викидів, які створюють енергопідприємства, 30% припадає на 
теплоенергетику. Потужні ТЕС викидають в атмосферу близько 30% твердих речовин, 63% сірчаних сполук і 57% оксидів азоту. Одним із 
вагомих факторів негативного впливу ТЕС на стан навколишнього природного середовища (НПС) є використання вугілля низької якості 
(3900-4600 ккал/кг). Погіршення якості вугілля призводить до збільшення витрати електроенергії на власні потреби на 1,0-3,5 %, 
використання газомазутного палива для підсвічування до 30-35 % по теплу, зниження ККД котлоагрегата на 2-3 %, прискорення зношення 
обладнання, погіршення екології. 

Згідно основних положень «Енергетичної стратегії України до 2030 року» [3] гарантування ЕБСР енергетики можливо лише за 
наступними напрямами:  

– зменшення рівня енергетичної залежності країни від зовнішніх поставок палива (природний газ, нафта, уран) з 54,5% у 2005 році до 
11,7% – у 2030 році, у тому числі – за рахунок збільшення використання власного вугілля, урану, газу, нетрадиційних і відновлюваних 
джерел енергії, видобутку українськими компаніями нафти і газу за межами України; 
– збільшення виробництва електроенергії на власному паливі з 42% у 2005 році до 91,8% – у 2030 році; 
– диверсифікації джерел і маршрутів постачання природного газу та нафти в т.ч. через участь України у міжнародних проектах, 

зокрема розроблення нафтогазових родовищ і розвитку нафтогазової інфраструктури за кордоном; 
– участі в міжнародних енергетичних проектах; 
– створення в країні стратегічного резерву нафти та природного газу для використання у надзвичайних ситуаціях та ринкового 

регулювання цін та підвищення ефективності експортно-імпортних операцій на електроенергетичному ринку (ЕР). 
Відносно останнього положення слід відмітити, що при розгляді техніко-економічних аспектів експортно-імпортних операцій на 

ЕР поза увагою залишається системна оцінка факторів впливу на реалізацію експортного потенціалу (ЕП). В [4] досліджуються 
математичні моделі визначення енергетичної дефіцитності та надлишковості енергосистеми. Разом з тим, недостатньо уваги приділено 
економічним проблемам експорту електроенергії (ЕЕ), зокрема ціновому фактору. Проблемам порівняльного аналізу варіантів технічного 
забезпечення експорту ЕЕ з України присвячена публікація [5], де наводяться переваги побудови вставок постійного струму для здійснення 
експорту в UCTE при збереженні синхронної роботи енергосистем України та Росії [5]. Разом з тим, в [6] зазначається можливий ризик 
економічної недоцільності інвестицій у поставки постійного струму в разі реалізації проекту інтеграції України з UCTE методом 
синхронізації енергосистем.Електоенергія вироблена Україною не відповідє загальноприйнятим стандартам: електроенергія з амплітудою 
коливання 1,2 Гц  не користується попитом у європейських споживачів. . Зважаючи на це можливості експорту електроенергії 
безпосередньо залежать від можливостей доведення його якості до європейського стандарту, що не припускає відхилення від стабільної 
частоти 50 Гц більше ніж в 0,2 Гц (в Україні періодичне падіння частоти до критичного рівня 49,2 - 49,3 Гц).  В [7] наводяться деякі 
елементи конкурентного механізму експорту ЕЕ, а також фрагментарно окреслено аспекти визначення рівня експортних цін. Проблеми 
конкуренції між Україною та Росією щодо експорту ЕЕ в країни Європи піднімаються в [8]. Разом з тим, дискусійний характер комплексу 
питань, пов’язаних з визначенням напрямів, механізмів розвитку та реалізації ЕП електроенергетики України потребують подальшого 
дослідження.  

Саме тому актуальним є вирішення таких питань теоретичного та практичного характеру: визначення факторів впливу на 
реалізацію ЕП; розробка економічної моделі ЕП; визначення напрямів розвитку та шляхів оптимізації ЕП підприємств електроенергетичної 
галузі України в системі забезпечення ЕБСР. 

Показники ЕП. При оцінці ЕП електроенергетики варто розрізняти дві його сторони: внутрішній та зовнішній ЕП. Під внутрішнім 
ЕП будемо розуміти систему техніко-економічних показників галузі, що характеризують обсяг електричної потужності (ЕЛП) та ЕЕ, який 
може бути експортований з країни протягом певного періоду за умов повного задоволення внутрішніх потреб. В свою чергу, внутрішній ЕП 
доцільно розділяти на максимальний та оптимальний характер. Оптимальний ЕП електроенергетики пропонується визначати виходячи з 
системи критеріїв оптимальності забезпечення ЕБСР: цільовий дохід/прибуток від експорту; бажана частка ринку в країнах-імпортерах; 
раціональне споживання вичерпних первинних енергоресурсів; раціональна експлуатація генеруючих та транспортувальних потужностей; 
мінімізація екстернальних витрат (негативних наслідків для НПС, зниження рівня енергетичної та економічної безпеки тощо) всередині 
країни; забезпечення певного доцільного резерву генерації ЕЛП та ЕЕ; збалансованість структури експорту ЕЕ за частками країн-імпортерів 
тощо. Наведений перелік не претендує на вичерпність і може бути розширений та деталізований. 

Зовнішній ЕП характеризує обсяг ЕЛП та ЕЕ, який може бути імпортований потенційними країнами-імпортерами протягом 
певного періоду (напр., року) і є похідним від співвідношення попиту та пропозиції ЕЛП та ЕЕ в даних країнах. Разом з тим, варто 
зазначити, що прогнози відносно зростання виробництва ЕЕ та її експорту протягом 2015-30 рр., наведені в [9], є сумнівними навіть за 
песимістичним сценарієм, що пояснюється вкрай високим рівнем фізичної зношеності основних генеруючих та передавальних фондів [10]. 
Однією з головних причин даної проблеми є низький інвестиційний потенціал ЕП відносно необхідного обсягу капіталовкладень у техніко-
технологічне оновлення. Також існують певні проблеми, пов’язані з надійним забезпеченням електростанцій паливно-енергетичними 
ресурсами. 

Науковий та практичний інтерес представляють коефіцієнти покриття ЕП електроенергетики України (КСEP і) відносно потенційних 
країн-імпортерів, які пропонується визначати як співвідношення між внутрішнім (ЕР.I) та зовнішнім (ЕР.E і) ЕП щодо і-ї країни-імпортера: 

КСEP і = ЕР.I / ЕР.E і. Інтегральний коефіцієнт покриття ЕП (КІСEP) розраховується за формулою ∑
=

=
N

i
Ei.PI.P

I
CEP E/EK

1

, де N – кількість 

країн, яким Україна технічно спроможна експортувати ЕЕ. Причому теоретично );(К i CEP +∞∈ 0  й );(К I
CEP +∞∈ 0 . В ситуації, коли 

КІСEP > 1, відсутня необхідність нарощування внутрішнього ЕП країни, принаймні в коротко- та середньостроковому періодах, навпаки, 
існує проблема його реалізації. Коефіцієнт реалізації ЕП електроенергетики України (КREP) відносно країн-імпортерів, пропонується 
визначати як співвідношення між фактичними обсягами експортованої ЕЕ в країни-імпортери (VEE) та внутрішнім ЕП: КREP = VEE / ЕР.I, 

);(КREP 10∈ . 
Фактори впливу на ЕП. Оцінку ЕП варто здійснювати на основі системного підходу, що виявляється у визначенні дерева 

факторів формування ЕП електроенергетики та встановленні напрямів, характеру та сили їх впливу на результуючий показник та між 
собою. Причому вкрай важливо здійснювати оцінку величини ЕП в натуральній та грошовій формах, що пояснюється прагненням країни-
експортера, головним чином, максимізувати надходження та прибуток від експорту ЕЕ, чого можна досягти без збільшення фізичного 
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обсягу експорту за рахунок оптимізації експортної ціни. 
Факторами першого рівня, що впливають на внутрішній ЕП електроенергетики є наступні: обсяг діючих енергогенеруючих 

потужностей  (ЕГП) (РG); технічний стан ЕГП (TS); запаси первинних енергоносіїв на електростанціях (SP); втрати ЕЕ в ЕГП та лініях 
електропередач (ЛЕП) (LE); обсяг внутрішніх потреб в ЕЛП та ЕЕ (CI); обсяг резерву ЕГП для внутрішніх потреб (RG); обсяг резерву 
первинних енергоносіїв для внутрішніх потреб (RP); норматив накопичення ЕЕ (RS); пропускна спроможність магістральних ЛЕП (CT). 

Зовнішній ЕП електроенергетики визначається наступними факторами: потреби в ЕЕ країни-імпортера (CE); обсяг виробництва ЕЕ 
в країні-імпортері (GE); ціна (абсолютна та відносна в порівнянні з конкурентами) імпортної ЕЕ (WE); ціна на ЕЕ внутрішнього виробництва 
країни-імпортера (WІ); ціни на енергоресурси-замінники ЕЕ (WS); курс національної валюти по відношенню до валют країн-імпортерів ЕЕ 
(RE); якість ЕЕ (QE); надійність енергопостачання (DE). На даному етапі абстрагуємось від технічних варіантів та параметрів організації 
експорту ЕЕ, зокрема фактору частоти в енергосистемі, що може непрямо впливати на реалізацію ЕП. Це пояснюється тим, що наразі 
Україна спроможна експортувати ЕЕ в країни Європи через Бурштинський енергетичний острів, працюючий в паралельному режимі з 
UCTE, та країни СНД, зокрема, Росію, з енергосистемою якої українська також працює в паралельному режимі. Варто зазначити, що на 
зовнішній ЕП також впливають геополітичні та геоекономічні інтереси (ξ), які важко піддаються вимірюванню, проте характеризуються 
суттєвим впливом на процеси та ефективність зовнішньої торгівлі (напр., імовірні економічні конфлікти між Україною та Росією, які є 
конкурентами в експорті ЕЕ на ринки країн ЄС [8]); екологічні інтереси країни-імпортера (λ). Також практичний інтерес представляє аналіз 
передумов та ефектів в ситуації, коли країна, що характеризується надлишковими ЕГП та потенціалом виробництва ЕЕ, виступає її 
імпортером (наприклад, Польща) або експортером та імпортером одночасно (наприклад, Росія). Наведені фактори можуть виступати 
об’єктами моніторингу з метою забезпечення виваженого управління розвитком та реалізацією ЕП. 

Для аналізу ЕП електроенергетики можливо використовувати модель, що в узагальненому вигляді може бути представлена 
функціоналом множини вищенаведених факторів. Аналіз ЕП з метою визначення залежності його вартісного показника від складових 
функціоналу містить два головних етапи: аналіз чутливості до впливу зміни факторів ЕП; оптимізація функціоналу з метою реалізації 
стратегій розвитку ЕП та пошуку екстремуму, що забезпечує вибрану стратегію. 

Економічна модель ЕП. Формування адекватної моделі ЕП потребує аналізу значного масиву даних стосовно факторів ЕП, тому, 
в першому наближенні доцільно скористатись спрощеною економічною моделлю. Для цього введемо наступні змінні: 

− максимально можливий обсяг виробництва ЕЛП та ЕЕ в енергосистемі країни-експортера VG = F(РG; ТS; SP; RG; RР; RS); 
− обсяг дефіциту ЕЛП та ЕЕ в країнах-імпортерах, який планується покривати імпортом 

VD = F(CE; GE; WE; WІ; WS; RE; QE; DE; ξ; λ); 
− коефіцієнт потенційного попиту країн-імпортерів відносно країни-експортера (напр., України) (kD), що являє собою 

співвідношення kD = VD / (VG - CI), скореговане на коефіцієнт втрат ЕЕ. Причому );(kD +∞∈ 0 ; 
− поправочний коефіцієнт реального попиту країн-імпортерів по відношенню до конкретної країни-експортера (kR). Причому 

очевидно, що kR ≤ (VG - CI) / VD, скорегованого на коефіцієнт втрат ЕЕ, а );(kk RD 10∈⋅ . 
Варто зазначити, що достатньо жорстким обмеженням в реалізації ЕП може бути пропускна спроможність магістральних ЛЕП. 

Разом з тим, враховуючи відносну керованість даним фактором, можна знехтувати ним при оцінці ЕП в середньо- та довгостроковому 
періодах. З урахуванням вищевикладеного представимо спрощену економічну модель внутрішнього ЕП країни-експортера у вигляді 
функціоналу: 

EP.І = F(VG; LE; CI) = (VG(1 - LE) - CI), (1) 
Внутрішній ЕП згідно (1) варто розглядати з точки зору максимального та оптимального його значення (напр., за запропонованими 

вище критеріями оптимальності). Зовнішній ЕП корегується з урахуванням kD та kR: 
EP.Е =  (VG(1 - LE) - CI)kD kR. (2) 

Внаслідок нескладного математичного перетворення формули (2) шляхом заміни kD відповідною розрахунковою формулою, 
отримуємо EP.Е = VD kR. Дана особливість обумовлює доцільність аналізу комплексу факторів впливу на kR, або, іншими словами, на реальні 
обсяги експорту ЕЕ. Враховуючи товарну специфіку ЕЕ, зазначимо, що одним з ключових інструментів конкуренції на міжнародному ЕР та 
реалізації ЕП є ціна та цінова політика. 

Вартісну оцінку ЕП з урахуванням узгоджених експортних цін на ЕЕ для окремих країн-імпортерів (PE і) та відповідних часток 
експорту в країни-імпортери (dE і) від загального обсягу експорту можна здійснювати за формулою: 

∑
=

=
N

1i
RDIEGiEiEP.E )k)kC - )L - (1((VdPE . (3) 

Оперуючи чисельними значеннями факторів ЕП та враховуючи тенденції їх зміни, можна оцінити внесок кожної складової та 
провести процедуру оптимізації, що здійснюється ітераційним методом послідовної апроксимації, яка передбачає зміну параметрів 
функціоналу, обчислення вихідної реакції EP.Е та формування цільової функції. 

Вплив факторів на розвиток ЕП. Зробимо модельний розрахунок ЕП електроенергетики по формулі (3) за даними щодо роботи 
Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України за 2007 р. [11]. 

Таблиця 1. 
Показники роботи ОЕС України за 2007 р. 

Показник Одиниця виміру Значення 
Обсяг виробництва ЕЕ електростанціями, які входять до ОЕС млрд кВт-год 195,13 
Споживання ЕЕ (нетто) галузями національної економіки та 
населенням млрд кВт-год 148,34 

Загальні втрати ЕЕ - 0,1926 * 
Середня ціна на експортну ЕЕ дол./кВт-год 0,029 ** 
kD kR - 1*** 
ЕП електроенергетики України млн дол. 266,8 

Прим.:* - власні розрахунки; ** - середньозважена експортна ціна ЕЕ за 2006 р.; *** - враховуючи фактичні обсяги експорту ЕЕ за певний 
період часу (рік), kD kR → 1, що обумовлюється наперед укладеними контрактами на поставку визначених обсягів ЕЛП та ЕЕ та 
відповідними обсягами їх виробництва в країні-експортері, для виконання договірних зобов’язань. 

Разом з тим, ЕП є не статичним, а динамічним показником, кількісні параметри якого залежать від розвитку факторів ЕП. З метою 
аналізу впливу окремих факторів на показник ЕП проведемо відповідні розрахунки, послідовно змінюючи значення одного з факторів при 
незмінних інших та представимо їх графічно за допомогою сімейства кривих імовірного розвитку у вигляді приростів ЕП відносно 
значення 2007 р. (рис. 1). Значення приростів споживання та втрат ЕЕ наведені по модулю, оскільки розглядаються варіанти їх від’ємного 
приросту. 
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Рис. 1. - Вплив зміни факторів на розвиток ЕП 

Як видно з графіку (рис. 1) найбільш суттєво на розширення внутрішнього ЕП електроенергетики впливають нарощування обсягів 
виробництва ЕЛП та ЕЕ і скорочення обсягів їх внутрішніх потреб, з лінійними коефіцієнтами еластичності ЕП по відношенню до змін 
даних факторів відповідно 29,33% та 28,33%. Значно менший вплив спричиняють ціна та втрати ЕЕ, з коефіцієнтами еластичності 
відповідно 1% та 4%. В цьому контексті варто розглянути наявні тенденції та імовірні напрями розвитку ЕП електроенергетики України. 

Напрями розвитку ЕП в контексті забезпечення ЕБСР. Розвиток ЕП, особливо в галузях промисловості, що суттєво впливають 
на стан НПС, зокрема, в електроенергетиці, на нашу думку, слід оцінювати в контексті забезпечення реалізації стратегії ЕБСР. Не 
заперечуючи в цілому доцільності розвитку ЕП національної економіки, зокрема, електроенергетики, вважаємо за необхідне в подальшому 
адаптацію методичного інструментарію для здійснення системної оцінки раціональності розвитку та реалізації ЕП в тій чи іншій галузі 
економіки в трьох вимірах: економічному, екологічному та соціальному. Можна очікувати, що здійснення такого аналізу дозволить 
оптимізувати напрями розвитку та структуру ЕП національної економіки в галузевому, регіональному розрізах та робити науково 
обґрунтований вибір напрямів та масштабів реалізації ЕП з метою забезпечення ЕБСР. 

Оцінка впливу основних регульованих факторів на показники ЕП є недоцільною без урахування реальних та перспективних 
ресурсно-виробничих, інфраструктурних, ринкових можливостей, а також часового періоду, необхідних для здійснення зазначених змін. Їх 
визначення необхідне для розробки оптимальної стратегії розвитку ЕП шляхом реалізації комбінації відповідних напрямів. 

Очевидно, що нарощування обсягів виробництва ЕЛП та ЕЕ може потребувати значних фінансових, матеріально-сировинних та 
часових ресурсів і спричинятиме додаткове навантаження на НПС територій. Разом з тим, даний напрям розвитку ЕП варто розглядати 
лише за умов якісного покращення техніко-технологічного рівня та безпеки ЕГП. 

Не викликає сумніву раціональність скорочення рівня технологічних втрат та обсягів питомого та загального споживання ЕЕ, яке 
доцільно розглядати через призму впровадження програм енергозбереження, енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій у 
промисловості, комунально-побутовому секторі, що забезпечуватимуть позитивні ефекти зменшення енергомісткості продукції, 
національної економіки в цілому, як наслідок, – зростання ЕП, конкурентоспроможності, скорочення негативного впливу на НПС тощо. 
Разом з тим, цей шлях також потребує масштабних інвестицій і може реалізовуватись головним чином в середньо- та довгостроковому 
періодах. Також важливо зазначити, що вищенаведені напрями розглядаються як пріоритетні перш за все з точки зору забезпечення 
загального розвитку енергетики, інших галузей економіки України, а не ЕП.  

Оптимізація ціни, на відміну від попередніх варіантів розвитку ЕП практично не потребує фінансових, матеріально-сировинних та 
часових ресурсів і може реалізовуватись в коротко- та середньостроковому періоді. Одним з перспективних її методів є цінові аукціони, які 
дозволяють заключати експортні контракти за найвищими можливими на торгах цінами. Причому як експеримент пропонується 
використовувати, так звані, голландські аукціони, які проводяться починаючи з максимальної стартової ціни з подальшим зниженням до 
першого запиту на купівлю. 

Виходячи з постулатів стратегії забезпечення ЕБСР та враховуючи, що країна-експортер може певною мірою управляти факторами 
VG, LE, CI, WE, RE, QE, DE, можна зробити висновок про доцільність оптимізації ЕП електроенергетики України в коротко- та 
середньостроковому періодах шляхом одночасної реалізації трьох останніх напрямів розвитку ЕП та електроенергетичного сектору в 
цілому. Причому, враховуючи що однією з головних цілей експорту ЕЕ є забезпечення додаткового прибутку, в короткостроковому періоді 
особливу увагу слід приділити оптимізації експортних цін, що є нижчими порівняно з середньоєвропейськими приблизно в 3,5-5 разів. 

Висновки 
1. Запропоновані оціночні показники, коефіцієнти покриття і реалізації, критерії оптимальності надають методичні основи для 

аналізу та оптимізації ЕП електроенергетики. 
2. Систематизація факторів та характеристика їх впливу на ЕП дозволяють визначити потенційні об’єкти моніторингу, аналізу та 

управління з метою розвитку ЕП електроенергетики.  
3. Визначення економічної моделі ЕП та аналіз її чутливості до змін елементів дозволяє кількісно оцінити їх вплив на потенційно 

можливі доходи від експорту ЕЕ. 
 
РЕЗЮМЕ 
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In the article the actual questions of evaluation methodology of electroenergy export potential are reflected in the system that provids ecologically 
safe steady development of energy in Ukraine. 
Keywords:  export potential, sustainable development, electric power industry 
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ДЕРЖАВНА ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА І РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
К. І. Ткач  ⋅  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Промислова 

політика, як діяльність держави, безпосередньо пов'язана із визначенням пріоритетів розвитку національної економіки, набуває своєї 
закінченої форми у підтримці галузей, які відіграють ключову роль у розвитку продуктивних сил країни. У такій ролі політика виступає 
одночасно як реакція на об'єктивно сформовану спеціалізацію національної економіки і як цілеспрямована діяльність з її зміни. 

Розглядаючи з такого погляду економіку України, варто зазначити, що об'єктивні основи її спеціалізації в зовнішньоекономічній 
діяльності й міжнародному поділі праці були визначені характером розміщення продуктивних сил, який загалом склався в радянський 
період її історії. У той же час, з погляду завдань, визначених курсом на євроінтеграцію країни, сьогодні першочерговим завданням є 
корінна модернізація виробництва. 

Це, у свою чергу, передбачає, з одного боку, якісне вдосконалення виробничих процесів у галузях, які є локомотивами національної 
економіки. З іншого боку, перехід до досконалішої структури економіки, де роль локомотивів розвитку виконують галузі машинобудівного 
комплексу. 

У такому контексті хімічна промисловість становить особливий інтерес як у силу свого місця у спеціалізації продуктивних сил 
країни, так і з погляду тих можливостей, які вона відкриває для подальшої структурної модернізації національної економіки,  її переходу до 
інноваційного типу розвитку. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років, у яких започатковано розв’язання даної проблеми. Виділення невирішених 
раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття. Проблеми розвитку хімічної промисловості України розглядали 
Д. Гордейчук, А. Жаліло, К. Кучер, Е. Лапін, В. Новицький, Д. Рябкова, А. Самофалов, Н. Стецун, М. Янковський, А. Яценюк та інші. 
Водночас, треба визнати, що можливості вітчизняної хімічної промисловості, як локомотива економічного розвитку, залишаються 
недооціненими. Свідоцтвом цього, зокрема, є низька активність держави і самих виробників хімічної продукції в питаннях стандартизації 
останньої відповідно до вимог європейського ринку. Беручи до уваги значний експортний потенціал галузі, відсутність тут зваженої 
політики держави загрожує вже найближчим часом незворотними структурними змінами як у галузі, так і в економіці взагалі. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Зміни в галузевій структурі й перспективи розвитку хімічної галузі в 
контексті змін, які відбуваються на зовнішніх ринках, знаходяться в центрі уваги даної статті. Її метою треба вважати формування 
напрямків зростання державної активності по захисту інтересів вітчизняного хімічного виробництва. 

Виклад основного матеріалу. Розробка заходів промислової політики для хімічної галузі має виходити із трьох взаємозалежних 
обставин: 

1. Сформованої тут спеціалізації виробництва. Провідними підгалузями хімічного виробництва для України ще за радянських часів 
є: так зване виробництво основної хімії, лакофарбових матеріалів, синтетичних смол і пластмас, пластмасових виробів, а також хіміко-
фармацевтичний напрямок, який набув розвитку наприкінці 90-х років. 

Значні успіхи галуззю було досягнуто у виробництві шин для легкових автомобілів і добрив для сільського господарства. У цих 
товарних групах українські виробники широко представлені як на ринку країн СНД, так і на світовому ринку. 

При цьому в силу історичних особливостей розміщення продуктивних сил і кон'юнктури ринку базовими продуктами хімічної 
галузі України сьогодні є аміак і карбамід. З восьми великих виробників добрив в Україні шість спеціалізується на виробництві азотних 
добрив. 

Саме їхнє виробництво забезпечує суттєву питому вагу галузі в цілому у валових показниках національної економіки й 
експортному потенціалі країни. У докризовий період українські виробники цих товарів посідали 7-е місце на світовому ринку, виходячи з 
їхньої частки у показниках виробництва і продажів. Причому з торгівлі аміаком питома вага продажів вітчизняних підприємств галузі 
досягає 10% від загальносвітового показника [1, с. 13]. 

Українські підприємства експортують мінеральні добрива в 70 країн світу. До того ж, у роки пікових значень економічного 
зростання, темпи збільшення експорту добрив досягали у своїх щомісячних значеннях 120 тис. тонн аміаку, 260 тис. тонн карбаміду і 70 
тис. тонн аміачної селітри. До того ж, в окремі місяці експортна потреба в карбаміді покривалася поставками в обсязі 300–350 тис. тонн, а 
селітри до 130 тис. тонн [2, с. 23]. 

Усього ж виробництво мінеральних добрив в Україні зосереджено на 12 підприємствах хімічної галузі. Їхній виробничий потенціал 
дозволяє цілком задовольнити потреби внутрішнього ринку в добривах за умови стабільної і ритмічної закупівлі продукції. 

2. Необхідності диверсифікації виробництва продукції, освоєння нових напрямків діяльності як з урахуванням потреб розвитку 
внутрішнього ринку країни, так і нарощування експортних можливостей української економіки. 

Тут треба виходити з того, що можливості зростання галузі за рахунок подальшого екстенсивного використання факторів 
практично вичерпані. Це повною мірою стосується як внутрішнього, так і зовнішнього ринку. 

Сьогодні неможливо говорити про будь-яке довгочасне посилення позицій українських експортерів на зовнішньому ринку хімічних 
товарів через відсутність стратегії структурної перебудови національного хімічного комплексу. При цьому така стратегія зобов'язана 
передбачати: 
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• створення нових і модернізацію діючих виробництв, підвищення їх конкурентоспроможності; 
• зниження залежності від поставок імпортної сировини, перехід до експлуатації національних родовищ корисних копалин; 
• реконструкція діючих виробництв із метою зниження енергоємності і собівартості та підвищення якості продукції; 
• розширення асортиментів продукції, яка виробляється, та її стандартизацію відповідно до вимог європейського ринку. 
При цьому варто виходити з того, що прибуток, отриманий українськими підприємствами на зовнішніх ринках, має розглядатися і 

самими підприємствами, і державою як найважливіше джерело розвитку підприємств галузі. 
3. Потреби в радикальній інтенсифікації інвестиційних процесів на підприємствах галузі та суттєвого відновлення речовинної 

структури їх основного капіталу. Згідно з оцінками Міністерства промислової політики зношеність таких фондів у галузі становить 
приблизно 70% [3, с. 1]. 

У такому зв'язку заслуговують на увагу статистичні дані, які характеризують інвестиційну сферу галузі на момент входження 
економіки країни (і, відповідно, хімічної промисловості) у смугу економічного зростання, яка починається у 2000-х роках. 
Найважливішими в такому разі представляються такі характеристики: 

1) капітальні вкладення з розрахунку на одну гривню товарної продукції в хімічному комплексі склали 2,6 коп.; 
2) ступінь зношеності основних виробничих фондів досяг 51,4%, а машин і встаткування — 70,8%; 
3) кількість машин і встаткування з наднормативними строками експлуатації в галузі досягла 26,5% від їхньої загальної кількості; 
4) коефіцієнт ліквідації фондів досяг 1,3%, а коефіцієнт їх оновлення — 1,7%; 
5) відзначалося систематичне зростання вартості основних фондів, які перебувають на консервації (воно досягло 13,3% у 1999 р.) 

[4, с. 41–42]. 
Характеризуючи місце і роль хімічної промисловості у структурі національної економіки варто зазначити, що підприємства галузі 

забезпечують приблизно 6,5% обсягу ВВП України. На їхню частку доводиться 7% промислової продукції. На підприємствах галузі 
зайнято понад 200 тис. осіб, а з урахуванням коопераційних зв'язків з іншими галузями національної економіки хімпром ініціює зайнятість 
2,5 млн осіб [5, с. 11], займаючи приблизно чверть у загальній структурі міжгалузевого споживання промислової продукції [6, с. 5]. У низці 
випадків ці підприємства є містоутворюючими [3, с. 1]. При цьому на зарубіжних ринках реалізується 70% від виробленого галуззю [5, 
с. 11], що становить 8% від загального обсягу національного експорту [7, с. 92]. 

Більше того, у передкризовий період органи статистики фіксували безперервне збільшення кількості підприємств, пов'язаних з 
хімічним виробництвом. Нижче, у табл. 1 наведено показники, які відображають таке збільшення у період загального зростання економіки 
України. 

Таблиця 11 
Кількість підприємств хімічної галузі України у 2001–2005 рр. 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Підприємства хімічної галузі 2802 3060 3289 3419 3672 
Хімічне виробництво 1443 1542 1601 1641 1699 
Виробництво гумових і пластмасових виробів  1359 1518 1688 1778 1973 

Таблицю складено за показниками Держкомстату України [8, с. 106]. 
Варто зазначити, що найбільшими споживачами продукції українського хімпрому є Філіппіни, Аргентина, Чилі, Бразилія та Індія. 

Ринки ж країн Західної Європи і США залишаються загалом закритими для вітчизняної продукції. Тут активно застосовуються 
антидемпінгові санкції для захисту внутрішнього ринку. Але, навіть незважаючи на це, обсяг торгівлі хімічною продукцією між Україною 
та Європейським Союзом характеризується високими показниками. Так, наприклад, за підсумками 2006 р. він склав 2 млрд 637 млн 670 
тис. грн, або 10% від загального товарообігу [9, с. 4]. 

У таких обставинах виняткового значення набуває фактор підтримки національних виробників із боку держави. Причому 
підтримки, яка здійснюється специфічними методами, тобто засобами захисту економічних інтересів як на внутрішньому ринку, так і за 
межами національної юрисдикції. 

У зв'язку із цим велике значення має щільна координація діяльності державних і комерційних структур. 
Така координація в межах внутрішнього ринку регулюється у першу чергу завданнями підтримки конкуренції. Особливість 

реалізації такого курсу полягає в тому, що, незважаючи на значні потужності підприємств хімічної галузі, частково орієнтовані на 
зарубіжні ринки, Україна залишається привабливою для ввезення товарів за тими ж товарними групами, які сама експортує. Так, 
наприклад, за підсумками 2006 р. російські виробники селітри зайняли 25% українського ринку, реалізувавши тут 350 тис. тонн селітри [10, 
с. 3]. 

З іншого боку, значний потенціал зростання підприємств хімічної галузі відкривають нові форми організації виробничої й збутової 
діяльності в галузі. У такому зв'язку заслуговує на увагу пошук, який здійснюється у двох напрямках: 

1. Створення у 2008 р. «Хіміко-промислового альянсу» для управління корпоративними правами низки приватних підприємств 
галузі, об'єднаних загальною приналежністю [11, с. 4]. Зважаючи на закритий характер формування такої структури (засновником якої є 
кіпрська компанія) і відсутність достовірної інформації про її корпоративну місію, висновки про об'єктивний характер такого напрямку 
консолідації виробничих активів у галузі представляються передчасними. Однак, виходячи з досвіду розвитку таких же процесів у 
металургійній галузі, де поширення даної форми інтеграції було обумовлено пошуком кращих рішень між конкуруючими галузевими 
групами, слід очікувати розвитку схожого процесу й у середовищі хімічних підприємств України. Те, що така консолідація активів у 
хімічній галузі виявляє себе у формі підпорядкування єдиному контролю виробничих потужностей і науково-дослідного сектору (у нашому 
разі це 50% акцій ВАТ «Сєверодонецький науково-дослідний і конструкторський інститут хімічного машинобудування»), лише підсилює 
подібність процесів, які набирають темп у хімічній і уже остаточно оформилися в металургійній галузі. 

2. Комбінація державного і приватнопідприємницького інтересу призвела до появи в хімічній галузі України національних 
акціонерних компаній. Показовою щодо цього є ідея створення національної акціонерної компанії «Титан України», у рамках якої 
передбачається об'єднання низки великих підприємств, пов'язаних між собою технологічним ланцюжком. У нашому випадку такими 
підприємствами є: «Сумихімпром», «Кримський Титан», Запорізький титаномагнієвий комбінат, Вільногірський і Іршанський 
гірничозбагачувальні комбінати, а також низка менш значних виробничих одиниць. Через створення такої компанії у держави 
відкривається можливість контролювати не тільки 25% [12, с. 4] світового виробництва титаномагнієвих руд, але й суттєво впливати на 
інвестиційну політику підприємства. 

Такий вплив тим більше є необхідним через очевидну потребу в розвитку нових напрямків діяльності українських хімічних 
підприємств. Одним з них є виробництво двоокису титану, 50% якого (виходячи зі світової практики) використовується в лакофарбовій 
промисловості й 37% при виробництві пластику [12, с. 4]. Іншим прикладом, уже з області виробництва добрив, може бути інвестиційна 
програма «Стиролу» з випуску гранульованого карбаміду, яка, як планується, призведе до завантаження виробничих потужностей 
продуктивністю 700 тис. тонн карбаміду на рік [13, с. 4]. 

Значення узгодженої діяльності державних організацій і підприємств хімічної галузі збільшується через зростання потреби в 
удосконаленні виробничої інфраструктури галузі. Сьогодні цьому питанню не приділяється належної уваги. Як правило у сучасних 
наукових розробках і управлінських рішеннях галузі народного господарства і виробнича інфраструктура розглядаються ізольовано друг 
від друга. 

Тим часом, недостатня увага до галузевих особливостей виробничої інфраструктури формує цілком реальні обмеження для 
виробничої сфери, часто звужуючи використання капіталу в галузях і перешкоджаючи галузевому розвитку. Так, наприклад, низька 
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затребуваність карбамідо-аміачної суміші на внутрішньому ринку України обумовлюється відсутністю спеціалізованого транспорту 
(цистерн), через що її споживач виявляється змушеним займатися самовивозом продукції. 

Треба погодитися з тими, хто вважає завданням першорядної важливості посилення позицій українських підприємств-експортерів 
на зовнішніх товарних ринках, у тому числі й через посилення «економічної дипломатії» [14, с. 53]. 

Сьогодні основний обсяг роботи у цьому напрямку виконується торгово-економічними місіями, які є структурними підрозділами 
українських посольств. На них лягає основна відповідальність за реалізацію національних економічних інтересів на зовнішніх ринках. 

У затверджених Міністерством економіки і Міністерством закордонних справ у 2007 р. Генеральних директивах торгово-
економічним місіям передбачається сприяння українським компаніям усіх форм власності в реалізації зовнішньоекономічної діяльності й 
захисту їх інтересів за кордоном [15, с. 25]. 

Виняткового значення набуває оцінка стратегічних перспектив розвитку тих або інших ринків, які набирають силу тенденцій і 
закономірностей. Так, наприклад, політика країн Євросоюзу, яка спрямована на збільшення споживання так званого біопалива, відкриває 
певні перспективи перед українськими підприємствами. 

Справа в тому, що перехід на екологічно чисте паливо рослинного походження передбачає значне збільшення посівних площ під 
вирощування кукурудзи і рапсу, що у свою чергу спричиняє зростання споживання мінеральних добрив. Тим самим об'єктивно 
складаються сприятливі умови для перегляду антидемпінгової практики на одному із самих захищених заходами протекціонізму 
європейських ринків. 

Водночас, реалізація такого потенціалу представляється неможливою без суттєвих змін у стратегії самих підприємств і політиці 
держави в стандартизації продукції вітчизняних компаній. У першу чергу цей фактор заявляє про себе на європейському напрямку 
діяльності українських підприємств хімічної галузі. У 2003 р. Єврокомісія схвалила пропозиції з впровадження нової законодавчої базі ЄС 
у сфері хімічного виробництва. Відома як REACH, ця законодавча база регулює питання реєстрації, оцінки й авторизації хімічної продукції. 
Передбачається, що починаючи з 2009 р. дозвіл на імпорт і реалізацію на території Європейського Союзу хімічної продукції буде 
здійснюватися за правилами REACH, яка регламентує параметри більше 30 тис. хімічних речовин. Ключову роль у справі впровадження 
REACH відіграє Європейське агентство хімічних речовин (European Chemicals Agency — ECHA), яке почало діяти з 1 червня 2007 р. 

Тим часом, рівень готовності України до введення нових правил оцінюється як відносно низький. Зазначається, що Україна в 
даному питанні значно відстає від своїх основних конкурентів на європейському ринку — Росії, Китаю та Кореї [9, с. 4]. Дотепер не 
визначено державний орган, відповідальний за координацію роботи з адаптації українських підприємств новим європейським стандартам. 

Це вже в короткостроковій перспективі здатне викликати серйозні зміни у структурі й обсязі експорту українських підприємств 
хімічної галузі. Згідно з оцінками експертів, які виходять із середньорічних обсягів українського експорту в країни Європейського Союзу, 
починаючи з 2009 р. втрати для підприємств вітчизняної хімічної і нафтохімічної промисловості можуть скласти 1,1–1,2, а для 
металургійної промисловості — 700–800 млн дол. США [16, с. 4]. Ситуація ускладнюється ще й тим, що сукупна вартість реєстрації 
продукції і підприємств відповідно до правил REACH оцінюється для українських підприємств в 1 млрд євро. 

Висновки даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. У рамках промислової політики державі 
треба визначитися з тенденцією, яка намітилася в хімічній галузі, до диверсифікації діяльності провідних підприємств. Спроби освоєння 
нових видів продукції (наприклад, біопалива) заслуговують набагато більшої уваги з боку держави, ніж та, яка приділяється цьому питанню 
сьогодні. 

Іншим напрямком зростання активності держави в хімічній галузі, пов'язаним з реалізацією потенціалу галузі, який відкривається у 
зв'язку з особливостями попиту на внутрішньому ринку, є політика імпортозаміщення. Причому, хімічна галузь у такому разі демонструє 
якісну різноманітність підходів до вирішення традиційних проблем заміщення імпортних товарів вітчизняними. 

Важливим напрямком стимулювання інвестицій у хімічній галузі, формування тут фондів розвитку виробництва є подальше 
розкриття потенціалу акціонерної форми організації виробництва. У цьому зв'язку варто зазначити, що, незважаючи на здійснене 
акціонування абсолютної більшості підприємств хімічної галузі, треба виділити два напрямки, у межах яких відкриваються значні 
перспективи для розвитку як самих підприємств, так і галузі взагалі: 

1. Удосконалення корпоративного управління, під яким, як правило, розуміється впорядкування відносин між власниками 
підприємств. Змістовною стороною даного процесу є захист майнових прав власників і, насамперед, міноритарних акціонерів, формування 
механізмів протидіючих захвату власності. У сучасних умовах такий захват (який одержав назву рейдерства) широко використовується як 
форма так званого «поглинання» компаній і майна. 

Зважаючи на те, що найбільшу активність рейдери проявляють при захопленні найбільш ліквідних активів і майна перспективних 
компаній, захист прав акціонерів підприємств хімічної галузі набуває особливої значимості. У цьому зв'язку вдосконалення корпоративного 
управління має розглядатися як самостійний напрямок діяльності Міністерства промислової політики України. 

2. Використання фінансових інструментів, які полегшують доступ до позикових коштів, що дозволяють, у свою чергу, 
розширювати інвестиційну базу підприємств. У найзагальнішому вигляді даний ресурс може бути сформовано за рахунок трьох джерел: 

• довгострокових кредитів комерційних банків, які надаються на модернізацію та розвиток виробничої бази підприємств хімічної 
галузі; 

• боргових зобов'язань, які мають чітку цільову орієнтацію (наприклад, корпоративні облігації, кошти від яких спрямовуються на 
розвиток фондів підприємств або освоєння нових напрямків діяльності); 

• додаткових емісій акцій, метою яких є збільшення припливу коштів на розвиток компанії або розширення кола акціонерів за 
рахунок залучення так званого «стратегічного інвестора». 

 
РЕЗЮМЕ 
Аналізуються обставини, які спонукають державу до проведення такої промислової політики, зокрема в хімічній галузі України, яка б, з 
одного боку, стимулювала якісне удосконалення технологічних процесів у галузі, а з іншого боку — удосконалювала її структуру, 
диверсифікацію діяльності провідних підприємств, корпоративне управління. 
Ключові слова: промислова політика, хімічна промисловість, корпоративне управління  
РЕЗЮМЕ 
Анализируются обстоятельства, которые побуждают государство к проведению такой промышленной политики, в частности в химической 
отрасли Украины, которая бы, с одной стороны, стимулировала качественное усовершенствование технологических процессов в ней, а с 
другой стороны - совершенствовала ее структуру, диверсификацию деятельности ведущих предприятий, корпоративное управление. 
Ключевые слова: промышленная политика, химическая промышленность, корпоративное управления 
SUMMARY 
Circumstances which induce the state to the leadthrough of such industrial policy are analysed, in particular in chemical industry of Ukraine, which, 
from one side, would stimulate the high-quality improvement of technological processes in industry, and de autre part — perfected its structure, 
diversification of activity of leading enterprises, corporate management. 
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Развитие современного мира основано на прогрессе в научно-технологической и инновационной сферах. Этот процесс 
характеризуется значительной динамикой, скоростью изменений, которые подстегиваются нарастающей глобализацией экономической, 
политической и социокультурной жизни различных стран и регионов – независимо от уровня их развития.  

 Необходимость перехода к инновационной экономике, реализованная в промышленно-развитых странах, в некоторой степени 
признается и в нашей стране на государственном уровне. Однако на практике переход к инновационной экономике, по большому счету, не 
осуществляется ни на государственном, ни на региональном уровнях.  

Основные причины крайне низких темпов перехода к инновационной экономике следующие: невостребованность инноваций и 
новых технологий отраслями экономики;  

несовершенство законодательной базы для развития инновационно-технологической сферы; недостаточные усилия органов 
государственной власти в развитии инновационно-технологической сферы; неблагоприятная макроэкономическая среда для развития 
инновационных процессов; снижение потенциала науки страны (сокращение числа исследователей; уменьшение объема финансирования; 
уменьшение числа патентов).  

Такое положение требует скорейшего изменения роли науки и инновационно-технологической сферы в социально-экономическом 
развитии страны. Создание условий для развития инновационно-технологической сферы определяется наличием в стране и активным 
использованием комплекса факторов, обеспечивающих как генерацию новых научных идей и изобретений, так и эффективную реализацию 
их на рынке инноваций в интересах экономического роста и повышения качества жизни.  

Анализ последних исследований и публикаций.  Такие теоретико-практики как Питер Ф. Друкер, Джеймс Воркс, 
Кимберли Вотсон-Хемфилд, В.М. Анищик, А.В. Русецкий, Н.К. Толочко и др. уделяют большое внимание проблемам технологического 
развития. 

Цель данной статьи - анализ факторов, влияющих на инновационно-технологические достижения стран, в т.ч. и в Украине. 
В настоящее время в мировой экономике происходит постоянное возрастание веса и влияния высокотехнологичных разработок, в 

связи с чем возникает естественная задача исследования различных механизмов научно-технологического развития, которые соответствуют 
современным представлениям о научно-техническом прогрессе.  

Совокупность показателей, оценивающих инновационно-технологические достижения страны, выглядит следующим образом:число 
ПК на 1000 жителей; численность пользователей Интернетом на 1000 жителей; число Интернет — хостов на 10000 жителей; экспорт 
высокотехнологичных товаров, % от экспорта машинно-технической продукции; число официально зарегистрированных патентов на 1 млн 
жителей; число радиоприемников на 1000 жителей; число телевизоров на 1000 жителей; роялти и лицензионные платежи, долл. США.  

Для характеристики создания новаций используется показатель числа патентов, официально зарегистрированных резидентами 
страны.  

Распространение старых инноваций оценивается следующими показателями: экспорт высокотехнологичных товаров; роялти и 
лицензионные платежи; число бизнес — Интернет-серверов.  

Для инновационно-технологического развития страны требуется развитие различных способностей как у создателей новых 
технологий, так и у пользователей. Пожалуй, наиболее важными являются способности организовать постоянный поток новых инноваций. 
В данной статье способности оцениваются: числом персональных компьютеров, числом пользователей Интернетом, числом 
радиоприемников, числом телевизоров. [1,с.12-15] 

В качестве совокупности комплекса факторов, влияющих на показатели инновационно-технологических достижений страны, 
рассматриваются: суммарный показатель отражающий начальное, среднее и высшее образование, %; внутренние сбережения, % от ВВП; 
затраты на информационные технологии и коммуникации, % от ВВП; численность ученых и инженеров, занятых в НИОКР, на 1 млн чел.; 
затраты на НИОКР, % от ВНД; уровень безграмотности, % неграмотных людей старше 15 лет;численность городских жителей, % от всего 
населения; количество школьников на одного учителя, чел.; затраты на образование, % от ВНП; численность выпускников вузов, 
получивших научно-исследовательские специальности, % от общего числа выпускников; валовой национальный доход на душу населения, 
долл. США по ППС.  

На формирование способностей людей создавать инновации, пользоваться ими, управлять потоком новых инноваций влияют три 
фактора. Первый фактор касается особенностей начального, среднего и высшего образования в стране и включает в себя следующие 
показатели: продолжительность образования на разных уровнях, программы обучения, качество обучения в школе и в университете. 
Вторым важным фактором является уровень грамотности в стране или обратный ему уровень безграмотности. Естественно, что 
человеческие способности создавать инновации и пользоваться ими выше в той стране, где выше уровень образования. Третий фактор — 
это количество школьников, приходящихся на одного учителя. Уменьшение числа учеников, приходящихся на одного учителя, приближает 
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обучение к индивидуальному, что позволяет учителю уделять больше времени каждому школьнику и, следовательно, влиять на 
формирование способностей.  

На создание новаций существенное влияние оказывает численность ученых и инженеров, занятых в НИОКР, затраты на НИОКР, 
численность выпускников вузов, получивших научно-исследовательские специальности. Количество изобретений, открытий и объем 
лицензионных платежей, получаемых страной, напрямую зависят от численности ученых и инженеров в стране, их профессионального 
уровня, а также затрат на НИОКР. Фактор «численность выпускников вузов, получивших научно-исследовательские специальности», также 
рассматривается как влияющий на создание новаций, так как выпускники вузов увеличивают потенциал создателей новаций и 
поддерживают процесс их воспроизводства. Среди факторов, влияющих на распространение инноваций, рассматриваются такие, как 
внутренние сбережения в стране, затраты на информационные технологии и коммуникации, валовой национальный доход на душу 
населения в стране. Названные факторы выбраны потому, что процесс распространения современных новаций требует инвестиций. Он 
заключается в создании малых инновационных фирм и приобретении ценных бумаг фирм, продвигающих новации на рынок, где они после 
признания рынком становятся инновациями. Также необходимы инвестиции и для распространения старых инноваций.  

Некоторые факторы имеют двойное влияние, т. е. они влияют или на создание новаций и распространение инноваций или на 
формирование способностей и создание новаций. К таким факторам относятся численность городских жителей и затраты на образование в 
стране. Численность городских жителей отражает концентрацию населения в городах, ставших центрами развития мануфактурного 
производства, индустриализации, а затем центрами постиндустриального развития мира. Роль городов и в настоящий период 
инновационно-технологического развития мировой экономики является значимой.       
  Затраты на образование — это один из факторов, в наибольшей степени влияющих как на инновационно-
технологические достижения страны, так и на социально-экономическое развитие. [2] 

Для сопоставления стран по показателям инновационно-технологических достижений и факторам, влияющим на инновационно-
технологические достижения, разделим страны на две группы по показателю ВНП на душу населения — на страны с высоким уровнем 
доходов и страны с низким уровнем доходов. В группу стран с высоким уровнем доходов вошли страны, имеющие значение показателя 
выше или равное 11456 долл. США (США, Канада, Япония, страны Западной Европы и др.) , а с низким уровнем — не более 11456 долл. 
США (Россия, Восточная Европа, некоторые страны Африки). 

Рассмотрим первый показатель-это Патенты, выданные резидентам. По данным МБРР промышленно-развитым странам 
принадлежит 97% всех патентов на изделия и технологии. В табл. 1 представлена динамика получения патентов странами с высоким и 
низким уровнем доходов.  

Таблица 1 
Количество патентов, выданных резидентам в среднем на одну страну, на 1 млн. чел. населения (2001–2008 гг.) 

Группа стран  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Страны с 
высоким уровнем 
доходов  

3131 3260 3259 3305 3187 2776 3444 3195 

Страны с низким 
уровнем доходов  0,53 0,61 0,53 0,76 0,92 0,65 0,27 0,58 

 
Для стран с высоким уровнем доходов характерны незначительные изменения данного показателя в пределах трех тысяч двухсот. В 

странах с низким уровнем доходов он колеблется в пределах от 0,27 патентов на 1 млн. чел. в 2007 году и достиг своего максимума в 2005 
году (0,92). [3] 

Второй показатель- это Экспорт высокотехнологичной продукции. (Табл.2)  
К высокотехнологичной продукции относится продукция следующих отраслей: полупроводниковые технологии; информационные 

технологии телекоммуникации; искусственный интеллект; робототехника и электроника; альтернативная энергетика; системы 
безопасности, контроля и автоматизации; оборонные технологии; биотехнологии. Здесь в период с 2000 по 2008 года динамика была 
незначительной и для стран первой группы в среднем составляла 22%, для стран второй группы- 5%. 

 
Таблица 2 

Экспорт высокотехнологичной продукции в среднем на одну страну, % от экспорта машинно-технических изделий 
Группа стран 2000 2005 2008 
Страны с высоким уровнем доходов 24 22 21 
Страны с низким уровнем доходов 4 5 7 

 
 
Следующим фактором, оказывающим влияние на показатели инновационно-технологических   достижений страны являются 

Затраты на исследования и разработки. Исследования и разработки включают фундаментальные, прикладные исследования и опытно-
конструкторские разработки. Динамика затрат на исследования и разработки отражена в табл. 3. 

Таблица 3 
Затраты на исследования и разработки в среднем в стране, % ВВП 

Группа стран 2003 2005 2008 
Страны с высоким уровнем доходов 2,6 2,5 2,5 
Страны с низким уровнем доходов 0,5 0,7 0,7 

 
Для стран с высоким уровнем доходов он в среднем составляет 2,5%, для стран с низким уровнем доходов-0,6% от ВВП.[3] 
Четвертый показатель, величина которого приведена в табл. 4 - Валовой национальный продукт на душу населения по ППС. 

Валовой национальный продукт на душу населения — это важнейший показатель, показывающий возможности страны в инновационно-
технологическом развитии. Динамика этого показателя  демонстрирует существенные различия в группах стран. Так, в странах с высоким 
уровнем доходов за последние 8 лет он увеличился на 11133 долл. США (с 2000 по 2008 года). В странах второй группы также наблюдается 
стабильный рост (по данным на 2008 год он составил 1953 долл. США).[3] 

 
Таблица 4 

Валовой национальный продукт на душу населения по ППС в среднем в стране, долл. США. 
Группа стран 2000 2006 2007 2008 
Страны с высоким уровнем доходов 27000 34072 36000 38133 
Страны с низким уровнем доходов 1078 1601 1770 1953 

 
В табл. 5 и табл. 6 представлены статистические данные Украины по названным показателям и статистические данные стран, 

имеющих максимальное и минимальное значение по показателям, оценивающим инновационно-технологические достижения и факторам, 
влияющим на инновационно-технологические достижения, что дает представление о месте Украины в инновационно-технологическом 
развитии стран мира. 
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Для инновационно-технологического развития страны требуется развитие различных способностей как у создателей новых 
технологий, так и у пользователей. Поэтому, наиболее важными являются способности организовать постоянный поток новых инноваций. 
Эти способности оцениваются: числом персональных компьютеров,  
числом пользователей Интернетом, числом телевизоров. 

Для характеристики создания новаций используется показатель числа патентов, официально зарегистрированных резидентами 
страны.  

На формирование способностей людей создавать инновации, пользоваться ими, управлять потоком новых инноваций влияют три 
фактора. Первый фактор касается особенностей начального, среднего и высшего образования в стране и включает в себя следующие 
показатели: продолжительность образования на разных уровнях, программы обучения, качество обучения в школе и в университете. 
Вторым важным фактором является уровень образования в стране. Естественно, что человеческие способности создавать инновации и 
пользоваться ими выше в той стране, где выше уровень образования.  

Третий фактор — это количество школьников, приходящихся на одного учителя. Уменьшение числа учеников, приходящихся на 
одного учителя, приближает обучение к индивидуальному, что позволяет учителю уделять больше времени каждому школьнику и, 
следовательно, влиять на формирование способностей.  

Таблица 5 
Значение показателей, оценивающих технологические достижения Украины и стран с минимальными и максимальными 

значениями показателей. 

Показатели  Украина  Страна с минимальным 
значением показателей  

Страна с максимальным 
значением показателя  

Буркина-Фасо-1,5 Число ПК на 1000 жителей  22 Камбоджа-1,5  Сан-Марино-727  

Нигер-1,1 Численность пользователей интернетом 
на 1000 жителей  10,9 Бангладеш-1,5  Новая Зеландия-530  

Алжир-0,1 Число Интернет-хостов на 10000 
жителей  0,5 Замбия-0,1  США-295  

Ангола-1,0 Экспорт высокотехнологичных товаров, 
% от экспорта машинотехнической 
продукции  

2,2 Бенин-1,0  Сингапур-63  

Ботсвана-1,0 Число официально зарегистрированных 
патентов на   1 млн. жителей  68 Банладеш-1,0  Корея-779  

Число телевизоров на 1000 жителей  459 Демократическая республика 
Конго-2  США-854  

 
На создание новаций существенное влияние оказывает численность ученых и инженеров, занятых в НИОКР, затраты на НИОКР,  

численность выпускников вузов, получивших научно-исследовательские специальности. 
Количество изобретений, открытий и объем лицензионных платежей, получаемых страной, напрямую зависят от численности 

ученых и инженеров в стране, их профессионального уровня, а также затрат на НИОКР.[4] 
Среди факторов, влияющих на распространение инноваций, рассматриваются такие, как внутренние сбережения в стране, 

затраты на информационные технологии и коммуникации. 
 

Таблица 6  
Значение факторов, влияющих на инновационно-технологические достижения страны. 

Показатели  Украина  Страна с минимальным 
значением показателя  

Страна с максимальным 
значением показателя  

Внутренние сбережения, % от ВВП  21 Боливия-0,8  Малайзия- 37,4  
Нигер-1,5 Новая Зеландия- 13,6 Затраты на информационные технологии и 

коммуникации, % от ВВП  2,5 Ангола-2,0  Колумбия-12,0  
Финляндия-10520 Численность ученых и инженеров, занятых 

в НИОКР, на 1 млн. чел.  3239 Демократическая 
республика Конго- 4,3  США-7352  
Алжир-0,2 Финляндия-3,4 Затраты на НИОКР, % от ВВП  0,4 Азербайджан-0,2  США-2,7  

Урбанизация, численность городских 
жителей, % от всего населения  71 Непал-12  Сингапур-100  

Показатель обеспеченности 
преподавательскими кадрами, количество 
школьников на 1 учителя, чел.  

15 Дания-10  Бенин-56  

Затраты на образование, % от ВВП  2 Мьянма-1,2  Ливия-9,6  
Численность выпускников ВУЗов, 
получивших научно-исследовательские 
специальности, % от общего числа 
выпускников  

45 Намибия-4  Алжир-50  

 
Названные факторы выбраны потому, что процесс распространения современных новаций требует инвестиций. Он заключается в 

создании малых инновационных фирм и приобретении ценных бумаг фирм, продвигающих новации на рынок, где они после признания 
рынком становятся инновациями. Также необходимы инвестиции и для распространения старых инноваций.  

Некоторые факторы имеют двойное влияние, т. е. они влияют или на создание новаций и распространение инноваций или на 
формирование способностей и создание новаций. К таким факторам относятся численность городских жителей и затраты на образование в 
стране. Численность городских жителей отражает концентрацию населения в городах, ставших центрами развития мануфактурного 
производства, индустриализации, а затем центрами постиндустриального развития мира. Роль городов и в настоящий период 
инновационно-технологического развития мировой экономики является значимой.  

Затраты на образование — это один из факторов, в наибольшей степени влияющих как на инновационно-технологические 
достижения страны, так и на социально-экономическое развитие.  

Таким образом, сравнительный анализ стран с высоким уровнем доходов и низким уровнем доходов по показателям инновационно-
технологического развития не демонстрирует значимого сходства по всем факторам. Особенно это характерно для наиболее важного 
фактора инновационно-технологического развития — валового национального продукта по ППС. По данному среднему значению 
показателя разрыв между странами увеличивается. Небольшое сокращение наблюдается между средними значениями факторов — расходы 
на исследования и разработки и затраты на образование. Значимое сокращение разрыва наблюдается по результирующему показателю — 
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среднее значение экспорта высокотехнологичной продукции, но это связано с перемещением производств транснациональных корпораций 
в страны с низким уровнем доходов, где наиболее дешевые природные и трудовые ресурсы. По показателю количество патентов, выданное 
в среднем на одну страну на один миллион человек населения — наблюдается расхождение между группами стран, тенденция получения 
более 90% всех выдаваемых в мире патентов резидентами стран с высоким уровнем доходов сохраняется. 

Результаты подобных исследований могут быть использованы для выработки мер по реформированию украинского  
инновационного комплекса. 

 
РЕЗЮМЕ 
Дану статтю присвячено актуальним питанням технологічного розвитку країн світу. Визначено й проаналізовано фактори, що впливають на 
інноваційно-технологічні досягнення країн, в тому числі й в Україні. 
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Постановка проблеми. Одним із основних факторів, що впливають на ефективність функціонування будь-якого підприємства, є 
процес формування персоналу. Забезпечення підприємства персоналом, що за своїм кількісним і якісним складом дозволяє повною мірою 
виконати визначені перед підприємством цілі та задачі, потребує адекватного реагування на зміни обсягів виробництва, врахування 
постійно зростаючих вимог до конкурентоздатності підприємства, визначення необхідної кваліфікаційної якості персоналу. Ефективність 
вирішення поставленої задачі певною мірою залежить від обраних методів планування. Незважаючи на значну кількість вироблених 
наукою і практикою методів планування персоналу, на більшості вітчизняних підприємств і до тепер не забезпечено необхідної якості 
персоналу. Особливої уваги ця проблема заслуговує в умовах металургійних підприємств.  

Для України металургійні підприємства є одним з основних джерел поповнення валютних запасів. Як свідчить Держкомстат, на 
експорт чорних металів припадає 37,3% від всього обсягу експорту. Частка експорту іншої української продукції за окремими видами не 
перевищує 5%, а для переважної більшості − навіть 1% [2]. Однак, тенденцією останніх років стало зниження обсягів виробництва в 
металургії. Так, скорочення обсягів виробництва в металургії у вересні 2009 р. до попереднього місяця становило 7,1% [1]. Негативним 
фактором для металургійних підприємств України став розвиток металургійної промисловості інших країн і особливо Китайської народної 
республіки, що призвело до суттєвого підвищення конкуренції на міжнародному ринку металу. Для поновлення позицій вітчизняних 
підприємств на світовому ринку металів  потребується підвищення їх конкурентоздатності. Разом з тим, на досліджуваних підприємствах має 
місце погіршення основних техніко-економічних показників діяльності, що свідчить про зниження їх ефективності роботи і в тому числі в 
області управління персоналом. Так, умови праці на металургійних підприємствах не відповідають санітарно-гігієнічним нормам для 56% 
працівників. Втрати робочого часу з цих причин становлять 13%. Продуктивність праці в українській металургії становить 120 тонн на 
працівника, для порівняння: у Німеччині − 480 тонн [2].  

Низька продуктивність праці обумовлена незадовільним рівнем управління, який не відповідає сучасним стандартам та підходам. 
Підвищення складності праці та більш жорсткі вимоги до кваліфікації працівників, які її виконують, на українських металургійних 
підприємствах супроводжується погіршенням якісного складу персоналу. Як відмічає І.Шелевицький: «по своїй суті управління лише 
зазнало незначної стихійної еволюції технологій 20-30-х років минулого століття. Частина управлінців незмінно посідає свої посади 
протягом 30-40 років» [2]. Таким чином, найбільш складне становище на металургійних підприємствах відмічається в області формування 
управлінського персоналу, діяльність якого носить творчій характер, результати складно підлягають кількісному врахуванню, потребує 
постійного підвищення кваліфікаційного рівня, розвитку асертивної, креативної та інших якостей. Ситуація, що склалася потребує 
розробки дієвого механізму планування персоналу і в тому числі управлінського. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань в області планування персоналу та розробкою методів його 
реалізації займались С.Бандур, Д.Богиня, М.Виноградський, В.Вітвіцький, Л.Гавлінська, О.Грішнова, В.Данюк, І.Демчак, М.Долішній, 
В.Журавльова, А.Кібанов, А.Колот, О.Крушельницька, В.Лук’янихін, Л.Луцишин, З.Метельська, М.Мурашко, В.Петюх, А.Чухно, 
Л.Шаульська, Л.Швайка, С.Шекшня та інші. Запропоновані цими вченими підходи, як правило, розкривають питання з визначення 
необхідної для виконання певного обсягу робіт чисельності персоналу. Незважаючи на той факт, що розроблені методи є і на сьогодні 
актуальними, однак і надалі відкритою залишаться проблема обґрунтування вибору найбільш ефективного методу планування чисельності 
персоналу та забезпечення при цьому відповідного якісного складу. Особливо гостро ця проблема стоїть при обґрунтуванні чисельності 
управлінського персоналу. 

Мета статті полягає в дослідженні існуючих методів планування персоналу та визначенні основних напрямків вдосконалення 
сучасних методів планування управлінського персоналу. 

Виклад основного матеріалу. Планування персоналу являє собою комплекс заходів, спрямованих на забезпечення потреб 
підприємства у працівниках необхідної кількості та якості відповідно до встановлених цілей. За складом процес планування персоналу 
полягає в обґрунтуванні кількості та визначенні якості персоналу; розробці кадрових заходів для виконання конкретних цілей підприємства 
і кожного працівника; визначенні витрат на досягнення плану кадрових заходів; створенні можливостей професійного просування 
працівників та адаптація їх знань до нових умов праці. Фактично дослідження сутності та складу елементів планування персоналу дозволяє 
виділити окремі стадії, серед яких однією з базових є визначення необхідної чисельності персоналу відповідної якості. 
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Існують різноманітні методи планування чисельності персоналу [3; 4, с.164; 5, с.8; 6, с.162-165; 7, с.118-122; 12]. Найпоширеніші 
методи представлені в табл. 1. Всі наведені методи використовуються при плануванні чисельності персоналу, однак кожний метод вирішує 
певні задачі, має свої переваги та недоліки, що обумовлює наявність меж застосування того чи іншого методу. Наведені в таблиці основні 
характеристики методів планування дозволяють визначити доцільність використання того чи іншого окремого методу в конкретних 
виробничих умовах. Аналіз довів, що не існує методів, які в повній мірі дозволяють вирішити всі задачі, поставлені перед плануванням 
персоналу. Складність сучасних умов виробництва, необхідність врахування значної кількості факторів, що впливають на результати праці, 
призводить до необхідності вдосконалення існуючих методів планування персоналу та розробки відповідних рекомендацій. За визначених 
умов, виникає потреба у систематизації сфери використання методів планування чисельності персоналу. Така систематизація дозволить 
визначити комплекс задач, що вирішують існуючі методи планування та сформулювати напрямки їх вдосконалення. Для вирішення 
поставленої мети було сформовано єдині для всіх методів планування вимоги, що у сучасних умовах в першу чергу враховуються при 
плануванні чисельності персоналу. До них можна віднести: 
− доцільність застосування певного методу для визначеної категорії працівників; 
− відповідність методу планування розміру підприємства (структурного підрозділу) для якого відбувається планування персоналу; 
− доцільність застосування певного методу в залежності від життєвого циклу підприємства (структурного підрозділу) для якого планується 

персонал; 
− визначення виду потреби у персоналі (поточна або додаткова); 
− врахування періоду на який планується персонал; 
− врахування психофізіологічного навантаження персоналу; 
− врахування якості персоналу; 
− забезпечення зв'язку планування чисельності персоналу з місією, цілями, планами підприємства; 
−  забезпечення ефективності розрахунків. 

Існуючі методи планування персоналу, в першу чергу орієнтовані на визначення чисельності персоналу конкретної категорії, тому 
виникає необхідність у обґрунтуванні можливості застосування відповідного методу. Всі методи планування персоналу можна розподілити на 
методи, що придатні для визначення будь-якої категорії персоналу або для розрахунку тільки конкретної професійної групи працівників. Так, 
наприклад, математико-статистичний метод може застосовуватися для розрахунку будь-якої категорії персоналу, а метод Делфі або 
бенчмаркетинг застосовуються для обґрунтування тільки управлінської праці. Для визначення методів планування чисельності управлінського 
персоналу всі методи рекомендовано розподілити на ті, що можна використовувати для розрахунку чисельності всіх категорій персоналу і ті, 
що придатні для обґрунтування чисельності тільки управлінської праці. Звичайно, персонал, який виконує управлінські функції також можна 
поділити, але на сьогодні не існує чіткого поділу управлінського персоналу з точки зору виконуваних ним функцій. Складена ситуація потребує 
додаткових розробок і не впливає на результати даного дослідження.  

Вибір методу в певній мірі залежить від розміру об’єкту для якого відбувається планування персоналу. Як правило, трудомісткі методи 
планування неефективні для невеликих за кількістю персоналу підприємств. Крім того, від розміру об’єкту для якого відбувається планування 
персоналу може залежати ступінь укрупнення розрахунків, що також впливає на обґрунтування методу планування. 

Визначення методу планування персоналу певною мірою залежить від життєвого циклу підприємства або структурного підрозділу для 
якого визначається потрібна кількість персоналу. При плануванні чисельності персоналу життєвий цикл  необхідно розподіляти на дві стадії: 
створення та діяльності. На стадії створення фактично використовуються методи, що засновані на врахуванні наявного попереднього досвіду. 
Не виключено застосування розрахункових методів, які також базуються на даних, отриманих на основі експериментів, або значних попередніх 
досліджень. Таким чином, методи, що використовуються на стадії становлення об’єкту планування, визначаються якістю попередніх розробок 
і, як правило, не враховують всіх нюансів конкретного виробництва. На стадії діяльності підприємства або структурного підрозділу для якого 
здійснюється планування персоналу можна визначити специфічні внутрішньовиробничі умови і тому використовуються методи планування, 
що їх враховують. В наслідок цього кількість методів, які можуть застосовуватися для знов створеного об’єкту планування обмежена, а 
результати розрахунків більш узагальнені. 

Основна кількість методів орієнтована на визначення потреби в персоналі для виконання певного обсягу робіт. А додаткова потреба 
обумовлена фактичною наявністю персоналу і необхідною. Суттєвою відмінністю додаткової потреби є те, що вона дозволяє забезпечити 
відповідність фактичної наявності персоналу з потрібною з урахуванням кваліфікаційного складу 

Суттєве значення при обґрунтуванні методу планування має період на який здійснюється планування персоналу. Частина методів 
планування може використовуватися тільки для оперативного планування, частина – для планування на більш тривалий період. Загалом 
потреби підприємства в персоналі визначаються на: 1) короткий термін (оперативний) – до одного року; 2) середній термін (тактичний) – 
від одного до трьох років; 3) тривалий термін (стратегічний) – більше трьох років. При цьому одностайного погляду на строки, що 
необхідно відносити до середнього та довгострокового термінів не існує. Ряд авторів вважають за необхідне до середнього терміну 
планування відносити період від 1 до 5 років, а довготривалого – понад 5 років [12]. З метою досягнення більшої точності та надійності при 
використанні методів планування в сучасних нестабільних ринкових умовах господарювання, найбільш доцільним уявляється поділ 
термінів планування на більш короткі проміжки часу. Для стабільних умов доцільно застосовувати більш тривалі періоди.  

Розвиток науки і техніки, зростання складності виробничих процесів та витиснення фізичної праці розумовою, призводять до 
ускладнення управлінських функцій, що обумовлює психофізіологічне перевантаження працівників. Відповідність чисельності 
управлінського персоналу обсягам виконуваної роботи не можливе без урахування психофізіологічного навантаження. Дотримання даних 
вимог виключає прояв такого негативного явища як втомлюваність та професійне вигорання персоналу. Тому, доцільно при плануванні 
персоналу враховувати рівень психофізіологічного навантаження працівників. Слід зазначити, що такого роду практика є широковживаною 
в економічно розвинених країнах і не являється трудомісткою для використання на рівні підприємства. 

Суттєве значення при плануванні персоналу має його якість. Більшість методів планування її безпосередньо не визначають. Як 
правило, вони дозволяють розраховувати чисельність певної категорії персоналу, однак кваліфікаційні вимоги при цьому окремо не 
встановлюються. В умовах, коли вимоги до якості персоналу постійно зростають, змінюється складність виконуваних функцій, потребується не 
тільки кількісне обґрунтування персоналу, а й якісне, тому дані умови доцільно враховувати при плануванні персоналу.  

Планування чисельності персоналу є невід’ємною частиною системи управління персоналом на підприємстві, тому зв’язок з його 
місією, цілями та планами є не тільки достатньою, але і необхідною умовою його злагодженого та ефективного функціонування на ринку. 
Прояв місії та цілей підприємство здійснює розробкою та впровадженням стратегічних і тактичних планів. Для визначення чисельності 
управлінського персоналу особливе значення має стратегічне планування, що обумовлено, по-перше, складністю пошуку даної категорії 
персоналу необхідної якості, по-друге, значними втратами при його звільненні. Тому, серед методів планування доцільно виділяти ті, що 
гнучко реагують на зміни в тактичних та стратегічних планах підприємств. Разом з тим, на сьогоднішній час орієнтація на стратегічні цілі в 
діяльності підприємства при плануванні чисельності персоналу майже відсутня, а сам процес стратегічного планування несе формальний 
характер, який підчас є не зрозумілим для співробітників.  

Зазвичай однією з основних вимог при обґрунтуванні методу планування є забезпечення його економічної ефективності, яке можливо 
при досягненні відповідності між точністю, надійністю розрахунків та їх вартістю. Чіткої градації методів на високо вартісні та невартісні не 
існує. Однак, вартість має тісний зв’язок з трудомісткістю методу, тому можна заздалегідь прогнозувати рівень його вартості.  

Згідно з визначеними виробничими факторами, що необхідно враховувати при обґрунтуванні необхідної чисельності персоналу, 
наведені методи планування персоналу було проаналізовано та визначено наявність факторів, що враховуються кожним методом. Результати 
досліджень наведено в табл. 2.  
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Дослідження довели, що для планування чисельності управлінського персоналу може застосовуватися значно більше методів 
планування, ніж для всіх робітників. Через значну трудомісткість та вартість методи комп’ютерного моделювання, багатофакторного 
аналізу, метод Дельфі, метод оцінки рентабельності кадрів і метод обліку варіативності входів у виробничі процеси доцільно 
використовувати лише для планування чисельності управлінського персоналу. 

Жодний метод планування чисельності в повному обсязі не враховує психофізіологічне напруження виконуваних функцій. Лише 
використовуючи комп’ютерне моделювання, нормативний метод та метод Дельфі робиться спроба врахування цього важливого фактору 
ефективного функціонування підприємства. Існуючі у вітчизняній практиці методи планування чисельності персоналу за допомогою яких 
можна врахувати психофізіологічне напруження роботи персоналу, високо вартісні, що не дозволяє широко використовувати їх на 
практиці. Тому виникає необхідність розробки методів, які дозволяють в рамках окремого підприємства більш точно врахувати 
психофізіологічну напруженість, виконуваних функціональних обов’язків. 
 

Таблиця 2 
Фактори, що враховуються при обґрунтуванні методів планування 
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1. Метод екстраполяції + +  + + + + + + +     +

2. Комп’ютерне моделювання +   +   + +   +  + +  
3. Балансовий метод   + + +  + + +  +     + 
4. Математико-статистичний метод  + +  + + + + + + + +    + 
5. Нормативний метод ± + + + ± + + +  + +  ±  + 
6.Номенклатурний метод  + +  + + + + + +   +   ± 
7. Метод дохідності  + +  + + + + +  +     + 
8. Статистичний метод (стохастичний) + + + + + + +   +     + 
9. Метод Дельфі (статистичний експертний метод) +   +   + + +  +  + +  
10. Метод бенчмаркетингу  +  + +  + +   + +   ±  
11. Метод багатофакторного аналізу +   +   + +  + +  ± +  
12. Метод визначення частки участі в виробничих процесах + +  + + + + + +  +    + 
13. Метод оцінки рентабельності кадрового ресурсу +   +  + + +   +   +  
14. Метод оцінки і внеску співробітників в 
стратегоутворюючі цілі підприємства + +  +  + + +   + +   + 

15. Метод, обліку варіативності входів в виробничі процеси +   +   + +   +   +  
 

Найбільш повно враховують фактори виробництва, що впливають на визначення кількості персоналу, комп’ютерне моделювання та 
метод багатофакторного аналізу, тому дані методи є більш точними, ніж інші. Однак, через високу вартість їх доцільно використовувати 
лише на великих підприємствах з чисельністю співробітників більше 500 осіб.  

Серед методів, що дають не достатньо точний результат, можна виділити балансовий, статистичний методи та метод екстраполяції. 
Дані методи рекомендується використовувати лише для короткострокового планування чисельності персоналу. Для уточнення розрахунків 
використовують метод скоригованої екстраполяції, що є більш складним, оскільки крім проектування нинішньої ситуації на майбутнє 
враховує зміни чисельності працівників, продуктивності праці, цін та інших факторів. Переважну більшість представлених методів 
планування слід використовувати тільки для оперативного планування. Для стратегічного планування доцільно використовувати 
номенклатурний метод та метод визначення потреби у спеціалістах на основі коефіцієнта насиченості.  

Враховуючи життєвий цикл розвитку підприємства: становлення або тривалий розвиток, методи, що застосовуються для 
планування чисельності персоналу підприємства, можуть суттєво відрізнятися. При становленні підприємства використовуються 
балансовий, нормативний, статистичний методи та метод бенчмаркетингу, які не є ресурсоємними та не потребують значних для 
підприємства досліджень. При тривалій діяльності підприємство має можливість використовувати всі перелічені методи.  

Як було вказано раніше, при плануванні персоналу орієнтація на стратегічні цілі, місію та плани підприємства є вкрай важливою. 
Нажаль жодний з представлених вище методів, окрім методу оцінки і внеску співробітників в стратегоутворюючі цілі підприємства, не 
враховує цього фактору. 

Фактично кожен метод з наведених використовується для обґрунтування чисельності персоналу певної категорії. Однак, тільки за 
допомогою методів визначення частки участі в виробничих процесах та номенклатурного методу, можливе врахування якості персоналу, 
визначення необхідних вимог до його кваліфікаційного рівня.  

Таким чином, найбільш ефективні методи планування чисельності персоналу є достатньо складними та трудомісткими. Крім того, 
вони не дозволяють достатньою мірою враховувати наступні фактори, що впливають на результати планування персоналу: 
психофізіологічне навантаження; кваліфікаційний рівень; специфічні умови виробництва. 

В сучасних умовах господарювання в металургійному виробництві України використовується обмежена кількість методів 
планування персоналу. Широкого впровадження набули лише нормативний та номенклатурний методи. Але не зважаючи на їх простоту у 
використанні, ці методи планування чисельності персоналу не враховують багатогранність трудового процесу, а впровадження застарілих, 
підчас значно завищених норм чисельності, що не враховують розвитку науки і техніки, є передумовою перенасиченості управлінських 
кадрів на підприємстві, що, безумовно, стає для нього додатковим фінансовим тягарем. Не зважаючи на достатньо низьку вартість, в 
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металургійному виробництві при плануванні персоналу майже не використовуються метод визначення частки участі в виробничих 
процесах та метод оцінки внеску співробітників в стратегоутворюючі цілі підприємства.  

Чинниками обмеженого використання ряду методів являється їх значна кількість та відсутність достатньої �пів ставляти� питань з 
умов доцільного використання того чи іншого методу, складність найбільш ефективних методів. Ситуація ускладнюється недостатньою 
кваліфікацією співробітників відділів планування персоналу на  металургійних підприємствах.  

Висновки. Планування управлінського персоналу є частиною загального кадрового планування підприємства, що спрямоване на 
забезпечення відповідного кількісно-якісного складу працівників. Досвід ефективного господарювання підтверджує винятково важливу 
роль кадрового планування у формуванні кадрово-управлінського потенціалу підприємства, забезпеченні їх кількісної та якісної 
збалансованості.  

Аналіз існуючих методів планування чисельності персоналу та практика їхнього використання показує, що на даний момент 
оптимального або універсального методу для розрахунку управлінського персоналу не існує. Кожен конкретний метод спрямовано на 
вирішення досить вузької управлінської задачі. Тому виникає необхідність розробки алгоритму, що дозволяє визначити метод планування 
персоналу, який доцільно застосовувати в залежності від поставлених задач та виробничих факторів. Ще однією суттєвою проблемою 
методів планування управлінського персоналу є низьке врахування психофізіологічного напруження у роботі управлінських  працівників, 
що вимагає вдосконалення існуючих методів планування. Крім того, майже не існує методу, що і врахував би специфіку конкретного 
підприємства, і надавав можливість �пів ставляти внутрішньовиробничі витрати праці з суспільно потрібним рівнем. Тому доцільним 
уявляється подальше формування механізму планування чисельності персоналу підприємства, що дозволить виконати всі задачі 
планування персоналу.  

 
РЕЗЮМЕ 
В статті досліджено існуючі методи планування персоналу та сформовано єдині для всіх методів планування фактори, що у сучасних умовах в 
першу чергу враховуються при плануванні чисельності персоналу. Визначенні основні напрямки вдосконалення сучасних методів планування 
управлінського персоналу в умовах металургійних підприємств.  
Ключові слова: планування персоналу, металургійна галузь, управлінський персонал 
РЕЗЮМЕ 
В статье исследованы существующие методы планирования персонала и сформулированы общие для всех методов планирования факторы, 
которые в первую очередь учитываются при планировании численности персонала. Определены основные направления 
усовершенствования современных методов планирования управленческого персонала в условиях металлургических предприятий. 
Ключевые слова: планирование персонала, металлургическая отрасль, управленческий персонал 
SUMMARY 
In the article the existent methods of human resources planning are investigated. The factors, which are general for all planning methods and are first 
of all taken into account during human resources quantity planning have been formulated. Basic improvement directions of modern methods of 
managerial staff in planning in the conditions of metallurgical enterprises are defined. 
Keywords: personnel planning, metallurgical area,  administrative personnel 
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УКРАЇНА І РОСІЯ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
Щурко У.В., к.е.н., викладач, Львівський інститут менеджменту  ⋅  

 
Постановка проблеми. Початок ХХI століття ознаменувався змінами в зовнішній і внутрішній політиці країн колишнього 

Радянського Союзу, що входять тепер у Співдружність Незалежних Держав. Особливо ці зміни були відчутними в країнах, що є сусідами: 
Росії, Україні й Білорусі. Зв'язок (природний і вимушений), що продовжувався довгий час, хоч і ослабився з розпадом СРСР в 1991 р., з 
подвоєною силою почав послаблюватися з приходом нового тисячоліття. Для Росії і України почався етап становлення держави в нових 
геополітичних умовах. Процеси глобалізації та інтеграції зачепили не тільки провідні країни світу, але і держави, які безпосередньо не 
впливають на світову політику. Тут Україну і Росію можна розділити. Росія через своє становище, що історично склалося, географічні і 
демографічні чинники, а також природні ресурси сьогодні робить чіткі впевнені кроки у напрямі лідерства в міжнародній політиці і 
глобальній розстановці сил. Україна поки що знаходиться в процесі свого становлення: як внутрішнього, так і зовнішнього. Аналізуються 
всі сильні і слабкі сторони, реальні ресурси, можливості і потенціал, який теж може бути задіяний для формування відповідної позиції і 
визначення адекватного місця серед країн, що беруть активну участь у міжнародних відносинах. Сучасні умови ведення внутрішньої і 
зовнішньої політики диктують свої правила і примушують країни враховувати чинники, яким раніше не надавалося особливого значення. 
Серед них слід виділити один з найбільш важливих на даному етапі розвитку – релігійний чинник. Якщо раніше його глибокі потенційні 
можливості у визначенні внутрішньої і зовнішньої політики країни не були такі важливі, то протягом останніх 5-7 років його роль все 
більше зростає. Можливо, пояснення лежить в багаторічній практиці існування  «державного атеїзму» і статусі релігії як «опіуму» для 
народу. Іншим поясненням можна вважати зростаючу роль релігійного чинника в глобальному світі. Існують й інші варіанти, але 
очевидним залишається факт: релігійний чинник і міжконфесійні відносини на сьогоднішній день – активні учасники міжнародної 
політики. 

                                                           
© Щурко У.В., 2010 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зарубіжні дослідники останні 10-15 років все більше уваги в своїх роботах приділяють 
впливу релігії, церкви, моралі на всі вектори суспільного життя: політичного, економічного, культурного. Серед західних дослідників 
можна виділити Ж.-П. Віллема (вплив релігії на внутрішню і зовнішню політику країн Європи в ХХ столітті), Х. Казанову (процеси 
демократизації і становлення громадянського суспільства в країнах Центрально-Східної Європи), Р. Барро (вплив релігії на економічне 
зростання і розвиток країн світу). В Україні такими питаннями займаються вчені:  А. Колодний  (релігійні організації України в системі 
внутрішньої політики), О. Саган (конфесійні відносини як чинник стабілізації українського суспільства), С. Здіорук (суспільно-релігійні 
відносини і формування основ політики взаємодії держави і церкви), М. Маринович (вплив релігії на зміцнення громадянських свобод, прав 
людини, демократичного ладу), В. Петрик (розповсюдження релігійних організацій нового і нетрадиційного напряму на території України і 
країн СНД: можливості і загрози).  

Мета статті – виділити низку ефективних способів вирішення проблем, викликаних міжконфесійними і міжрелігійними 
конфліктами, ґрунтуючись на досвіді Росії та України в даній сфері. Для досягнення максимального результату, поставлені такі завдання: 

- провести порівняльний аналіз слабких і сильних сторін в розвитку країн, роблячи особливий акцент на духовно-релігійній сфері;  
- подати характеристику релігійної ситуації в Україні та Росії, можливостей і перспектив;  
- окреслити основні проблеми релігійного життя країн і шляхів їх вирішення;  
- розкрити роль релігії, конфесійного чинника в концепції формування внутрішньої і зовнішньої політики, національної безпеки;  
- запропонувати механізми вирішення проблем у церковно-державних відносинах, шляхом обміну досвідом між країнами. 
Основні результати дослідження. Перебуваючи в безпосередній близькості, в Україні і Росії проходять схожі процеси в релігійно-

духовному житті, з'являються однакові виклики і загрози розвитку, відкриваються можливості обміну досвідом і запозичення ефективних 
підходів до вирішення проблем. Для кращого розуміння подібності та відмінності в розвитку наших країн проведемо SWOT аналіз. 

Таблиця 1  
Слабкі і сильні сторони розвитку України і Росії 

Україна Росія 
Сильні сторони 

1) геополітичне розташування (сусідство з країнами 
ЄС, перебування на межі між Заходом і Сходом); 

2) територіальна цілісність (територія країни невелика 
– спрощується координація з центру, відносна близькість і 
згуртованість  всіх частин країни);  

3) державний лад (унітарна держава з демократичним 
типом правління);  

4) переважання християнського віросповідання (країна 
з високим рівнем релігійності [1], більшість віруючих – 
православні); 

5) мирне співіснування титульної української нації з 
різними національностями і етносами, що населяють країну). 

1) географічне розташування (країна за площею – 
найбільша в світі, розташована на двох континентах: в 
Європі та Азії); 

2) геополітичне становище (Росія – член Великої 
Вісімки, один зі світових лідерів, однаково авторитетна для 
країн Сходу і Заходу);  

3) володіє величезним запасом природних ресурсів 
(забезпечує себе й інші країни, експортує енергоносії),  

4) багатонаціональне і поліконфесійне різноманіття 
(при переважанні православ'я) (робить країну унікальною і 
цінною в культурно-духовному плані); сильна концепція 
національної безпеки  

Слабкі сторони 
1) суперечність у державному ладі (у складі унітарної 

держави знаходиться автономна республіка, що може стати 
вогнищем дестабілізації);  

2) нечіткість і нестійкість внутрішньої і зовнішньої 
політики (часті зміни керівництва країною: 17 урядів за 18 
років);  

3) протистояння гілок влади (Президента, Кабінету 
міністрів, Парламенту);  

4) відсутність чітких і зрозумілих  правил керівництва в 
країні (неясність і суперечність законів у всіх сферах провокує 
виникнення  конфліктів – політичних, міжнаціональних, 
міжетнічних  і міжконфесійних); 

5) нерішучість у проведенні  реформ (наслідок – 
розчарування суспільства в можливості позитивних змін і 
зростання кількості емігрантів). 

1) федеральний устрій держави (ослаблює цілісність 
країни і утруднює контроль з центру);  

2) різнорідність в етнічному і конфесійному плані 
(провокує виникнення конфліктів);  

3) авторитарний тип правління (обмежує 
громадянські свободи багатонаціонального суспільства);  

4) неадекватність підходів до зовнішньої політики 
(використання ресурсів як засіб тиску в політико-
економічних відносинах);  

5) значний розрив як життя і доходах населення 
(рівень життя і забезпечення в столиці  і периферії має 
різку відмінність); 

6) жертвування внутрішніми інтересами заради 
зовнішніх (прагнення вийти в світові економічні і 
політичні лідери  часто обертаються кризами всередині 
країни). 

 
Аналізуючи слабкі та сильні сторони в політиці й розвитку обох країн, можна з упевненістю стверджувати, що конфесійні 

відносини займають в них важливі позиції. Незважаючи на існуючі відмінності в релігійному житті України і Росії, залишається багато 
спільних рис, що дозволяють об'єднувати зусилля при вирішенні конфліктів і загроз, а також для зміцнення позиції церков у суспільстві та 
їх ролі у формуванні політики держави. 

Серед спільних характеристик релігійного життя можна виділити такі: 
- переважаючою релігією Росії і України є християнство; 
- серед християнських конфесій провідні позиції займає православ'я;  
- на території обох країн поширені й інші вірування, що підкреслює їх поліконфесійність і культурну різноманітність. Релігії і 

конфесії України представлені в Таблиці 2; 
- у зв'язку із зростаючим релігійним плюралізмом і відкритістю кордонів на територію наших держав із Заходу і південного Сходу 

проникла велика кількість релігійних рухів новітнього напряму, діяльність яких часто носить деструктивний і протизаконний характер;  
- церкви Росії і України ведуть активну внутрішню діяльність (духовний розвиток, соціальне служіння) і є учасниками 

міжнародних відносин (зв'язки з релігійними центрами за кордоном; участь у міжнародних конгресах, радах, конференціях; реакція на 
виклики глобального розвитку). 

Хоча багато в чому релігійна ситуація в наших країнах схожа, все-таки існують відмінності, які визначають істотну різницю в 
духовному розвитку країн і, зокрема, основних проблемах, які виникають. Серед причин протистоянь і конфліктів у сфері релігійних 
відносин в Україні можна назвати: 

- проблеми економічно-майнового характеру;  
- догматичні суперечності (істинність віровчення);  
- питання прозелітизму і «канонічної» території;  
- чинник суспільного, правового статусу релігійної організації;  
- патерналізм держави у відносинах з окремими конфесіями і церквами;  
- політизація релігійної сфери [2]. 
Проблеми, що існують в релігійній сфері Росії, частково виникають через наділення Російської Православної Церкви особливим 

статусом і роллю в затвердженні національної безпеки держави. Хоча той же чинник може виступати і причиною проблем і конфліктів в 
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релігійному житті, провокуючи дискримінаційне відношення до інших – «непривілейованих» –  релігій і конфесій. Така позиція виправдана 
в питаннях боротьби з деструктивними тоталітарними релігійними організаціями і захисту суспільства від їх дестабілізуючого впливу. З 
іншого боку, особливий статус РПЦ обмежує права на свободу совісті і віросповідання громадян Росії - віруючих інших християнських 
конфесій, які теж належать до традиційних: католиків, греко-католиків, протестантів. 
 

Таблиця 2  
Основні релігійні конфесії України  

 
Релігійна конфесія 

Кількість 
релігійних  
організацій 

Кількість 
релігійних 
громад 

Українська Православна Церква (у єднанні з Московським Патріархатом) 11019 10763 
Українська Православна Церква Київського Патріархату 3804 3685 
Українська Автокефальна Церква 1199 1164 
Українська Греко-католицька Церква 3581 3438 
Римо-католицька Церква 1016 872 
Всеукраїнський Союз об'єднаних євангельських християн-баптистів 2599 2436 
Свідки Єгови 654 653 
Іудейських релігійних організації 281 255 
Організацій мусульман 485 474 

Статистичні дані Державного департаменту України у справах релігії (станом на 2006 р.)  
 

Хотілося б підкреслити важливість залучення державою церкви в розробку концепції національної безпеки, участі в кампаніях по 
боротьбі з корупцією, проявами тіньової економіки. Так, наприклад, серія матеріалів «Бібліотека антикорупціонера» була підготовлена 
відповідними органами РФ в узгодженні з представниками релігійних конфесій: православ'я, іудаїзму, ісламу. У Національній концепції 
безпеки 1997 р. особливо наголошується роль церкви: «...особливо важливою є роль РПЦ і церков інших конфесій в збереженні 
традиційних духовних цінностей». Загроза з боку деструктивних релігійних організацій теж окремо прописана в Концепції: «...необхідно 
враховувати руйнівну роль різного роду релігійних сект, що завдають значного збитку духовному життю російського суспільства, будучи 
прямою небезпекою для життя і здоров'я громадян Росії, а також часто створених для прикриття протиправної діяльності» [3]. Вже в новій 
Концепції, прийнятій у 2000 р., акценти зміщені з впливу і відповідальності церкви на роль держави: не РПЦ, а держава захищає 
«культурну, духовно-етичну спадщина, історичні традиції і норми суспільного життя», формує «державну політику в області духовного і 
етичного виховання населення» і протистоїть «негативному впливу іноземних релігійних організацій і місіонерів» [3, с.50]. 

Незважаючи на всі зауваження і критику на адресу таких підходів до формування державно-церковних відносин, позитивним є факт 
взаємодії церкви і органів державної влади в питаннях суспільної моралі, соціального служіння, викорінювання негативних явищ в 
економічному, політичному і суспільному житті. Сама церква тут пропонує свою допомогу державі в боротьбі з економічними і 
кримінальними злочинами, наркоманією, алкоголізмом, загрозами глобалізації, корупцією, шахрайством. Церква, маючи величезний 
авторитет у суспільстві, активно реагує на потреби громадськості, зміни у вітчизняному і глобальному розвитку. Прикладом може стати 
розробка і затвердження «Основ соціальної концепції Російської Православної Церкви» на Архієрейському Соборі РПЦ в серпні 2000 р. і 
«Зведення етичних принципів і правил господарювання» (VIII Всесвітній російський народний собор, лютий 2004 р.), де прописані 
своєрідні вказівки до дії для вірних в їх щоденній суспільній і професійній діяльності. 

Для порівняння можна провести паралелі з політикою в цих питаннях в Україні. Церква в Україні як інституція користується 
найбільшою довірою громадян: за даними соціологічних опитувань, церкві висловили довіру 58-60% опитаних). Незважаючи на стабільно 
високий рівень довіри до церкви в країні, вона не користується нею цілком і адекватно: окрім духовного служіння вірним, решта сфер 
суспільного життя не відчула її активної діяльності і причетності до рішень особливо важливих проблем в суспільстві. Помалу зростає роль 
церкви у вирішенні соціальних проблем, але вона як і раніше тримається в стороні від виявлення активної позиції в питаннях економіки (в 
т.ч. корупції, нечесних методів ведення бізнесу, боротьби з організованою злочинністю), демократичних принципів правління, політичних 
та інших криз. Зрозумілою тут є позиція церков, які прагнуть дотримуватися принципу «Кесарю – кесареве, Богові – Боже» і ст. 35 
Конституцій України, де йдеться про відокремлення церкви від держави. Але принцип невтручання не повинен перетворюватися на 
принцип небажання брати на себе відповідальність за вирішення проблем у суспільстві. Своєю активною позицією в основних питаннях 
розвитку країни, проблемах і загрозах розвитку суспільства та національній безпеці голос церкви міг би стати одним з найбільш впливових. 
Поступальні кроки в цьому напрямі робляться основними церквами України: православними і греко-католицькою. Українська Православна 
Церква (у єднанні з Московським Патріархатом) керується офіційними документами РПЦ, в т.ч. Основами соціальної концепції і 
Зведенням етичних принципів, Українська Православна Церква Київського Патріархату розробила і прийняла свою соціальну доктрину 
«Церква і мир» (Собор 2001 р.), Українська Греко-католицька Церква керується СДЦ католицької церкви і, крім того, на Соборі в 2002 р. 
прийняла «Суспільний дороговказ віруючого», куди включено 10 принципів, якими повинні керуватися віруючі в своїй повсякденній 
діяльності. Поки що залишається незатребуваною державою потенційна допомога церкви у вирішенні суспільних проблем, участі в 
розробці і впровадженні стратегічних документів, концепції національної безпеки. У Концепції (Основах державної політики) національної 
безпеки України, затвердженій Верховною Радою в 1997 р., питанням релігійно-духовного розвитку відведений один пункт, який вказує на 
«розвиток релігійної самобутності громадян всіх національностей» [4]. В указі Президента України від 12.02.07 р. «Про Стратегію 
національної безпеки України» питанням релігійного розвитку приділено більше уваги. У пункті 2 виділені пріоритети захисту 
національних інтересів, зокрема тут йдеться про «обмеження втручання держави в діяльність релігійних організацій». Серед стратегічних 
пріоритетів політики національної безпеки в пункті 3.1. йдеться про «досягнення консолідації суспільства шляхом вирішення 
суперечностей конфесійного характеру». Пункт 3.4. подає «попередження розповсюдження в ЗМІ проявів релігійної нетерпимості» як один 
з напрямів державної політики в гуманітарній сфері [5]. 

Аналізуючи ситуацію в релігійному житті Росії і України, перспективи розвитку та існуючі проблеми, а також рівень залучення 
церкви в суспільні процеси та формування внутрішньої політики країни, можна окреслити такі пропозиції:  

- проводити регулярний обмін інформацією про ситуацію й існування проблем в релігійному середовищі обох країн, який виходив 
би за рамки внутрішньоцерковного або міжцерковного спілкування (наприклад, між дослідниками, науковими установами; організовуючи 
спільні конференції, «круглі столи» тощо);  

- ділитися досвідом вирішення проблем в релігійному житті, міжконфесійних конфліктах країни, яка успішно їх вирішила; 
- активізувати спільну діяльність органів державної влади за участю представників церкви в обговоренні основних документів 

державного розвитку в сфері духовного і культурного життя;  
- заохочувати та ініціювати проведення спільних україно-російських досліджень у релігійній сфері для вироблення позиції і 

рішень щодо загроз національній безпеці країни з боку потенційних і реальних проблем, конфліктів і викликів в релігійно-духовному житті. 
 

РЕЗЮМЕ 
У статті розглядаються підходи України та Росії до визначення пріоритетів ведення економічної політики та забезпечення національної 
безпеки держави. Досліджується роль та значення релігійного чинника у формуванні стратегії соціально-економічного розвитку. 
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Пропонуються шляхи використання релігійного чинника для зміцнення національної безпеки  та посилення обміну досвідом між 
державами. 
Ключові слова: економічна політика,  національна безпека, соціально-економічний розвиток 
РЕЗЮМЕ 
В статье анализируются подходы Украины и России к определению приоритетов ведения экономической политики  и обеспечения 
национальной безопасности страны. Исследуется роль и значение религиозного фактора в формировании стратегии социально-
экономического развития. Предлагаются способы использования религиозного фактора для усиления национальной безопасности 
государства и интенсификации обмена опытом между странами.   
Ключевые слова: экономическая политика,  национальная безопасность, социально-экономическое развитие 
SUMMARY 
Approaches of Ukraine and Russia to determination the priorities of economic policy and providing national security of the state are analyzed in the 
article. The role and importance of religious factor in forming the strategy of socio-economic development is studied. The ways of using religious 
factor for strengthening national security of the state and deepening experience exchange between the countries are offered. 
Keywords: economic policy, national safety, social and economic development 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
 
И.Н. Алтухова, аспирант ДонНУ  ⋅  

 
Постановка проблемы. Экономические показатели функционирования горно-металлургического комплекса Украины можно 

проектировать на общее состояние развития экономики страны. Экспортно-ориентированные отрасли обеспечивают около 50% 
отечественного ВВП. На предприятия отрасли приходится 40% валютных поступлений от украинского экспорта. В то же время, - это 
говорит о критической зависимости. Именно металлургический комплекс первым ощутил удар, вызванный резким изменением 
конъюнктуры на мировом рынке, обвалом финансовой системы. Сокращение спроса и падение цен на металлопродукцию на мировых 
рынках отразилось на отечественных производителях самым негативным образом.  

Степень разработанности темы. Исследованию проблем управления стратегическим развитием предприятий посвящены труды 
таких ученых, как: Ален М., Акофф Р., Боумен К., Карлофф Б., Кинг У., Татеси К., Тейлор Б и многих других зарубежных авторов. Среди 
российских ученых большой вклад в разработку теории и методологии стратегического управления промышленными предприятиями 
внесли: Азоев Г.Л., Виханский О.С., Глазьев С.Ю., Никитин С.А., Садков В.Г. и другие. 

Теоретической и методологической основой статьи послужили работы ученых в области стратегического управления и 
конкуренции, таких как: И.Ансофф, А.Смит, А.Томпсон, Л.Дж, Стрикленд, П. Дойль, А. Аакер, М.. Портер, Дэй Джордж, П. Хайне, А. 
Курно, Дж. Робинсон, Ф. Найт, Г.Дж. Броум, Й. Шумпетер, В.Хендерсон и другие. 

Большой вклад в исследование проблем конкурентоспособности внесли такие отечественные ученые, как И. Трофимов, 
В.Жуковской, М. Гельванский, Ю. Винслав, В. Баринов, А. Синельников, А. Юданов, А.Печенкин, В. Фомин, В. Савин, П. Завьялов, А. 
Идрисов, И. Лисиненко, В.Оболенский, Т. Асланов, В. Рябцев, Ю. Бубнов, О. Макаренко, Ю.Мишин, В. Фионин, Р. Фатхутдинов, Н. Яшин, 
Л. Зайцев, М. Соколова и другие. Проблемы формирования конкуренции в сфере металлургии отражены в трудах: Б.И. Аскерко, Г.С. 
Андреева, В.П. Варфоломеева, М.Д. Полосина, А.С. Селиванова, В. Борисова, Г. Тараканова и других. 

Целью статьи является анализ конкурентной ситуации металлургической отрасли в современных условиях хозяйствования. 
Промышленный потенциал горно-металлургического комплекса Украины в последние годы и до настоящего времени является 

фундаментным элементом экономики государства. Металлургия, горно-металлургический комплекс (ГМК) является основным донором 
бюджета, обеспечивая более 40% поступлений валюты в страну. Почти 30% составляет его часть в валовом внутреннем продукте. На 
металлургическую промышленность опираются и для нее работают энергетика, машиностроение, строительство, финансовая сфера. В 
отрасли занято более полумиллиона человек. Предприятия ГМК обеспечивают рабочие места в наиболее густонаселенных регионах 
страны. Ресурсный потенциал горно-металлургического комплекса Украины определяется имеющимися залежами железной (четвертое 
место в мире) и марганцевой руд, угля, известняков, то есть основных сырьевых материалов для производства металла. Отечественная 
металлургия в достаточной мере обеспечена электроэнергией. По объемам производства металлургическая промышленность Украины до 
2007 года занимала седьмое место в мире. 

По предварительным данным казалось, что до сентября 2008 года всемирный финансовый кризис не коснется Украины. Но именно 
этот факт повлек за собой уменьшение уровня экспорта металлопродукции, что повлекло за собой снижения металлопроката. 

Одной из причин является рост конкурирующих организаций разных стран. К тому же, увеличивается уровень экспортных 
поставок Китая. Поскольку металл играет наиважнейшую роль в Украине, ее главной задачей станет повышения эффективности 
сталелитейной промышленности для поддержания рентабельности. 

Лидерская позиция Украины по экспорту стали быстро меняется. В 2007 году Украина занимала восьмое место по экспорту стали, 
но в связи с финансовым кризисом к осени ситуация изменилась. Президент В. Ющенко заявил о том, что объем экспорта снизился на 17%, 
что повлекло за собой уменьшения объемов строительных металлоконструкций. 

Кроме снижения уровня экспорта, ситуация Украины усложнилась из-за того, что увеличился уровень импорта металлов. Недавно 
Турция поставила в Украину 3000 тонн металла. Металлопродукция поставляется по очень низким рыночным ценам, что усложняет 
ситуацию и увеличивает конкуренцию местному производителю, у которого уменьшился спрос на металл и металлопрокат.[3] 

Металлургии необходимы огромные финансовые вклады. Металлургическая деятельность требует больше затрат, если взять во 
внимание рост конкуренции на внутреннем рынке Украины и снижение спроса на внешнем. Раньше Украина являлась членом 15 крупных 
экспортеров стали, в руках которых находилась треть мирового объема. Однако теперь эти объемы занимают только четверть, причиной 
тому стала конкуренция. 

                                                           
© Алтухова И.Н., 2010 
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В условиях глобализации и интеграции, металлургические корпорации имеют интернациональный характер, включая фирмы и 
компании ряда стран. Наиболее крупные интернациональные металлургические компании определяют конкурентную среду на мировых 
рынках. 

Металлургические компании по линии производства и сбыта продукции связаны практически со всей мировой экономикой. 
Мировая металлургия относится к базовым отраслям промышленности; характеризуется высокой цикличностью спроса, мировым 
перепроизводством, высокими рисками, ежегодный темп роста производства стали в среднем составляет 7% в год. 

Исходя из соотношения риск и доходность инвестиций, доля металлургии в капитализации промышленности развитых стран 
постоянно уменьшается, уступая место высокотехнологичным отраслям, сфере услуг, фармацевтике. 

В то же время, тенденции роста производства и потребления стали опровергли популярные в 70-80-х суждения о перспективах 
полного замещения металла новыми материалами - на период 2009-2025 гг. сталь останется самым распространенным конструкционным 
материалом, занимая 85-90% в структуре мирового потребления материалов; а металлургия — одной из базовых отраслей 
промышленности. 

Мировой финансовый кризис, коснувшийся, в числе прочих, и металлургию, стал замедлять в 2008 году темпы роста производства 
и потребления стали и в дальнейшем повлек их снижение в 2009 г. Больше всего коррекции подверглись региональные рынки Европы и 
Азии. В настоящее время при выборе перспективных целевых рынков необходимо учитывать, темпы роста внутреннего потребления 
металлопродукции. Ведь показатель роста потребления стали во многом зависит от модели экономического развития страны. Например, 
развивающиеся страны, активно строящие промышленную базу и инфраструктуру, значительно увеличивают потребление стали на душу 
населения. Такими рынками являются рынки стран Азии, Европы и СНГ. Исходя из вышесказанного, следует признать перспективными 
рынки стран СНГ Северной Америки, Азии и Ближнего Востока.[6] 

Развивающиеся страны (БРИК) проходят фазу индустриализации, которая предусматривает построение социальной, транспортной 
и производственной инфраструктуры. Это означает, что рост ВВП в этих странах обуславливается, прежде всего, сферой материального 
производства и сопровождается ростом потребления стали, в отличие от развитых стран, где уровень потребления стали стабилизировался, 
а ВВП растет по большей части за счет сферы услуг.  

В 2007 г. в Индии видимое потребление стали увеличилось на 11,3% — до 51 млн.т., причем рост промышленного сектора и 
расширение строительства инфраструктуры будут и в дальнейшем обеспечивать высокий уровень спроса на индийском рынке. Индия 
является одним из наиболее привлекательных направлений для зарубежных поставщиков, и особенно — заводов СНГ. 

На Ближнем и Среднем Востоке наблюдается весьма значительный рост спроса на сталь, обусловленный потребностями, 
связанными с реализацией нефтегазовых проектов, и активизацией деятельности в сфере строительства. Располагая избыточным 
производством, страна, тем не менее, является нетто-импортером. Импорт стали в Египет увеличился с 552 тыс.т. в 2004 г. до 2 235 тыс.т. а 
2008 г. Летом 2008 г. были отменены все ограничения и таможенные пошлины на импортную металлопродукцию и металлургическое 
сырье. Согласно прогнозам, к 2010 году Египет будет потреблять порядка 5,9 млн.т. сортовой продукции и 1,8 млн.т. плоского проката. [6] 

В странах СНГ сталь потребуется для модернизации устаревшей инфраструктуры. В России высокий спрос в стране будет 
поддерживаться запущенными в работу проектами для нефтегазовой промышленности и судостроения. В 2008 потребление металла на 
душу населения составило 230 кг, к 2010 прогнозируется на уровне 350 кг/чел (таблица 1)  

 
Таблица 1 

Динамика производства, внутреннего потребления, импорта и экспорта металлопродукции в Российской Федерации 
Показатель/Год 2004 2005 2006 2007 2008 

Производство, млн.т. 64,3 65,6 70,8 72,6 68,5 

Потребление, млн.т. 30,0 32,0 33,0 34,0 38,0 

Экспорт, млн.т. 29,3 29,7 29,0 29,0 28,8 
Импотр, млн.т. 3,1 3,4 5,2 6,7 6,7 

 

За последние пять лет продажи на внутреннем рынке России систематически увеличивались примерно на 3 млн.т./год. Крупными 
постоянными потребителями металлопродукции на внутреннем рынке являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, 
автомобильные предприятия, железнодорожный транспорт и трубные заводы. В то же время на рынке металлопродукции России 
наметилась тенденция увеличения доли импорта. Импорт в Россию в 2008 году по сравнению с 2004 г. увеличился в 2 раза. В России на 
долю импорта в общем внутреннем потреблении приходится 14%, а в США - 20%.  

Около 57% объема экспорта из Украины в Россию составляет плоский прокат, на сортовой прокат приходится около 43%. Среди 
украинских производителей наибольший объем поставок в Российскую Федерацию в 2008 г. осуществили: «Запорожсталь» (25%), ОАО 
«МК «Азовсталь» (24%), Алчевский МК (11%), ОАО «ММК им.Ильича» (10%), «АрселорМеттал Кривой Рог» (8%), Днепровский МК (8%), 
Донецкий МЗ (5%).  

Лидерская позиция Украины по экспорту стали быстро меняется. В 2007 году Украина занимала восьмое место по экспорту стали, 
но в связи с финансовым кризисом к 2008 году ситуация изменилась. Объем экспорта снизился на 17%, что повлекло за собой уменьшения 
объемов строительных металлоконструкций. Кроме снижения уровня экспорта, ситуация Украины усложнилась из-за того, что увеличился 
уровень импорта металлов. Недавно Турция поставила в Украину 3000 тонн металла. Металлопродукция поставляется по очень низким 
рыночным ценам, что усложняет ситуацию и увеличивает конкуренцию местному производителю, у которого уменьшился спрос на металл 
и металлопрокат. 

Украинской металлургии необходимы огромные финансовые вклады. Эта деятельность требует больше затрат, если взять во 
внимание рост конкуренции на внутреннем рынке Украины и снижение спроса на внешнем. Раньше Украина являлась членом 15 крупных 
экспортеров стали, в руках которых находилась треть мирового объема. Однако теперь эти объемы занимают только четверть, причиной 
тому стала конкуренция.[6] 

  Металлургия на Украине составляет почти 50% денежных поступлений в иностранной валюте. Также она предоставляет шестую 
часть рабочих мест в промышленной отрасли, Украине необходимо поддержать отечественного производителя. Но на данный момент 
государство не предприняло никаких шагов для решения данной проблемы. 

Чтобы улучшить металлопрокат, согласно данным "Металлургпрома", были предприняты только частичные шаги руководства 
Украины. Хотя и эти частичные шаги играют немаловажную роль. Если предположить, что руководство отменит надбавку на газ в 
пределах 12%, это позволит сэкономить более 60 миллионов гривен. 

  Некоторые предприятия решили сами финансировать обновления собственных металлургических предприятий из-за 
возникнувшей ситуации. Например, "Запорожсталь" занялся модернизацией агломерационного цеха, а "Азовсталь" для того, чтобы в 
будущем металл был лучшего качества, реализует программу по реконструкции и модернизации. 

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) разработал программу до 2015 года. Дополнительно он разрабатывает проект по 
ремонту аглофабрики, а "Донецксталь" проводит реконструкцию сталеплавильного производства, а также приостанавливает работу 
мартеновской печи № 4. 

В настоящий момент многие программы находятся на первой стадии или только в разработке. Эти программы нуждаются в 
серьезных мерах, предпринятых со стороны государства, так как Украина может лишиться лидерства на мировом рынке по производству 
стали. 
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Большинство металлургических предприятий Украины в последнее десятилетие испытывают острейший дефицит современных 
высокоэффективных технологий и оборудования, позволяющих обеспечивать конкурентоспособность продукции на мировом рынке. Для 
преодоления этого отставания требуется скорейшая реструктуризация металлургических заводов с целью оптимизации объёмов и видов 
производства продукции, а также параметров функционирования основных плавильных агрегатов и методов получения заготовки.[4] 

Основой новой стратегии научной и промышленно — инновационной политики должны стать обеспечение модернизации и 
структурной перестройки производственного потенциала, снижение его энерго - и материалоёмкости, повышение конкурентоспособности. 
По оценкам известных отечественных и зарубежных экспертов, наибольшее отставание Украины от развитых металлургических держав 
заключается в широком использовании весьма консервативных методов выплавки (мартеновское производство) и разливки стали в слитки с 
последующей прокатной на блюминге, что предполагает примерно 18 - 20% потерь металла на этом переделе при дополнительных 
тепловых потерях. Практически все производители металла в мире давно отказались от такой схемы производства стали, а в Украине, 
таким образом, производится около 80% продукции. 

Как видно из вышеприведенных данных, Украина – это страна, практически полностью ориентированная на экспорт. 
Отечественные производители ведут торговлю практически со всеми странами с развитой промышленностью, экспортируя более 70% 
производимой металлопродукции. Весомая часть в экспортных поставках стали из Украины приходится на полуфабрикаты, доля всех 
остальных видов металлопродукции остается практически неизменной. Это обстоятельство обусловило сильную зависимость украинского 
ГМК от конъюнктуры мирового рынка. 

Большая часть украинского металлургического экспорта, направляется на рынки развивающихся стран Европы, Ближнего Востока 
и Азии, где имеет место стабильный спрос на низкопередельную продукцию, ниже требования к качеству, сортаменту и условиям поставки. 
В среднесрочной перспективе нет объективных причин для полного отказа от производства продукции низкого передела. Хотя удельный 
вес проката и металлоизделий с высокой добавленной стоимостью должен постепенно возрастать по мере модернизации производства и 
освоения новых видов продукции. 

Среди основных поставщиков металлопродукции в Украину - страны СНГ (в частности Россия и Европа). В течение последних 
пяти лет наблюдается рост потребления импортного горячекатаного листового проката, а также сортового проката, что представляет 
интерес для украинских предприятий, которые производят высококачественный листовой и сортовой прокат.[6] 

Наиболее перспективным направлением для Украины в освоении нового ассортимента является металлопродукция из 
высокопрочных устойчивых против коррозии марок стали разной толщины, востребованная автомобильной индустрией, прочим 
машиностроением и производителями бытовой техники. Представляет интерес рынок трубной продукции, соответствующей мировым 
требованиям качества, для строительства магистральных нефте- и газопроводов, для коммунального хозяйства. 

Имеющиеся случаи поставок украинского металла по низким ценам вызваны следующими обстоятельствами: 
-невозможностью производителей контролировать уровни цен и географичеечкое направление экспорта металлопроката; 
-недобросовестностью трейдеров; 
-общеизвестными объективно-субъективными факторами 
На внешних рынках все более отчетливо проявляются вызовы, которые придется преодолевать украинским металлургам в 

ближайшее десятилетие: торговый вызов со стороны Китая; усиление конкуренции с производителями России, Турции и Индии на 
приоритетных для Украины рынках Ближнего Востока, Европы и СМГ; сокращение импортного потенциала развивающихся стран 
вследствие создания собственных национальных металлургий; торговые санкции; транснационализация металлургических компаний и рост 
внутрикорпоративной торговли. Все эти вызовы уже в действии, о чем свидетельствует уменьшение доли Украины в мировом производстве 
стали. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить тенденции, которые, возможно, будут наблюдаться в ближайшее время на мировом 
рынке металлопродукции: 
1. Ожидается дальнейшее увеличение избыточных мощностей. 

2. Глобализационные процессы в металлургии, усилившиеся в последние годы, будут способствовать тенденции к переносу 
горно-металлургического производства из развитых стран в соседние государства. В среднесрочной перспективе, при увеличении 
открытости рынка, металл будет выгодно производить в регионах  с низкими затратами - в Украине, России, Казахстане, Бразилии, 
Мексике, Китае, Индии и Пакистане. В этих государствах мощности продолжат наращиваться без снижения их загрузки. Вместе с тем в 
высокозатратных регионах загрузка мощностей снизится с 95-100% до 80-85%. 

3. В мировой горно-металлургической отрасли продолжится консолидация, которая проявится в доминировании 
транснациональных компаний. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АДАПТАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ВПЛИВУ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 
 

О.В. Задворна, старший викладач кафедри менеджменту та правового забезпечення господарської діяльності, Бердянський державний 
педагогічний університет 

 
Сучасне суспільство пред’являє дуже високі вимоги до управлінських кадрів, а насамперед до управлінських кадрів, які 

здійснюють керування такими складними та специфічними системами як вищи навчальні заклади. Тому вивчення проблеми прийняття 
рішень є дуже актуальної не тільки для виробничих підприємств, суспільних організацій, а також для організацій, котрі надають освіті 
послуги. Праця керівника вищого навчального закладу пов’язана із забезпеченням функціонування, розвитком закладу освіти. Від 
ефективності діяльності керівника, а саме від ефективності прийняття управлінських рішень керівником, залежить життєздатність вищого 
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навчального закладу, благополуччя всій організації та окремих її членів. Предметом управління є індивідуальна та суспільна свідомість та 
поведінка людей [1], а основний зміст управлінської діяльності складають управлінські рішення. 

Сучасні умови характеризуються складністю прийняття рішень, тому що середовище функціонування підприємств, організацій в 
загалі, та вищих навчальних закладів зокрема, відрізняється мінливістю, складністю, багатогранністю. Що спонукає організації освіти 
приймати рішення з урахуванням багатьох факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. С.Л.Рубінштейн говорив: «Зовнішній вплив 
завжди відбивається через внутрішні умови» [2]. 

Проблематиці прийняття ефективного управлінського рішення та його впливу на діяльність організації приділяли увагу багато 
дослідників як безпосередньо в Україні так і за кордоном. Самі відомі з них А.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедуорі, П.Друкер, І.Н. Герчикова, 
А.С. Соснін, Л.В. Мельниченко, Р.А. Фатхутдінов, Е.А. Смирнов, Б.М. Андрушків, О.Е. Кузьмін, А.В. Шегда, Н.І. Кабушкін, М. Еддоус, Р. 
Стенсфілд, Х. Віссема та інші. 

Метою даної статті є проаналізувати теоретико-методичні основи механізму впливу управлінського рішення на діяльність вищих 
навчальних закладів. 

Ефективне управлінське рішення – необхідна умова забезпечення конкурентоздатності продукції та організації на ринку, 
формування ефективної організаційної структури, проведення правильної кадрової політики, регулювання соціально-трудових відносин в 
організації. А оскільки є в наявності специфічність продукції яку випускає вищий навчальний заклад, то і управлінські рішення , котрі 
приймає керівник освітньої організації є доволі специфічними.  

Смирнов Е.А. дає таке визначення управлінського рішення: «Управлінське рішення – це вибір альтернативи, який здійснюється 
особою, яка приймає рішення у межах його посадових повноважень і компетенцій, спрямований на досягнення цілей організації» [3]. 

Р.А. Фатхутдінов визначає управлінське рішення як результат аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного обґрунтування і 
вибору альтернативи з безлічі варіантів досягнення конкретної мети системи менеджменту [4]. 

Управлінські, або їх ще називають організаційні, рішення, які приймаються керівником вищого навчального закладу відрізняють 
від всіх інших рішень  особливості: 

- Мети. Суб’єкт управління (керівник закладу освіти) приймає рішення виходячи не з власних потреб, а з метою вирішення потреб 
конкретного вищого навчального закладу 

- Наслідків. Приватний вибір індивіда відбивається на його власному житті та може вплинути на небагатьох близьких йому людей. 
Менеджер (керівник вищого навчального закладу) вибирає направлення дій не тільки для себе, але й для всього закладу та 
його працівників, його рішення можуть мати вплив на життя багатьох людей. Крім того рішення які приймає керівник 
відображаються на соціально-економічній ситуації регіону, де знаходиться вищий навчальний заклад. Наприклад: 
неконкурентоспроможність вищого навчального закладу може привести до закриття організації, що дуже суттєво може 
збільшити рівень безробіття серед викладачів та науково-педагогічних працівників. Особливо це загрожує регіонам де 
кількість вищих навчальних закладів обмежена. 

- Розподілу праці. Якщо у приватному житті індивід, приймаючи рішення, сам їх і виконує, то в організації освіти існує розподіл 
праці: керівник приймає рішення про вирішення проблем, інші (викладачі та науково-педагогічний персонал) виконують 
прийнятті рішення. 

- Професіоналізму. У приватному житті кожен приймає рішення виходячи з власного досвіду. В управлінні організацією, а 
особливо такою складної як вищий навчальний заклад, прийняття рішення більш складний, відповідальний та формалізований 
процес, який потребує професійної підготовки. 

Прийняття рішень представляє собою свідомий вибір з варіантів та альтернатив напряму дій, які скорочують розрив між існуючим 
та майбутнім бажаним станом організації. Цей процес містить багато різних елементів, але в ньому обов’язково містяться такі елементи, як 
проблеми, цілі, альтернативи. Він лежить в основі планування діяльності організації, тому що план – це набір рішень з розміщення ресурсів 
і спрямування їх використання для досягнення організаційних цілей. 

В управління організацією прийняття рішень відбувається менеджерами різних рівнів та має досить формалізований характер, тому 
рішення торкається не тільки однієї особи, а й організації в цілому. Важною умовою ефективного впливу рішення на роботу організації 
являється його узгодженість з раніше прийнятими рішеннями у всіх напрямках управління, як по горизонталі, так і по вертикалі. Тому при 
виборі альтернативи необхідно користуватися наступними принципами: 

- Принцип системності. Цей принцип орієнтується на всебічний облік факторів, які мають значення для організації. 
- Принцип стандартизації (стандартних управлінських ситуацій та рішень). Сутність його полягає в тому, що більшість реальних 

управлінських ситуацій може бути зведено до набору так званих стандартних або базових ситуацій. Процедури прийняття 
рішення в таких умовах розроблені та відомі. Проблеми виникають коли ситуація не вкладається цілком чи частково в 
стандартну формулу. Для нестандартної частини ситуації необхідно використовувати спеціальний аналіз для того щоб знайти 
спеціальне, особливе для даного випадку рішення. 

- Принцип оптимальної інформованості. Раціональні управлінські рішення можуть бути досягнуті, коли їм відповідає достатня 
інформаційна база. 

- Принцип автоматизму реалізації управлінських рішень міститься в тому, що прийняте рішення повинно швидко, автоматично 
доводитися до потрібного рівня в організації. 

- Принцип врахування ймовірних наслідків.  
- Принцип свободи вибору. Полягає в тому, якщо у керівника не має достатньої кількості варіантів з яких можна вибирати, то про 

ефективність прийнятого рішення не може бути мови. 
- Принцип відповідальності. Той хто приймає рішення несе повну відповідальність за результати прийнятого рішення  
- Принцип співмірності прав та відповідальності. Найгірші рішення приймаються тоді коли ті хто мають право приймати рішення 

не несуть відповідальності, а ті на кого покладено відповідальність за виконання рішень не мають право їх приймати.  
- Принцип творчості. Творчій підхід необхідний тоді коли прийняті рішення не мають ефективності та сили. 
- Принцип своєчасності. Він орієнтується на вибір найкращого моменту для прийняття рішення.  
- Принцип єдності єдиноначальності та колегіальності. Полягає в тому, що керівник консультується зі своїми підлеглими та на 

основі цих консультацій приймає рішення. 
- Принцип співучасті. Означає активну та безпосередню участь у прийнятті рішення тих, кого воно стосується [5].  
В процесі життєдіяльності організації керівник вищим навчальним закладом приймає велику кількість різноманітних рішень. Проте 

існують деякі загальні ознаки, які дозволяють класифікувати прийняті рішення. Існують три основних типи прийнятих рішень: інтуїтивні, 
засновані на судженнях та раціональні [6]. 

Інтуїтивне рішення – це вибір, який зроблено тільки на основі відчуттів того що воно правильне. Рішення засновані на судженнях – 
це вибір зумовлений знаннями чи досвідом. Раціональне рішення – це вибір зроблений на основі об’єктивного аналітичного процесу та не 
пов’язане з минулим досвідом.  

Для класифікації прийнятих рішень використовують певні ознаки. За цими ознаками управлінські рішення діляться на класи. 
В залежності від часу використання рішення діляться на стратегічні, які визначають напрямок розвитку організації на тривалому 

відрізку часу,  та оперативні (тактичні), які конкретизують стратегію та визначають її реалізацію в невеликих часових інтервалах. 
В залежності від об’єкта управління рішення діляться на економічні, соціальні (соціально-економічні), психологічні, політичні, 

загальнодержавні, регіональні і так далі [7]. 
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За характером підготовки, розробки та прийняття рішення діляться на запрограмовані та незапрограмовані (за термінологією 
Г.Саймона). Запрограмовані – це рішення, які приймаються послідовністю кроків та надають можливість використовувати комп’ютерну 
техніку для прийняття рішення. Незапрограмовані – це рішення, прийняття яких потребує необхідних тільки їм дій та їх послідовності. 

За характером взаємодії учасників прийняття рішень вони підрозділяються на виконавчі, якщо між учасниками домінують 
відносини підпорядкування та компромісні, якщо рішення являються результатом узгодженості інтересів [8]. 

При ієрархічній побудові управління, які б рішення не приймались між ними повинний бути забезпечений взаємозв’язок. Він 
досягається двома засобами: декомпозицією рішення в конкретні задачі та агрегуванням окремих рішень у загальне рішення організації, яке 
приймає вище керівництво [9]. 

Технологія прийняття управлінського рішення передбачає певну послідовність управлінських операцій та процедур. Це діагностика 
проблеми, визначення можливих способів її розв’язання, оцінювання варіантів, вибір найвигіднішого варіанта. 

Методи вивчення проблеми (діагностування) передбачає застосування методів, що дають змогу достовірно та повно описати 
проблему, виявити фактори (чинники) які призвели до виникнення проблеми. Важливе місце належить методам накопичення, обробки та 
аналізу інформації, факторного аналізу, порівняння, аналогії, тощо. Вибір методів залежить від характеру та змісту проблеми, термінів та 
коштів, які виділено на рішення проблеми.  

Методи економічного аналізу базуються на вивчені аналітичних залежностей, що визначають співвідношення між умовами і 
результатами вирішення задачі. Визначають декілька способів та прийомів економічного аналізу: метод абсолютних, відносних та середніх 
величин – аналіз показників, економічних явищ починається з визначення абсолютних величин, які використовуються для розрахунку 
середніх та відносних величин. Відносні величини використовуються для аналізу динаміки розвитку подій, вони характеризують зміну 
показника в часі. Середні величини узагальнюють сукупності однорідних показників, дають змогу абстрагуватись від випадковості окремих 
коливань; метод порівняння ґрунтується на зіставленні явищ, виділені в них спільного та відмінного. В даному виді аналізу проводиться 
зіставлення планових та фактичних показників, кращих та середніх даних тощо; метод групувань дає змогу виявити та вивчити 
взаємозв’язки та взаємозалежності різних економічних явищ, фактори, закономірності та тенденції, що властиві цим явищам. На основі 
простих та комбінованих групувань будуються відповідні групові таблиці для аналізу; індексний метод базується на відносних показниках, 
що відображають відношення рівня даного явища до рівня його в минулому, або аналогічного явища, який розглядається як базовий; 
балансовий метод використовують за існування балансової узгодженості між показниками. 

Факторний аналіз ґрунтується на вивчені відповідної залежності між результативним показником і факторами, що на нього 
впливають. Способи елімінування (виключення) базуються на виключенні впливу всіх факторів, крім одного вплив якого необхідно 
визначити. Існує три основні форми зв’язку між результативним показником та чинниками впливу: 

- Адитивна форма передбачає, що результативний показник визначається як сума значень двох факторів; 
- Мультиплікативна форма передбачає, що результативний показник визначається як добуток значень чинників впливу; 
- Кратна форма передбачає, що результативний показник визначається як частка від ділення значень факторів; 
- Змішана форма поєднує попередні форми. 
До способів елімінування відносяться: 
- Спосіб ланцюгових підстановок використовується за мультиплікативної та адитивної форм, дає змогу ряд проміжних значень 

узагальненого показника шляхом послідовної заміни базисних значень чинника на фактичні; 
- Спосіб абсолютних різниць передбачає заміну величини базового фактора не повною величиною фактичного, а лише 

алгебраїчною величиною відхилення звітного показника від базового. Використовується тоді, коли відомі абсолютні 
відхилення за значеннями факторів, які аналізуються; 

- Спосіб відносних різниць базується на визначенні різниць між відповідними показниками за процентним співвідношенням 
фактичних значень показників до базових. При використанні цього способу не обов’язково мати значення всіх факторів, 
вплив яких визначається, але мають бути відомі темпи зростання за показниками, що перебувають в певній залежності з 
дослівуваними показниками; 

- Інтегральний спосіб використовують для визначення впливу факторів на зміну результативного показника при 
мультиплікативному та кратному зв’язками між показниками. За цього способу враховується одночасний вплив усіх факторів 
на результативний показник. 

Метод аналізу беззбитковості дає змогу визначити за якого співвідношення обсягів продукції та її ціни підприємство може 
здійснювати свою діяльність та не нести збитків. При його здійсненні оперують такими поняттями як «сума покриття», «зона 
беззбитковості», «точка нульової рентабельності», або «точка беззбитковості». 

Методи прогнозування передбачають використання накопиченого досвіду, поточних припущень щодо визначення перспектив 
організації. Методи прогнозування діляться на кількісні та якісні. Кількісні методи прогнозування застосовуються коли діяльність 
організації в минулому мала певну тенденцію, яку можна підкріпити та розвинути і коли наявної інформації достатньо для побудови 
статистичних  достовірних тенденцій або залежностей. До цих методів відносять аналіз часових рядів та казуальне моделювання: аналіз 
часових рядів базується на припущенні, що події, які відбулися у минулому, дають можливість прогнозувати події в майбутньому; 
казуальне (причино-наслідкове) моделювання – це прогнозування того, що відбувається в подібних ситуаціях у майбутньому через 
дослідження статистичної залежності між досліджуваним фактором та іншими змінними. Цей метод є самим складним методом 
математичного прогнозування так як потребує потужних комп’ютерних розрахунків. Наступні методи прогнозування – це якісні методи, які 
передбачають прогнозування майбутнього групою експертів: 

- Поєднання та узагальнення думок експертів у сфері освіти та у сферах для яких вищи навчальні заклади готують спеціалістів; 
- Поєднання та узагальнення думок працівників, які вміють передбачати майбутній попит на спеціалістів певних спеціальностей, 

тому що тісно співпрацюють з підприємствами та організаціями; 
- Очікування споживачів базується на результатах опитування клієнтів організації відносно майбутніх потреб економіки, нових 

вимог до спеціалістів з вищою освітою. 
Методи визначення способів розв’язання проблем (генерація ідей) ґрунтується на накопиченні інформації і змінюється підхід до її 

аналізу, тобто розшукується інформація, яка може допомогти вирішити проблему, а не є причинами виникнення проблеми. Джерелами 
такої інформації може бути різна інформація, яка надходить від споживачів, від уряду, від спеціальних маркетингових організацій, від 
моніторингу дій конкурентів, власні та запозичені винаходи та дослідження. 

Евристичні методи – сукупність логічних прийомів, методичних правил дослідження, пошуку істини, способів реалізації творчого 
потенціалу особистості. Ці методи активізують та інтегрують мислення, знання, ерудицію, творчі здібності, тому їх називають 
активізуючими. Ці методи діляться на індивідуальні та групові.  

До індивідуальних методів відносяться методи ключових запитань, інверсії, ідеалізації, вільних асоціацій, морфологічного аналізу 
тощо. Метод ключових запитань застосовується для накопичення додаткової інформації в умовах проблемної ситуації. Метод інверсій 
передбачає використання нестандартних підходів до вирішення нової проблеми, зворотнього руху [10]. Метод ідеалізації базується на 
уявленні про ідеальний спосіб вирішення проблеми. Метод вільних асоціацій використовується коли проблема не може бути вирішена в 
межах існуючих рішень. Метод морфологічного аналізу – метод психологічної активізації творчого процесу.  

До групових евристичних методів відносяться такі методи, як «розумова атак», «конференції ідей», «метод Дельфи» тощо. 
Найпоширеніший евристичний груповий метод – метод «розумової атаки» базується на надані права кожному учаснику висловити свої ідеї 
незалежно від їх обґрунтованості та здійсненності. Аналіз здійснюється по завершені генерування ідей з урахуванням критеріїв та 
обмежень організацій. Метод «конференції ідей» допускає доброзичливу критику ідей у формі репліки чи коментарю.  
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В основі експертних методів лежить системність та цілісність знань експертів щодо проблеми, яку необхідно вирішити. Експертні 
оцінки розглядаються як особливий вид кількісних та якісних характеристик окремих сторін соціально-економічних та психологічних явищ 
і процесів. 

Метод номінальної групової техніки побудований за принципом обмеження міжособистих комунікацій, тобто думки викладаються 
письмово [11]. Оцінювання ідей теж проводиться письмово усіма експертами методом ранжирування. 

Метод Дельфи використовують тоді коли групу експертів не можливо зібрати разом одночасно. Проводиться методом анкетування 
експертів та оцінювання ідей. Проводиться анкетування в декілька турів. Результати кожного туру повідомляються експертам, у 
наступному турі експерт свою оцінку може змінити, пояснюючи коригування. При опитуванні зберігається анонімність відповідей 
експертів [12].  

Логіко-формалізовані методи прийняття управлінських рішень використовуються для обґрунтування рішень пов’язаних з 
інвестуванням коштів для реалізації певного проекту, що може мати різні альтернативи організаційного та технічного рішення. До них 
відносять методи побудови «дерева рішень», платіжна матриця, аналіз чутливості, метод Монте-Карло [12]. 

Метод побудови «дерева рішень» використовується при вирішенні типових управлінських завдань, коли відомі умови реалізації та 
прогнозні результати, дає змогу охопити всі можливі варіанти вирішення проблеми. 

Аналіз чутливості базується на техніці аналізу проектного ризику, яка показує як зміниться значення чистого дисконтованого 
доходу при заданій зміні вхідної змінної за інших умов. Використовуються в разі прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику. 
Аналіз чутливості простий та дієвий метод в практичному застосуванні. 

Метод Монте-Карло – метод імітаційного моделювання, який інтегрує в собі аналіз чутливості та ймовірності розподілу моделі. 
Комп’ютерна техніка генерує багато можливих факторів з урахуванням їх імовірного розподілу і в сукупності керівник отримує імовірний 
розподіл результатів проекту. 

Теоретико-ігрові методи дають змогу дещо спростити картину зовнішнього середовища. До них відносять теорію ігор, метод 
сценаріїв, моделі «чорної дошки». 

Теорія ігор використовується для знаходження оптимального рішення деяких ігрових завдань (прогнозування реакції конкурентів 
на зміну цін, пропозиції додаткового обслуговування, модифікацію старої і створення нової продукції тощо). У таких іграх використовують 
принцип «мінімаксу» – отримання  максимуму з того мінімуму, який залишає супернику антагоністично налаштований супротивник. 
Завданням гри є розроблення рекомендацій для раціональних дій учасників конфлікту. 

Метод сценаріїв використовують при обгрантуванні багатоходових складових управлінських рішень. Даний метод передбачає 
прогноз розвитку подій за трьома сценаріями: оптимістичним, песимістичним і найімовірнішим. Усі сценарії обґрунтовуються за їх 
наслідками. Проте обмеженістю даного методу є вивчення тільки декількох варіантів розвитку подій. 

Моделі «чорної дошки» ґрунтуються на регламентації процесу обговорення альтернатив, поступовому обґрунтуванні рішення з 
урахуванням постійної зміни інформації з даної проблеми та відображення цього на умовній «чорній дошці» для всіх учасників, які беруть 
участь у підготовці рішення. Розвиток цього методу відбувається завдяки впровадженню ефективних засобів оброблення та колективного 
використання даних, використання мультимедійних документів у режимі відеоконференцій.  

Методи оцінювання варіантів рішення передбачають формування критеріїв вибору, за якими здійснюватиметься оцінювання 
запропонованих проектів. Якщо проблема структурована і може бути вирішена за допомогою математичного програмування, то найчастіше 
критерієм вибору є цільова функція, яку слід оптимізувати. Цей метод є ефективним лише за наявності чітко сформульованої мети [12]. 

Методи реалізації рішення використовують після прийняття та реалізації рішення. Методом доведення рішення до виконавців 
частіше за все є план реалізації , котрий передбачає систему заходів для досягнення поставлених цілей. Реалізація простих рішень 
забезпечується методами прямого адміністрування, розпорядництва та економічними методами (через винагороду). 

Методи контролю мають вагоме значення для реалізації управлінського рішення. За допомогою контролю модна своєчасно 
виявити відхилення від наміченого плану дій або недоліки самого рішення і внести необхідні корективи. 

Керівник вищого навчального закладу повинен добре знати переваги та недоліки різних методів прийняття рішень, вміти 
комбінувати їх, виділяти типові управлінські завдання і застосовувати при їх вирішенні структуровані методи прийняття рішень.  

Управлінський вплив є сутністю управлінського рішення, який розглядається як вибір керівником мети управління та вибір значень 
факторів, які управляють та забезпечують досягнення мети. До чинників якими управляють відносять фактори, яки керівник може змінити 
на свій розсуд. Вони формуються з трьох основних груп факторів, які впливають на ефективність дій: якість ресурсів, засоби застосування 
ресурсів та умови застосування ресурсів вищим навчальним закладом. 

Існують різні основи для побудови типології управлінських рішень. Процес прийняття управлінських рішень знаходить під 
впливом великої кількості факторів, які можливо розподілити на дві основні групи: особистністні (суб’єктивні), ситуаційні (об’єктивні) 
чинники. 

Переважна більшість управлінських рішень приймається в умовах невизначеності, яка слугує причиною ризику в діяльності 
вищого навчального закладу. 

В результаті проведеного аналізу виявлено методи прийняття управлінських рішень, дано теоретичне визначення управлінського 
рішення, виявлені основи адаптації механізму впливу управлінських рішень на ефективну діяльність вищих навчальних закладів.  

 
РЕЗЮМЕ 
Статтю присвячено аналізу теоретико-методичних основ прийняття управлінського рішення в сучасних умовах функціонування різних 
організацій. Розглянуто теоретичне визначення управлінського рішення. Проаналізовано методи прийняття рішень, які використовують 
керівники в закладах освіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена анализу теоретико-методических основ принятия управленческого решения в современных условиях функционирования 
разных организаций. Рассмотрено теоретическое определение управленческого решения. Проанализированы методы принятия 
управленческих решений, используемых руководителями в учебных заведениях. 
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SUMMARY 
The article is dedicated to theoretical and methodical bases of accepted management’s decision of in modern conditions of functioning organizations. 
It was studied the theoretical determination and methods of making management’s decision.  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ 
 

Р.Б.  Кожухівська, аспірант кафедри маркетингу Європейського університету  ⋅  
 

Постановка проблеми. Зміни, що відбулися у світовому маркетингу, характеризуються в першу чергу кардинальними змінами в 
комунікативній стратегії компаній. Конкуренція змушує компанії витрачати зусилля не тільки на створення принципово нових унікальних 
товарів та послуг, але і на створення унікальних технологій їх просування. Активізується пошук економічних і при цьому ефективних 
способів спілкування зі споживачами, без розробки яких ставиться під загрозу успіх і саме існування компанії. Умови успіху 
комунікативних стратегій - знання споживача, відкритість, комунікативна ініціатива компанії. Отже, сучасний підхід до комунікацій – це 
інтегрований комунікативний комплекс максимально раціоналізованого і  оптимізованого впливу виробника на процес прийняття рішення 
споживачем.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Дослідження інформаційних технологій в туризмі та  їх впливу на розвиток туризму в 
Україні та усьому світі,  ще не досить добре висвітлено в освітній і фаховій літературі. Але досить багато науковців в наш час,  займаються 
розробкою та вивченням даного питання, зокрема дане питання висвітлено в роботах Герасименко В.Г. [2], Восколович Н.А. [3], Котлер Ф. 
[4], Боуэн Дж. [4],  Мейкенз Дж. [4], Ополченцев И.И. [5] та ін. 

Мета дослідження: розкриття суті  інформаційних технологій в туризмі і впровадження автоматизованих інформаційних 
технологій управління та дослідження їх впливу на розвиток туризму. 

Основні результати дослідження. Загальними особливостями інформаційних технологій туристичних фірм є автоматизація 
процесів планування, обліку і управління основних напрямків діяльності туристичної фірми. Тому загалом їх можна розглядати як 
інтегровану сукупність наступних основних підсистем: управління фінансами, управління матеріальними потоками, управління 
обслуговуванням, управління якістю, управління персоналом, управління збутом, аналіз фінансів, собівартості, оборотних коштів, 
управління маркетингом і т.д. 

Донедавна українська туристична індустрія знаходилася в ізоляції від світових тенденцій розвитку, і сьогодні переживає етап 
масштабної переорієнтації з паперово-ручного методу роботи на застосування автоматизованих інформаційних технологій управління.  

Для більшості туристичних фірм України (60%), впровадження автоматизованих інформаційних технологій управління є 
необхідним, і вже стало реальним фактом, критично важливим для успішного розвитку бізнесу. Як в усьому світі, так і в Україні, 
використання сучасних  автоматизованих інформаційних технологій стає засобом конкурентної боротьби туристичних операторів. 

Загальними особливостями інформаційних технологій туристичних фірм є автоматизація процесів планування, обліку і управління 
основних напрямків діяльності туристичної фірми. Тому загалом їх можна розглядати як інтегровану сукупність наступних основних 
підсистем: управління фінансами, управління матеріальними потоками, управління обслуговуванням, управління якістю, управління 
персоналом, управління збутом, аналіз фінансів, собівартості, оборотних коштів, управління маркетингом і т.д. 

Сталою тенденцією останніх років розвитку міжнародної туристичної індустрії стало активне використання систем оптимізації 
прибутку (систем управління тарифами). Підприємства, що активно застосовують такі системи, одержують істотну конкурентну перевагу і 
досягають помітного збільшення доходів. Ця система працює в реальному часі, аналізує отриману від системи управління туристичної 
фірми інформацію (тенденції бронювання, сезонні коливання, динаміку попередніх періодів тощо), враховує специфіку сегментів ринку і 
проведені реконструкції по ціноутворенню та управлінню тарифами. Рекомендації стосуються як стратегії комерційної політики 
туристичної фірми в середній і довгостроковій перспективі, так і щоденних дій відділів замовлення, продажів і розміщення туристичних 
фірм. 

Модуль дозволяє проводити оцінку кожної заявки від груп і приватних осіб з метою визначення оптимальних умов, вимог і 
обмежень для даного замовлення. При експлуатації модуль оптимізації прибутку дозволяє збільшити доходи туристичного комплексу на 
4% -8%. Він показує ключові параметри діяльності туристичної фірми для різних керівників, у тому числі, для головного менеджера: 

- загальна тенденція бізнесу туристичної фірми; 
- віддача від проведених заходів; 
- напрямок сконцентрованих зусиль для підвищення прибутковості; 
- цінова політика. 
Модуль оптимізації прибутку складається з наступних підмодулей:  
- управління доходами,  
- ціноутворення,  
- прогнозування.  
Будь-яка автоматизована інформаційна технологія набудовується на різні технології роботи туристичної фірми і дозволяє 

враховувати самі прискіпливі вимоги. Разом з тим, системи приносять в туристичну фірму світову практику управління і контролю. 
Результатом впровадження будь-якої автоматизованої інформаційної технології управління в туристичному комплексі є підвищення 
ефективності роботи, високий рівень сервісу для клієнтів і суворий фінансовий контроль. Модульність та інтеграція інформаційної 
технології дозволяє нарощування їхньої функціональності зі зміною потреб туристичного комплексу. Системи управління продажами 
туристичної фірми - це сучасний підхід до управління відділом продажів (надання послуг) і вирішення задач з організації і проведення 
заходів у туристичній фірмі, що ефективно управляє діяльністю комерційного відділу туристичної фірми, здійснює групові продажі, 
аналізує прибутковість заявок, що надходять, формує цінову політику, складає контракти і контролює їхнє виконання, здійснює 
бронювання, продаж і оренду конференц-приміщень, допомагає організовувати банкети і заходи. Вона сприяє збільшенню продажів при 
істотній економії ресурсів і часу. Створення пакету необхідних послуг для клієнтів при організації заходів різного характеру відбувається за 
лічені хвилини -  користувач має доступ до необмеженої кількості категорій імен, описів, опцій. 

Автоматизовані інформаційні технології управління туристичним комплексом функціонують, як в окремих туристичних фірмах, 
так і в цілих ланцюгах даної галузі. Перехресний продаж між туристичними фірмами збільшує завантаження по групових продажах. Вони 
оснащені могутнім інструментарієм по збереженню і управлінню всією кореспонденцією між відділом продажів туристичної фірми і 
клієнтами. Функціональний блок управління документацією зберігає та організує роботу з документами, відправленими клієнтами. 

Сучасні автоматизовані інформаційні технології працюють не тільки в локальній мережі туристичної фірми, але і мають можливість 
підключення і роботи в глобальній мережі Інтернет. Переваги тут у тому, що це дозволяє проводити гнучку маркетингову і цінову політику, 
досягаючи максимальної прибутковості від кожної отриманої заявки чи пропозиції. Створювати високоефективну стратегію продажів, що 
базується на аналізі тенденцій і взаємодій на ринку, туристична фірма має можливість, контролюючи умови реалізації своїх пакетів послуг 
(мінімальний тариф і тривалість перебування гостя, обмеження на кількість продаваних путівок по типах, вимоги, гарантії заявок, 
передоплату тощо), приводячи їх у відповідність з кон'юнктурою ринків у тих або інших географічних регіонах. У такий спосіб туристична 
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фірма одержує максимально можливу віддачу від кожного сегменту ринку. Важливою перевагою для будь-якої туристичної фірми, 
представленої в Інтернеті, безперечно, є своєчасність, повнота і доступність переданої інформації. 

Традиційного методу оцінки економічної ефективності від впровадження автоматизовані інформаційні технології - підрахунку 
прибутку від капіталу, що інвестується, недостатньо. Для цього потрібна велика методика, здатна показати повну віддачу. А це кількісний і 
якісний ефект сервісу в туристичній індустрії. Ефективність досягається й у відділі збуту, про що свідчить підвищення продажів на 50% і 
зменшення вартості ліквідних угод на 15%. Ефективність для виробничого відділу - це скорочення часу технологічного циклу на 20% або 
зниження рівня товарних запасів на 5%. Ефективність і матеріальні вигоди від впровадження нового бухгалтерського модулю полягає в 
скороченні термінів пересилання платіжних документів, прискоренні поточних розрахунків і т.п., вона досягається за допомогою 
впровадження нового покоління автоматизованих інформаційних технології туристичних систем, що створюють, свого роду, інтерактивну 
інформаційну базу по туристичних фірмах загального ланцюга надання послуг, інтегровану з електронними системами бронювання. Запит 
кінцевого клієнта щодо туристичних послуг автоматично обробляється з урахуванням його індивідуальних переваг, дозволяючи миттєво 
скласти оптимальну пропозицію, і з великою імовірністю забезпечення позитивної реакції клієнта. 

Маркетинг у туристичній індустрії здобуває нового відтінку. Тепер це не лише пошук нових клієнтів, але і робота з людьми, що уже 
коли-небудь були клієнтами тої чи іншої туристичної фірми. На сьогоднішній день практично кожен туристичний ланцюг пропонує 
програму заохочення постійних клієнтів. А сучасні інформаційні засоби надають можливості для ефективного управління такими 
програмами. Надання виняткового сервісу стає цілком реальним. Нові задачі, нові можливості інтеграції баз даних, інформаційний аналіз, 
двосторонній зв'язок з міжнародними системами і є остаточною моделлю інформаційних туристичних технологій. Інформаційний 
технологічний прогрес випереджає очікування туристичних фірм у довгостроковій адекватності впроваджених автоматизованих  
інформаційних технології. Якщо раніше туристичні фірми змінювали технологічне оснащення в середньому кожні 5-8 років, то сьогодні 
цикл скоротився до 3-4 років, і тенденція до скорочення цього терміну продовжується. Згідно проведеному на Заході компанією Microsoft 
дослідженню, 60-70% усіх туристичних фірм протягом найближчих п'яти років закуплять нову систему управління туристичною фірмою.   

Важливо відзначити, що сам по собі факт установки сучасної системи не означає безумовного отримання віддачі від здійснених 
витрат. Ефективність автоматизації обумовлюється цілим комплексом скоординованих заходів щодо перегляду сформованих методів і 
порядку роботи, перепідготовки персоналу туристичної фірми, розробки і перетворення інформаційно-технологічної стратегії 
підприємства. Цінність системи можна розглядати в двох розрізах - у процесах, які система автоматизує, і даних, які акумулює система в 
ході своєї роботи.  

Автоматизація процесів функціонування систем туристичної фірми дозволяє автоматизувати виконання щоденних задач персоналу 
і керівництва туристичної фірми. При цьому досягається взаємозв'язок між різними службами туристичної фірми, що значною мірою 
підвищує ефективність і дозволяє позбутися помилок. Разом з цим керівництво одержує могутній інструмент контролю над станом 
туристичної фірми і фінансових потоків, а можливості зловживань персоналом туристичної фірми, скорочуються до мінімуму. З 
використанням автоматизованих систем туристична фірма стає більш керованою. Керівництво туристичної фірми, одержуючи адекватні 
дані по стан справ на сучасний момент часу і прогнози на майбутнє, має можливість приймати коректні і своєчасні рішення. Крім функцій 
управління, системи пропонують додаткові можливості підвищення рівня сервісу для клієнтів. Споживач стає центром уваги та одержує 
індивідуально-орієнтований сервіс. Система дозволяє враховувати різноманітні побажання і переваги, а процес надання послуг робити 
безпроблемним для клієнта. Система зберігає дані по кожному клієнту, що коли-небудь користувався послугами туристичної фірми, і при 
наступному його приїзді дозволить визначити правильний тариф і випередити його побажання. 

На сьогоднішній день, за яскраво вираженої невизначеності та хаотичності зовнішнього середовища необхідною властивістю 
туристичної фірми виступає її здатність до адаптації. Висока надійність і забезпечення стійкості - один з фундаментальних принципів її 
функціонування. З урахуванням конкретних умов для кожної туристичної фірми, необхідно розробляти і впроваджувати комплексні 
автоматизовані системи, що концентрують у собі сукупність організаційних, режимних, технічних і інших можливостей спрямованих на 
досягнення достатнього рівня економічної ефективності і безпеки ведення бізнесу. 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій привів до того, що за останні кілька років у сервісному секторі економіки стали 
широко застосовуватися найрізноманітніші інформаційні технологічні рішення. Інформаційне управління пов’язане з бурхливим розвитком 
технологій, що забезпечують швидкі й ефективні методи передачі, обробки, збереження й одержання інформації. Автоматизація різних 
процесів досягається шляхом інтеграції різних інформаційних технологій, метою яких є підвищення ефективності і продуктивності роботи 
працівників туристичної фірми, і дає величезні потенційні можливості для підвищення ефективності управління туристичною фірмою.  

Істотним елементом, від якого, буде залежати надійне функціонування всієї операційної системи туристичної фірми, є 
інформаційний центр, що забезпечить об'єднання процесів постачання, споживання і виробництва, перетворюючи їх у єдину 
високоефективну систему. Це дозволить в умовах швидкої зміни потреб і бажань клієнтів на ринку туристичних послуг оперативно і гнучко 
адаптувати операційну систему (рух трудових, інформаційних, матеріальних і фінансових потоків) під індивідуальні потреби різних 
сегментів клієнтів. Також це надасть можливість мінімізувати витрати на виробництво послуг і дозволить істотно скоротити час 
обслуговування і доставки товарів, прискорити процес одержання інформації різними службами і підвищити рівень сервісу. 

Інформаційний центр - це складний людинно-машинний комплекс, ядром якого є інформаційна комп'ютерна система, яка 
орієнтована на досягнення наступних цілей: 

- відстеження стану туристичного комплексу і ситуації довкола нього; 
         -  оперативний аналіз; 

- виявлення, ідентифікацію та оцінку несприятливих змін стану туристичної фірми (потенційних небезпек і загроз клієнтам тощо); 
 - підтримку прийняття оперативних і стратегічних рішень для управління туристичною фірмою з повним врахуванням змінних 

умов і факторів його стану. Інформаційний центр входить до структури управління туристичної фірми і підпорядковується технічному 
директору.  

Діяльність інформаційного центру спрямована на підвищення ефективності управління туристичною галуззю. Також робота 
інформаційного центру спрямована на комплексне управління матеріальними й інформаційними потоками в сфері інформаційної 
підтримки служб перевезення, прийому та розміщення, ресторану, обслуговування, охорони, служби протипожежної охорони та ін. 

У світовій практиці інформаційний центр забезпечує моніторинг стану туристичної фірми (економічний, виробничий), роботу усіх 
відділів, що беруть участь у підготовці можливих варіантів оперативних і стратегічних рішень. 

Автоматизована інформаційна система концентрує в собі всі результати роботи системи моніторингу і попередження подій і 
представляє на засобах відображення узагальнені, а також деталізовані по багатьох рівнях і аспектах дані та інформацію для ефективного 
управління туристичною фірмою. 

Впровадження сучасних інформаційних технологій в систему управління туристичної фірми вимагає значних капіталовкладень. 
Оцінка економічної доцільності інвестицій – задача дуже складна, особливо тому, що метою придбання нових технологій є не лише 
скорочення витрат на робочу силу, але і підвищення якості і розширення асортименту послуг, скорочення термінів підготовки нових послуг 
і підвищення гнучкості процесу обслуговування. В силу того, що деякі з цих переваг не спричиняють прямого скорочення витрат на робочу 
силу, виправдати їхній вибір буває дуже складно. Крім того, стрімкий розвиток нових технологій приводить до того, що придбане 
устаткування застаріває протягом яких-небудь декількох місяців, що робить оцінку витрат і вигод ще більш складною задачею. 

 Позитивними сторонами впровадження в практику роботи туристичної фірми автоматизованої інформаційної системи з управління 
є: 

 1) зниження тривалості операційного циклу, що  дозволяє туристичній фірмі скоротити терміни надання послуг і забезпечує 
можливість швидко реагувати на зміни попиту. При чому збільшується кількість  послуг, які надаються туристичною фірмою, 
поліпшується їхня якість. Однак усі ці вигоди складно точно оцінювати або прогнозувати, оскільки вони дуже сильно залежать від дій 
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конкурентів, що практично непередбачувані. Але незважаючи на це, їх не слід ігнорувати, оскільки за своєю природою такі переваги є 
стратегічними і надзвичайно важливими для довгострокового успіху будь-якої компанії; 

 2) інформаційна система туристичної фірми дозволяє у найкоротший термін виключити з асортименту послуги, що реалізуються 
погано, і замістити їх новими, отримати ефект за рахунок більш точного визначення того, які категорії клієнтів отримують конкретні 
послуги, у який час і як змінюються їхні смаки тощо; 

3) впровадження автоматизованої інформаційної системи дозволяє скоротити витрати на робочу силу приблизно на 30%, знижуючи 
потребу в ній, а отже й підвищити  продуктивність праці. Тобто робочий час і витрати на оплату праці з надання послуг, будуть менше цих 
же показників при використанні старого підходу.  

Таким чином, впровадження інформаційної системи відкриває нові можливості для ефективного вирішення основних задач 
туристичного бізнесу. Експлуатація системи дозволяє туристичній фірмі реалізувати програми ресурсозбереження шляхом зниження 
експлуатаційних витрат на утримання систем зв'язку, зниження енергоспоживання, уникнути пікових навантажень, збільшити 
продуктивність праці, поліпшити якість послуг, виконуваних робіт і підвищити кваліфікацію працівників туристичної фірми. Усе це 
визначає актуальність застосування інформаційних технологій в умовах розвитку ринкових відносин, координації наукової і практичної 
діяльності в області сучасних інформаційних технологій. Як свідчить світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі здобуває сьогодні 
та туристична фірма, яка оперативніше реагує на потреби клієнтів і надає послуги за прийнятною ціною і якістю.  

В умовах переходу до ринкових відносин інформаційний центр набуває першочергового значення, будучи невід'ємним елементом 
ефективної системи управління наданням послуг гостям. Основним елементом зниження операційних витрат, підвищення якості і 
швидкості виконання операцій, пов’язаних з наданням послуг є впровадження автоматизованої інформаційної системи, що сприятиме 
ефективному управлінню потоками інформації та їх обробкою в туристичній фірмі.  

На сьогоднішній день неможливо уявити діяльність сучасної туристичної фірми без Інтернету. Інтернет використовується 
практично у всіх основних його бізнес-процесах, починаючи від пошуку і залучення клієнтів у якості комунікаційного і маркетингового 
інструмента і закінчуючи формуванням асортименту послуг. 

Розвиток Інтернету дозволяє не лише здешевити засоби зв'язку, але й отримати реальну можливість налагодити працю всіх 
учасників ринку туристичних послуг як єдиного офісу. Робота з глобальними системами бронювання через Інтернет дозволяє туристичній 
фірмі не лише надавати всім учасникам ринку оперативну і достовірну інформацію про ціни та асортимент у будь-який момент часу, але і 
надає можливість стежити за проходженням замовлення на всіх етапах його здійснення.  

Висновки. Вплив інформаційних технологій на розвиток туризму величезний, оскільки прямо пов’язаний з підвищенням 
ефективності роботи як кожного туристичного оператора окремо, так і усього туристичного бізнесу в цілому. Це прямо впливає на 
конкурентноздатність фірми на сьогоднішньому ринку. Використання комп'ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій, програмних 
продуктів наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів туристичного бізнесу,  сьогодні не просто питання лідерства і створення 
конкурентних переваг, але і виживання на ринку в найближчому майбутньому.  

Інформаційно-технічна революція змінила характер і методи ведення бізнесу. Використання можливостей технічного обміну 
сьогодні дозволяє легше і швидше створювати і продавати пакети послуг споживачам, вирішувати задачі фінансово-операційного 
управління, маркетингового планування, підвищувати конкурентноздатність і кількість продажів. Кожен день приносить нові та ще більш 
оптимістичні прогнози щодо ролі автоматизації інформаційних технологій в туризмі. Ефективне автоматизоване інформаційне і 
технологічне управління - це ключова ланка в підвищенні економічної ефективності і поліпшенні якості послуг. Тому для швидкого і 
безпомилкового контролю, повноцінного аналізу існуючої ситуації, швидкості і повноти обслуговування клієнта, неминучим і незамінним 
стає впровадження автоматизованих інформаційних систем. 

У сьогоднішніх економічних умовах жорсткої конкуренції і ринкової економіки жодна успішна туристична фірма не може 
повноцінно розвиватися й ефективно просуватися без сучасних автоматизованих інформаційних технологій. 
 

РЕЗЮМЕ 
Мета статті полягає в  розкритті суті  інформаційних технологій в туризмі. Вплив інформаційних технологій на розвиток туризму 
величезний, оскільки прямо пов’язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного туроператора окремо, так і усього туристичного 
бізнесу в цілому. Це прямо впливає на конкурентноздатність фірми на сьогоднішньому ринку.  
Ключові слова: Інтернет-технології, інформаційні технології, автоматизовані  інформаційні технології туризм.  
РЕЗЮМЕ 
Цель статьи заключается в  раскрытии сути  информационных технологий в туризме. Влияние информационных технологий на развитие 
туризма огромно, поскольку прямо связанный с повышением эффективности работы как каждого туроператора отдельно, так и всего 
туристического бизнеса в целом. Это прямо влияет на конкурентоспособность фирмы на сегодняшнем рынке. 
Ключевые слова: Интернет-технологии, информационные технологии, автоматизированные  информационные технологии туризма. 
SUMMARY 
The purpose of the article consists in  opening of essence  of information technologies in tourism. Influence of information technologies on 
development of tourism enormously, as straight related to the increase of efficiency of work of both every tourist-operator separately and all tourist 
business on the whole. It straight  influences on the competitiveness of firm at the today's market. 
Keywords: internet- technology information technologies, automated  information technologies tourism. 
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МІСТОУТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ МОНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МІСТ 
 
О. В. Кононенко, аспірант Національного інституту стратегічних досліджень  ⋅  
 

Постановка проблеми. Монофункціональні міста є невід'ємною частиною територіальної структури господарського комплексу 
будь-якої країни. Питома вага монофункціональних міст у загальній кількості міських поселень країни визначається історичними 
особливостями розвитку територіально-виробничих комплексів, у яких виробнича складова була нерозривно пов'язана із соціальною 
відповідальністю. 

Найчастіше монофункціональність міста визначається за питомою вагою провідних галузей діяльності малих та середніх міст 
України в обсягах виробництва та загальній чисельності зайнятих в усіх сферах економіки міста.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій.У вітчизняній та зарубіжній літературі достатньо уваги приділено вивченню 
багатоаспектних питань регіонального розвитку і розміщення продуктивних сил, визначенню проблем і стратегічних пріоритетів розвитку 
регіонів. Ці та пов’язані з ними суміжні проблеми розвитку монофункціональних міст відображені в працях Б.І. Адамова, С.О. Білої, З.С. 
Варналія, В.Є. Воротіна, Н.В. Васильєвої, A.І. Гаврилова, П.С. Коваленка, О.Ю. Лебединської, Ю.В. Макогона, Н.Р. Нижник,  
А.М. Новикова, Я.Б. Олійника та інших. Проблеми монофункціональних міст розглянуто також в нормативних документах України [1, 2]. 

Мета статті. Дослідити фактори, що сприяли формуванню монофункціональних міст. 
Основні результати дослідження. Високий рівень урбанізації України обумовив виникнення й розвиток досить значної 

кількості міст, які по своїм структурним особливостям та функціональній ролі можуть у тому або іншому ступені бути віднесені до 
категорії монофункціональних. Історичні особливості розміщення продуктивних сил у нашій країні мали як наслідок значну концентрацію 
монофункціональних промислових міст як сировинних, так і виробничих на південно-сході України, переважно в Донецькій, 
Дніпропетровській та Луганській областях. Найчастіше ці міста розвивалися на базі заводських селищ і фабричних сіл, а також у період 
індустріалізації колишнього СРСР. 

Дослідженню факторів розвитку міст різних типів приділяв увагу А.Гаврилов. Він відзначає, що на індустріальній стадії розвитку 
в місті діють закономірності, обумовлені роллю провідних галузей, що створюють мультиплікативний ефект, і визначають весь хід 
розвитку міста в цілому. Провідна галузь створює додаткові робочі місця, уся міська інфраструктура обслуговує основне виробництво. У 
цих умовах, як правило, формуються монофункціональні міста, у яких стан економіки і соціальної сфери визначаються роботою одного чи 
декількох підприємств однієї галузі. На постіндустріальній стадії розвитку міста визначальними чинниками розвитку стають рівень 
розвитку міської інфраструктури, ступінь її диверсифікованості та гнучкості [25, С. 96-97]. 

Сучасні малі монофункціональні міста переважно віднесені до категорії депресивних міст, тобто таких, що потребують надання 
державної підтримки для їх розвитку. У 122 монофункціональних містах України мешкає близько 2,5 млн. чол., що складає 8% всього 
населення міст України. У даний час спостерігається досить стійка тенденція спаду чисельності населення в монофункціональних містах 
України. За останні п’ять років чисельність населення монофункціональних міст країни скоротилася більш ніж на 6 % [4, с. 215]. 

Визначення монофункціонального міста наведено в постанові Кабінету Міністрів України від 17 березня 2000 р. № 521. „Основні 
напрями забезпечення комплексного розвитку малих монофункціональних міст”. В цьому документі монофункціональне місто 
визначається як „мале місто, спеціалізацію праці економічно активного населення в якому визначають підприємства здебільшого однієї – 
двох профілюючих галузей економіки, що формують доходну частину бюджету міста, забезпечують функціонування соціальної 
інфраструктури та інших об'єктів життєзабезпечення населення”, а також передбачено надання державної підтримки депресивним містам, 
намічені заходи щодо стабілізації в них соціальної ситуації. Особлива увага приділена формуванню ринку праці та забезпеченню зайнятості 
населення [2. с- .112-119]. 

Монофункціональність міста тим більше виражена, чим вужче набір трудової спеціалізації зайнятих, та переважна концентрація 
їхньої частки в одній з галузей народного господарства. Г. Лаппо  поділяє міста на вузько спеціалізовані, функціонально одноманітні [5, с. 
59].  

Формування монофункціональних міст було обумовлено дією наступних об'єктивних умов. 
1. Просторова локалізація основних видів природних ресурсів, наявність яких стала головним фактором утворення міста. У 

цьому випадку виникають міста, пов'язані з видобутком і переробкою природних, у тому числі мінерально-сировинних, 
ресурсів. 

2. Просторова прив'язка місця розміщення споживачів продукції. Наприклад, формування невеликих міст текстильної, 
взуттєвої промисловості навколо великих населених пунктів. 

3. Просторова прив'язка певних елементів економіко-географічного положення міст. 
Специфічний феномен монофункціональних міст полягає в тому, що вони можуть дуже швидко із соціально забезпечених місць 

перетворитися в збиткові й кризові [6]. 
На основі порівняльного, історико-генетичного аналізу процесів генезису й еволюції монофункціональних міст світу, можна 

виділити три групи факторів, що сприяють їхній появі [7]. У першу групу факторів входять фактори макрорівня, що відбивають 
загальносвітові тенденції розвитку соціальних, економічних і політичних процесів. У другу групу факторів варто віднести фактори 
мезорівня, ступінь прояву яких обумовлена типом соціально-економічної системи й характером загальнодержавної соціально-економічної 
політики, реалізованої в конкретній країні. У третю групу факторів, що діють на мікрорівні, можна віднести фактори, вплив яких 
максимально проявляється на рівні міста. В узагальненому виді сукупність цих факторів і характер їхнього впливу на структуру економіки 
міста відображено на рис 1.Варто зазначити, що саме група мікрофакторів відрізняється найбільшою розмаїтістю. Саме на цьому рівні, 
рівні конкретного поселення, відбувається об'єднання факторів, що визначають галузеву специфіку функціональної спеціалізації, 
географічну середовище, у рамках якої відбувається взаємодія міста як штучної системи з живою природою, і масштаби міста. 

Слід особливо відзначити, що максимальна концентрація монофункціональних міст на рубежі XІ-XX ст. на Заході була досягнута 
в гірничо-металургійному Рурі (Німеччина), центральних і південних Аппалачах (США), центральній Шотландії (Великобританія). Саме в 
цей історичний період, на стадії економічного підйому моноспеціалізація виступає як потужний фактор, що забезпечує прискорене 
формування галузей, орієнтованих на національний і міжнародний ринок. 

Монофункціональне місто як певна соціально-економічна система має дві підсистеми різного рівня складності: містоутворюючу і 
містообслуговуючу. «Найважливішою містоутворюючою основою в сучасних умовах є промисловість з властивими їй технологією й 
інструментом» [8, с. 49]. Містоутворюючі підприємства впливають на місцезнаходження міста в системі розселення та виробництва, а 
містообслуговуючі – мають значення для самого міста і є основою міського господарства. В цьому випадку економіка міста містить у собі 
ще й відносини, які виникають між цими двома підсистемами. 

Кожна історична епоха визначала провідну роль того або іншого фактора у формуванні й розвитку монофункціональних міських 
поселень. Однак домінуюче значення належало переважно економічному факторові. Ріст цих міст, урбанізація в цілому пов'язана, як 
правило, зі зростаючою індустріалізацією, територіальною концентрацією виробництва й інших функцій. Це привело до того, що міста 
ставали опорними центрами виробництва й розселення як єдиного цілого, а містоутворююча база визначала їхню функцію в 
територіальному поділі виробництва й праці. 

 

                                                           
© Кононенко О.В., 2010 
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Рис.1 - Фактори, що сприяють формуванню монофункціональних міст 
 
Разом з тим варто вказати й на значний вплив природних умов і різноманітних ресурсів, що сприяють утворенню міст і їхніх 

систем з вузькопрофільним виробництвом і сферою зайнятості людей і є природною базою формування спеціалізованого виробництва й 
розвитку монофункціонального міста.  

Міста у складі району є первинним і тому найважливішим рівнем концентрації і відтворення всіх визначальних ресурсів 
розвитку: культурних, кадрових, інтелектуальних, фінансових, виробничих, та осередками соціально-економічних перетворень. Тому 
територіальна організація виробництва у взаємозв’язку з комплексним розвитком регіонів, це самовідтворюючі соціально-економічні та 
екологічні системи [9]. 

Істотним фактором, що безпосередньо позначився на розвитку вузькопрофільного виробництва, є наявність і розміщення 
корисних копалин. Їхнє народногосподарське використання в багатьох випадках відбилося на виникненні монофункціональних міст і 
спеціалізації трудової діяльності зайнятого населення.  

Україна багата різноманітними корисними копалин-кам'яне вугілля, залізні й марганцеві руди, численні нерудні ресурси. 
Особливо слід зазначити наявність Донецького вугільного басейну, будівництво шахт у якому привело до формування цілої системи 
гірничих міських поселень із вузько сегментованою спрямованістю трудової спеціалізації населення (шахтарські міста).  

Водні ресурси (моря, ріки) також є важливими факторами розвитку монофункціональних міст. Судноплавність сприяє розвитку 
спеціалізованого виду діяльності людей, пов'язаного з портовим господарством, а використання рибних ресурсів і морепродуктів на 
розвиток спеціалізованого виду діяльності, пов'язаного з їхньою переробкою. 

Наявність сприятливих кліматичних і інших умов сприяє формуванню міст зі спеціалізованою рекреаційною сферою зайнятості 
людей. 

Таким чином, наявність різноманітних природних умов і ресурсів а також сприятливої соціально-економічної обстановки сприяє 
утворенню міст і їхніх систем з вузькопрофільним виробництвом і сферою зайнятості населення. 

Сила впливу природних і економічних умов на формування містоутворюючої бази, як головної сфери розподілу праці, у кожному 
конкретному випадку була своєрідною. Однак вона була домінуючою у визначенні трудової спеціалізації людей і згодом породжувала 
комплекс проблем, пов'язаних із соціально-трудовими відносинами в таких містах. Це випливає з того, що міста не є статичними 
утвореннями. Вони перебувають у постійному й динамічному розвитку, змінюється містоутворююча база, трансформуються функції в 
системі розселення й територіальної організації виробництва. Це вимагає зміни сукупності процесів життєдіяльності людей і насамперед 
відповідних змін в області трудової діяльності й зайнятості населення. 

Нинішній етап будівництва ринкових економічних відносин загострив багато проблем соціально-трудових відносин у 
монофункціональних міських поселеннях. При цьому рівень цього загострення в різних типах міст різний. Саме цей аспект дослідження дії 
містоутворюючих факторів і формування міст вимагає їхньої систематизації й насамперед функціональної типології міст, оскільки місце й 
роль окремого поселення, а звідси й всієї життєвості населення, залежить від виконуваних їм функцій. 

Якщо згрупувати монофункціональні міста України за ознакою їх профільної орієнтації та місцерозташування, то можна 
визначити групи міст із схожими соціальними проблемами та ареалами їх розташування [10, с. 18]. 

Карлова О.А. та Гуляк Р.Е. виділяють проблеми функціонування міста, як складної соціально-економічної системи. Вони 
підкреслюють, що місто як соціально-економічна система знаходиться в постійній зміні, причинами якої є внутрішні суперечності. Форми 
змін міст можуть бути різними, проте під розвитком розуміється лише та форма змін, при якій існує відмова від старої форми 
функціонування підсистем міста і перехід на нову, таку, що супроводжується якісними змінами. Іншими словами, розвитком є 
багатовекторний процес, пов’язаний з реорганізацією та переорієнтацією всієї соціально-економічної системи міста[11]. 
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Інтеграція економіки України в загальноєвропейський ринок, необхідність підвищення економічної ефективності суспільного 
виробництва і ринку послуг, формування територіально-виробничих комплексів, розвиток науки і техніки, освіти і культури, сфери послуг 
стимулюють взаємозалежне підвищення рівня концентрації виробництва і розселення, появу нових і розвиток існуючих груп міст і селищ з 
високим рівнем розвитку інфраструктури міського господарства. 

Формування групових систем розселення дозволяє підвищити ефективність використання виробничої, транспортної, інженерної і 
соціально-культурної інфраструктур, збільшити доступну розмаїтість вибору місць праці, культурного дозвілля, побуту і відпочинку для 
населення міст і сільських поселень, створює для працюючих малих і середніх населених місць широкі можливості підвищення рівня освіти 
і кваліфікації; дозволяє зберегти й ефективно використовувати природні ресурси. Саме в групах міст виникають оптимальні умови для 
кооперування виробництв, розвитку великих наукових і навчальних комплексів, інформаційних центрів, створення великих інженерних 
систем життєзабезпечення міс та, спеціалізованих рекреаційних районів, найбільших вузлів залізничного і повітряного транспорту. 

Аналіз зарубіжних досліджень свідчить, що в основу структурного формування міст були покладені підходи, які враховують 
ефекти концентрації, локалізації та урбанізації. У основі ефекту локалізації покладено три головні ознаки: ефект масштабу виробництва, 
ефект проміжних складових виробництва, ефект формування єдиного ринку праці та ефект використання знань. Систематизовані засади 
формування продуктивних сил у містах можуть використовуватись при вирішенні наукового завдання щодо реформування економіки 
монофункціональних міст. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуто основні фактори та об'єктивні умови, що сприяли формуванню монофункціональних міст. 
Ключові слова: монофункціональне місто, містоутворюючий фактор, соціально-економічна система. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются основные факторы и объективные условия, которые способствовали образованию монофункциональных 
городов.  
Ключевые слова: монофункциональный город, градообразующий фактор, социально-экономическая система. 
SUMMARY 
Basic factors and objective conditions which were instrumental in forming of monofunctional cities are considered in the article. 
Keywords: monofunctional city, urbanization factor, socio-economic system 
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БЕЗПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
 
М.О.  Кримова,аспірант ДонНУ  ⋅  
 

В сучасних умовах стрімкого розвитку економіки та суспільства, інститут освіти став найголовнішим фактором, який впливає на 
процес формування людського капіталу. Враховуючи ту обставину, що людський капітал є специфічною формою капіталу та йому 
притаманні всі характеристики фізичного капіталу, для нього є характерною й схильність до морального зносу. В умовах швидких змін 
форм і методів досліджень, різкого скорочення термінів впровадження у виробництво нових наукових відкриттів і технічних винаходів, 
гострою стає проблема морального старіння знань, отриманих випускниками всіх навчальних закладів, а отже, і людського капіталу в 
цілому. До того ж необхідно врахувати той факт, що процес розгалуження наук веде до появи нових професій, а одного разу придбані 
знання дуже швидко застарівають. Вважається, що випускники вищих навчальних закладів, які не поповнюють свої знання, щорічно 
втрачають майже 10% отриманої інформації, а для того щоб підтримувати свою кваліфікацію, необхідно отримувати 20% нових знань. 
Період застарівання  знань відрізняється в залежності від галузі діяльності, у металургії це 3,9 року, у машинобудуванні 5,2 року, а у 
хімічній промисловості 4,8 року [1]. Тому в сучасних умовах актуальним постає питання щодо необхідності мобілізації освітньої системи, 
яка передбачає управління процесом перепідготовки фахівців відповідно до сфери наукових знань, що постійно розширюється, та втілення 
в життя системи безперервної професійної освіти. 

Вивченням проблем сучасної освіти займається широке коло науковців та державних діячів як в Україні так і за кордоном. Серед 
них можна виокремити таких вчених як В.І.Астахова, О.В. Босак, Н.І. Верхоглядова, О.А. Грішнова, О.В. Даринський, О.Л. Загорський, 
Л.О. Кохонова, Е.І. Огарева, В.Г. Онушкін та інші. Більшість дослідників освітньої проблематики, погоджуються з тим, що втілення в 
життя системи безперервної підготовки кадрів є вкрай необхідним та перспективним в сучасних умовах розвитку економіки.  

Метою статті є вивчення поняття безперервна професійна освіта, визначення його ролі та функцій в сучасному процесі підвищення 
якості людського капіталу та виокремлення і аналіз мотивів, що спонукають особистість до постійної професійної освіти. 

Поняття безперервна освіта є достатньо розвинутим в сучасній економічній літературі. В більшості роботах під безперервною 
освітою розуміється довічне навчання та вдосконалення людини в будь-якому віці, починаючи з процесу навчання дитини рідній мові, коли 
дитина вчиться говорити і, закінчуючи різними формами навчання пенсіонерів, включаючи формальний і неформальний обмін 
інформацією, самоосвіта та інше [2]. Однак слід розрізняти поняття безперервної освіти та безперервної професійної освіти. Безперервна 
професійна освіта, є процесом, що починається після здобування загальної освіти в навчальному закладі будь-якого типу та пов'язано зі 
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вступом індивіда до професійної діяльності. Ця професійна діяльність включає програми професійної підготовки, які забезпечують 
надбання нових професій, розвиток наявних навичок, вмінь та знань, що полегшує доступ на ринок праці. Безперервна професійна освіта 
також може розглядатися як освіта впродовж всього життя, проте, вона повинна забезпечити безперервне оновлення професійних знань та 
навичок. Слід зазначити, що таке поняття є близьким до поняття додаткова професійна освіта, оскільки воно так само включає регулярне 
підвищення кваліфікації і професійну перепідготовку. Відмінність полягає в тому, що додаткова професійна освіта повинна 
співвідноситися з основною, тоді як безперервна професійна освіта робить акцент на постійність процесу навчання в професійній сфері. 
Дана відмінність є істотною відносно побудови професійної кар'єри. Так, наприклад, в додатковій освіті професійна кар'єра має лінійний 
характер і пов'язана з лінійним розвитком технологій. А в безперервній професійній освіті професійна кар'єра не носить лінійного 
характеру і обумовлена швидкою зміною технології, необхідністю для працівника постійно змінювати сферу діяльності, професії або 
спеціальності неодноразово впродовж професійного життя. 

Будучи типовим елементом безперервної освіти, професійна освіта включає в себе мережу освітніх закладів, що забезпечують 
відтворення всіх сфер суспільного, матеріального та духовного виробництва, сприяючих економічному, політичному та культурному 
становленню індивіда. У структуру професійної освіти входять такі компоненти, як: початкова професійна, середня професійна, вища 
професійна і додаткова професійна освіта. Дані рівні професійної освіти будуються на ієрархії рівнів професійної підготовки, що будуть 
затребувані в тій або іншій сфері діяльності людини. 

Провідною метою початкової професійної освіти є підготовка працівників кваліфікованої праці (робітників та службовців) за всіма 
основними напрямами суспільно-корисної діяльності. Середня професійна освіта включає освітні заклади підвищеного типу, в яких 
реалізуються поглиблені програми середньої професійної освіти за індивідуальними навчальними планами, що забезпечують економіку 
держави фахівцями з підвищеним рівнем кваліфікації. Вища професійна освіта – це освіта на базі середньої (повної) загальної або середньої 
професійної освіти, що здійснюється у вищому навчальному закладі за основними професійними освітніми програмами у відповідності зі  
встановленими стандартами. Завданням вищої освіти є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців та відповідальних 
громадян, здатних задовольняти не тільки свої особисті, але і соціальні потреби у всіх сферах людської діяльності шляхом надання їм 
можливості набувати відповідної кваліфікації (включаючи професійну підготовку), що поєднує знання і навики високого рівня; 
використовувати для такої підготовки курси та навчальні програми, суспільство, що постійно адаптуються до сучасних і майбутніх потреб.  

Вищевказані елементи професійної освіти є базовою професійною освітою, яка необхідна людині як стартова основа для того, щоб 
продовжити свою освіту незалежно від його рівня, ступеня. Це дозволяє людині приступити до кваліфікованої праці на відміну від 
некваліфікованої, що не вимагає професійної підготовки, і відповідно, на відміну від малокваліфікованої праці, приступити до якого 
дозволяє професійна підготовка. Вища освіта також відноситься до базової професійної освіти. 

Таким чином, базова професійна освіта включає систему початкової, середньої і вищої професійної освіти. Разом з тим, одна з 
найважливіших підсистем професійної освіти – це додаткова професійна освіта, яка включає підготовку фахівців, підвищення кваліфікації, 
професійну перепідготовку та самоосвіту. Вона виступає основою формування специфічного людського капіталу, реалізовуючи потреби 
особи до саморозвитку. Додаткова професійна освіта дозволяє вирішувати проблему адаптації певної частини населення до умов, що 
змінюються: навчання та перенавчання військовослужбовців, безробітних, випускників навчальних закладів, спеціальності яких мають 
обмежений попит на ринку праці. 

Система додаткової професійної освіти включає такі елементи як: додаткові професійні програми, які розробляються на основі 
державних вимог до мінімального змісту та рівня підготовки фахівців для отримання додаткової кваліфікації; освітні установи та 
організації, що здійснюють діяльність в області додаткової професійної освіти, наукові та методичні ради; органи управління додатковою 
професійною освітою, підвідомчі ним підприємства, установи та організації. Отже, вся система професійної освіти інституціонально може 
бути представлена: системою освітніх закладів, а також підприємствами та установами, що здійснюють підготовку та перепідготовку 
фахівців. 

Таким чином функціональна модель безперервної професійної освіти може бути представлена:  
базовою професійною освітою; 
додатковою професійною освітою; 
системою взаємопов’язаних елементів: мереж освітніх установ, що реалізують програми різноманітного рівня (базових і 

додаткових); спеціальних структур (державних та приватних), що координують розвиток освітніх процесів; науково-дослідних центрів та 
фірм, що займаються розробкою та впровадженням інноваційних освітніх технологій (рис.1). 

По закінченню певного етапу освітньої траєкторії  перед кожним індивідом постає питання вибору подальшого накопичення і 
розвитку людського капіталу. Ця проблема вибору обумовлена системою мотивів. Мотивація до навчання відображає рівень сформованості 
мотивів, що визначає поведінку індивіда у сфері інвестицій в освіту. На мотивацію до навчання та його подальше продовження впливають 
такі інститути як: 

1. Сім'я закладає початкові «адаптивні» характеристики індивіда, які мобілізують ресурси саморозвитку людини. Сім'я забезпечує 
фінансування даного процесу, прямо оплачуючи багато необхідних витрат і покриваючи податками відповідні витрати держави. 
Раціональні сім'ї вкладають засоби перш за все в освіту дітей у зв'язку з вищою нормою віддачі від даних вкладень. Оскільки велика 
частина людей орієнтована на майбутнє, отже, розглядають освіту не як споживче благо, а як джерело довготривалих вигод. 

2. Державні органи влади мають два напрями залучення людини в освіту: 1) опора на закон, що вимагає отримання всіма 
громадянами основної загальної освіти, оскільки згідно Конституції України обов'язковою є тільки загальна освіта, а «решта» всієї освіти 
можлива тільки за бажанням самого індивіда; 2) створення сприятливих умов для залучення людей до освітнього процесу на інших рівнях 
освіти. Якщо перший напрям є вимогою закону і обов'язковим до виконання, то друге формується в рамках освітньої і соціальної політики, 
що реалізується. При цьому загальна освіта є суспільним благом, а в деяких розвинених країнах обов’язковою є навіть вища освіта. 
Забезпечуючи обов'язкову загальну освіту, держава створює рівні можливості для отримання необхідного освітнього рівня для створення 
стартових можливостей в подальшій професійній діяльності. Проте скорочення чисельності бюджетних місць в системі вищої професійної 
освіти України і розвитку платного сектора освіти призводить до соціально-економічної диференціації, обумовленої різним рівнем доходів 
населення, що знижує можливість ефективності накопичення людського капіталу. 

3. Освітні установи загальної освіти, проводять роботу з профорієнтації у напрямі тих або інших спеціальностей. 
4. Основним інструментом підприємств та установ у мотивації до навчання є: навчання фахівців за рахунок власних засобів, яка не 

вимагає від громадянина, що скористався даними послугами, ніяких матеріальних витрат. Мотивація до професійної діяльності з боку 
установи може включати  також гарантований соціальний пакет (система пільг, гідна оплата праці, горизонтальне та вертикальне кар'єрне 
зростання, сприятливі  умови). 

5. Засоби масової інформації дають уявлення про рівень заробітної платні в певних сферах професійної діяльності. Так, при 
ухваленні рішення про продовження освіти основним чинником виступають очікувані вигоди.  Звідси розумно припустити, що сильний 
вплив на рішення індивіда мають середні доходи осіб з відповідним рівнем освіти. При збільшенні заробітної платні на певну спеціальність 
відбувається зростання попиту на неї і згодом зростання пропозиції випускників цієї спеціальності. Зниження ж заробітної плати викличе 
зменшення числа випускників з різницею в 3-4 роки, оскільки для тих, хто вже почав навчання, відмова від нього означала б втрату 
інвестицій. 

6. Безпосередньо сама людина за допомогою своєї особистої мотивації до саморозвитку. До особистих мотивацій відносяться: 
самооцінка наявного рівня освіти і ступінь його відповідності професії (спеціальності); самооцінка достатності рівня освіти; самооцінка 
необхідності підвищення рівня кваліфікації. 
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Прагнення до безперервної професійної освіти, закладається більшою мірою на індивідуальному рівні. На рівні підприємства 
можна лише використовувати націленість індивіда на постійне самовдосконалення і враховувати особливості кожної особи як 
мотивованою, так і невмотивованою на навчання. 

Так, протягом життя у кожної людини формується індивідуальна особиста освітня траєкторія, що припускає цілеспрямований 
процес отримання потрібного рівня знань і є планомірним або стихійним рухом до навчання в залежності від схильностей, здібностей та 
вимог кар'єри. 
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Рис. 1. - Модель безперервної професійної освіти 

 
У концепції безперервної професійної освіти траєкторія повинна проходити через повний життєвий цикл людини, включати 

формальне (технікуми, коледжі, університети), неформальне (на робочому місці і в домашніх умовах) та приховане навчання (у сім'ї та 
суспільстві). При цьому формальна освіта підтримується неформальною, до якої відноситься і самоосвіта.  

Формальна і неформальна освіта повинні бути рівноправними учасниками процесу, таким чином результати освіти, отримані в 
будь-яких формах як набір індивідуальних компетенцій повинні не тільки враховуватися, але і взаїмодоповнювати один одного. В деякому 
розумінні можна стверджувати про встановлення додаткових горизонтальних зв'язків у формуванні системи безперервної освіти. Такий 
підхід дозволяє громадянам отримувати доступ до знань по мірі необхідності або власного бажання. 

Таким чином, виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок, що безперервна професійна освіта - це інституційна 
забезпечена система навчання, яка адаптована до нових соціально-економічних умов і направлена на вдосконалення знань, вмінь та 
навичок людини впродовж всієї її професійної діяльності, головним чинником якої є особиста мотивація і різні освітні ресурси. До освітніх 
ресурсів відноситься: наявність необхідної мережі установ, які мають можливість здійснювати освітню діяльність; наявність нормативно 
визначеної матеріальної бази, що відповідає вимогам до освітньої діяльності та кадрового потенціалу, здатного цю діяльність здійснювати; 
наявність програм, методичних матеріалів, навчальних посібників та необхідної матеріально-технічної бази. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглянуто сутність, роль, особливості та основні складові функціонування системи безперервної професійної освіти. Доведено 
відмінність між безперервною освітою та безперервною професійною освітою. Запропоновано модель безперервної професійної освіти. 
Розглянуто вплив широкого кола інститутів на мотивацію до навчання та його подальше продовження. 
Ключові слова: безперервна освіта, професійна освіта, освітня траєкторія, мотивація, людський капітал. 
РЕЗЮМЕ  
В статье рассматривается сущность, роль, особенности и основные составляющие функционирования системы непрерывного 
профессионального образования. Определено различие между непрерывным образованием и непрерывным профессиональным 
образованием. Разработана модель непрерывного профессионального образования. Рассмотрены методы воздействие разнообразных 
институтов на мотивацию к обучению и его дальнейшему продолжению.  
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капитал. 
SUMARRY 
The essence, a role, the features and the basic components of thе continuous professional education functioning are considered in the article. The 
distinction between continuous education and continuous professional education was analyzed. The model of continuous professional education was 
developed. The methods of influence of various institutes on motivation to education and its continuation are considered. 
Keywords: continuous education, trade education, educational trajectory, motivation, human capital.. 
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АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

 
О.О. Кульга, аспірант ДонНУ  ⋅  

 
Постановка проблеми. Процеси глобалізації, створення економіки, основаної на наукових знаннях, та прискорення інтеграційних 

процесів України у світовий економічний простір вимагають адекватної науково-технічної політики розвитку держави. Це передбачає 
розширення взаємодії науки та виробництва на основі структурних перетворень в галузях економіки. Тривалий період економічного спаду 
практично вичерпав традиційні чинники розширеного відтворення виробництва, що переважно спиралися на мобілізацію ресурсів, а 
належних зрушень в структурі економічної системи країни, які б перевели виробничі показники в режим зростання, на основі інноваційно-
інвестиційного творення нових ресурсів, поки що не відбулося. У зв’язку з цим перед урядом України постала необхідність побудови 
системи підвищення ефективності національного науково-технічного потенціалу і залучення його до трансформаційних процесів як на 
державному, так і регіональному рівнях.  

На жаль, реальні факти еволюції науково-технічного потенціалу показують, що його структура, організація та ефективність 
використання багато в чому не відповідають потребам економіки, не адаптовані до нових методів управління. Державою визначено 
пріоритети науково-технічного розвитку, проте моніторинг їх виконання не проводиться. Недостатній рівень фінансування науки,  втрата 
промисловими підприємствами обігових коштів, відсутність ефективних механізмів комерціалізації результатів науково-технічної 
діяльності визначають актуальність розробки оптимальної моделі майбутньої організації суспільства, визначення шляхів і механізмів 
розв'язання соціально-економічних проблем із залученням позитивного світового досвіду трансформації економіки. Одним із шляхів 
вирішення зазначених проблем є послідовна децентралізація та регіоналізація соціально-економічного розвитку, формування мережевих 
структур і кластерів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, в’язані з метою даної статті, є предметом наукового дослідження багатьох 
вчених. Питаннями аналізу інноваційної системи, а також механізму регулювання інноваційної системи присвячені публікації таких 
вчених, як: О. Абалкін, О. Алімов, Ю. Бажал, Гальчинський А.С., С. Глазьєв, Геєць В.М., М. Данько, П. Друкер, Б. Кваснюк, Кінах А.К., 
И. Одотюк, Семиноженко В.П, В. Соловйов, Л. Федулова, О. Юданов. 

Виділення невирішеної проблеми. Однак у час, коли бізнес став розглядатися як одне з головних джерел фінансування науково-
дослідних та дослідно-конструкторських розробок (НДДКР), а ринок – як сфера, з якої виходять необхідні імпульси для інвестицій не 
тільки у виробництво, але і в дослідження і розробки, залишаються нерозв’язаними багато питань щодо удосконалення інноваційної 
системи управління. Недостатню наукову розробку мають також питання, пов’язані із виявленням факторів, що сприяють або 
перешкоджають інноваційній діяльності, організацією ефективних механізмів фінансування та комерціалізації наукових розробок.  

Мета наукової статті. Мета статті полягає в аналізі сучасного стану інноваційної системи України, для наступного узагальнення і 
розвитку теоретичних і методичних підходів щодо її трансформації, а також розроблення практичних рекомендацій з формування стратегії 
соціально-економічного зростання на основі економіки знань. 

Результати дослідження. Обмеженість бюджетних ресурсів в жодному разі не може сприйматися як привід для відмови від 
державного фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності. Водночас, вона спонукає до пошуку шляхів більш ефективного та 
цільового використання наявних коштів. Ключове місце в бюджетному стимулюванні інноваційних процесів має посідати розробка 
“бюджету розвитку” як програми концентрації і витрачання інвестиційних ресурсів з централізованих і децентралізованих джерел. Завдання 
“бюджету розвитку” полягає не лише в забезпеченні цільового використання бюджетних коштів, але й в узгодженні державного і приватного 
інвестування. “Бюджет розвитку” передбачає розробку чіткої й обґрунтованої системи стратегічних пріоритетів середньострокового і 
довгострокового розвитку національної економіки.  

Раціоналізація використання бюджетних асигнувань на підтримку інноваційної діяльності вимагає також прискорення процесу 
утворення центральної та регіональних інноваційних фінансово-кредитних установ, передбачених Законом України “Про інноваційну 
діяльність”[1]. 

Підвищення ефективності бюджетного фінансування науково-технічної сфери вимагає інвентаризації науково-технічних програм, 
що мають бюджетне фінансування, припинення реалізації програм, які викопуються не на належному рівні, або втратили актуальність; 
проведення науково—технологічного аудиту державних наукових і науково-дослідних установ та організацій з метою комплексної оцінки 
їхнього інтелектуального капіталу, визначення технологій, досвіду і знань, що мають комерційний потенціал. 

Потреба переходу до інноваційної моделі економічного розвитку вимагає зміни парадигми грошово-кредитної політики, 
запровадження монетарних інструментів стимулювання інноваційного розвитку. 

Необхідно здолати нерозвиненість фінансових відносин в країні. Як будь яка інша галузь економіки, фінансовий сектор потребує 
суттєвого оновлення, тобто більш широкого використання інноваційних фінансових інструментів. Застосування фінансових механізмів, які 
пропонують сучасна теорія та практика, дозволяє зробити економіку більш конкурентоспроможною та стійкою до криз, більш гнучкою в нестандартних 
умовах. Зокрема: 

• поширення спектра похідних фінансових інструментів дозволить зменшити різноманітні економічні ризики; 
• активізація обертання па фондовому ринку облігацій та акцій, емітованих підприємствами, дозволить залучити фінансові 

ресурси поза банківським ринком і за меншою ціною; 
• розвиток інститутів фінансового посередництва дозволить активізувати процес концентрації та перерозподілу 

потенційних інноваційних ресурсів. 
Слід продовжувати процес зниження облікової ставки НБУ, оскільки її сучасний рівень не відповідає потребам макроекономічного 

розвитку, значно вищий за рівень інфляції та номінальної норми прибутку. Зниження облікової ставки до рівня інфляції сприятиме зниженню 
ціни па позичкові кошти і зробить інновації більш дешевими. Щодо інноваційних проектів доцільно застосовувати методику повної чи 
часткової компенсації відсотків, сплачуваних суб'єктами господарювання за кредити па потреби інноваційних проектів. 

Необхідно прискорити темпи зростання грошової маси в Україні для збільшення рівня монетизації економіки. Така політика сприятиме 
зменшенню кредитних ставок, що зробить кредитні інвестиційні ресурси більш доступними, сприятиме подальшому розвиткові довгострокового 
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кредитування. Найефективнішим шляхом збільшення грошей в обігу є надання кредитів комерційним банкам з боку НБУ та падання байкам 
можливості самим «емітувати» гроші шляхом випуску цінних паперів, що виконують по суті функцію грошей. Дієвість цього важеля залежить від 
формування в економіці платоспроможного попиту на кредитні ресурси. До реалізації цього завдання слід залучити самі комерційні банки, для чого слід: 

запровадити механізми державного страхування інноваційних кредитів, у тому числі кредитів, виданих малим підприємствам, що 
розробляють та впроваджують інноваційну високотехнологічну продукцію і діяльність яких пов'язана із значним інвестиційним ризиком; 

надавати державні гарантії комерційним банкам, які здійснюють кредитування пріоритетних інноваційних проектів; 
установлювати для комерційних банків, які здійснюють пільгове довгострокове кредитування інноваційних проектів, знижену ставку 

норми обов'язкового резервування коштів; 
продовжити розвиток системи пільгового рефінансування комерційних банків, які надають кредити для реалізації інноваційних проектів, 

добитися шляхом поєднання цього важеля з комплексом інституційних інструментів, його дієвості. 
Слід усвідомити серйозну небезпеку згортання сприятливих для інноваційного розвитку заходів грошово-кредитної політики в разі 

зростання загрози інфляційних тенденцій. З нашої точки зору, реалізація орієнтирів інноваційного розвитку все ж вимагатиме узгодження 
антиінфляційної політики з потребою збереження стимулюючого характеру грошово-кредитної політики. 

Інноваційна стратегія в інституційній сфері полягає у створенні дієздатних суб'єктів інноваційного процесу, суб'єктів регулювання 
цього процесу та мережі інноваційної інфраструктури, яка забезпечуватиме поточну діяльність цих суб'єктів. 

У світлі цього визначальне стратегічне завдання держави вбачається в «концентрації фінансового й інтелектуального капіталу на 
нових пріоритетних напрямах, створенні великих конкурентоспроможних фінансове—промислових корпорацій — національних економічних 
лідерів, здатних виконати функцію локомотивів розвитку». 

Ефективна реалізація інноваційної стратегії неможлива без створення Українського банку реконструкції і розвитку. Саме в рамках 
діяльності УБРР має здійснюватися падання цільових кредитів під інвестиційні проекти інноваційного спрямування па пільгових умовах 
та з майновими гарантіями їхнього цільового використання. З нашої точки зору, спроби підмінити створення УБРР намаганнями 
розвинути довгострокове інноваційне кредитування комерційних банків приречені на провал через низьку інституційну та фінансову 
сумісність вітчизняних комерційних банків з завданнями довгострокового кредитування. 

На сучасному етапі створення УБРР є доречним ще й з огляду на те, що дійсність засвідчила падіння ефективності грошово-
кредитної політики, певний «пат» у взаємозв'язку процентних ставок комерційних банків і облікової ставки НБУ. Ініціатива щодо надання 
інноваційних кредитів загальним обсягом 3 млрд. грн. па фінансування інноваційних проектів виявилася вельми слушною. Проте відкритим 
залишається питання щодо фінансового інституту, який міг  би забезпечити кваліфікований аналіз та, головне, супровід реалізації цих 
інноваційних проектів. Відтак є реальна небезпека втрати позитивного потенціалу зазначеної ініціативи. 

Першочергової реалізації потребує положення Закону «Про інноваційну діяльність» щодо визначення спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади з питань інноваційної політики та спеціалізованих небанківських інноваційних фінансово-кредитних 
установ. Зазначені інституції мають тісно співпрацювати з УБРР в рамках реалізації «бюджету розвитку». Слід усвідомити: реальний 
стимулюючий вплив цього закону на інноваційну діяльність може розпочатися лише після створення цієї інфраструктури. 

Розвиток інноваційної інфраструктури передбачає створення та удосконалення діяльності існуючих інститутів, які надають фінансові, 
консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні послуги в забезпеченні інноваційної діяльності. Підтримка цього 
процесу може відбуватися за рахунок безоплатного забезпечення цих інститутів державними інформаційними послугами, повного чи 
часткового включення видатків підприємств па їхнє придбання до витрат, які вираховуються з оподатковуваного прибутку, їхнього залучення 
до виконання державних замовлень на інформаційну продукцію та поточного консультування тощо. Необхідно створити надійну систему 
кон'юнктурних досліджень ринкового попиту па науково-технічну та інноваційну продукцію, що могло б бути реалізовано через створення 
державного чи державно-приватного науково-консультаційного інституту. 

Готовність регуляторної сфери до дій в умовах інноваційного розвитку є принципово важливим питанням. Тому слід здійснювати 
постійний моніторинг існуючих нормативних актів та тих, що готуються до прийняття, па предмет їхнього впливу на інноваційну 
діяльність.  

Розглядаючи питання державного регулювання інноваційних процесів закцентуємо увагу на такому явищі, як національна 
інноваційна система, що було вперше визначено К. Фрименом . Національна інноваційна система – сукупність різних інститутів, що 
спільно і кожний окремо вносять свою долю у створення та поширення нових технологій. 

Б. Гриньов [2] дає більш деталізоване визначення. Національна інноваційна система – сукупність правових, фінансових, 
організаційно-технічних і соціальних інститутів, що забезпечують, стимулююче і підтримуючих виробництво і комерціалізацію 
різноманітних нововведень у межах національної господарської системи. 

Цілісну інноваційну систему країни схематично можна представити у вигляді чотирьох великих секторів (рис. 1 ) [2]. 
 
Організаційно-правові регулятори (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. - Інноваційна система 
Такі ж етапи інноваційного процесу: наука - техніка - виробництво – споживання, виділяють, наприклад, Н. Мончев, И. 

Перлаки, Э. Менсфилд, Р. Фостер . 
Існує спільна думка науковців та фахівців [3; 4], що основні проблеми інноваційних процесів в Україні виникають в секторі 

технологій. В Україні ще існує достатньо міцний науковий та промисловий потенціал, але технологічна зв’язка проміж ними дуже слабка. 
В результаті наука працюю сама на себе, а промисловість або купляє технологічні розробки за кордоном, або взагалі, використовує 
застарілі технології. 

Інші науковці [5] визначають наступні складові національної інноваційної системи: 
• система генерації і поширення знань; 
• система виробництва товарів і послуг; 
• організаційно-фінансова інфраструктура інноваційної діяльності. 

Суттєвий вплив на формування національної інноваційної системи здійснюють: 
• макроекономічна політика держави; 
• рівень гнучкості системи освіти та професійної підготовки кадрів; 
• специфіка товарних та ресурсних ринків; 
• рівень комунікаційного розвитку країни. 
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Фінансово-кредитна система (F) 
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Щодо України, то фахівці вважають [2], що в країні є первинний фундамент національної інноваційної системи: 
• частково збережено високотехнологічне виробництво і науковий потенціал країни; 
• прийнято пакет нормативних актів щодо інноваційної діяльності; 
• створено ряд об’єктів інфраструктури інноваційної діяльності; 
• збережена з окремими прогресивними змінами система освіти та професійної підготовки кадрів; 
• отримані деякі позитивні результати інноваційного розвитку регіонів на базі кластерного підходу до оновлення 

виробництва; 
• відпрацьовується механізми державного регулювання і підтримки інноваційних процесів; 
• формується прошарок малого інноваційного підприємства; 
• зростає використання можливостей масового інформаційного забезпечення і освіти на базі Інтернет – технологій тощо. 

В політекономічному контексті потреба цілеспрямованого державного регулювання та стимулювання інноваційних процесів 
пояснюється через концепцію ринкових екстерналій. Оскільки інновація є носієм синергетичного ефекту, наслідки її реалізації 
споживаються не лише її безпосереднім виконавцем – інноватором, а, в тій чи іншій мірі, всіма членами суспільства (у вигляді технічного 
та соціального прогресу). Завдання державної інноваційної політики - забезпечення інтерналізації цієї економічної екстерналії. Тобто 
компенсувати інноваторам ефект, який інновації здійснюють для суспільства вцілому [6]. Така компенсація може набувати вигляду як 
прямого надання фінансових ресурсів через систему пільгового кредитування, оподаткування, митного обкладення, грантів тощо, так і 
непрямого – через надання повністю чи частково безоплатних послуг в інфраструктурній, інформаційній, правовій та інших сферах.  

Здійснюючи політику регулювання і стимулювання інноваційного розвитку, держава змушена постійно вирішувати проблему 
балансу розподілу суспільних ресурсів. Традиційна дилема суспільного вибору “гармати чи масла” (тобто, встановлення співвідношення 
між виробництвом продукції споживчого і виробничого призначення) перетворюється сьогодні на тріаду “гармати, масла чи наука”. 
Вкладаючи кошти в стимулювання споживчого попиту, суспільство відволікає їх від інвестиційного і інноваційного напрямів. Рішення про 
концентрацію коштів на реалізацію інноваційних проектів, в свою чергу, веде до відносного зменшення обсягів споживання та поточного 
виробництва й інвестування. 

Фахівці вважають [7], що таке регулювання має здійснюватися головним чином шляхом: 
• визначення і підтримки пріоритетних напрямків інноваційної діяльності, державного, галузевого, регіонального і 

місцевого рівнів; 
• формування і реалізація державних, галузевих, регіональних і місцевих програм; 
• створення нормативно-правової бази й економічних механізмів для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності; 
• захисту прав і інтересів суб'єктів інноваційної діяльності; 
• фінансової підтримки виконання інноваційних проектів; 
• стимулювання комерційних банків і інших фінансово-кредитних установ, що кредитують виконання інноваційних 

проектів; 
• установлення пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності; 
• підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури. 

В Господарському кодексі України [8] визначені наступні шляхи державного регулювання інноваційної діяльності : 
• визначення інноваційної діяльності як необхідної складової інвестиційної та структурно-галузевої політики; формування 

і забезпечення реалізації інноваційних програм та цільових проектів; 
• створення економічних, правових та організаційних умов для забезпечення державного регулювання інноваційної 

діяльності; 
• створення  та сприяння розвиткові інфраструктури інноваційної діяльності. 

Глибока системна криза, яку тривалий час переживала економіка України, нестабільність управлінських структур, часта зміна 
кадрів, недостатнє фінансування передбачених законодавством заходів негативно позначилися на змісті, послідовності та результативності 
реалізації заходів інноваційної політики. Де-факто інноваційна діяльність не стала, та й не могла не стадії радикальних економічних реформ 
стати реальним пріоритетом економічної політики. Пріоритетні орієнтири вищих органів влади постійно знаходилися у сфері вирішення 
поточних економічних проблем. 

Аналізуючи розподіл функцій управління між вищими органами державної влади, функції міністерств та відомств у питаннях 
науково-технічної інноваційної політики, спеціалісти зазначають, що апарат переважної більшості міністерств та відомств не налаштований 
на послідовне проведення в життя інноваційної політики. 

Якщо брати за основу інноваційну модель Б.Гриньова (див. рис. 1.), то легко побачити, що держава може та має регулювати 
інноваційний процес на всіх його стадіях (від наукової розробки та безпосереднього споживання) та на перехідних етапах між секторами. 
Держава може регулювати, як шляхом формування організаційно-правового поля, так і через фінансово-кредитну систему країни. 

Для кожного елементу інноваційної системи існує відповідний орган державного регулювання як на загальнодержавному, так і на 
регіональному рівнях. 

Згідно чинного законодавства, за інноваційний процес на національному рівні відповідає Кабінет міністрів України. Основним 
центральним органом виконавчої влади, що відповідає за стан інноваційного розвитку можна вважати Міністерство освіти і науки України. 
Міністерство освіти і науки разом з Міністерством економіки та Міністерством промислової політики займаються організаційними 
питаннями інноваціювання. Але, інноваційний процес настільки складний та багатогранний, що визначення основного державного органу 
регулювання в структурі виконавчої влади дуже важко. Виходячи з запропонованої схеми інноваційної системи (див. рис. 1) можна 
говорити, що Міністерство освіти і науки України регулює, в основному, сектор науки та технологій.  

Схожі сектори відповідальності у Національної академії наук України, що не є органом виконавчої влади. Національна академія 
наук України [2] – вища державна наукова організація країни, до складу якої входять дійсні члени, члени-кореспонденти та іноземні члени. 
Академія має державний статус та користується правами самоврядування при вирішенні питань внутрішнього життя згідно зі своїм 
статутом. Основним елементом структури Національної академії наук є науково-дослідницькі інститути та дорівнені до них наукові 
структури. Крім цього академія має експериментально-виробничу та конструкторську базу, до складу якої входять дослідницько-
експериметальні установи, конструкторсько-технологічні організації, інженерні та обчислювальні центри. Інститути НАН України є 
засновниками перших технопарків в Україні. Тобто, все чим займається Академія, крім розвитку фундаментальної науки в чистому вигляді, 
можна основними назвати етапами інноваційного процесу. 

Міністерство промислової політики України відповідає за ланцюг “технології-виробництво”. Одним з найважливіших елементів 
інноваційної системи є фінансово-кредитна система, а це сектор регулювання Міністерства фінансів України, Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку та Держфінпослуг. Обов’язково у відношеннях між суб’єктом та об’єктом регулювання повинен бути присутній 
зворотній зв’язок. У випадку регулювання інноваційних процесів цим зворотнім зв’язком виступаю збір та аналіз статистичної інформації. 
За роботу зі статистичними даними відповідає Державний комітет статистики України.  

Окреме місце в процесі впровадження інновації займають сучасні засоби комунікацій – від звичайного телефонного зв’язку до сучасних 
глобалізованих систем обміну інформацією (наприклад, Інтернет). За це несе відповідальність Міністерство транспорту та зв’язку України. Якість 
наповнення відповідного правового поля щодо інновацій від виконавчої влади регулює Міністерство юстиції України, від законодавчої гілки влади 
– Верховна Рада України. В кожному міністерстві є підрозділи, що прямо, або опосередковано відповідають за галузеві інновації. Причому мають 
місце галузеві інновації в повному циклі - від виробництва наукових знань до замовлення готової продукції. Наприклад - оборонна галузь, 
відповідний державний орган регулювання – Міністерство оборони України. 
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Висновки та пропозиції. Національна інноваційна система – сукупність правових, фінансових, організаційно-технічних і 
соціальних інститутів, що забезпечують, стимулююче і підтримуючих виробництво і комерціалізацію різноманітних нововведень у межах 
національної господарської системи. 

В Україні є первинний фундамент національної інноваційної системи: 
• частково збережено високотехнологічне виробництво і науковий потенціал країни; 
• прийнято пакет нормативних актів щодо інноваційної діяльності; 
• створено ряд об’єктів інфраструктури інноваційної діяльності; 
• збережена з окремими прогресивними змінами система освіти та професійної підготовки кадрів; 
• отримані деякі позитивні результати інноваційного розвитку регіонів на базі кластерного підходу до оновлення 

виробництва; 
• відпрацьовується механізми державного регулювання і підтримки інноваційних процесів; 
• формується прошарок малого інноваційного підприємства; 
• зростає використання можливостей масового інформаційного забезпечення і освіти на базі Інтернет – технологій тощо. 

Глибока системна криза, яку тривалий час переживала економіка України, нестабільність управлінських структур, часта зміна 
кадрів, недостатнє фінансування передбачених законодавством заходів негативно позначилися на змісті, послідовності та результативності 
реалізації заходів інноваційної політики. Де-факто інноваційна діяльність не стала, та й не могла не стадії радикальних економічних реформ 
стати реальним пріоритетом економічної політики. Пріоритетні орієнтири вищих органів влади постійно знаходилися у сфері вирішення 
поточних економічних проблем. 

Згідно чинного законодавства, за інноваційний процес на національному рівні відповідає Кабінет міністрів України. Основним 
центральним органом виконавчої влади, що відповідає за стан інноваційного розвитку можна вважати Міністерство освіти і науки України. 
Міністерство освіти і науки разом з Міністерством економіки та Міністерством промислової політики займаються організаційними 
питаннями інноваціювання. Але, інноваційний процес настільки складний та багатогранний, що визначення основного державного органу 
регулювання в структурі виконавчої влади дуже важко. 

Можна відмітити, що в Україні, як і в більшості великих країн, є значна диференціація по регіонах по різних параметрах – від 
чисельності населення до промислового потенціалу. Це можна пояснити як історичними, географічними та іншими факторами розвитку 
регіону. Причому співвідношення може складати порядки, що значно ускладнює державне регулювання процесами. Вихід з цієї ситуації 
може бути або в різних підходах регулювання, або в приведенні всіх регіонів до єдиних показників шляхом адміністративно-територіальної 
реформи. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті на основі узагальнення зарубіжного досвіду функціонування інноваційних систем, було проведено аналіз сучасного стану 
інноваційної системи України, розглянуті її основні елемента та зв’язки між ними, що дозволило сформулювати основні напрямки її 
трансформації та розвитку. 
Ключові слова: інноваційна система, державне регулювання, державна підтримка 
РЕЗЮМЕ 
В статье на основе обобщенного зарубежного опыта функционирования инновационных систем, был проведен анализ современного 
состояния инновационной системы Украины, рассмотрены ее основные элементы и связи между ними, что позволило сформулировать 
основные направления ее трансформации и развития. 
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SUMMARY 
In article on basis of foreign experience generalization of innovative systems work, was analyzed a current state of innovative system in Ukraine; also 
were considered its basic elements and connections between them, so that allowed to form the basic directions of its transformation and development. 
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Постановка проблеми. З отриманням незалежності перед Україною постала проблема розбудови власної валютно-фінансової 

системи, яка б змогла забезпечити ефективне функціонування національної економіки. Особливо важливою в цьому аспекті стала роль 
зваженої грошово-кредитної політики, першочерговим завданням якої є підтримання стабільності національної грошової одиниці - гривні. 
Крім того, Україна стала самостійним учасником міжнародних відносин, а отже потребувала спеціальних коштів, необхідних  для 
здійснення платежів, що опосередковують ці відносини. У зв’язку з цим виникла необхідність формування офіційних золотовалютних 
резервів та раціонального управління ними. 

Невід’ємною частиною політики Національного банку України, пов’язаною з формуванням та управлянням золотовалютними 
резервами, стало визначення їх оптимальної структури та диверсифікації фінансових активів у їх складі. Актуальність цього питання 
особливо загострилася в умовах розгортання кризових явищ в масштабах світової економіки, нестабільності світових фінансових ринків та 
несталості курсів національних валют. Все це призвело до погіршення економічної ситуації в Україні, скорочення обсягів та вартості 
офіційних резервних активів. Саме тому важливим завданням Національного банку України є вибір оптимального співвідношення між 
окремими компонентами золотовалютних резервів. 

Аналіз останніх публікацій. Підходи до формування оптимальної структури золотовалютних резервів почали розроблятися 
наприкінці 90-х років ХХ сторіччя. Цій тематиці були присвячені праці Боринця С.Я., Гальчинського А.С., Журавки Ф.О., Костіної Н.І., 
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Лупіна О.Б., Мороза М.А., Савлука М.І., Стельмаха В.С., Ющенка В.А. та інших. Однак єдиної точки зору на вирішення даної проблеми 
особливо в умовах світової кризи не було вироблено. Це викликає потребу в додатковому її дослідженні.  

Ціллю дослідження є аналіз існуючої структури золотовалютних резервів України та пошук шляхів її оптимізації з урахування 
досвіду розвинутих країн світу і особливостей української економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Золотовалютні резерви  (офіційні резервні активи) – зовнішні активи, що 
контролюються державними фінансовими установами та за першою вимогою можуть бути використані для прямого фінансування дефіциту 
платіжного балансу, непрямого впливу на обсяги цього дефіциту за допомогою інтервенцій на валютному ринку, що впливають на 
обмінний курс гривні до іноземних валют, та з іншою метою. [1, С. 97] 

Стратегічно важливим завданням для кожної держави є включення до складу національного золотовалютного резерву різних 
активів таким чином, щоб мінімізувати ризики знецінення та, при можливості, забезпечити їх нарощування. Тобто виникає необхідність 
диверсифікації офіційних резервів. Саме тому структура золотовалютних резервів усіх держав світу є достатньо складною та містить низку 
загальноприйнятих обов’язкових елементів. Так, сучасні золотовалютні резерви складаються з чотирьох компонентів: золотого запасу, 
вільно конвертованих валют, резервної позиції у МВФ та SDR (спеціальних прав запозичення). [3, С.167] 

Співвідношення між цими компонентами, а також вибір конкретних напрямків та засобів їх зберігання і застосування є 
специфічним для кожної держави і повинно відповідати особливостям економічної ситуації та обраної державою політики. Але загально 
прийнятою є практика збереження значної частки офіційних резервів у високоліквідних активах, щоб забезпечити можливість швидко 
реагувати на виклики, що потребують миттєвого втручання держави для вирішення завдань першочергової важливості. (Рис.1)   

 
      
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Структура золотовалютних резервів у різних країнах світу станом на січень 2010 р. [5] 
 

Протягом останнього часу лідером за обсягами золотовалютних резервів є Японія. Станом на початок 2010 р. обсяг її офіційних 
резервів становив   1053070 млн. дол. США. При цьому частка депозитів та кореспондентських рахунків у вільно конвертованих валютах в 
японських офіційних резервах складає майже 90,5% їх загальної вартості. Сусідня для України держава, що входить до складу 
Європейського Союзу – Польща, – володіє резервними активами в обсязі 85087,0 млн. дол. США. [5] Частка вільно конвертованих валют у 
них дещо менша від показників Японії і складає майже 81%. Це відображає меншу ступінь ліквідності резервів Польщі, а також свідчить 
про спрямованість політики цієї держави на збільшення їх обсягів шляхом вкладень у менш ліквідні активи, які гарантують стабільний 
дохід і менший ступінь ризику: похідні фінансові інструменти, кредити небанківським установам. Такі активи складають майже 12% 
золотовалютних резервів Польщі. 

Офіційні золотовалютні резерви України на початок 2010 р. складають 25285,57 млн. дол. США, що значно нижче за обсяг резервів 
навіть сусідньої Польщі. За даним показником Україна знаходиться поруч з такими країнами, як Казахстан (23218 млн. дол. США), Бельгія 
(23985 млн. дол. США) та Колумбія (24991 млн. дол. США). [5] При цьому структура офіційних резервів України характеризується 
наявністю значної частки вільно конвертованої валюти, обсяг якої майже співпадає з обсягом аналогічного показника в Японії і складає 
96% загальної вартості золотовалютних резервів. 

Слід зазначити, що з метою диверсифікації вільно конвертована валюта може зберігатися кількома способами. В Україні це: 
• готівкові кошти на кореспондентських та поточних рахунках в надійних іноземних банках; 
• вимоги НБУ до нерезидентів у вигляді короткострокових депозитів; 
• ринкові ліквідні фінансові інструменти – цінні папери, що були емітовані нерезидентами. 

На відміну від Японії Україна зберігає значну частку своїх резервних активів у цінних паперах і, перш за все, в боргових 
зобов’язаннях нерезидентів. Тенденцією останніх років стало те, що даний показник навіть перевищує обсяги резервів, що зберігаються на 
рахунках та депозитах у іноземних банках. Це зумовлено тим, що строкові депозити в іноземних банках знижують рівень ліквідності 
золотовалютних резервів та підвищують кредитний та операційний ризики. Саме тому загальноприйнятим в іноземних центральних банках 
є операції з цінними паперами, а також операції “репо” та “своп”. І хоча НБУ здійснює переорієнтацію зберігання офіційних резервів з 
урахуванням світових тенденцій, механізм здійснення таких операцій в Україні ще не розвинений, а отже їх обсяг незначний. Це дещо 
знижує ефективність управління ліквідністю  золотовалютних резервів країни та збільшує кредитні ризики. 

Слід зазначити, що протягом останнього часу Національний банк України почав нарощувати обсяги цінних паперів, номінованих у 
євро, а саме: купонних облігацій урядів країн ЄС. Це, перш за все, облігації Великої Британії, Германії, Франції, частка яких у 2008 році 
складала майже 20% загального обсягу золотовалютних резервів України. На цьому фоні спостерігається зниження обсягів українських 
офіційних резервів, вкладених у американські цінні папери, – казначейські облігації уряду США Treasury bonds. Це зумовлено світовими 
тенденціями зниження частки долара США і номінованих у ньому цінних паперів. Деякі експерти пояснюють це так званим «китайським 
синдромом», пов'язаним з тим, що уряд Китаю повідомив про намір зменшення частки американських облігацій у структурі своїх 
золотовалютних резервів.  [2. С.75] 

Характерною особливістю формування структури золотовалютних резервів залишається прагнення до мінімізації обсягів готівкової 
їх частини. Це має об’єктивну причину, оскільки такі активи не забезпечують державу надходженнями певних доходів. Метою їх наявності 
є забезпечення поточних потреб у готівкових коштах на внутрішньому ринку. Саме ця частина офіційних резервів першою 
використовується для стабілізації ситуації на валютному ринку та регулювання курсу національної валюти шляхом інтервенцій. Що 
стосується України, то більша частина резервних готівкових коштів, а також депозитів у вільно конвертованих валютах зберігається у 
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Федеральному резервному банку Нью-Йорку (Federal Reserve Bank of New York) і французькому банку BNP Paribas – відповідно 4% і 3% 
загального обсягу офіційних резервів України.  

Найбільш складним у процесі формування структури золотовалютних резервів є вибір резервних валют.  Ключовими чинниками в 
цьому аспекті є страхування резервів від знецінення та одержання додаткових доходів і збільшення їх обсягів. Саме тому золотовалютні 
резерви звичайно тримають у 
кількох найбільш сталих валютах, що найширше використовуються як міжнародні платіжні засоби. У сучасній структурі офіційних 
резервів України переважає долар США (приблизно 60% резервів), обсяги якого поступово зменшуються, значною є також частка євро 
(приблизно 30%). Серед інших валют слід відзначити англійський фунт стерлінгів та швейцарський франк. Оскільки в майбутньому 
очікується поступове ослаблення позицій американського долару, то керівництво НБУ планує подальше вдосконалення валютної 
диверсифікації офіційних резервів України. Залежно від формування структури зовнішньої торгівлі можливе збільшення частки китайських 
юанів та японських єн. 

Характерною особливістю зміни обсягів золотовалютних резервів України є тісна її залежність від зміни валютної складової. 
Найбільш яскраво це відображають тенденції останнього року. Так, зміна обсягів українських офіційних резервів була зумовлена, перш за 
все, отриманням чергових траншів стабілізаційного кредиту МВФ за угодою “Stand-by”, що була підписана в листопаді 2008 р. Цей кредит 
надається у доларовому еквіваленті. Хоча отримані кошти надовго не залишаються в структурі резервів, вони все ж таки обумовлюють 
незначні «стрибки» обсягів резервів в момент отримання чергового траншу (Рис.2) 
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Рис. 2 Динаміка вартості золотовалютних резервів України та їх валютної складової в 2005-2009 рр. [4] 

Особливе місце у структурі офіційних резервів України займає резервна позиція в МВФ, яка визначається як різниця між квотою 
України в МВФ та її внесками в національній валюті. Тобто, за своєю сутністю, це та частина внесків України, що зроблена у вільно 
конвертованій валюті та СПЗ. Україна може за першою вимогою одержати валюту у межах своєї резервної позиції. При цьому, коли МВФ 
використовує частину національної валюти України, резервна позиція України зростає. Поступове збільшення резервної позиції України 
спостерігається з липня 2007 р., а в вересні 2008 р. цей показник досяг свого максимального значення, на якому знаходиться і зараз, - 0,03 
млн. дол. США. [4] Через те, що українська гривня обмежено використовується під час міжнародних розрахунків та інших міжнародних 
економічних відносин, резервна позиція України в МВФ незначна. Для порівняння, резервна позиція США становить 11287 млн. дол. 
США, а позиція Європейської Союзу - 13981 млн. дол. США. [5] Це обумовлено тим, що валюти даних суб’єктів міжнародних відносин є 
вільно конвертованими і найбільш розповсюдженими при здійсненні міжнародних розрахунків та надаванні кредитів МВФ. 

У структуру золотовалютних резервів України входять також запаси, що виражені у Спеціальних правах запозичення  (СПЗ) на 
рахунках НБУ в Скарбниці МВФ. СПЗ являють собою міжнародні кредитні резервні та платіжні кошти, випущені Міжнародним валютним 
фондом та розподілені між країнами-членами пропорційно до їхніх квот. Періодично МВФ проводить додаткове розподілення СПЗ між 
державами-учасницями. Достатньо масштабний розподіл СПЗ відбувся у серпні 2009 р. В результаті цього міжнародні резерви України в 
СПЗ збільшилися на 1598 млн. дол. США та досягли значення в 1599 млн. дол.. [4] Ці кошти є частиною установчого фонду МВФ і лише 
формально виступають як зобов’язання України. Нарахування відсотків на цю суму починається у разі їх використання країною. 

Традиційними є також запаси монетарного золота. Ця частина офіційних резервів України розміщена у іноземних банках та у 
сховищі Державної скарбниці НБУ. Вони являють собою високо чисте золото у формі монет, злитків та брусків не нижче 995 проби. 
Особливістю цих резервів є те, що вони не приносять прибутку, а їх утримання вимагає певних витрат. Під час оцінки золотих резервів 
зараз орієнтуються на ринкову вартість золота. У зв'язку з постійними коливаннями цієї ціни необхідно періодично переоцінювати золоті 
запаси. Крім того, можливе істотне знецінення цієї складовою резервів. Саме тому зараз частка золотих запасів не є домінуючою в 
загальній їх структурі та створюється як резервний фонд коштів для здійснення міжнародних платежів, оскільки в разі потреби вони 
можуть бути реалізованими на ринку в обмін на вільно конвертовану валюту. 

За офіційними даними станом на початок 2010 р. золотий резерв України складає 0,869 тройських унцій, що дорівнює 949 млн. дол. 
США. Цей показник включає також контракти «своп», що достатньо часто здійснюються НБУ у разі гострої потреби покриття дефіциту 
платіжного балансу. За цих умов продаж золота за вільно конвертовану валюту здійснюється за умови одночасного здійснення зворотного 
його придбання через певний період часу. При цьому право власності на це золото залишається за НБУ. Тобто в даному випадку золото 
використовується як застава для одержання зовнішніх валютних кредитів.  

 В силу суб’єктивних та об’єктивних причин протягом останнього десятиліття керівництво НБУ здійснювало достатньо активне 
перетворення частини валютних надходжень у резерви, в тому числі й золоті. Але з лютого 2008 р. спостерігається їх суттєве скорочення, 
що зумовлено початком кризових явищ, необхідністю стабілізації курсу національної валюти, здійснення безперервного розрахунку за 
своїми зовнішніми зобов’язаннями (перш за все, за енергоносії, що імпортується з-за кордону). Все це потребувало значних коштів, яких 
катастрофічно не вистачало. Це обумовило звертання державних органів до наявних резервних активів. Як наслідок – суттєве скорочення їх 
обсягів, яке до сих пір не ліквідовано, незважаючи на залучення додаткових коштів із зовнішніх джерел. 

Висновки. Таким чином, формування оптимальної структури золотовалютних резервів є першочерговим завданням для будь-якої 
країни. Аналіз сучасної структури офіційних резервів України та їх порівняння з резервами провідних країн світу дає можливість зробити 
висновки, що вона не є досконалою. Основними проблемами можна назвати наступні. 
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• Рівень диверсифікації резервних активів не є достатнім, що створює загрозу істотних кредитних ризиків. 
• Значна частка резервів припадає на строкові депозити, що знижує рівень ліквідності золотовалютних резервів та ще більше 
підвищує кредитний та операційний ризики Національного банку України. 
• Практична відсутність в НБУ загальноприйнятих у світі операцій з цінними паперами типу «репо» та «своп», що дещо знижує 
ефективність управління ліквідністю офіційних резервів. 
• Низький рівень валютної диверсифікації, оскільки переважна частина міжнародних резервів України номінована у доларах 
США.     

Перспективними шляхами вирішення існуючих проблем може стати збільшення частки інших окрім долара валют, збільшення 
обсягів операцій з цінними паперами, що забезпечить умови для хеджування валютних ризиків, а також надасть можливість отримання 
доходів і додаткового нарощування резервів. Все це стане можливим у разі розробки зваженої політики НБУ у сфері формування і 
управління золотовалютними резервами, розрахунку оптимального для сучасної ситуації співвідношення між окремими компонентами 
резервів, створення більш досконалої правової бази у сфері регулювання діяльності НБУ та здійснення ним операцій з валютними 
цінностями та цінними паперами. Не слід також забувати і про необхідність золотих резервів як важливих стабілізуючих активів. Але слід 
враховувати, що цей процес не повинен бути надмірним і може призвести до заморожування необхідних для ефективного функціонування 
економіки коштів. 
 
РЕЗЮМЕ 
Ціллю дослідження є аналіз існуючої структури золотовалютних резервів України та пошук шляхів її оптимізації з урахування досвіду 
розвинутих країн світу і особливостей української економіки. 
Ключові слова: золотовалютні резерви України, оптимізація резервів, обмінний курс 
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 ⋅ 
Введение. Система менеджмента, построенная на основе требований и рекомендаций международных стандартов серии ISO 9000, 

включает все сферы деятельности организации. Она обеспечивает минимальную вероятность появления непреднамеренных случаев брака 
продукции за счет точного выполнения документированных процедур.  

Анализ эффективности внедрения системы менеджмента качества, выполненный специалистами в этой отрасли, показывает, что 
более 80% предприятий и организаций после сертификации их систем менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 
9001 не получили должной отдачи от этих нововведений и затраченных людских и финансовых ресурсов [1]. Обычно на первый план 
выдвигают  две причины: 

• формальный подход, проявленный руководством при создании и сертификации системы качества. Основные усилия при 
этом направлены на выполнение требований стандарта в части наличия необходимых документов, а также предотвращения 
нарушений в сфере их обращения;  

• применяемые методы аудита, состоящие в основном в анализе состава и качества документации, своевременности ее 
обновления и доведения до персонала.  

Анализ публикаций. На мой взгляд, существует еще одна причина, заключающаяся в невозможности как-либо количественно 
оценить степень соответствия между применяемыми методами управления и принципами менеджмента, изложенными в стандарте ISO 
9000 и формально не используемыми при сертификации системы [2]. В результате этого исчезает то, что можно рассматривать как дух 
документа, как мотивацию и питательную среду для непрерывного совершенствования. О крайне важном значении внедрения в сознание 
каждого работника принципов и подходов, именуемых философией качества, многократно писали Шухарт, Деминг, Джуран, Кросби, 
Фейгенбаум, Исикава, Тагути и другие «гуру» качества.  

Постановка задачи. Целью настоящей работы является разработка метода оценки соответствия практики управления, 
сложившихся традиций и подходов основополагающим принципам менеджмента, а также готовности предприятия к применению 
современных методов управления в ряде малых и средних  строительных предприятий. 

Результаты. Наиболее крупные строительные организации Украины, функционирующие в столице и некоторых областных 
центрах, во время  подъема активности в отрасли внедрили в практику управления современные подходы, основанные на принципах TQM 
и требованиях международного стандарта ISO 9001. Это позволило им существенно повысить качество возведения новых объектов, 
наладить взаимодействие подразделений на основе процессного подхода и т.д.  

В то же время подавляющее число малых и средних строительных организаций по ряду причин не проявляют заинтересованности в 
разработке и внедрении системы менеджмента качества, а также интегрированной системы менеджмента более высокого уровня на основе 
международных стандартов ISO9001,  ISO 14001 и OHSAS 18001. Это связано, во-первых, с отсутствием реальных шансов на участие в 
международных проектах, требующих сертификации системы менеджмента, и, во-вторых, с  невостребованностью на внутреннем рынке 
соответствующего сертификата и затратностью процесса его получения. При этом организация деятельности на основополагающих 
принципах менеджмента имеет весьма важное значение для создания эффективной системы стимулирования и мотивации, причем, не столь 

                                                           
© Малиненко В.Е., 2010 
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существенно, документирован ли факт сертификации или предприятие на добровольной основе следует этим принципам, ничего не требуя 
взамен.  

При совершенствовании управления организацией необходимо осознание важности комплексного применения указанных 
принципов, прежде всего со стороны руководства. Кроме того, весь персонал предприятия должен, во-первых, знать смысл принципов и, 
во-вторых, регулярно находить подтверждение их применения в повседневной практике. 

Исследования указанного соответствия проводились с помощью анонимного социологического опроса. В качестве объектов 
исследования были выбраны 14 малых и средних по численности персонала строительных предприятий Донецка и Донецкой области (10 
частных предприятий и 4 общества с ограниченной ответственностью, среди которых ООО «Донтехпроммонтаж-2000», ООО «Декор 
Донбасс», ООО «Диалог», ООО «Промтекхолдинг», ЧП СП «Зевс» и др.). 

Все предприятия имеют лицензии на проведение строительно-монтажных работ. Диапазон сложности выполняемых работ 
довольно широк: от строительства многоэтажных зданий и возведения элитного жилья по индивидуальным проектам до ремонта домов и 
квартир. На численный состав предприятий большое влияние оказывают сезонность работ и колебания объемов заказов на выполнение 
строительных работ. В связи с этим довольно сложно оценить численный состав обследованных предприятий, величина которого может в 
течение сравнительно короткого промежутка времени изменяться в два-три раза. Поэтому уровень презентабельности опроса 
устанавливался исходя из наличия персонала в момент проведения исследования. Эта величина составляла около 30%  состава рабочих и 
бригадиров и 58%  инженерно-технических работников. 

При исследованиях использовалась предварительно разработанная анкета. В процессе ее создания учитывались следующие 
соображения: 

• формулировка типа «соблюдается ли подход к управлению, обусловленный принципом….» явно не информативна, 
особенно для тех, кто не знаком с его трактовкой; 

• степень соответствия практики управления указанным принципам лучше оценивать по детальным признакам; 
• смысл вопросов должен быть понятным даже для тех, кто ничего не слышал о системе менеджмента качества. 

Исходя из этого, в предложенной анкете каждый из восьми принципов детализировался тремя вопросами. На каждый из вопросов 
можно было выбрать один из трех вариантов ответов: «Да», «Нет» и «Затрудняюсь ответить». При обработке анкет производилось 
суммирование по вариантам ответов для каждого принципа. Принципы менеджмента и соответствующие им детальные факторы приведены 
в таблице 1.  

Результаты этого опроса свидетельствуют о некоторых проблемах, характерных для  анонимных опросов в малых группах, где 
перед исследователями стоит сложная, а подчас и неразрешимая проблема обеспечения анонимности. Практически все респонденты 
уверены в том, что они достаточно хорошо знакомы с требованиями потребителей, а вся деятельность организаций направлена в основном 
на удовлетворение этих требований. Отрадным является тот факт, что 60% опрошенных видят прямую связь между своей зарплатой и 
объемом реализации продукции и ее качеством.  

Из этого можно сделать вывод о том, что достижение удовлетворенности потребителя стало всеобщей задачей. 
Что же касается лидерства, то единодушие продемонстрировано только в ответах на вопрос о лидерстве руководителя: в 100% 

анкет он признан личностью, обладающей ярко выраженными лидерскими качествами. 
Таблица 1 

Детализация принципов менеджмента 
№ Принцип Вопрос  

Вся ли деятельность на предприятии направлена, в конечном счете, на удовлетворенность потребителя? 
Знакомы ли Вы с основными требованиями потребителей? 

1 Ориентация на 
потребителя 

Зависит ли Ваша зарплата от качества и объема реализации продукции? 
Обладает ли Ваш руководитель ярко выраженными качествами лидера? 
Имеется ли баланс между ответственностью и полномочиями в различных звеньях управления? 

2 Лидерство 
руководителя 

Считаете ли Вы, что  стиль управления характеризуется преобладанием поощрения над карательными 
воздействиями? 
Вовлечены ли Вы в работу по достижению наивысшего качества? 
Ощущаете ли вы себя членом команды? 

3 Вовлечение 
работников 

Доводится ли персоналу информация о планируемых инновациях? 
Соблюдается ли принцип «Управление не конечным результатом, а процессом его достижения»? 
Достаточно ли четко прописана Ваша роль в управлении процессами? 

4 Процессный подход 

Внедрен ли в сознание каждого работника принцип «следующий по процессу – Ваш заказчик»? 
Наблюдается ли последовательность в работе по достижению качества? 
Созданы ли все условия для исключения несоответствий? 

5 Системного подхода 
к менеджменту 

Распространена ли практика передачи знаний от опытных сотрудников к начинающим специалистам? 
Участвуете ли Вы в реализации инновационных проектов? 
Имеете ли Вы возможность постоянно совершенствовать свои знания? 

6 Постоянное 
улучшение 

Ведется ли в Вашем подразделении планомерная работа по подготовке резерва? 
Отражается ли обучение на Вашей зарплате и Вашем продвижении по карьерной лестнице? 
Существуют ли объективные критерии успешного выполнения процессов, в котором Вы задействованы? 

7 Принятие решений, 
основанное на 

фактах Часто ли кадровые решения базируются скорее на мнении, чем на фактах? 
Имеете ли Вы возможность влиять на своих предшественников по процессу? 
Известны ли Вам принципы выбора поставщиков? 

8 Взаимо-выгодные 
отношения с 
поставщиками Выполняется ли входной контроль приобретаемых материалов и комплектующих? 
 
 
Чуть более половины (55,4%) считают, что соблюдается баланс между ответственностью и полномочиями в различных звеньях 

управления. В то же время менее половины (46,2%) убеждены, что стиль управления характеризуется преобладанием поощрений перед 
репрессивными мерами, хотя против этого утверждения выступают более трети опрошенных. В какой-то мере полученные результаты 
обусловлены составом респондентов, многие из которых сами используют эти методы управления. 

Довольно противоречивые ответы получены на вопросы, касающиеся вовлечения персонала. Все без исключения считают себя 
вовлеченными в работу по достижению наивысшего качества, почти три четверти из них чувствуют себя членами команды, а вот о 
планируемых инновациях ничего не знают свыше 84%. Вполне вероятно, что далеко не все знакомы с принципами командного 
менеджмента, подразумевающими вовлечение персонала на всех этапах работы.  

Судя по результатам опроса довольно сложным ожидается переход на процессное управление в обследованных предприятиях. 
Несмотря на то, что около половины опрошенных считают свою роль в управлении процессами достаточно четко прописанной, только 
седьмая часть специалистов принимают тезис «Управление не конечным результатом, а процессом его достижения». При этом еще меньше 
(всего 12,3%) убеждены в действенности принципа «Следующий по процессу – Ваш заказчик».  По видимому, суть и преимущества 
процессного подхода далеко не всем ясны. 
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В ответах на вопросы, относящихся к системному подходу, наблюдается практически полное единодушие: 63,1% отмечают 
последовательность в работе по достижению качества, свыше двух третей удовлетворены практикой передачи знаний от опытных 
сотрудников к начинающим специалистам, а почти три четверти отметили наличие проблем в создании условий для исключения 
несоответствий. Основное противоречие в этом случае состоит в том, что последовательность в вопросах обеспечения качества как раз и 
состоит в создании условий для работы без брака. 

Участие  в реализации инновационных проектов способствует не только совершенствованию технологии, но и обеспечивает 
непрерывное развитие компетенций. 100% респондентов уверены в том, что они участвуют в инновационной деятельности, а около 60% 
имеют возможность непрерывно совершенствоваться. На этом фоне не совсем понятно отсутствие планомерной работы по подготовке 
резерва. По-видимому, под этим понимают только подготовку начальствующего состава. 

Серьезные проблемы существуют в обследованных организациях с соблюдением принципа опоры на факты. Только 4,6% 
связывают свое обучение с продвижением по карьерной лестнице, хотя наличие документов об образовании относится к числу 
неоспоримых фактов, а менее 10% уверены в объективности  критериев успешного выполнения процессов. Подавляющее большинство 
(свыше трех четвертей) считают, что основой кадровых решений является мнение, а не фактические данные.  

Из ответов на вопросы последнего модуля следует, что принцип выбора постоянных поставщиков не используется. Во-первых, 
почти во всех случаях осуществляется тотальная проверка качества приобретаемых материалов и комплектующих. Во-вторых, 
большинству неизвестны принципы выбора поставщиков, что также не коррелирует с вовлечением персонала. Кроме того, не всегда 
имеется возможность влиять на своих предшественников по процессу, поскольку положительный ответ на этот вопрос дали только 58,5% 
опрошенных. Применительно к строительству это означает, что ответственность за устранение несоответствий (например, брака или 
несоблюдение сроков передачи объекта под следующие этапы работы) во многих случаях перекладывается на внутренних потребителей. 

Обобщенные оценки, полученные в результате усреднения положительных и отрицательных ответов по каждому из модулей, 
представлены на рис. 1, где цифрами от 1 до 8 обозначены номера принципов в соответствии с табл.1. 

  
а)                                                                        б) 

Рис. 1. Обобщенные положительная (а) и отрицательная (б) оценки  
 

В идеальном случае замкнутая ломаная линия, соединяющая значения  положительных оценок, должна охватывать всю площадь 
восьмиугольника, а площадь, ограниченная линией отрицательных оценок, будет приближаться к нулю. На самом же деле только три 
позиции (отношение к потребителю, лидерство руководства и вовлечение персонала) можно квалифицировать как удовлетворительные.  

Среди отрицательных выделяется оценка по принципу «Принятие решений, основанное на фактах». Очевидно, что с соблюдением 
этого принципа дело обстоит крайне сложно.  

Особое внимание следует уделить проблеме неопределенности оценок (в данном случае формулировке «Затрудняюсь ответить»). В 
отдельных случаях подобные ответы достигали 69%. Возможные причины этого явления: 

отрицательные оценки не давались из-за боязни последствий для карьеры; 
не понимался смысл задаваемых вопросов. 
Независимо от мотивов уклонения от конкретных ответов можно сделать вывод о серьезных проблемах в сфере использования 

процессного подхода, принятия кадровых решений на основе фактов и практики отношений с поставщиками, особенно во внутренней среде 
предприятий.  

Выводы. На обследованных малых и средних строительных предприятиях практически отсутствуют признаки применения 
большинства принципов, потенциально способных стать серьезными мотиваторами.  
 
РЕЗЮМЕ 
У роботі розглянуто проблемі управління персоналом малих та середніх будівельних підприємств. Запропоновано засіб кількісної оцінки 
готовності менеджменту до керування у відповідності з вимогами міжнародних стандартів. Згідно з результатами соціологічного 
дослідження встановлено, що підходи, які склалися не сприяють впровадженню сучасних методів керування.  
Ключові слова: персонал, принципи, менеджмент, анкета. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены проблемы управления персоналом малых и средних строительных предприятий. Предложен метод количественной 
оценки готовности менеджмента к управлению в соответствии с требованиями международных стандартов. По результатам 
социологического исследования установлено, что сложившиеся подходы не способствуют внедрению современных  методов управления. 
Ключевые слова: персонал, принципы, менеджмент, анкета. 
SUMMARY 
The problems of personal management of small- and medium- level buildings enterprises are considered in the article. The method of quantative 
estimation of staff readiness for management with international standards demands accordance. According to the results of sociological research it is 
stated that existing situation does not favour to applying of modern management methods. 
Key words: Staff, principles, management, questionnaire. 
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ОХРАНА ТРУДА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ КАК АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТОЙНОГО ТРУДА В УКРАИНЕ 

 
А.И. Мачула, аспирантка, Донецкий национальный университет   ⋅  

 
Постановка проблемы. Труд играет главную роль в обеспечении благополучия и благосостояния людей. Помимо того, что он 

приносит доход, еще им создаются условия социального и экономического развития общества, формируется стабильная материально-
техническая база для человека и его семьи. Но для осуществления этого необходимо, чтобы труд был достойным. 

В соответствии с Положением Международной Организации Труда, достойный труд - емкое комплексное понятие, включающее 
в себя важнейшие качественные характеристики целесообразной деятельности человека: справедливое вознаграждение, нормальные 
условия функционирования, адекватная социальная защита работника, отсутствие дискриминации и преследований на рабочем месте, 
возможность реализовать свои права и свобода [3]. Таким образом, далеко не любая работа, с точки зрения МОТ, способна избавить 
человека от бедности и позволяет ему реализовать личностные устремления. 

Анализ последних исследований. Проблемы формирования достойного труда в современных условиях рассмотрены такими 
учеными, как Д.Богиня, Н.Лукьянчеко, О.Мовчан,  А.Молчановым, М.Маковецкой, Е.Суименко, М.Дейли, В.Роик, У.Бек и др. 

По результатам социологических исследований «Українське суспільство: Моніторинг – 2000 р.», ежегодно проводимых 
Институтом социологии НАН Украины, определено, что большая часть населения проводит более трети сознательной жизни на рабочем 
месте. Какое оно это место? Как добиться, чтобы оно было комфортным и безопасным? На эти вопросы призвана ответить охрана труда, 
т.е. та область деятельности, которая, по определению МОТ, направлена на достижение и поддержание высочайшего уровня физического, 
психического и социального благополучия работников всех профессий [1].  

В политике МОТ в области охраны труда отражены три основных принципа, которые составляют основу международных 
стандартов: 

- труд должен осуществляться в условиях здоровой и безопасной производственной среды; 
- условия труда не должны причинять ущерб здоровью работника и унижать его человеческое достоинство; 
- труд должен предоставлять реальную возможность для развития личности, самореализации и служения обществу [3]. 
В идеале определение охраны труда и все три принципа ее организации должны полностью реализовываться в каждой отдельно 

взятой стране, на отдельном предприятии, на каждом производственном участке. Важнейшим критерием оценки охраны труда должна 
выступать  система доходов трудоспособного населения, формирующихся в производственной сфере. 

Цель статьи. Провести анализ системы доходов населения как показателя оценки охраны труда на предприятиях Украины в 
рамках понятия достойного труда, который предполагает изучение минимального и среднего уровня зарплат, а так же их дифференциации 
по видам профессий.  

Основной материал исследования. В Украине в течение 2009 года заработная плата основной массы работников упала до 
крайне низкого и зачастую недопустимого уровня, который не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. Такое состояние 
является одной из основных причин демографического кризиса в стране. Что касается непосредственно размера заработной платы, то 
минимальная стоимость труда украинца в два раза меньше аналогичной зарплаты жителя беднейших стран Евросоюза. 

Так, например, минимальная заработная плата в Болгарии остается самой минимальной в Европе  и составляет 120 Евро. В 
пересчете по курсу НБУ она составляет 1440 грн. В Украине минимальная зарплата с 1 июля 2009г. составляла  630 грн., с 1 октября - 650 
грн., а с 1 ноября составит 744 грн. Итак, прирост минимальной заработной платы составляет около 1% в месяц, тогда как уровень 
инфляции составляет по официальным данным около 1,5% в месяц.  

Средний размер заработной платы в Украине в июле 2009 г. составлял 2008 грн., что на 28 грн. больше, чем в июне 2009 г. В 
августе 2009 г. средний размер заработной платы в Украине составил 1919 грн., что на 89 грн. меньше, чем в июле 2009 г [6].  

Наиболее высокий уровень средней зарплаты в августе 2009 г.  был зафиксирован в Киеве, а также в Донецкой и Киевской 
областях страны. Наименьший уровень средней зарплаты отмечался в Тернопольской, Волынской и Херсонской областях Украины 
(табл.1). 

Таблица 1 
Динамика уровня средней заработной платы населения Украины, 

январь - август 2009 г. [6]. 
№ 
п/п Область Август, грн. Июль, грн. Январь, грн. Средняя ЗП за пол 

года, грн. 
1 Киев 3126 3320 2794 3080 
2 Донецкая область 2136 2196 1840 2057 
3 Киевская область 2009 2104 1736 1950 
4 Тернопольская область 1443 1512 1207 1387 
5 Волынская область  1464 1548 1253 1422 
6 Херсонская область 1477 1593 1275 1448 

 
Как видим, заработная плата неравномерно распределена по регионам Украины. Поэтому, уровень средней заработной платы в 

промышленных регионах, заметно превышает уровень средних заработных плат в сельскохозяйственных районах. Одна из причин такого 
дисбаланса -  нерациональное распределение занятости между промышленными и сельскохозяйственными производствами в результате 
непривлекательности сельского труда из-за низкого уровня обеспечения его безопасности. Другой причиной является то, что для 
привлечения рабочих на рабочие места в промышленном секторе, характерные опасными и вредными условиями труда, приходится 
поднимать заработные платы, включая в их структуру различного рода компенсации за производственные  недостатки  тех  или  иных  
рабочих мест. 

Сегодня в промышленном секторе Украины задействовано более 570 тысяч предприятий и организаций, на которых работает около 
13 млн. чел. За последние 10 лет количество случаев общего травматизма на производстве снизилось в три с половиной, а смертельных в 
два раза. Однако, согласно данным Госкомстата в Украине, только за 2008 год на производстве произошло практически 19 тыс. случаев 
травм у работников, из них 1077 – смертельные случаи. Уровень риска смерти и травматизма работников в расчете на 100 тыс. работающих 
остается в несколько раз выше, чем в других развитых странах [2].  

Система менеджмента охраны труда и профессионального здоровья (СМОТ и ПЗ) по международному стандарту OHSAS 
18001:2007 является основным инструментом идентификации опасностей и рисков, выявленных на рабочих местах, и организации 
управления ими [4]. 
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Одним из предприятий, внедривших СМОТ и ПЗ, является ОАО «МК «Азовсталь», входящий в Группу Метинвест, где летом 2009 
года прошел сертификационный аудит на соответствие стандарту OHSAS 18001:2007.  

Этому предшествовало то, что за отчетный период комбинат добился существенного прогресса в налаживании эффективного 
функционирования системы менеджмента в области охраны труда. На предприятии созданы оптимальные условия для безопасного труда 
на рабочих местах, персонал обеспечен необходимой спецодеждой и современными средствами индивидуальной защиты. Внедряются 
современное оборудование и технологии, которые позволяют максимально обезопасить труд персонала.  

На комбинате внедрены и действуют система «Кордон», осуществляющая радиологический контроль входящих грузов, 
манипулятор замены защитных труб при разливке стали, система обнаружения шлака на участке «сталь-ковш», «промковш». Регулярно 
проводится обучение, повышение квалификации работников в области охраны труда. Ежемесячно обучение по вопросам охраны труда 
проходит около 2% от общей численности промышленно производственного персонала, то есть 253 работника комбината, при этом за семь 
месяцев 2009 года обучение прошли 1769 человек [5].  

Все эти пункты четко отражены в нормативных документах, на которых базируется система управления охраной труда и 
профессионального здоровья. Системному управлению в области охраны труда и профессионального здоровья на комбинате уделяется 
первоочередное внимание, вопросы охраны труда входят в число наивысших приоритетов для руководства и персонала. 

Особое внимание на ОАО «МК «Азовсталь» уделяется созданию для работников безопасных условий труда на производственных 
объектах. Работа в этом направлении ведется постоянно и строго в соответствии с требованиями законодательства. При этом важнейшей 
составляющей системы управления безопасностью туда является аттестация рабочих мест, от качества проведения которой, в конечном 
итоге, зависит не только здоровье работника, но и его заработная плата, доплаты и пенсии. 

В целях выявления вредных и опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в 
соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда должна проводиться аттестация рабочих мест по условиям труда. 
Данный институт трудового законодательства имеет решающее значение для обеспечения безопасных условий труда и охраны труда в 
организации, так как позволяет выявить отклонения от государственных нормативов и требований охраны труда, разработать 
определенный план по устранению выявленных недостатков и т. д. Аттестации подлежат все имеющиеся в организации рабочие места. 
Организация самостоятельно устанавливает сроки проведения аттестации рабочих мест, исходя из изменений условий и характера труда, 
при этом аттестация должна проводиться не реже одного раза в 5 лет с момента проведения последних измерений. Если на рабочих местах 
проводилась замена производственного оборудования, изменился технологический процесс, то рабочие места подлежат обязательной 
переаттестации, которая может проводиться по требованию органов Государственной экспертизы условий труда в случае выявления 
нарушений при проведении аттестации рабочих мест. Измерение параметров опасных и вредных производственных факторов, а также 
определение показателей тяжести и напряженности трудового процесса осуществляется лабораторными подразделениями организации, а в 
случае отсутствия у организации технических средств и нормативно-справочной базы привлекаются центры государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, лаборатории органов Государственной экспертизы условий труда и другие лаборатории, аккредитованные 
(аттестованные) на право проведения указанных измерений. При этом определение допустимого времени контакта работника с опасными и 
вредными производственными факторами за рабочую смену и (или) период трудовой деятельности (ограничение стажа работы) 
осуществляют центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора по представлению администрации организации 
применительно к профессиональным группам. 

При аттестации рабочих мест проводится оценка условий труда, оценка травмобезопасности оборудования и приспособлений. При 
этом учитывается обеспеченность работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также эффективность этих средств. 
При проведении аттестации рабочих мест на каждое рабочее место (группу аналогичных по характеру работ и по условиям труда рабочих 
мест) составляется Карта аттестации рабочих мест по условиям труда. Оценка опасных и вредных производственных факторов на 
аналогичных по характеру выполняемых работ и по условиям труда рабочих мест производится на основании данных, полученных при 
аттестации не менее 20% таких рабочих мест. 

При аттестации рабочего места по условиям труда оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные 
производственные факторы. Для определения уровня опасности таких факторов проводятся инструментальные измерения, причем 
измерения должны проводиться во время проведения производственных процессов, при исправных и действующих средствах 
коллективной и индивидуальной защиты. 

Социальное значение охраны труда заключается в содействии росту эффективности общественного производства путем 
непрерывного совершенствования и улучшения условий труда, повышения его безопасности, снижения производственного травматизма и 
заболеваемости. Социальное значение охраны труда проявляется во влиянии на изменение трех основных показателей, характеризующих 
уровень развития общественного производства. 

Рост производительности труда в результате увеличения фонда рабочего времени за счет сокращения внутрисменных простоев пу-
тем предупреждения преждевременного утомления, снижения числа микротравм, уменьшения целодневных потерь рабочего времени по 
причинам временной нетрудоспособности из-за травматизма, профессиональной и общей заболеваемости. 

 Сохранение трудовых ресурсов и повышение профессиональной активности работающих за счет улучшения состояния здоровья, 
увеличения средней продолжительности жизни, что сопровождается увеличением трудового стажа; повышения профессионального уровня 
вследствие роста квалификации и мастерства в связи с увеличением трудового стажа; возможности использования остаточной трудовой 
активности, опыта и профессиональных знаний пенсионеров на доступных для них работах. 

Увеличение совокупного национального продукта за счет улучшения указанных выше показателей. 
Экономическое значение охраны труда определяется эффективностью мероприятий по улучшению условий и повышению 

безопасности труда и является экономическим выражением социального значения охраны труда. Экономическое значение охраны труда 
определяется результатами изменения социальных показателей, которые определяются следующими экономическими факторами. 

В  отечественной экономике наблюдается сложная обстановка, тормозящая производство из-за низкой производительностью труда. 
Заниженный уровень заработной платы подрывает нормальный процесс воспроизводства трудовых ресурсов и выступает мощным 
ограничителем увеличения покупательной способности населения, а значит, и роста производства. Это отражается и на структуре 
заработной платы, для которой характерно низкая доля расходов на оплату труда при очень высокой сырьевой доле в производстве. Не 
смотря на это, зарплату необходимо повышать за счет инновационных технологий, удешевляющих производство, что не должно отменять 
необходимости обеспечения безопасности производства и охраны труда наемных работников.  

Изменения, происходящие в Украине, вызывают необходимость трансформации модели распределения доходов и требуют 
решения при этом целого ряда сложных проблем. Например, постановки и решения крупной задачи государственного масштаба по 
повышению и оптимизации доли заработной платы наемных работников и доходов самозанятого населения в структуре ВВП.  

Выводы. Как видим, в условиях трансформации украинской экономики, осложненных влиянием финансово – экономического 
кризиса, особые акценты в государственном управлении необходимо уделить поддержке обеспечения конституционных прав граждан на 
безопасные условия труда, базирующихся  на безусловном выполнении работодателем государственных нормативных требований охраны 
труда; финансосберегающих технологиях в сфере охраны труда и безопасности производства, позволяющих снизить прямые затраты 
работодателя при неизменности уровня обеспечения защиты работников от профессиональных рисков; подготовке и переподготовке 
высвобождаемых трудовых ресурсов;  организации «занятия делом» работников работающих неполную неделю; сохранении рабочих мест 
в сфере охраны труда и безопасности производства. 

Для этого нужно на производстве сформировать институт достойной заработной платы, позволяющей работнику и членам его 
семьи обеспечивать приемлемые уровень дохода и качество жизни, способствующие обеспечению охраны и безопасности труда. При этом 
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рекомендуется размер минимальной заработной платы приблизить к величине не ниже 40 % от средней заработной платы по стране, а 
размер средней заработной платы установить в 5-6 раз выше, чем раз размер прожиточного минимума. 

  
РЕЗЮМЕ.  
Розглядаються проблеми становлення системи формування гідної праці на виробництві  в аспекті забезпечення умов охорони праці і 
справедливої заробітної плати. 
Ключові слова: заробітна плата, оцінка трудового потенціалу, охорона праці 
РЕЗЮМЕ.  
Рассматриваются проблемы становления системы формирования достойной работы на производстве  в аспекте обеспечения условий 
охраны работы и справедливой заработной платы. 
Ключевые слова: заработная плата, оценка трудового потенциала, охрана работы 
SUMMARY 
Examine of problem of becoming of the system of forming of deserving labor on a production in the aspect of providing of terms of labor and just 
ettlings protection. 
Keywords:  wages,  estimation of labour potential, work protection 
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Национальная экономическая система представляет собой взаимосвязь условий производства и его результатов и формируется как 

единый хозяйственный организм с взаимосвязанными внутренними процессами, как единая экономическая система страны. Национальная 
экономика как единая система сложилась на определенном уровне развития производительных сил, при достаточной глубине разделения 
труда и соответственно обмене продуктами труда между отдельными участниками процесса производства, распределения, обмена и 
потребления. Именно эти процессы превращают экономику страны в единую хозяйственную систему. Каждая из национальных экономик 
является частью мировой экономики, которые входят в мировую экономику со своей структурой производства, с определенным объемом 
экспорта и импорта, разной степенью открытости к внешнеэкономическим связям. У различных стран существенно разнятся социально-
экономические модели, ментальность населения, специфика регулирования как внутренних, так и международных связей.  

Взаимодействие национальных экономических систем в условиях глобализации является одной из центральных проблем 
современной экономической науки. Формы проявления глобализации чрезвычайно многообразны. Взаимосвязь национальных 
экономических систем в процессе глобализации столь велика, что эффективность национальной экономической политики уже нельзя 
оценивать в отрыве от действий глобальных факторов.   

Глобальная экономика определяет новые условия, в которых происходит взаимодействие национальных экономических систем. 
Эти условия переносят в новую сферу и рождают новое качество взаимодействия экономических субъектов. Новое качество 
взаимодействия национальных государственных систем выражается в неотвратимой зависимости составляющих элементов и структур 
национальных экономических систем. Применительно к современной глобализации интерес представляют общественный тип 
взаимодействия между национальными экономическими системами. 

Процессы взаимодействия национальных экономических систем находятся в границах действия экономических законов и 
тенденций развития мирового экономического пространства. А значит  общеэкономические изменения планетарного масштаба будут 
предопределять характер и качество взаимодействия национальных экономических систем. Взаимодействие носит объективный и 
универсальный характер, определяет отношение причины и следствия: каждая из  взаимодействующих сторон выступает как причина 
другой и как следствие одновременного обратного влияния противоположной стороны. 

Взаимную зависимость можно рассматривать как качественную характеристику глобализации, которая отражает интенсивный этап 
развития интернационализации производства на основе усложнения, расширения и усиления внешнеэкономических связей, становящихся 
неотъемлемым элементом воспроизводства процессов национальных экономик. При этом происходит большая связь национальных 
производственных процессов, которые становятся звеньями формирующегося в масштабах глобальной экономики единого мира. 

Глобализация, охватившая все регионы и секторы мирового хозяйства, изменяет соотношение между внешними и внутренними 
факторами развития национальных систем в пользу первых. Ни одна национальная экономическая система независимо от размеров стран и 
уровня развития  не может больше быть самостоятельной, исходя из имеющихся факторов производства, технологий и потребности в 
капитале.   

Глобальные взаимодействия по-новому структурируют современный мир. Наблюдается своеобразное противоречие. С одной 
стороны, происходит становление единого взаимосвязанного мира, в котором национальные экономические системы  превращаются в 
единую взаимосвязанную интернациональную экономическую систему, то есть происходит переплетение национальных экономических 
систем: развивается экономическое сотрудничество, стираются национальные границы, потоки движения товаров, капиталов и услуг 
встречают всё меньше барьеров на своём пути. С другой стороны, сохраняет актуальность вопрос о необходимости отдельным странам 
отстаивать национальные экономические интересы, обеспечивать собственную экономическую безопасность.   

Проблема влияния глобальных факторов на развитие национальных экономик ещё более обостряется в условиях мирового 
экономического кризиса.  

На сегодняшний день механизмы эффективного взаимодействия национальных экономических систем в условиях глобализации не 
определены.  

Это доказывает актуальность и своевременность выбранной темы исследования. 
Поэтому, на современной стадии глобализации важно выявить особенности взаимодействие национальных экономических систем и 

определить основные направления их совершенствования.  
Степень разработанности проблемы. Проблемы совершенствования взаимодействия национальных экономических систем в 

условиях глобализации многогранны. В работе анализируется значительное количество источников отечественной и зарубежной 
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литературы, которые охватывают различные аспекты совершенствования взаимодействия национальных экономических систем в условиях 
глобализации и имеют непосредственное отношение к тематике исследования.  

Проблему развития национальных систем рассматривали Е.Т.Гайдар, Р.С.Гринберг, С.Г.Ковалёв, Д.Ю.Миропольский, Г.Х.Попов, 
Л.Д.Широкорад. 

Основой исследования процессов взаимодействия экономических системы послужили труды таких  представителей научного мира 
как А.Гаврилов, Н.Гвоздева, Г.Залозная, Ю.Лежнина, Ю.Ольсевич, Ю.Осипов, С.Паринов, А.Уткин.  

Существенный вклад в исследование экономических проблем глобализации внесли: Л. Абалкин, С. Глазьев, М. Делягин, С. Долгов, 
Н. Думная, М. Гельвановский, А. Илларионов, Э. Кочетов, Д. Михайлов, А. Мовсесян, Л. Обухов, А. Пороховский, С. Сильвестров, Б. 
Смитиенко, Г. Широков, Ю. Шишков, И. Фаминский и другие.  

Формы проявления современной глобализации исследовали П.Бернхольц, П.Вельфенс, Д.Дувендаг, Й.Стиглиц, Г.Фельс, 
М.Штирле. 

Ряд зарубежных исследователей также посвятили свои труды анализу глобализационных процессов: Л. Вейс, А. Гидденс, Д. 
Голдблатт, В. Грейдер, М. Интрилигейтор, М. Кастельс, Р. Кантер, Ф.Э. Кардозо, Л. Клайн, С. Крашер, К. Омае, Дж. Розенау, А.А. Тейт, 
Дж. Тобин, Г. Томпсон, Д. Хельд, П. Херст, М. Шимаи, Ю.Э. Шремпп, М. Элброу.  

Таким образом, в многочисленных работах отечественных и зарубежных ученых представлены различные аспекты взаимодействия 
национальных экономических систем в условиях глобализации. Несмотря на обилие публикаций по проблемам взаимодействия 
национальных экономических систем, особенности, направления и механизмы эффективного их взаимодействия в условиях глобализации 
представляются еще далеко недостаточно изученными.   

Кроме того, до сих пор отсутствует определение качественных характеристик эффективного взаимодействия национальных 
экономических систем в условиях глобализации.  

Продолжает оставаться также открытым вопрос о факторах усиления эффективности взаимодействия экономических систем в 
условиях глобализации. Очевиден недостаток эмпирических исследований по данной проблеме на примере национальных экономик 
конкретных стран. 

Объект исследования. Объектом исследования является единая взаимосвязанная интернациональная экономическая система, а 
также национальные экономические системы, развивающиеся в условиях глобального хозяйственного миропорядка (на примере 
нескольких стран). 

Предметом исследования выступает процесс взаимодействия экономических систем  в условиях глобализации мировой 
экономики, а также факторы усиления эффективности этого взаимодействия.  

Цель исследования заключается в выявлении качественных характеристик и факторов усиления эффективности взаимодействия 
экономических систем в условиях глобализации.  

Гипотеза исследования основывается на предположении, что взаимодействие национальных экономических систем в условиях 
глобализации будет эффективным благодаря:    

 а) реализации рекомендаций по определению качественных характеристик эффективного взаимодействия национальных 
экономических систем в условиях глобализации; 

б) разработке и внедрению оптимальных механизмов взаимодействия национальных экономических систем. 
Согласно  поставленной цели, доведению гипотезы были определены следующие задачи исследования:  
- определить сущность и направления взаимодействия национальных экономических систем на современном этапе; 
- обосновать влияние процессов глобализации на эффективное взаимодействие национальных экономических систем; 
- проанализировать проблемы взаимодействия национальных экономических систем и существующие подходы к эффективному 

взаимодействию экономических систем в условиях глобализации; 
- определить качественные характеристики эффективного взаимодействия национальных экономических систем в условиях 

глобализации; 
- обозначить основные направления совершенствования взаимодействия национальных экономических систем в условиях 

глобализации; 
- разработать механизм эффективного взаимодействия национальных экономических систем в условиях глобализации. 
Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу исследования составляют труды классиков экономической теории; 

работы отечественных и зарубежных экономистов в области учения о типологии национальных экономических систем, теории 
экономической интеграции, теории международной торговли, концепций использования международных прямых инвестиций и теории 
интеграции.    

Методологическая основа исследования. Исследование взаимодействия экономических систем в условиях глобализации мировой 
экономики осуществлено на основе диалектики и посредством реализации общенаучных методов познания: историко-логического, 
системно-функционального, анализа и синтеза и других.   

В работе использован широкий гносеологический инструментарий, в частности: структурный, гипотезно-дедуктивный, историко-
генетический и категориальный методы, а также методы экономико-математического моделирования и экономико-статистического 
исследования, институциональный и эмпирический анализ. 

Основой методологии проведенного исследования является метод сочетания элементов микро- и макроэкономического анализа 
(анализа микро- и макроэкономических показателей) и метод исследования национальных экономических систем на основе 
математического моделирования. 

Информационно-эмпирическая база исследования включает официальные статистические и информационные материалы 
национальных статистических агентств некоторых стран, Всемирного банка, ОЭСР, материалы отечественной и зарубежной печати, а 
также материалы Интернет-изданий. 

Теоретическая значимость исследования определяется актуальностью поставленных задач и состоит в разработке 
концептуального подхода к анализу тенденций развития национальных хозяйственных систем на основе выявленных закономерностей 
глобализации. Введены в научный оборот понятия глобализационных преимуществ (глобализационных дефицитов) национальных 
экономик. Предложен методологический подход, позволяющий их идентифицировать. Данный подход носит универсальный характер, то 
есть применим к любой национальной экономике. Разработан механизм преодоления дефицитов национальной экономики в условиях 
глобализации. Полученные в ходе исследования результаты, выводы и предложения могут служить теоретической базой для 
совершенствования экономической политики государства.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы при обосновании 
приоритетных направлений внешнеэкономической политики государства. Предложенные в работе рекомендации могут применяться при 
разработке федеральных и региональных программ стимулирования экспорта, привлечения прямых иностранных инвестиций, а также 
развития национального финансового сектора. 
 
РЕЗЮМЕ 
Ціль дослідження полягає у виявленні якісних характеристик і факторів посилення ефективності взаємодії економічних систем в умовах 
глобалізації.  
Ключові слова: економічна система, глобалізація, якісні характеристики 
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Цель исследования заключается в выявлении качественных характеристик и факторов усиления эффективности взаимодействия 
экономических систем в условиях глобализации.  
Ключевые слова: экономическая система, глобализация, качественные характеристики 
SUMMARY 
The research objective consists in revealing of qualitative characteristics and factors of strengthening of efficiency of interaction of economic systems 
in the conditions of globalisation.  
Keywords: economic system, globalisation, qualitative characteristics 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА РАБОТ ПРИ РЕМОНТЕ,  МОДЕРНИЗАЦИИ, ПЕРЕОБОРУДОВАНИИ СУДОВ 
 
С.Е. Погодаев, аспирант, старший преподаватель Института экономики и права, г. Севастополь   ⋅  
 

Целью работы является установление маркетинговых особенностей коммерческого судоремонта с применением предложенного 
автором понятия маркетинга работ. Задачи исследования включают уточнение определений видов ремонта, графическое представление 
протекания износа судна во времени, разработку математического аппарата для расчета ожидаемой стоимости различных видов ремонта. 

Актуальность исследования заключается в необходимости выработки рекомендаций для оперативной деятельности специалистов 
и руководителей отечественных судоремонтных верфей, обеспечивающих приток валютной выручки в Украину при ремонте иностранных 
судов и предоставляющих производственную загрузку предприятиям смежных отраслей [9, стр.78 ].  

Предметом исследования является производственная деятельность предприятий, осуществляющих маркетинг работ на рынке 
судоремонта. В общем случае этот рынок включает выполнение следующих работ на объектах: 

Восстановление – в результате ремонта (сервиса) восстанавливается первоначальная работоспособность объекта ремонта [12, стр. 
101], восстанавливается его рыночная стоимость. При восстановительном ремонте компенсируется физический износ [3, стр. 46-47] 
объекта ремонта. Однако рыночная стоимость при этом уже не достигает первоначальной стоимости объекта за счет морального износа [3, 
стр. 48] объекта.  

Модернизация – восстановление работоспособности и рыночной стоимости объекта на первоначальном уровне, при этом 
компенсируется как физический, так и моральный износ объекта.  

Предлагается ввести понятие структурного износа объектов, являющегося следствием макроэкономических циклов, когда 
изменение структуры спроса требует адекватного изменения структуры предложения, и объекты, даже физически и морально 
неизношенные (новые), стремительно теряют свою рыночную стоимость [7, стр. 89-96]. При этом вообще отпадает необходимость в 
производстве и потреблении целого класса товаров или услуг. Например, с появлением цифрового фото практически исчезла потребность в 
проявителе, фиксаторе и других составах для химической обработки пленок с фотографиями. Аналогично DVD – плейеры пришли на 
смену видеомагнитофонам. В свою очередь, DVD - плейеры сменяются MP-3 плейерами.      

Переоборудование – изменение функционального назначения и возможностей объекта в целях компенсации его структурного 
износа, когда в связи с изменениями в структуре потребления падает или исчезает спрос на функции, выполняемые объектом, и текущего 
ремонта оказывается не достаточно для восстановления объекта или его модернизации. 

Например, для танкера постройки 70-х годов с одинарной обшивкой восстановление при замене участков наружной обшивки не 
предполагает каких-либо изменений в сравнении с первоначальной конструкцией его корпуса. 

С учетом современных жестких требований по предотвращению розлива нефти и нефтепродуктов в процессе модернизации корпус 
танкера выполняется с двойной обшивкой, для чего в конструкцию вносятся соответствующие изменения.  

Вследствие изменения структуры спроса на перевозки нефти для судовладельца окажется более выгодным осуществлять перевозки 
сжиженного газа. Для этого целесообразно превратить танкер в газовоз в результате его радикального переоборудования. 

В отличие от деятельности по предоставлению услуг, обеспечивающей эксплуатацию объекта, но не увеличивающей его стоимость, 
ремонтные работы в силу своего производственного характера способны изменять (увеличивать) рыночную стоимость объекта. До 
настоящего времени ремонтные работы относились к услугам [13, стр. 14-15], однако, как показали исследования автора, это различные 
виды деятельности, и маркетинг услуг в действительности не совпадает с маркетингом работ.  

Графически динамика изменения стоимости объекта в процессе его эксплуатации с учетом ремонтов может быть представлена в 
следующем виде – Рис.1: 

Жизненный цикл судна представляет собой чередование периодов времени эксплуатации Тэксп и ремонтов Трем (без учета простоя 
или консервации судна). Например, согласно требованиям Регистра грузовое судно проходит освидетельствование на класс один раз в пять 
лет, в том числе через 2-3 года – промежуточный доковый ремонт. Как правило, после ремонта на класс судно работает 3 года, дальше 
следует относительно короткий (1 месяц в среднем) период промежуточного докового ремонта, после которого судно работает еще два года 
и становится в ремонт на 1,5-2 месяца для очередного освидетельствования на класс, сопровождаемого сравнительно крупным ремонтом.   

По степени физического износа судна к началу ремонта заказчик и исполнитель в процессе переговоров с учетом замечаний 
Регистра (надзорного органа) определяют предварительный объем ремонта. По физическому и моральному износу судна стороны также 
могут рассчитать ожидаемый объем модернизации с продолжительностью работ Тмод. 

Сумма затрат судовладельца на восстановительный ремонт судна превышает стоимость контракта, заключаемого ним с 
судоремонтной верфью, за счет издержек на переход судна к ремонтной базе, обеспечение жизнедеятельности экипажа в период стоянки в 
ремонте, командировочных расходов суперинтендантов, надзирающих за ходом работ и др. 

                                                           
© Погодаев С.Е., 2010 
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Рис. 1 - Жизненный цикл объекта с учетом ремонтов в процессе эксплуатации 
 

где    IPV (Initial Price of Vessel) – первоначальная стоимость судна, грн, 
 t – время жизненного цикла судна, лет, по физическому смыслу: t ≥ 1 
 Тэксп - период эксплуатации судна между ремонтами,  
 Трем – период ремонта судна между периодами эксплуатации, 
 Тмод – период проведения модернизации судна. 

Стоимость контракта на восстановительный ремонт определяется по формуле:  
 

RR = RPD ·IPV        (1) 
 

где  RR (Renewal Repair) – стоимость восстановительного ремонта судна, грн, 
RPD (Ratio of Physical Depreciation) – коэффициент физического износа 

Стоимость контракта на модернизацию судна сразу после его выхода из восстановительного ремонта без учета изменения 
стоимости бортового оборудования и систем: 

 
   MR = RMD ·IPV        (2) 
 

где  MR (Modernization Repair) – стоимость модернизации судна, грн, 
RMD (Ratio of Moral Depreciation) – коэффициент морального износа 

Если модернизации судна осуществляется без предшествующего восстановления, то суммарная стоимость ремонта должна быть 
уменьшена на стоимость не проводимого ремонта демонтируемых в процессе модернизации оборудования и систем с учетом их износа и 
увеличена на стоимость устанавливаемого нового оборудования. При этом предполагается, что физический и моральный износ 
оборудования и судна в целом протекают одинаково:  

 
MRΣ = (RPD + RMD) ·IPV - (RPD + RMD) IPE + IPNE  (3) 

 
где  MRΣ  (Summary Modernization Repair) – стоимость модернизации судна с его 

восстановлением, грн,  
IPE (Initial Price of Equipment) – первоначальная стоимость демонтируемого 
оборудования, грн, 
IPNE (Initial Price of New Equipment) – первоначальная стоимость устанавливаемого 
оборудования, грн.  
После преобразований зависимость (3) принимает вид: 
 

MRΣ = (RPD + RMD) · (IPV – IPE) + IPNE    (4) 
 

Сумма коэффициентов физического и морального износа объекта не может превышать единицы, так как суммарный износ не 
может превысить первоначальную стоимость объекта: 

 
RPD + RMD < 1       (5) 

  
Стоимость переоборудования и переоснащения объекта определится  формуле:  

 
CR = RCR · IPAV       (6) 

 
где    CR (Conversion Repair) – стоимость переоборудования и переоснащения судна, грн, 

RCR (Ratio of Conversion and Re-equipment) коэффициент переоборудования и 
переоснащения судна 
IPAV (Initial Price of Analogous Vessel) – первоначальная стоимость аналогичного  
судна, грн. 
Так как сроки очередных ремонтов для каждого судна четко определены, и Регистры требуют их неукоснительного исполнения (в 

исключительных случаях может предоставляться отсрочка до 3 месяцев), зная динамику изменения во времени рыночной стоимости судна 
вследствие физического и морального износа, можем рассчитать ожидаемую стоимость предстоящего восстановительного ремонта RR и 
модернизации MR: 

 
RR = IPV · (1 - t -1/npd)      (7) 

 
MR = IPV · (1 - t -1/nmd)      (8) 

 

Моральный 
износ объекта 

Модернизация 
объекта 

Физический 
износ 
объекта 
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где  npd – усредненный показатель степени физического износа (Physical Depreciation) судна,  
nmd – усредненный показатель степени морального износа (Moral Depreciation) судна. 
Причем коэффициенты физического и морального износа могут быть выражены через усредненные показатели степени 

соответствующего износа: 
 

  1 - t -1/npd = Rpd        (9) 
 

1 - t -1/nmd = Rmd        (10) 
 

Так как в нормальных условиях эксплуатации физический износ судна протекает быстрее, чем его моральный износ, то Rpd > Rmd . 
Значения показателя степени физического и морального износа судна больше нуля, в противном случае выражения (9), (10) теряют 
физический смысл: 

 
npd  > 0 
nmd > 0        (11) 

 
Ожидаемая стоимость модернизации судна с учетом физического и морального износа составляет с учетом (4): 

 
MRΣ = [2 - (t -1/npd + t -1/nmd)] · (IPV – IPE) + IPNE   (12) 

 
Общий износ судна определяется как сумма физического и морального износов. В общем случае износ судна протекает 

неравномерно: одни системы и устройства  в процессе эксплуатации изнашиваются быстрее, другие – медленнее. Также неравномерно 
протекает моральный износ – например, с появлением нового судового оборудования то оборудование, которое установлено на судне, 
переходит в разряд морально устаревшего.   

Расчет показателя степени морального износа судна nmd может осуществляться с учетом нормативного срока эксплуатации судна 
после спуска на воду. Например, срок эксплуатации до наступления морального износа судна 50% (т.е. Rmd = 0,5) составляет t = 32 года, т.е. 
с учетом зависимости (10): 

 
t = (1 - Rmd) -nmd        (13)  

 
Логарифмирование числа t по основанию логарифма (1 - Rmd) дает следующий результат: 

 
nmd = - log (1-Rmd) t = - log 0,5 32 = 5      (14) 

 
Если физический износ судна 12% (т.е. Rpd = 0,12)  наступает, например, через три года его эксплуатации t = 3 года, то значение 

показателя степени физического износа npd определяется из зависимостей (15), (16): 
 

t = (1 - Rpd) –npd         (15) 
 

npd = - log (1-Rpd) t = - log (1-0,12) 3 = 8,6    (16) 
 

В затратах на проведение восстановительного ремонта большую долю составляют сырье и материалы. При осуществлении 
модернизации в издержках увеличивается доля комплектующих изделий и запасных частей. Переоборудование предполагает значительную 
замену бортового оборудования и систем, а также дополнительные затраты на разработку и согласование уникальной конструкторско-
технологической документации [6, стр. 165]. 

Компания, осуществляющая ремонт и переоборудование судов, в силу производственно-технологических требований не вправе 
произвольно менять состав выполняемых работ и услуг. В отличие от косметического салона, изменяющего состав оказываемых услуг в 
зависимости от структуры спроса на них, все заявленные в предварительной ремонтной ведомости работы и услуги должны быть 
выполнены вне зависимости от желания или нежелания исполнителя. Предприятие-исполнитель подписывает контракт на весь комплекс 
работ и несет ответственность перед заказчиком за их качественное и своевременное выполнение [8, стр. 74-75], [10, стр. 57], в том числе 
предприятиями-контрагентами. В силу этого судовладельцы предпочитают ремонтировать свои суда на крупных, хорошо оснащенных 
верфях, имеющих значительный опыт работы и специалистов необходимой квалификации. И это справедливо для любой отрасли [11, 
стр.30]. 

В общем случае подразделению маркетинга судоремонтного предприятия приходится осуществлять все три вида маркетинга: 
маркетинг товаров, маркетинг услуг, маркетинг работ – так как в смете ремонта судна суммарная стоимость контракта складывается в том 
числе из издержек, обусловленных выполнением работ, оказанием услуг, закупкой сырья, материалов [5, стр. 175], комплектующих 
изделий, получением энергоносителей и др. Часто практикуемое верфями ценообразование по методу «издержки-плюс» уточняется с 
учетом соотношения спроса и предложения на рынке, интенсивности конкуренции [2, стр. 412-413], взаимоотношений исполнителя с 
заказчиком [1, стр. 155-157] и других факторов. 

Таким образом, в результате продолжения исследования предложенного автором научного направления «маркетинг работ», 
проанализированы особенности операций, компенсирующих различные виды износа объектов. В дополнение к общепризнанным видам 
износа - физическому и моральному – рассмотрено новое понятие структурного износа, вызванного макроэкономическими факторами, а 
именно, необходимостью в перестройке предложения согласно изменениям в структуре спроса. Структурный износ объектов маркетинга 
может быть компенсирован посредством их переоборудования. 

Предложена графическая интерпретация изменения рыночной стоимости судна в период жизненного цикла. В предположении 
плавного снижения стоимости объекта в процессе его эксплуатации и скачкообразного роста в период ремонта сформулированы 
математические зависимости для расчета степени износа и ремонтных издержек. Акцентировано внимание на обязательности выполнения 
предприятием-исполнителем полного комплекса работ по ремонту судна, заявленного в предварительной смете заказчиком.   

В последующем предстоит исследовать особенности влияния маркетинга работ на ценообразование и предпочтения исполнителя 
при поиске заказов в судоремонте. 
 
РЕЗЮМЕ 
Проаналізовано особливості ремонтних робіт, що компенсують різноманітні види зносу об’єктів, на підставі запропонованого автором 
напряму «маркетинг робіт». Розглянуто нове поняття структурного зносу, викликаного макроекономічними чинниками. Вказано, що 
структурний знос об’єктів може бути компенсований шляхом їх переобладнання. Запропоновано графічну інтерпретацію зміни ринкової 
вартості судна в період його життєвого циклу, сформульовано математичні залежності для розрахунку ступеня зносу та ремонтних 
видатків. 
Ключові слова: маркетинг робіт; відновлення, модернізація, переобладнання суден; фізичний, моральний, структурний знос; життєвий 
цикл судна. 
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РЕЗЮМЕ 
Проанализированы особенности ремонтных работ, компенсирующих различные виды износа объектов, на основе предложенного автором 
направления «маркетинг работ», Рассмотрено новое понятие структурного износа, вызванного макроэкономическими факторами. Указано, 
что структурный износ объектов может быть компенсирован посредством их переоборудования. Предложена графическая интерпретация 
изменения рыночной стоимости судна в период его жизненного цикла, сформулированы математические зависимости для расчета степени 
износа и ремонтных издержек.  
Ключевые слова: маркетинг работ; восстановление, модернизация, переоборудование судов; физический, моральный, структурный износ; 
жизненный цикл судна. 
 
SUMMARY 
On the base of proposed by the author works marketing direction have been analyzed repair works features which compensate various types of 
objects’ deterioration. New definition of the structural deterioration has been considered which is created by macroeconomic factors. It has been 
pointed that objects’ structural deterioration can be compensated by its conversion. Graphical interpretation of the vessel’s market price during its life 
cycle has been proposed. Mathematical equations for calculations of deterioration degree and repair costs have been formulated.  
Keywords: works marketing; renewal, modernization, and conversion of vessels; physical, moral, and structural deterioration: life cycle of vessel. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ 
 
С.І. Сергійчук, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв   ⋅  

 
Постановка проблеми. Управління продуктивністю праці – це процес, що передбачає стратегічне й оперативне планування та 

постійний контроль за ефективним впровадженням систем підвищення продуктивності [1, с. 133]. Це фактично частина більш широкого 
процесу управління підприємством, що заснована на співвідношенні кількості продукції, випущеною виробничою системою, і витратами на 
цю продукцію. Цей процес настільки ж важливий, як і інші контрольні функції й процеси. Управління продуктивністю нерозривно 
пов'язане з управлінням якістю (процесом забезпечення якості), плануванням (процесом, який визначає, що повинне бути зроблене для 
підвищення ефективності), виміром праце-витрат і розробкою кошторисів (процесом оцінки економічності), бухгалтерським обліком і 
фінансовим контролем (службами, що займаються оцінкою прибутковості) і кадровою службою. Проте, на українських підприємствах 
процес управління продуктивністю не використовується. 

Аналіз досліджень і публікацій. Різні проблеми управління продуктивністю праці знайшли своє відображення в основоположних 
роботах науковців минулого: Ч. Беббіджа, Ф. Бастіа, Ф. Гілберта, Г. Емерсона, О. Конта, К. Маркса, Р. Оуена, У. Петті, Д. Рікардо, 
Н. Сеніора, А. Сміта, Ф. Тейлора, А. Файоля. Серед сучасних вчених-економістів суттєвий внесок у розвиток теорії управління 
продуктивності праці зробили такі вітчизняні вчені: М. Абрамович, О.І. Амоша, Д.П. Богиня, І.К. Бондар, Р.В. Гаврилов, Б.М. Генкін, 
А.М. Колот, Н.Д. Лук’янченко, В.А. Плаксов, І.І. Прокопенко; а також зарубіжні: П. Друкер, Д. Кендрик, Д. МакГрегор, Т. Пітерс, Р. Солоу, 
Р. Уотермен, С. Фабрикант. Структура механізму управління продуктивністю праці найбільш розкрита в роботі Д.Скот Сінка, що 
опублікована у 1989 році [2, с. 82], проте вона не відповідає сучасним ринковим вимогам та не використовує останні досягнення розвитку 
інформаційних систем. 

Постановка завдання. Основне завдання полягає в удосконаленні механізму управління продуктивністю праці в промисловості. 
Виклад основного матеріалу. Одним з перших кроків, з якого варто почати розробку системи, або програми управління 

продуктивністю, є моделювання процесу управління продуктивністю. Цей процес досить простий, хоча й вимагає ретельного осмислення й 
аналізу. Однак, він дає можливість серйозно подумати над продуктивністю організаційної системи, а також, є відправним пунктом для 
подальшої розробки конкретних методів підвищення продуктивності. Автором розроблено й запропоновано для використання в 
промисловості наступна структура механізму управління продуктивністю праці (рис. 1). Даний механізм можливо застосовувати, як у 
цілому для підприємства, так і для структурних підрозділів підприємства зокрема. 

Представлений механізм складається з наступних шості етапів: 
1. Усвідомлення проблеми та планування підвищення продуктивності праці. 
2. Вибір системи вимірювання продуктивності. 
3. Розробка або модернізація інформаційної системи. 
4. Формування інформаційної бази. 
5. Формування показників і нормативів продуктивності. 
6. Підвищення продуктивності праці. 

                                                           
© Сергійчук С.І., 2010 
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Рис. 1. - Структура механізму управління продуктивністю праці 

 
Кожен з етапів логічно завершений. Всі вони систематизують економічну інформацію так, щоб потім використовувати її з метою 

підтримки виважених управлінських рішень у виробничому процесі. Далі розглянемо кожний з етапів більш детально. 
Етап 1. На даному етапі найважливішим є сильна зацікавленість у реалізації системи управління продуктивністю праці на 
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підприємстві. Можливо, ініціатива йде від низових працівників, або, як це часто трапляється, необхідність у програмі усвідомлена ким-
небудь із вищого керівництва. Таким чином, залежно від діапазону системи й одиниці аналізу необхідна підтримка й узаконення реалізації 
даної моделі керівництвом відповідного рівня. Також необхідно, залучення як можна більшого числа працівників для планування й 
реалізації програми підвищення продуктивності праці. Серед яких, ретельно відбираються фахівці різних сфер діяльності, які незалежні 
між собою та здатні координувати процес управління продуктивністю праці. Це допоможе виявити й зіставити індивідуальні судження та 
одержати рішення, до яких одна людина прийти не може. 

Ще однією необхідною передумовою служать наявність, підбор і залучення керівника, лідера чи координатора. Ця людина, 
зрозуміло, повинна бути добре інформована у теоретичних питаннях продуктивності. При цьому важко віддати перевагу фахівцеві в тій або 
іншій області, але в будь-якій організації, найдеться працівник, що краще інших підходить для цієї ролі. Реалізаціє цих вимог дає наступні 
результати: по-перше, увага керівництва притягнута до проблеми продуктивності праці та істотних для неї факторам; по-друге, участь у 
даному процесі широкого кола працівників буде мотивувати їх до пошуку резервів підвищення продуктивності праці; по-третє, 
застосування кількісного підходу за умови, що він здійснюється кваліфіковано, сприяє кращому розумінню проблем. 

Етап 2. На цьому етапі (вибір системи вимірювання продуктивності) ухвалюють рішення щодо того, який конкретний метод або 
методи виміру будуть використані у системі. Детальний аналіз методів та результати дослідження практики їх використання на вітчизняних 
підприємствах розкриті в статтях [3, 4]. Можливо, що організація зупиниться на використанні всіх методів, не обов'язково, що вони взаємно 
виключають друг друга. Також на цьому етапі керівництво може вирішити, що існуюча система виміру продуктивності достатня, тому 
необхідно активізувати зусилля по її практичному вдосконалюванню, або відмовитися від виміру й перейти до політики, орієнтованої на 
підвищення продуктивності. Можливий і інший варіант – рішення про те, що необхідно шукати інші методи виміру продуктивності. 

Таким чином, насамперед, важливо ідентифікувати конкретні вимірники продуктивності, що потім будуть сформовані на п’ятому 
етапі. Для цього існує ряд підходів: 

• експерт (консультант, керівник і т.п.) може вказати конкретно, що варто вимірювати з метою оцінки продуктивності в 
даній організаційній системі; 

• варто попросту використовувати те, що використовують в інших аналогічних системах; 
• підібраних працівників досліджуваної організаційної системи можна попросити назвати те, що підлягає виміру; 
• сама модель виміру може точно вказати, що вона вимірює й аналізує. 

Кожний з перерахованих основних підходів відбиває специфічні методи виміру продуктивності. Зокрема, перший підхід 
заснований на досвіді й інтуїції експерта. В цьому випадку можливе використання будь-якого з методів. Другий підхід пропонує 
використовувати те, що використовується на більшості підприємств або використовувалося раніше, це натуральний, трудовий та вартісний 
методи. Проте, в кращому випадку, в промисловості використовують вартісний метод (визначення виробітку на годину витраченого часу). 
Третій підхід заснований на використанні експертних методів (нормативного й багатокритеріального), чи їх поєднанні, з метою вироблення 
нормативних індексів і вимірників продуктивності. Ці методи корисні на найнижчих і проміжних рівнях – робочої групи, відділу й 
функціональної служби. При четвертому підході використовують модель виміру продуктивності, що точно визначає досліджувані 
коефіцієнти й індекси. Прикладом такого підходу служать багатофакторний метод або вітчизняний метод визначення виробітку, який 
розкритий в багатьох підручниках з праці. Вони використовуються на більш високому рівні. 

Узагальнюючи можливо зробити висновок, що кожний з розглянутих методів має свої переваги й недоліки, всі методи пов’язані з 
певними витратами й ризиком, у кожного своя сфера застосування. Жоден з методів не є кращим, всі вони виконують різні завдання. Важливо 
також відзначити, що ці методи не виключають один одного, підприємство може одночасно застосовувати різні з них. 

Перед переходом до третього етапу важливо вибрати одну з трьох стратегій формування інформаційної системи. 
Стратегія №1. Якщо кожний підрозділ організації розробляє власний вектор для виміру продуктивності та не вживає спроби 

систематизувати й інтегрувати показники, то в даному випадку використовується "розстикована" інформаційна система виміру 
продуктивності. Така стратегія заснована на неявному допущенні, що кожний підрозділ здатний краще вимірювати продуктивність та 
управляти нею незалежно від інтеграції з іншими системами. Це не означає, що дана система не координує мети й завдання. Це означає 
децентралізацію самої системи виміру продуктивності, при цьому може існувати й певна централізована процедура розробки системи 
виміру продуктивності. Однак підсумки цих зусиль ніяк не будуть інтегровані. Визначена стратегія пропонує динамічну "розстиковану" 
систему, тому що у висококонкурентних умовах ринка статичні "розстиковані" системи майже не використовуються. 

Стратегія №2. З іншого боку, стратегія виміру продуктивності може передбачати розробку "зістикованої", або інтегрованої, 
системи. У цьому випадку індекси, коефіцієнти й вимірники продуктивності можуть бути розроблені для ряду або навіть для всіх 
підрозділів організації з метою агрегування ("зістикування") результатів у більшій системі виміру. Така стратегія, як і раніше, заснована на 
системах виміру продуктивності в підрозділах, але розробки будуть орієнтуватися на наступне агрегування та інтеграцію. Дана стратегія 
розрахована на створення статичної системи, тому може бути реалізована на електронно-обчислювальній машині. Вона базується 
переважно на даних обліку та використовується головним чином для виміру динаміки продуктивності, цін, витрат і прибутковості на рівні 
підприємства. Модель автоматично обчислює приватні коефіцієнти продуктивності факторів виробництва, а також приватні й 
багатофакторні індекси продуктивності, витрат і прибутковості. Увага в моделі зосереджено на виявленні змін у продуктивності й витратах 
у часі, а також на одержанні інформації про причини цих змін. 

Стратегія №3. Відносно діапазону являє собою гібрид названих вище стратегій. Організація може розробити досить дрібні 
(скажемо, до рівня робочої групи чи працівника) "розстиковані" динамічні системи виміру продуктивності та об’єднати їх в більшій 
інтегрованій динамічній системі виміру, наприклад на рівні підприємства. У цьому випадку система виміру продуктивності будуть 
функціонувати в децентралізованому, "розстикованому" виді по всій організації в ряді або у всіх підрозділах. На рівні підприємства 
розробляється централізована, інтегрована система виміру продуктивності. На думку автора даний метод найкраще відповідає 
підприємствам, що вибирають інноваційну стратегію розвитку та проектне управління. Для кожної проектної групи розробляються власні 
показники продуктивності, проте, всі вони інтегруються в загальну систему виміру продуктивності. 

Можливі численні комбіновані системи виміру продуктивності. Проте, згадані вище три основні стратегії, можуть одержати 
найбільше поширення на підприємствах вітчизняної промисловості. 

Етап 3. Розробка або модернізація інформаційної системи є надзвичайно важливим етапом у реалізації моделі управління 
продуктивністю праці. Основою для реалізації інформаційної системи є специфічна економічна інформації, що відповідає всім основним 
вимогам формування показників продуктивності праці. На більшості підприємствах вітчизняної промисловості системи економічної 
інформації розробляються таким чином, щоб вони задовольняли більш вимогам фінансового аналізу ніж аналізу продуктивності праці. Як 
сказано раніше, в стратегічному аспекті, для підтримки конкурентоспроможності підприємства, важливіше приділити уваги продуктивності 
праці. 

Розробка інформаційної системи є об’єднуючим елементом всієї моделі. Таким чином, в ній повинні враховуватися наступні 
моменти: 

• яким чином і хто визначає вимірники продуктивності (етап 1, формування бази знань); 
• використовується "розстикована", "інтегрована" або об’єднані системи виміру продуктивності (етап 2, формування бази 

моделей і алгоритмів); 
• оцінюється чи ні, доцільність реалізації статичної або динамічної "зістикованої" системи виміру продуктивності та 

оцінюється можливість інтегрувати її в існуючу корпоративну інформаційну систему (етап 3, модернізація інформаційної системи); 
• як одержувати фактичні дані про обсяги й ціни та, як вибирати основні ознаки елементів витрат й результатів праці (етап 4, 

формування бази економічних даних); 
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• і найважливіше, як за допомогою цієї інформаційної системо створити міцний взаємозв'язок між виміром і підвищенням 
продуктивності праці (етап 5, формування системи підтримки прийняття управлінських рішень для їх ефективної реалізації, етап 6). 

Етап 4. У відповідності до обраної інформаційної системи та інструментів вимірювання продуктивності, що в ній реалізовані, 
формується модель інформаційної бази фактичних даних. Фактичні данні збираються в процесі функціонування виробничої системи.  

У відповідності до "Концепція продуктивності праці з урахуванням ринкових умов" розкритій в статті [5], необхідно збирати данні, 
як в процесі трансформації ресурсів в продукцію, для натуральних показників продуктивності, так й в процесі їх постачання й збуту, для 
фінансових показників продуктивності. Також важливо приділити більше уваги вибору відповідних ознак витрат і результатів праці, тобто 
провести редукцію, як розкрито в статті [6]. 

Для полегшення всіх цих вимог пропонується виконати наступне: 
• відбирається виробнича система в цілому чи її підрозділ та чітко визначаються її границі; 
• визначається організаційне "оточення" даної виробничої системи (постачальники й покупці), також необхідно врахувати, 

що в деяких системах постачальники й покупці перебувають усередині самої організації або підприємства; 
• виявляються основні цілі виробничої системи (яка її місія, які пріоритетні цілі), ці дані виникають із процесу стратегічного 

планування, якщо воно здійснюється; 
• визначаються основні підгрупи ресурсів, що споживаються виробничою системою. Підгрупи відповідають рівню 

деталізації й рівню редукції основних ресурсів, таких як енергія, капітал, матеріали, праця й інформація; 
• виявляються основні види перетворень, які мають місце в організаційній системі з метою трансформації витрат у 

продукцію. У більшості організаційних систем відбуваються тисячі видів перетворень. З позицій виміру й з урахуванням ієрархії робіт 
варто виявити основні цілі виробничої системи, тому в ієрархії робіт, необхідна конкретизація, але не надмірна. На даному етапі 
пропонується використовувати методику "Аналізу одиниць праці" представлену Американським центром продуктивності [7, с. 50–58]; 

• визначаються основні види продукції виробничої системи (товари й послуги); 
• визначаються очікувані або бажані результати, які повинні бути отримані від реалізації продукції виробничої системи. 

Етап 5. Відповідно до обраного методу вимірювання формуються показники продуктивності. Визначаються критерії або 
вимірники продуктивності виробничої системи. Формуються конкретні показники продуктивності. Встановлюються пріоритети для 
головних коефіцієнтів відношення продукції до витрат та визначаються нормативи. Все це забезпечить керівника додатковою корисною 
інформацією про те, наскільки успішно функціонує або функціонувала виробнича система. 

Етап 6. Попередні етапи забезпечують керівника всією необхідною інформацією для подальшого впливу на продуктивність праці, 
тобто вони створюють систему підтримки прийняття управлінських рішень. В сучасних умовах, такі системи краще автоматизувати, тобто 
перекласти частину рутинної праці на технічні засоби, розробивши комп’ютеризовану інформаційну систему. Для автоматизації 
розрахунків продуктивності праці автором, на основі електронних таблиць Excel, розроблена програма для вітчизняної методики та 
багатофакторної моделі. Це дозволило зекономити багато часу на рутинні розрахунки та знизити ймовірність помилки. Проте, 
автоматизовані системи – це системи "людина-машина", завдяки цього частина функцій з управління продуктивністю залишається за 
керівником. 

Висновки. Суть представленої структури механізму управління продуктивністю полягає в тому, щоб ефективно інтегрувати між 
собою методи виміру, систему економічної інформації та механізм підвищення продуктивності в одну автоматизовану корпоративну 
систему. Така інформаційна система об’єднає процес виміру продуктивності з процесом її підвищення. Синергія виміру й підвищення, в 
першу чергу на рівні індивіда, а потім на рівні групи працівників чи підприємства в цілому – це ключ до успішного управління 
продуктивністю праці. Тому, автор пропонує сконцентрувати зусилля на управлінні індивідуальної продуктивності праці. Результати 
апробації представленого в статті механізму управління продуктивністю праці для підприємства в цілому розкриті в роботі [4], а для 
індивідуальної праці – в роботі [8]. 
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СУЧАСНИЙ ПРОТЕКЦІОНІЗМ КРАЇН В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА В СОТ 
 
Фостик Б.В., головний консультант секретаріату Комітету Верхової Ради України з міжнародних зв’язків   ⋅ 

 
Незважаючи на той факт, що метою створення та функціонування СОТ є лібералізація світової торгівлі на глобальному рівні, 

більшість країн світу, що є членами СОТ, продовжують застосовувати окремі елементи протекціоністської політики у своїх практиках. 
Метою даної роботи є визначення особливостей використання протекціоністських заходів розвиненими країнами та країнами, що 

розвиваються та чинників впливу на рівень протекціонізму в умовах світової кризи. 
Дослідженнями передумов та обґрунтування запровадження протекціонізму опікувались такі українські та російські вчені, як 

М.Бліхар,   І. Бураківський, М.Головко, О.Гребельник, І. Крупка, Ю.Макогон, В.Мароха, К.Новікова, Л.Овчарова, Т.Осташко, О. 
Панкратова, А.Холопов та ін. Більшість досліджень присвячена визначенню рівня митно-тарифного захисту.  

Однією з особливостей діяльності СОТ на теперішньому етапі є значно більш жорсткі вимоги щодо лібералізації товарних ринків у 
порівнянні з тими країнами, котрі приєдналися до СОТ раніше. Зокрема, при приєднанні до СОТ Україна взяла на себе зобов'язання 
скоротити ставки митного тарифу до зв'язаного середньоарифметичного рівня у 5,8 %. І хоча такий рівень не є набагато нижчим за 
фактичні середні ставки мита, але більшість країн з перехідною економікою, котрі вступили до СОТ раніше за Україну, зобов'язалися 
"зв'язати" тарифи на вищому рівні. Варто зауважити, що середній рівень зв'язаних ставок ввізного мита в Україні практично дорівнює 
рівню зв'язування для таких розвинених раїн, як Канада, Японія, країни Європейського Союзу тощо. При цьому необхідно зважати на той 
факт, що продукція, вироблена у цих країнах, є більш конкурентоспроможною, ніж українська, до того ж розвинені країни мають дедалі 
більше можливостей для фінансової підтримки експортних галузей в рамках протекціоністських інструментів, дозволених СОТ [1]. 

Проте порівняно низький рівень зв'язування не свідчить про зниження ролі імпортного митого тарифу як ефективного 
протекціоністського засобу. Окремі ставки митних тарифів залишаються доволі високими, особливо це стосується сільськогосподарських 
товарів та деяких видів промислової продукції – текстильних виробів, взуття, шкіряні вироби тощо. Країни, щ розвиваються, крім 
сільського господарства високий рівень тарифного захисту забезпечують таким промисловим товарам, як транспортні засоби. В Бразилії, 
наприклад, середньоарифметична ставка мита на них становить 18,1 %, тоді як середньоарифметична ставка митна на усю промислову та 
сировинну продукцію (крім сільськогосподарських товарів) складає лише 12,5 %. Звертає на себе увагу той факт, що навіть розвинені 
країни світу застосовують вельми високі ставки мита, так, в ЄС максимальна ставка ввізного мита на молочні продукти складає 215 %, на 
овочі та фрукти – 231 %, Сполучені Штати застосовують максимальну ставку мита на напої та тютюнові вироби у розмірі 350 % [1]. 

Крім встановлення протекціоністськи високих ставок ввізного мита більшість розвинених країн широко використовують переваги 
від тарифної ескалації, котра досі залишається неподоланої, незважаючи на негативне ставлення СОТ до подібних заходів. Вище уже 
аналізувався світовий досвід використання принципу тарифної ескалації. Варто лише додати, що особливо вираженою є тарифна ескалація 
щодо тарифів на промислові товари, які розвинені країни імпортують з країн, що розвиваються. І якщо до Уругвайського раунду середня 
ставка мита на імпортовану сировину для промислового виробництва складала 2,1 %, а на кінцеву продукцію – 9,1 %, то у результаті 
домовленостей, досягнутих під час Уругвайського раунду середні ставки мита знизилися до 0,8 % та 4,3 % [1]. 

Однак, якщо до зниження ставок середня ставка на готову продукцію перебільшувала середню ставку мита на сировину у 4,3 рази, 
то після скорочення це співвідношення склало 7,8 рази, тобто тарифна ескалація не лише не була усунена, але й поглибилася (розраховано 
за даними  [2]). 

Однак, тарифний протекціонізм нині є більш притаманним країнам, що розвиваються, тоді як розвинені країни віддають перевагу 
нетарифним засобам регулювання серед яких помітне місце посідають антидемпінгові заходи, надання державної підтримки 
товаровиробникам та різноманітні технічні бар'єри.  Протидія з боку СОТ не стає на заваді практиці використання нетарифних заходів 
такими країнами, як США, країни ЄС, дещо меншою мірою Японія та Канада. Крім того, відбувається поступове зростання питомої ваги 
технічних бар'єрів на тлі зменшення частки кількісних обмежень імпорт та паратарифних заходів. 

На сучасному етапі серед нетарифних засобів регулювання перевага віддається адміністративним засобам, котрі діють не 
підвищуючи ціну на товар, а безпосередньо обмежуючи доступ імпортних товарів на внутрішній ринок, тоді як власне економічні 
нетарифні засоби регулювання нині представлені переважно антидемпінговими та антисубсидійними розслідуваннями, котрі, незважаючи 
на досить широку практику їх використання, все-таки є лише короткотерміновим інструментом обмеження імпорту. 

Серед адміністративних засобів регулювання все більшого поширення набувають "добровільні" обмеження експорту іноземними 
постачальниками певних видів товарів на підставі спеціальних угод. Практика такого обмеження активно використовується країнами 
Євросоюзу та США та, по суті, є примусовою, оскільки експортер погоджується на обмеження поставок під загрозою запровадження проти 
нього жорстких протекціоністських заходів у країні-імпортері. За допомогою "добровільного" обмеження експорту стримується постачання 
різноманітних товарів: текстилю, одягу, взуття, феросплавів, виробів із сталі, побутової електротехніки та електроніки, виробничого 
обладнання, транспортних засобів тощо. На теперішній час діють відповідні угоди про "добровільні обмеження експорту до ЄС товарів з 
Японії (бавовняні тканини, металообробні станки, кулькові підшипники, металеві столові прибори, телевізори, легкові автомобілі, 
мотоцикли тощо), Республіки Корея (взуття, радіоприймачі, телевізори, мікрохвильові печі та ін.), Сінгапуру (телевізори), Туреччини, країн 
Північної Африки та Латинської Америки (деякі  види текстильних виробів і одягу). Сполучені Штати Америки уклали угоди, що 
примушують обмежувати експорт товарів з Японії (легкові автомобілі, високотехнологічне промислове обладнання, керамічні та 
порцелянові вироби) та республіки Корея (деякі види побутової електроніки, дорожнє обладнання, шкіра, вироби з каучуку, окуляри та 
оправи до них тощо) [3]. 

У міжнародній торговельній практиці використовують різні форми "добровільних" обмежень експорту – у вигляді встановлення 
глобальних експортних квот або індивідуальних квот з фіксованою кількістю, запровадження моніторингу постачання тих чи інших 
товарів, зобов'язання експортера щодо мінімальної ціни у поєднанні з кількісними обмеженнями тощо. При цьому експерти ЮНКТАД [4] 
зазначають, що "добровільні" обмеження експорту не завжди є формалізованими у вигляді міжурядових угод і можуть ґрунтуватися на 
неофіційних домовленостях між підприємствами різних країн, а отже такі обмеження є непрозорими, їхнє запровадження важко 
передбачити, тому вони не відповідають принципам СОТ, а їхнє розповсюдження може бути пояснене неочевидністю таких обмежень, 
особливо за умов відсутності офіційних міжнародних домовленостей. 

Останнім часом набувають все більшої актуальності такі приховані заходи щодо захисту ринку, як різноманітні технічні бар'єри, 
санітарні та фіто санітарні заходи, вимоги щодо стандартизації та сертифікації імпортованих товарів тощо. У деяких випадках технічні 
бар'єри повністю блокують доступ окремих товарів до ринків певних країн, оскільки вони висуваються з відверто заборонною метою, тобто 
виконати їх технічно не можливо. Прикладом таких бар'єрів є заборона імпорту до ЄС генетично модифікованою продукції, що стало на 
заваді ввезенню до Євросоюзу австралійської бавовни, котра є генетично модифікованою [3]. 

Формально ці вимоги стосуються як вітчизняних, так і імпортних товарів, однак на практиці використання технічних бар'єрів стає 
на захисті інтересів вітчизняних товаровиробників, продукція яких є більш відповідною висунутим технічним нормам, ніж імпортна. Хоча 
треба визнати, що технічні бар'єри не завжди є суто протекціоністським засобом регулювання, зазвичай вони встановлюються з метою з 
дотримання безпеки здоров'я споживачів, охорони довкілля, запобігання поширенню хвороб тощо. 

Серед галузей, де технічні бар'єри використовуються дуже широко, треба назвати фармацевтичну промисловість, виробництво 
товарів для дітей, автомобілебудування тощо. Остання галузь стала предметом пильного дослідження американських економістів, оскільки 
технічні бар'єри, котрі висуваються у сфері автомобілебудування різними країнами світу, суттєво ускладнили експорт американських 
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автомобілів [5, с. 79]. Зокрема, Бразилія забороняє імпорт автомобілів з дизельними двигунами з метою зменшення забруднення довкілля; 
закраїни ЄС вимагають висувають особливі вимоги до процесів ремонту автомобілів та їх утилізації, Південна Корея запровадила особливу 
процедуру оформлення сертифікатів відповідності для імпортованих деталей автомобілів тощо. 

Серед інструментів протекціонізму, притаманного сучасним країнам, протекціоністські наміри яких суттєво обмежуються 
правилами та нормами СОТ, все більшого розповсюдження набувають антидемпінгові заходи. Протягом останнього десятиліття внаслідок 
проведення антидемпінгових розслідувань та застосування антидемпінгових мит практично повністю були закриті світові ринки хімічної 
продукції, чорних металів, виробів з пластмас та полімерних матеріалів тощо. Правила СОТ передбачають, що антидемпінгове 
розслідування проводиться країною самостійно, і вона сама приймає рішення щодо запровадження антидемпінгових заходів, їх характеру 
та обсягів. Становленню антидемпінгового мита передують розслідування, що проводяться уповноваженими органом країни, котра вважає 
себе постраждалою від демпінгу. І саме по собі ініціювання антидемпінгового розслідування можна вважати захисним заходом, оскільки, 
по-перше, участь у такому розслідуванні відповідача є доволі витратною, а, по-друге, за даними СОТ [2], більшість антидемпінгових 
розслідувань, особливо тих, що запроваджені розвиненими країнами проти країн, що не є членами СОТ, закінчуються встановленням 
антидемпінгових мит. Хоча щодо останніх правилами СОТ встановлено обмеження на рівні "демпінгової різниці", на практиці зазвичай 
антидемпінгові мита встановлюються у розмірах, котрі перевищують таку різницю, а отже представникам обвинувачуваної сторони 
вигідніше припинити експортувати товари за демпінговими цінами ще на стадії антидемпінгового розслідування, не очікуючи на введення 
відповідних санкцій. 

Вище були розглянуті особливості протекціоністської політики в умовах загальносвітової тенденції до лібералізації міжнародної 
торгівлі, котра, як показав аналіз теоретичних засад протекціонізму та практичного досвіду протекціоністської політики, проведений у 
першому розділі, є притаманною періодам піднесення світової економіки. А за часів економічної кризи відбувається повернення до 
протекціоністських заходів, котрі мають на меті захист внутрішнього ринку та вітчизняних товаровиробників від конкуруючого імпорту. 
Не стала виключення і світова криза, котра розпочалася у другій половині 2008 р. Нині, коли глобальна економіка зіткнулася з 
перспективою глибокого спаду, в різних країнах світу дедалі сильніше виявляється політичний тиск з вимогами захисту від імпорту для 
захисту економічної безпеки країни та добробуту громадян. 

Проте досвід часів "Великої депресії", коли також активізувалися протекціоністські тенденції у торговельній політиці, свідчить, що 
підвищення торговельних бар'єрів лише підсилює дію кризових явищ в економіці та поглиблює і збільшує тривалість економічного спаду. 
Варто зауважити, що на початку 30-х рр. ХХ ст. у світі не існувало глобальних механізмів регулювання торговельних відносин, тому 
рішення про застосування протекціоністських заходів приймалися кожною країною окремо, без узгодження з іншими зацікавленими 
сторонами. 

На відміну від цього, у сучасному світі вже практично сформувалася система наддержавного регулювання міжнародної торгівлі на 
глобальному рівні, основною інституцією якої є СОТ. Основними принципами діяльності цієї організації є недискримінація, прозорість та 
передбачуваність у торговельних відносинах. Але це не стало на заваді намаганням багатьох країн світу захиститися від зовнішній загроз 
економічної кризи шляхом підвищення торговельних бар'єрів. З цієї причини лідери Групи Двадцяти (G-20) 15 листопада 2008 р. підписали 
заяву, у якій зобов'язалися уникати протекціоністських заходів. Однак, до кінця 2008 р. низка країн, у тому числі 17 країн з числа тих, що 
підписалися під цією заявою, запровадили 47 заходів, спрямованих на обмеження торгівлі за рахунок інших країн. 

Хоча ця тенденція і викликала занепокоєння світової спільноти та таких впливових міжнародних економічних організацій, як СОТ 
та Світовий Банк, але вказані заходи, за оцінками експертів [6], мали тільки незначний вплив на торгівлю. Очевидно, що скорочення обсягів 
світової торгівлі протягом останніх місяців 2008 р. є наслідком не протекціоністських заходів, а глобального спаду та реакції на нього 
фінансової сфери, що проявилася швидким зростанням вартості обмежених обсягів коштів для фінансування торгівлі. Разом з тим, 
оновлення протекціоністських тенденцій у торговельній політиці багатьох країн світу зростає, що уповільнює прояву кризових явищ та 
дещо зменшує їхній вплив. 

Від початку фінансової кризи уряди різних країн запропонували близько 78 нових торговельних обмежень (без урахування 
антидемпінгових та компенсаційних справ), з них 66 заходів передбачали обмеження торгівлі, і 47 з запропонованих заходів були 
імплементовані урядами країн, незважаючи на застереження з боку СОТ (рис. 1). 
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Рис. 1 -  Протекціоністські тенденції у зовнішньоторговельній політиці країн світу, 2008 рік (cкладено за даними Світового банку [6]). 
 
Вплив цих заходів важко оцінити через переважання нетарифних бар'єрів, субсидій та захисних заходів, що залежать від 

конкретних обставин. Поки що вплив цих заходів, ймовірно, є невеликим відносно розмірів ринків, що не зазнали їхнього впливу, але має 
істотне значення для певних експортерів, не допущених до ринків, на які поширилися заходи захисту. 

Підвищення тарифів складає тільки близько половини цих заходів, переважно ці заходи вжито країнами, що розвиваються. 
Натомість розвинені країни переважно застосовують субсидії та інші заходи підтримки вітчизняних товаровиробників (Рис. 2), що цілком 
відповідає традиційним формам протекціонізму у країнах з різним рівнем економічного розвитку. Загалом на частку розвинених країн 
припадає 12 імплементованих захисних заходів з усіх, прийнятих у світі, тоді як решта (35 заходів) застосовані у транзитивних країнах та 
країнах, що розвиваються. 
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Рис. 2 -  Типи протекціоністських заходів, запроваджених в період кризи, 2008 р. 
(складено автором за даними Світового банку [6]). 

 
Наприклад, Еквадор підвищив імпортні тарифи більше, ніж на 900 товарних позицій; Аргентина запровадила вимоги щодо 

неавтоматичного ліцензування для запасних частин автомобілів, текстильних виробів, телевізорів, іграшок, взуття, товари зі шкіри тощо; 
Індонезія висунула вимоги про те, що лише п'ять морських портів та певні міжнародні аеропорти можуть бути пунктами ввезення певних 
об'єктів імпорту (у тому числі предметів одягу, взуття, іграшок, електроніки, продовольчих товарів та напоїв). У деяких країнах підвищення 
вимог щодо дотримання технічних стандартів спричинило зменшення обсягів імпорту. Зокрема, Індія запровадила заборону на імпорт 
іграшок з Китаю, а Китай висунув заборону на імпорт свинини з Ірландії та відмовився від деяких видів шоколаду з Бельгії, від бренді з 
Італії, соусів промислового виробництва з Великої Британії, курячих яєць з Нідерландів та молочних продуктів з Іспанії [7, с. 59-60; 8, 
с. 28]. 

Антикризові експортні субсидії мають особливо виражений характер та суперечать за своєю сутністю правилам СОТ. Однак, 
суперечливість основним "модальності" (спільним принципам) Доського раунду не завадили Європейському Союзу наприкінці 2008 р. 
запровадити нові експортні дотації виробникам вершкового масла, сирів та сухого молоко. Китай та Індія також запровадили антикризовий 
механізм відшкодування експортерам за системою зворотного мита що за деяких обмовок, може вважатися дотаційним заходом, особливо 
зважаючи на загальноекономічну ситуацію під час запровадження такого заходу [9]. 

Широкого розповсюдження набули субсидії автомобільній промисловості, досягнувши загального обсягу у 48 млрд. дол. США, з 
яких 42,7 млрд. дол. були витрачені на субсидії країнами з високим рівнем доходу. Після запровадження додаткової прямої субсидії, 
виділеної США у розмірі 17,4 млрд. дол. на адресу трьох національних товаровиробників у цій галузі, інші країни світи також почали 
застосовувати цей інструмент. Так, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Італія, Канада, Китай, Німеччина, Франція і Швеція також 
надали прямі або непрямі субсидії підприємствам автомобілебудування; Австралія запровадила фінансову підтримку автомобільним 
дилерам, а Південна Корея та Португалія започаткували надання фінансової допомоги постачальникам комплектуючих та запасних частин 
до автомобілів [10, с. 195]. 

Загалом автомобільна галузь характеризується надлишковими виробничими потужностям, а тому запровадження експортних 
субсидій та інших видів державних дотацій перешкоджає виходу з бізнесу та затримують його адаптацію до функціонування в умовах 
економічної кризи. Крім того, надання таких субсидій товаровиробникам дозволяє їм зберегти зайнятість у своїх країнах за рахунок 
скорочення числа працюючих у країнах, де розташовані філії компаній, тобто переважно у країнах, що розвиваються, Більше того, 
запровадження державних субсидій змушує сусідні країни запроваджувати аналогічні практики аби зберегти на своїй території виробничі 
потужності компаній, котрі отримали субсидії в інших країнах. Зокрема, це стосується Канади, котра змушена була наприкінці 2008 р. 
запровадити дотування автомобілебудівної галузі з причини надання США субсидій власним автомобілевиробникам. [11, с. 146]. 

Причина тому, що навіть в період економічної кризи розвинені країни віддають перевагу фінансовим інструментам підтримки 
експортерів, а не захисним торговельним бар'єрам, полягає у значно вищому потенціалі їхніх державних бюджетів у порівнянні з країнами, 
що розвиваються, та країнами з перехідною економікою. Однак за умов подальшого поглиблення кризових явищ в економіці, навіть ці 
країни потребуватимуть скорочення бюджетного дефіциту, тому можна очікувати на переорієнтацію протекціоністської політики 
розвинених країн від стимулюючих заходів до обмежувальних, спрямованих на ізоляцію від торговельної конкуренції. 

Світова економічна криза вплинула й на кількість антидемпінгових розслідувань започаткованих різними країнами світу. Після 
деякого скорочення кількості таких розслідувань, що спостерігалася у 2004-2007 рр. (рис. 3), наприкінці 2008 р. кількість започаткованих 
антидемпінгових розслідувань зросла на 15 %, а кількість запроваджених антидемпінгових мит, встановлених за результатами 
розслідувань, збільшилася на 22 % [12, с. 33]. 
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Рис. 3. - Щорічні темпи розвитку антидемпінгової діяльності країн світу 

(складено автором за даними Секретаріату СОТ [2] та Світового банку [6]). 
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Характерною рисою світової практики застосування антидемпінгових розслідувань є той факт, що найшвидшими темпами 
наприкінці 2008 р. зростала кількість таких розслідувань, започаткованих країнами, що розвиваються, та країнами з перехідною 
економікою, хоча подібні заходи біль притаманні зовнішньоторговельним політикам розвинених країн. Однак, кількість мит, 
запроваджених за результатами антидемпінгових розслідувань розвиненими країнами переважає кількість мит, запроваджених іншими 
країнами, а отже практичний досвід, набутий провідними країнами, дається ознаки, роблячи їхні антидемпінгові розслідування, що 
провадяться за умов економічної кризи, більш ефективними, ніж в країнах, досвід яких у цій справі є незначним. 

Серед країн, що розвиваються, найактивніше щодо проведення антидемпінгових розслідувань, наприкінці 2008 р. поводилася 
Індія, на яку припадає 29 % усіх розпочатих у світі розслідувань Тільки у грудні 2008 р. нею було розпочато антидемпінгові розслідування, 
пов'язані з демпінговим експортом на індійський ринок гаряче- та холоднокатаного прокату з 19 країн світу. Ці розслідування були 
спрямовані, серед інших країн, проти Японії та трьох країн, що розвиваються – Китаю, Південно-Африканської республік і Таїланду. У цей 
же період найактивніше запроваджували антидемпінгові мита США та Європейські Співтовариства. Зокрема, у грудні 2008 р. Євросоюз 
запровадив антидемпінгові мита на консервовані фрукти з Китаю, а також на імпорт зварних труб зі сталі або нелегованої сталі 
походженням з Білорусі, Китаю та Росії [12, с. 34]. 

Щодо підтримки сільгоспвиробників, то тут правилами СОТ встановлень автоматичне збільшення субсидій зі зменшенням цін на 
сільськогосподарську продукцію на світових ринках, тому захист сільського господарства не може вимагати нових заходів, пов'язаних зі 
світовою економічної кризою. На практиці багато програм аграрного протекціонізму в рамках, дозволених СОТ, пов'язані з підтримкою 
цін, в зв'язку з чим якщо ціна та такі товари знижуються, то відповідно зростають прямі виплати їх виробникам. Це стосується державних 
програм аграрного протекціонізму, котрі запроваджені у Європейському Союзі, США, Японії, Південній Кореї та багатьох інших країнах. 
Наприклад, за оцінками фахівців Секретаріату СОТ [13], загальний обсяг прямих субсидій сільгоспвиробникам у США становив близько 
8,1 млрд. дол. у 2008 р. та має тенденцію до подальшого зростання. Однак, подібні субсидії змінюють умови торгівлі та накладають 
необхідність пристосовуватися до таких умов товаровиробників сільськогосподарської продукції з країн Африки, Азії та Латинської 
Америки, уряди яких не мають достатньої кількості фінансових ресурсів на субсидії, потреба у яких сягає обсягів, що відповідають 
масштабам субсидіювання в більш розвинених країнах. 

Останнім часом активізувалося й використання таких засобів неопротекціонізму, як вимоги до національного вмісту та політика 
державних закупівель. Зокрема, у Сполучених Штатах Америки наприкінці 2008 р. було законодавчо забезпечено 25-% конкурентну 
перевагу вітчизняним виробникам заліза та сталі при участі у державних закупівлях, але із зауваженням, що таке положення може бути 
розповсюджене на усіх товаровиробників у відповідності із зобов'язаннями США за міжнародними угодами. Тобто, це звільняє від 
обмежень 27 країн – членів ЄС та ще 12 країн, котрі підписали Угоду СОТ про державні закупівлі, та країни, з якими США уклали Угоди 
про вільну торгівлю. Однак, на частку усіх цих країн припадає лише 25 % усього імпорту заліза та сталі до США, а отже решта 75 % 
імпорту будуть поставлені у заздалегідь нерівні умови, що призведе до спотворення умов конкуренції на ринку США. Серед 
постачальників, котрі зазнають впливу обмежень, перебувають експортери заліза та сталі з Китаю, Індії та Росії, тобто тих країн, котрі 
найчастіше стають об'єктами антидемпінгових розслідувань, а отже конкурентоспроможність їх товарів на ринках США ще більше 
знизиться. 

Таким чином, проведене дослідження практичного досвіду використання різними країнами протекціоністських інструментів, не 
заборонених СОТ, дозволило віднайти емпіричні докази багатьом положенням сучасної протекціоністської теорії. Зокрема, підтверджено 
переважання тарифного протекціонізму в країнах, що розвиваються, та нетарифного – в розвинених країнах; показана зростаюча роль 
прихованих інструментів регулювання зовнішньої торгівлі та виявлені особливості використання антидемпінгових заходів і фінансової 
допомоги товаровиробникам, котрі застосовуються в різних країнах світу. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  ДЕРЖАВНОЇ  СТРАТЕГІЇ  ДОТРИМАННЯ  ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

ТА РОЗВИТКУ  РИНКУ ІННОВАЦІЙ   
 
Флейчук М.І.,  к.е.н., доц. Львівська комерційна академія   ⋅ 

 
Розвиток науково-технологічного комплексу, основну продукцію якого (об’єкти інтелектуальної власності і людський (інтелектуальний) 

капітал) слугує основою для розвитку так званої «економіки знань» та нарощення потенціалу будь-якої країни. Однак цей комплекс можна теж 
розглядати як джерела загроз економічній безпеці стратегічного характеру у випадках порушень прав інтелектуальної власності і пов’язаних з цим 
корупції та іллегалізації економіки. Саме тому особливої вагомості набуває дослідження протидії порушенню прав на об’єкти інтелектуальної 
власності (ОІВ).  

Наголосимо, що посилення впливу інформаційних технологій на розвиток світогосподарських зв’язків актуалізує проблеми охорони ОІВ не 
лише з юридичного чи комерційного аспектів, але й як політичної проблеми, що загрожує національній безпеці та вимагає стратегічних підходів до 
її вирішення, про що йшлося у наших дослідженнях [1, c. 13-22]. Ці проблеми досліджувалися як вітчизняними, так і зарубіжними вченими, 
зокрема, О. Власюком, Н. Теслею, Т. Едісоном, В. Жаровим, А. Мокієм, Д. Середою. Р. Столменом. Проте, потребують повнішого розкриття 
проблеми практичного втілення у реальну економіку теоретичних напрацювань із захисту прав інтелекттуальної власності.  

Як відомо, обсяги трансферу продуктів інтелектуальної праці у глобальній економіці інтенсивно зростають у різних формах. У межах 
світового господарства діють понад 4,5 млн. патентів, крім того, кожен рік подається близько 700 тис. заявок на патентний захист ОІВ. Основними 
агентами на міжнародному ринку технологій виступають ТНК, оскільки великі витрати на НДіДКР можуть собі дозволити лише найбільші 
компанії, тим більше що і впровадження сучасних, зазвичай технічно складних нововведень вимагає великих капіталовкладень. ТНК, як основний 
агент обміну технологіями, володіють понад 4/5 патентів на нові технології. У той же час не менше третини світового технологічного обміну 
припадає на внутрішньофірмовий трансфер технологій ТНК, який використовується ними для проникнення на нові ринки або для базування 
власних філій [8]. 

У 2005 р. дохід від продажу ліцензій на запатентовані ОІВ склав понад 100 млрд дол. США, що у десять разів перевищило показник 1990 р. У 
2009 р. кількість виданих патентів у світі досягла 772, 022 тис. (рис. 1). Лише Управлінням патентів і торгових марок США (яке вважається одним з най-
вторитетніших на глобальному ринку технологій) у 2006 р. було видано більше 196,4 тис. патентів на різні винаходи та інновації (у 2005 році – 157,7 
тис., у 2004-му – 181,3 тис.). Трохи більше половини цих патентів належали американським винахідникам і компаніям (102 тис.), решта отримали 
громадяни інших країн. Серед іноземних держав найбільшу кількість американських патентів припадало на частку Японії (39,4 тис.), Німеччини (майже 
10,9 тис.), Тайваню (7,9 тис.), Південної Кореї (6,5 тис.) і Великобританії (4,3 тис.). В останні роки стабільно зростає кількість патентів, що видаються 
Індії, Китаю, Фінляндії, Ізраїлю. 

Росія захистила американським патентом 176 своїх винаходів, Україна – 25, Литва – 11, Білорусь – 5, Грузія – 3, Естонія і Латвія – по 2, 
Казахстан і Узбекистан – по одному. Для порівняння, в 1977 році СРСР запатентував в США 396 винаходів, у 1984 році – 216. Ці статистичні дані 
можуть опосередковано свідчити про рівень розвитку науки і технологій у країнах світу. Однак даний критерій не може вважатися об'єктивним, 
оскільки далеко не всі винаходи захищаються патентами і далеко не всі іноземці прагнуть отримати патент у США.  

 
Рис. 1. Структура обсягу виданих патентів та опублікованих заявок на об’єкти інтелектуальної власності в промисловості в світі e 2009 р. 

(тис. од.; % до загальної кількості) [3] 
Окремі більш об'єктивні показники, які використовує Всесвітня організація інтелектуальної власності, яка щорічно публікує зведені дані 

щодо кількості патентів, виданих різними державами світу. За цими даними, як уже зазначалося у 2009 р. у світі було видано більше близько 800 
тис. патентів. В останнє десятиліття помітна тенденція інтернаціоналізації патентів, коли свідоцтва в тій чи іншій країні світу отримують 
нерезиденти (тобто, компанії та фізичні особи, які постійно функціонують\проживають в іншій державі). 74% подібних патентних свідоцтв видали 
США, Японія, Південна Корея, Китай та Європейський Патентний Офіс (обслуговує країни Європейського Союзу).  

За показником кількості отриманих патентів на 1 млн. населення країни світовим лідером є Японія (2 884 патентів на 1 млн. населення). 
У першу п'ятірку також входять Південна Корея (2 189), США (645), Німеччина (587) і Австралія (479). Для України цей показник становить – 68, 
Росії 160 (що перевершує середньосвітовий рівень (148)), у Білорусі – 108 патентів. Для порівняння: у Великобританії – 320; Франції – 236; Ізраїлі – 
227; Італії – 111; Китаї – 51 [3].  

Інший показник порівнює кількість патентів та розміри валового внутрішнього продукту країни (кількість патентів на 1 млрд. дол. США 
ВВП). У середньому по всіх країнах світу він дорівнює 19 патентів на 1 млрд. дол. Тут лідерство утримують Південна Корея (116,2 патента), Японія 
(107,3), Німеччина (22,6), Нова Зеландія (18,7) і США (17,7). Росія займає шосте місце (17,6), Білорусь – восьме (16,9), Україна – дев'яте (14,7). Для 
порівняння: Велика Британія – 11,3, Ізраїль – 10,1, Китай – 9,4, Франція – 8,8, Італія – 4,3.  

Наступний показник – кількість патентів в порівнянні з кількістю коштів, які витрачають держави (включно з коштами комерційних 
структур) на науку й дослідження (з розрахунку – кількість патентів на кожен витрачений 1 млн. дол. США). Середній загальносвітовий показник – 
0,81. У цій сфері лідерами є Південна Корея (4,60), Японія (3,49), Білорусь (3,15), Нова Зеландія (1,67) і Україна (1,50). Росія перебуває на шостому 
місці (1,46). США не увійшли до першої десятки, набравши 0,78 патента на кожен 1 млн. дол. Аналізований показник для Китаю становить – 0,78, 
Великобританії – 0,62, Франції – 0,41, Італії – 0,37, Ізраїлю – 0,21. 

                                                           
© Флейчук М.І., 2010 
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Очевидно, що за таких умов уряд України та інші інституції державної влади повинні здійснювати активну діяльність у напрямі адаптації 
вітчизняного ринку продуктів інтелектуальної праці і захисту прав власності до вимог розвинених країн з метою ефективної інтеграції у світовий 
інформаційний простір. 

Незважаючи на те, що останнім часом наша країна істотно активізувала свої зусилля щодо співпраці з міжнародними інституціями, які 
регулюють ринок інтелектуальної власності (підписано 15 з 26 універсальних міжнародних конвенцій і договорів у цій сфері), але істотною 
проблемою залишається низький рівень виконання зобов’язань, пов’язаних з міжнародними домовленостями, що ускладнює процес інтеграції 
України у ЄС та інші міжрегіональні інтеграційні угрупування. У цій сфері надзвичайно важливим є приєднання України до Євразійської патентної 
організації, реалізація програм взаємодії з Європейським патентним відомством, Відомством щодо гармонізації на внутрішньому ринку (захист 
товарних знаків у ЄС). 

Інституційний базис системи охорони ОІВ в України охоплює понад 37 законів та більше 100 підзаконних актів, які розповсюджують свою 
дію на 16 самостійних об’єктів авторського права у сфері науки, літератури та мистецтва, три види об’єктів суміжних прав, дев’ять видів 
промислової власності та у сфері захисту від недобросовісної конкуренції. 94944 патенти на винаходи з урахуванням перереєстрованих авторських 
свідоцтв та 20-річних після коротких; 

Станом на квітень 2010 р. в Україні зареєстровано 48,8 патентів на корисні моделі; 20,2 патентів на промислові зразки; 120,9 свідоцтва на 
знаки для товарів і послуг з урахуванням розділених реєстрацій; 11 свідоцтв на топографії ІМС; 10 реєстрацій кваліфікованих зазначень 
походження товарів; 10 свідоцтв на право використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів. У першому кварталі 2009 р. 
спостерігалося певне зниження активності у поданні заявок, проте вже у 2010 р. цей показник знову демонстрував тенденцію до зростання практич-
но на всі об’єкти інтелектуальної власності (табл. 1).  

Так, загальна кількість заявок на винаходи та корисні моделі у 2010 р. порівняно з попереднім зросла на 22%, на товарні знаки за націо-
нальною процедурою зросла на 2%, за Мадридською угодою – на 13 %. Загальна кількість заявок на винаходи у І кварталі 2010 р. збільшилась 
порівняно з аналогічним періодом 2009 р. на 21% (рис. 2), кількість заявок від національних заявників зросла на 2%, від іноземних заявників за 
процедурою договору про патентну кооперацію – на 13%, частка заявок від іноземних заявників у загальній кількості заявок на винаходи досягла 
38% (порівняно з 35% у відповідному періоді 2005 р.).  

Продовжується тенденція до зростання показника розгляду заявок на винаходи. У І кварталі 2006 р. на стадії формальної експертизи було 
розглянуто 1606 заявок, за 1505 з яких направлені повідомлення про завершення формальної експертизи, за 97 – припинено діловодство, за 4 – 
прийняті рішення про відмову.  

Таблиця 1 
Динаміка надходження заявок на об’єкти промислової власності,  

2002-2010 рр.  
Кількість поданих заявок, одиниць 

Об’єкти промислової власності І квартал 
2002 

І квартал 
2003 

І квартал 
2004 

І квартал 
2005 

І квартал 
2006 

І квартал 
2009 

І квартал 
2010 

2010 
до 

2009 
(%) 

Всього надійшло 6733 7970 7742 8487 10628 9264 11248 121 
Винаходи та  
корисні моделі 2523 2791 2411 2970 3527 

3057 3742 
122 

Промислові зразки 365 517 425 409 485 398 441 111 
Знаки для товарів і послуг:  
за національною процедурою 
за Мадридською Угодою 

3845 
2582 
1263 

4662 
3223 
1439 

4906 
3361 
1545 

5108 
3490 
1618 

6616 
4726 
1890 

8558 
5880 
2678 

9029 
6005 
3024 

106 
102 
113 

 
Складено за: [4] 
Термін розгляду заявок на стадії формальної експертизи становив до 3 місяців, тоді як у І кварталі 2005 р. – 6 місяців. На стадії 

кваліфікаційної експертизи розглянуто 1158 заявок (порівняно з 1118 у відповідному періоді 2005 р.), прийнято 968 рішень про видачу патентів, 15 
– про відмову у видачі, за 175 заявками припинено діловодство. Загальна кількість прийнятих рішень за заявками на винаходи порівняно з І 
кварталом 2005 р. зросла на 6% (983 проти 931).  

 
Рис. 2. Динаміка надходження та розгляду заявок і реєстрації патентів на винаходи  
Складено за: [4] 

 
В аналізованому періоді також зберігалася тенденція до зростання кількості заявок на корисні моделі (зокрема, кількість заявок від 

національних заявників зросла на 27%, від іноземних у 2,3 рази, частка іноземних заявок становить 2,3% від загальної кількості заявок на корисні 
моделі (рис. 3). У І кварталі 2006 р. досить значними були показники розгляду заявок на корисні моделі. Так, розглянуто 2142 заявки на корисні 
моделі (порівняно з 1908 у І кварталі 2005 р.), прийнято 2101 рішення про видачу патентів, 4 – про відмову у видачі, за 37 заявками припинено 
діловодство, загальна кількість прийнятих рішень відповідно до заявок на корисні моделі зросла, порівняно з І кварталом 2005 р. на 11% (2105 
проти 1901). 

Важливо зазначити, що в аналізованому періоді зросла також активність як національних, так і іноземних заявників (відповідно на 35% і 
23%), частка у загальній кількості заявок на товарні знаки становила 16,6 % (проти 18,3%), кількість заявок, поданих за Мадридською угодою 
зросла на 17% (За: [4]). Проте, незважаючи на значне зростання кількісних показників щодо заявок та виданих патентів, використання інноваційних 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2010 

 118

розробок підприємствами залишається досить незначними (табл. 2). Питома вага промислових підприємств, що впроваджували у 2006 р. інновації, 
знизилася з 11,5 у 2007 р. до 10,8 у 2008 р. 

Тенденції у сфері реєстрації та використання ОІВ в Україні залишаються суперечливими і свідчать про недостатню протидію порушен-
ням у цій сфері, що загрожує економічній безпеці держави у стратегічній перспективі. Нестабільність умов для винахідницької та 
раціоналізаторської діяльності через нестачу матеріально-технічних та фінансових ресурсів, а також через недостатнє дотримання прав на ОІВ в 
Україні обумовили зменшення порівняно з 1995 р. чисельності винахідників, авторів промислових зразків майже на третину, а кількості 
підприємств, які приймають участь у створенні та використанні ОІВ – вдвічі.  

 

 
Рис. 3. Динаміка надходження та розгляду заявок і реєстрації патентів на корисні моделі 2002-2010 рр., одиниць 
Складено за: [4] 

У сукупності проблем щодо охорони ОІВ в Україні, як свідчать результати опитування проведеного експертами Центру економічного та 
політичного дослідження ім. О. Разумкова, найгострішими і визначальними є такі, як: охорона комп’ютерних програм та баз даних (65,3% опита-
них); захист від несумлінної конкуренції (55,6%); охорона товарних знаків – 52,1% та охорона виробників аудіовізуальної продукції – 50,0% [6, с. 4].  

Таблиця 2 

Інноваційна активність промислових підприємств 2000-2008 рр. 

Рік 

Питома вага 
підприємств, що 
впроваджували 
інновації,% 

Впроваджено 
нових 

технологічних 
процесів 

у т.ч. ресурсозберігаючих 

Освоєно 
виробництво 
нових видів 
продукції, 

найменувань 

з них нові 
види 
техніки 

Питома вага 
реалізованої 
інноваційної 

продукції в обсязі 
промислової,% 

2000 14,8 1403 430 15323 631  
2001 14,3 1421 469 19484 610 6,8 
2002 14,6 1142 430 22847 520 7 
2003 11,5 1482 606 7416 710 5,6 
2004 10 1727 645 3978 769 5,8 
2005 8,2 1808 690 3152 657 6,5 
2006 10 1145 424 2408 786 6,7 
2007 11,5 1419 634 2526 881 6,7 
2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9 

За: [5] 

Створення в Україні ефективної системи охорони ОІВ ускладнюється, насамперед, недостатньою ефективністю та суперечливістю 
інституціонального базису, а також розповсюдженим у суспільстві нехтуванням захистом ОІВ, відсутністю належного інформаційного 
забезпечення у сфері патентного захисту ОІВ. Разом з тим, серед експертів спостерігається певна недооцінка соціально-економічних наслідків не 
вирішення проблем охорони ОІВ. Характерно, що відповідно до соціологічних опитувань переважна більшість громадян не відносить проблеми 
охорони ОІВ до глибинних передумов економічного розвитку. В умовах обмеженої платоспроможності широких верств населення виникають 
вагомі стимули до купівлі та використання продукції, виготовленої з порушенням ОІВ, контрафактної чи обманно імітованої. Майже 70% 
населення України споживають підроблену продукцію з маркуванням відомих товарних знаків, 42,4% громадян придбають товари за нижчою 
ціною, навіть якщо їм відомо фальсифіковане походження цих товарів. Причому 40% українських споживачів не задоволені якістю підроблених 
товарів. Це вказує, що деформація правової культури у значної частини громадян, що культивується прийнятністю досить низької якості продукції 
спричинена неплатоспроможністю малозабезпечених верств населення. 

Низькі стандарти захисту ОІВ в Україні значною мірою визначаються нестачею кваліфікованих спеціалістів у цій сфері, що вимагає досить 
великого обсягу специфічних знань. На жаль, лише з 2000 р. у цьому питанні почали з’являтися певні позитивні зрушення, коли у межах Інституту 
інтелектуальної власності і права, Харківському національному технічному університеті та Харківському міжгалузевому інституті підвищення 
кваліфікації розпочали підготовку спеціалістів у сфері захисту ПІВ.  

Варто також зазначити, що серед головних передумов недостатнього рівня ефективності охорони ОІВ резидентів України за кордоном 
відповідно до досліджень ЦЕПД ім. О. Разумкова, спеціалісти називають „недостатність державних коштів на патентування та здійснення 
реєстраційних процедур за кордоном” (54,8% відповідей експертів), „низький рівень правової культури в країні” (46,6%), „відсутність відповідних 
знань та інформації щодо порядку захисту ОІВ” (45,2%). На „законодавчу неврегульованість в Україні питань трансферу технологій, у тому числі у 
випадках виїзду українських спеціалістів на роботу за кордон”, вказують 43,8% опитаних [6, с. 4].  

До недостатньо врегульованих на законодавчому рівні проблем у сфері охорони ОІВ доцільно віднести: володіння та управління правами на 
об’єкти інтелектуальної власності, що створені за рахунок коштів державного бюджету і загальнодержавних централізованих фондів; колективне 
управління авторськими і суміжними правами; регулювання ринку ОІВ, передача на комерційних засадах прав на ОІВ; нормативно-правове 
забезпечення розвитку франчайзингу; трансфер технологій за кордон на умовах цільового відбору, часто за заниженою вартістю, українських 
технологій іноземними фірмами; правові механізми, які б унеможливлювали подачу заявок на винаходи у зарубіжні країни, оминаючи патентне 
відомство України, що призводить до неконтрольованого відпливу нових технологій за кордон; захист комерційної інформації підприємств, а також 
„ноу-хау”, відомих товарних знаків, які не вимагають реєстрації, в законах України взагалі не подається визначення цього терміну і немає переліку 
таких знаків; захист фірмових найменувань; оцінка вартості нематеріальних активів; врахування ОІВ; запровадження ефективнішого захисту 
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наукової інтелектуальної власності (публікація результатів наукової роботи без посилання на авторів чи несанкціонована їх публікація тощо); 
охорона раціоналізаторських пропозицій; прогалини в антимонопольному законодавстві, які роблять можливим використання процедур 
патентування і ліцензійно-патентної торгівлі з метою монополізації ринків. 

Незважаючи на активізацію правоохоронних органів щодо захисту ОІВ, загальний рівень правопорушень залишається досить високим і є 
підставою для звинувачень України у низьких стандартах охорони ОІВ. Так, Міжнародний альянс ОІВ неодноразово визначав Україну першою у 
списку країн з низькими стандартами охорони ОІВ. Особливо це стосується аудіовізуальної продукції, програмного забезпечення, фармацевтичних 
препаратів [9, c. 17]. За даними Міжнародної федерації виробників фонограм (англ. – International Federation of the Phonographic Industry (IFPI)), 
Україна лідирує у Європі за рівнем піратства з показником близько 95% від обсягу ринку. Інша міжнародна організація – Асоціація виробників 
програмного забезпечення (англ. – Business Software Alliance (BSA)) у своєму „Звіті про піратство” відносить Україну до десятки „країн-піратів” 
програмного забезпечення, де вона, поряд з іншими країнами СНД, з показником піратства 89% поділяє з Індонезією третє-четверте місце після 
В’єтнаму і Китаю, випереджаючи Росію [7].  

Загалом, масштаби збитків від порушених прав на ОІВ неспіврозмірні з обсягом фактів виявлення та покарання порушників вказаних прав. 
За інформацією МВС України у 2005 р. протягом місяця проводилися інтенсивні заходи щодо боротьби з розповсюдженням контрафактної аудіо- 
та відеопродукції. За цей період було порушено лише 105 кримінальних справ, з них 67 відповідно до статті 203-1 „Незаконний обіг дисків для 
лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва”, складено 642 адміністративних протоколи за порушення 
авторського права, з них 509 по статті 164-9 „Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних 
програм, баз даних”, вилучено контрафактної аудіо- відеопродукції у кількості 173 тис. примірників на загальну суму близько 3 млн грн. Звичайно 
збитки виробників ліцензійної продукції на порядки перевищують цю суму, що і підтверджує недостатню ефективність законодавчої бази та 
діяльності правоохоронних органів. Для вирішення цієї проблеми важливо забезпечити ефективне виконання Угоди ТРІПС, що була однією з 
визначальних умов прийняття України в СОТ. 

Одночасно варто дослідити доцільність негайного приєднання України до міжнародних конвенцій і договорів, включно з: Мадридським 
договором про припинення використання неправдивих чи таких, що вводять в оману даних щодо походження товару 1891 р. (в редакції 
Стокгольмського акту 1967 р.); Лісабонською угодою про захист назв місця походження та міжнародної реєстрації 1958 р.; Брюссельською 
конвенцією про розповсюдження програм сигналів, що передаються через супутник 1974 р.; Договором про міжнародну реєстрацію аудіовізуальної 
продукції (FRT) 1989 р.; Вашингтонським договором про ІВ щодо інтегральних мікросхем 1989 р.; Євразійською патентною конвенцією (ЄПК) 
1994 р. Обґрунтування доцільності приєднання до вказаних договорів потрібне для уникнення негативних правових та економічних наслідків. 
Зокрема, у стислі терміни не можливо зменшити значні обсяги використання неліцензійних продуктів інтелектуальної праці (на приклад, 
неліцензійного програмного забезпечення, оскільки понад 95% українських споживачів використовують неліцензійні комп’ютерні програми). Тому 
вказаним договорам повинні, насамперед, передувати заходи щодо адаптації національного законодавства до європейських стандартів та розробка 
соціально-економічних механізмів поступового усунення неліцензійних та фальсифікованих ОІВ. 

Варто усвідомити, що без вирішення соціально-економічних проблем, пов’язаних з низьким рівнем доходів населення, з певною фінансовою 
підтримкою запровадження ліцензійних продуктів інтелектуальної праці з боку держави, опираючись виключно на репресивні заходи неможливо 
сподіватися на ефективне вирішення проблеми охорони ОІВ. Тому необхідно розробити систему стимулів (податкових, кредитних, страхових) 
комерціалізації запатентованих досягнень науки і техніки. Зокрема, формування загальнонаціональної системи інноваційного розвитку з 
відповідними регіональними представництвами частково може вирішити принаймні проблему надання інформації щодо функціонування ринку 
інновацій, патентів та захисту прав ОІВ. Такі центри повинні здійснювати широкомасштабну інформаційну кампанію, спрямовану на формування у 
населення та у підприємницьких колах правової культури у сфері охорони ОІВ, а також щодо базових прав власників інтелектуального продукту і 
механізмів його захисту, у тому числі за кордоном.  

Зважаючи на розглянуті нами проблеми у сфері захисту інтелектуальної власності, вважаємо за доцільне виконання регіональними 
інноваційними центрами таких завдань:  

− реалізація програми легалізації комп’ютерних програм із залученням фахівців регіональних інноваційних центрів (з подальшою 
технічною та інформаційною підтримкою) шляхом заміни неліцензійного програмного забезпечення на ліцензійне на пільгових умовах у межах 
„Договору про легалізацію комп’ютерних програм виробництва компанії „Майкрософт” від 19 травня 2005 р., між компанією „Microsoft Ireland 
Operations Limited” та Міністерством освіти і науки України, якому були делеговані ці повноваження Урядом України;  

− розробка системи стажування спеціалістів у сфері ОІВ з метою забезпечення кваліфікованими кадрами у цій сфері на регіональному 
рівні України; здійснення досліджень з метою уніфікації термінології та правових режимів використання об’єктів права інтелектуальної власності у 
відповідності з міжнародними стандартами; проведення наукових експертиз у сфері ОІВ та надання юридичних консультацій з питань захисту ОІВ 
на місцевому рівні; забезпечення безкоштовного доступу до даних, пов’язаних з ОІВ на регіональному, національному та міжнародному рівнях 
(створення веб-сторінки та консультаційних центрів з надання інформації про законодавство та інфраструктуру ринку ОІВ); 

−  запровадження постійно діючих курсів підвищення кваліфікації для держслужбовців у сфері захисту ОІВ; взаємодія з 
правоохоронними органами з метою інформаційної та методичної підтримки реалізації механізмів захисту ОІВ; розробка порядку оперативного 
консультування слідчих органів щодо питань нормативної регламентації методичного та інформаційного забезпечення застосування правових 
норм;  

− спільно з науковими закладами розробка методики визначення матеріальних збитків у зв’язку з незаконним використанням ОІВ та 
проведення консультацій з цього питання для юридичних і фізичних осіб; проведення науково-практичних семінарів щодо питань захисту ОІВ за 
участю широкого кола спеціалістів, а також громадських слухань для інформування зацікавлених осіб щодо питань захисту ОІВ; розробка 
теоретичних засад судової експертизи ОІВ та конкретних методик експертних досліджень і надання консультацій спеціалістів у сфері права; 
здійснення досліджень та адаптація до умов національної економіко-правової системи досвіду запровадження судової експертизи об’єктів ІВ у 
розвинених країнах (особливо це стосується прикордонних регіональних центрів);  

− здійснення науково-методичного та інформаційного забезпечення потреб правоохоронних органів та судів у використанні 
спеціальних знань при розслідуванні справ, пов’язаних з правопорушеннями у сфері ОІВ з врахуванням специфіки кожної галузі, суспільно-
політичної та економічної системи; спільно з зацікавленими інституціями та організаціями здійснення наукових досліджень у сфері інноваційної 
діяльності, що пов’язані з запровадженням ОІВ.  
 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглядаються проблеми розвитку інноваційної сфери в світі та Україні. Зокрема акцентується та необхідності захисту прав інтелектуальної 
власності як передумови розвитку «економіки знань». 
Ключові слова: захист прав інтелектуальної власності, «економіка знань», розвиток економіки. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются проблемы развития инновационной сферы в мире и Украине. В частности акцентируется на необходимости защиты прав 
интеллектуальной собственности как предпосылки развития «экономики знаний». 
Ключевые слова: защита прав интеллектуальной собственности, «экономика знаний», развитие экономики. 
SUMMARY 
The problems of innovation development in world and Ukraine are considered. Particular emphasis necessity of intellectual property rights protect as 
prerequisites for development of "knowledge economy". 
Keywords: intellectual property rights protection, "knowledge economy", economic development. 
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РОЗВИТОК МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЧЕРЕЗ ВЗАЄМОДІЮ МОРСЬКОГО ТА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 
Затулко А.В., здобувач кафедри "Економіка підприємства транспорту" Державний економіко-технологічний університет транспорту, 
заступник начальника порту ДП«Миколаївський морський торговельний порт»  ⋅ 

 
Постановка проблеми та її зв’язки з науковими чи практичними завданнями. В сучасних схемах доставки вантажів часто 

використовуються мультимодальні перевезення, комплекс перевезень різними видами транспорту. Центральне місце у цих системах 
логістики відведено пунктам передачі вантажопотоків з одного виду транспорту на інший, одним з таких пунктів перевалки є порти та 
припортові станції. Існують дослідження щодо  взаємодії суміжних видів транспорту (під взаємодією мається на увазі узгоджений підхід 
транспортних засобів), проте вказані дослідження не відображають весь складний комплекс факторів, що мають вплив на ступінь 
ефективності функціонування транспортного вузла. Оскільки при передачі вантажопотоку з одного виду транспорту на інший діє безліч 
аспектів: організаційних, інформаційних, технічних, технологічних, правових, тому для забезпечення ефективних перевезень постійно 
зростаючих обсягів контейнерних вантажів потрібно більш докладно вивчати систему взаємодії залізничного й морського транспорту, 
застосовуючи комплексний підхід. 

Аналіз останніх досліджень та виділення невирішених частин загальної проблеми. 
Великий внесок у розробку теорії та практики взаємодії різних видів транспорту, контейнерних перевезень, та логістизації 

досліджуваних проблем внесли вчені: І.М. Аксьонов, В.І. Апатцев, Л.А. Заборський, В.П. Клєпіков, Л.А. Коган, A.Р. Магомадов, П.К. 
Рибін, А.В. Слободян, Д.Л. Товкун, О.А. Щипцов. 

В.І. Апатцев вивчає проблеми перевезення вантажів у контейнерах та досліджує питання системного аналізу, параметри транспортно-
складських комплексів, а також питання оптимальної побудови систем ділової логістики підприємства. [2]. 

Наукові роботи Заборського Л.А. присвячено вивченню питань організації й функціонування логістичних транспортних систем, 
оптимізації їхніх параметрів, а також дослідженням питань транспортного сервісу та вдосконаленню процесу транспортного 
обслуговування вантажовласників на основі логістичних принципів [4]. 

Миротін Л.Б. аналізує питання проектування морських терміналів, оснащення контейнерних терміналів, також його роботи містять 
повні та вичерпні дослідження вантажопотоків на основі принципів транспортної логістики [7]. 

Клепіков  В.П. вивчає методологію комплексного розвитку транспортних систем морського та залізничного транспорту [5].  
Проблеми контейнерних перевезень і роботи контейнерного пункту, а також питання технології взаємодії припортових залізничних 

станцій і морських портів  викладено у працях Товкуна Д.Л. [12]. 
Щипцов О.А, аналізуючи у своїх роботах взаємодію різних видів транспорту у вузлах, вивчає тимчасові характеристики, 

експлуатаційну надійність, економічну ефективність функціонування транспортних вузлів [14]. Вчений також розглядає показники 
пропускної здатності, та їх залежність від технічного оснащення вузлів. 

У своїй дисертації Слободян А.В. докладно аналізує реальні та потенційні можливості взаємодії залізничного та морського 
транспорту [11]. 

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Існуючі дослідження ефективності взаємодії морського та залізничного 
транспорту не є комплексними. Система ефективної транспортної взаємодії визначається або з технічної, або з економічної точки зору. 
Проте існує нагальна необхідність комплексного дослідження ефективності мультимодальних перевезень та застосування контейнерних 
перевезень, а також повного та достеменного аналізу ефективності перевезень з точки зору логістики, економіки, технічного поєднання, 
саме ця необхідність і  визначає мету та задачі статті.  

Формування цілей статті. Метою статті є визначення сутності змішаних та інтермодальних перевезень вантажів, всебічний аналіз 
ефективності взаємодії морського та залізничного транспорту, розробка шляхів вдосконалення транспортної взаємодії. 

Виклад основного матеріалу. Входження України до ВТО, та, як наслідок, збільшення інвестиційної привабливості українського 
економічного простору, що, в свою чергу, призведе до припливу коштів у вигляді прямих іноземних інвестицій у країну – все вищесказане 
збільшить конкуренцію у вітчизняній економіці, в тому числі і на ринку транспортних послуг та складського зберігання вантажів. 
Зростання обсягів торгівлі, спричинене розширенням Європейського союзу, потребує створення нових транспортних коридорів, а також 
розширення їх пропускної здатності, тобто збільшення вхідних і вихідних потоків вантажів. 

Обсяги інвестицій до транспортно-логістичної інфраструктури постійно зростають, це створює сприятливі умови для збільшення 
обсягів транспортних перевезень, складського зберігання й дистрибуції товарів, а також стимулює діяльність впливових компаній-
виробників і дистриб'юторів товарів народного вжитку. 

Проте динаміка промислового виробництва та торгівлі, і розширення обсягів зовнішньоторговельних операцій завжди були і 
залишаються найважливішими факторами розширення ринку перевезень вантажів і попиту на логістичні послуги. 

Сучасний рівень глобалізації економіки висуває нові вимоги до транспортної галузі нашої держави. Поступова інтеграція 
транспортної галузі України до світових економічних процесів спричинила відчутний удар фінансово-економічної кризи по транспортній 
галузі України, про що свідчать наступні статистичні дані. 

 У порівнянні із 2008 роком обсяг вантажоперевезень підприємствами транспорту зменшився на 75,9%, та склав 630 млн. т у 2009 р. 
[15].  

Вантажообіг, порівняно із 2008 роком зменшився на 75,4%, та склав відповідно 343,2 млрд. т/км у 2009 році.  
Вантажообіг залізничного транспорту постраждав набагато менше, проте теж знизився на 26,1%.  У розрізі залізничних гілок 

ситуація щодо зниження вантажообігу виглядає наступним чином: 
- Львівська – на 33,6%,  
- Південно-західна - на 29,8%,  
- Південна - на 29,4%,  
- Донецька - на 24,8%,  
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- Придніпровською - на 24%,  
- Одеською - на 18% [15].  

Обсяги вантажообігу знизились також на: 
- автомобільному транспорті - на 10%,  
- авіаційному транспорті - на 9,3%, 
- трубопровідному транспорті - на 23,3%,  
- річковому транспорті - на 41,5%, 
- морському транспорті - на 54,4%. 

Тенденцію зменшення обсягів вантажоперевезень більш докладно демонструє діаграма на рис. 1. 
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Рис. 1. Обсяг перевезень вантажів в Україні по видах транспорту, млн. тон [15] 

 
Вдосконалення способів перевезень вантажів, скоригована взаємодія різних видів транспорту може суттєво зменшити собівартість 

перевезень та підвищить прибутковість транспортної галузі. Досить дієвими методами підвищення ефективності перевезень є змішаний та 
інтермодальний способи перевезень вантажів.  

1. Змішаний спосіб перевезення вантажів передбачає комплексне використання кількох видів транспорту, тобто залізничного та 
автомобільного, морського і залізничного, чи річкового та автомобільного тощо. Можливе використання більш складних комбінацій, в яких 
братимуть участь три чи більше видів транспорту. Наочним прикладом змішаних перевезень вантажів є обслуговування морських чи 
річкових портів автомобільним або залізничним транспортом. 

Характерною властивістю вказаного способу перевезення вантажів є потреба відправника в укладенні окремих договорів з кожним 
перевізником, що тягне за собою небажані наслідки, наприклад, необхідність використовувати декілька транспортних документів під час 
транспортування вантажу, оплата перевезення за тарифними ставками, що можуть суттєво відрізнятися, висока ймовірність затримок під 
час передачі вантажу між різними перевізниками, а також обмежений рівень відповідальності кожного з перевізників за збереження 
вантажу та кінцевий результат, і т. ін. 

2. Інтермодальний спосіб вантажоперевезень також передбачає використання декількох видів транспорту, але від змішаного 
способу вантажоперевезень його відрізняє те, що в даному випадку спеціалізована фірма – оператор інтермодальних перевезень здійснює 
єдине, централізоване керування процесом транспортних перевезень. [7, с. 15]. 

Для інтермодального способу перевезення характерною властивістю є використання єдиного наскрізного транспортного документа і 
єдиної наскрізної ставки фрахту, єдина відповідальність за вантаж та централізоване керівництво процесом транспортування вантажів. 
Лише чітке дотримання вищевказаних чотирьох умов надає можливість віднести вантажоперевезення до категорії інтермодальних.  

Відмінність цих двох способів перевезення вантажів більш наочно демонструє табл. 1. 
Таблиця 1  

 Порівняльна характеристика змішаного і інтермодального способу перевезення [5, c. 12] 
Змішане перевезення Інтермодальне перевезення 

1. Декілька видів транспорту 1. Декілька видів транспорту 
2. Відсутність єдиного оператора перевезення 2. Наявність єдиного оператора перевезення 
3. Оплата по декількох окремих тарифах 3. Єдина ставка фрахту 

4. Послідовна схема взаємодії учасників транспортного процесу 4. Послідовно-центральна схема взаємодії учасників транспортного 
процесу 

5. Низька відповідальність за вантаж 5. Висока відповідальність за вантаж 
 

Наявність доступних видів транспорту в різних регіонах, розмір транспортних тарифів, швидкість та тривалість перевезення, 
надійність доставки вантажів -  ці та багато інших чинників впливають на вибір способу транспортування вантажів та на те, який саме вид 
транспорту обирається.  

Вказаний вибір виду транспорту і способів перевезення має відповідати рішенням, які приймаються в інших сферах управління 
матеріальними потоками, та в першу чергу, у сфері управління запасами. 

Використання більш досконалого та швидкісного транспорту, звичайно, збільшить витрати на перевезення вантажів, проте, це 
зменшить кількість товарних запасів та розмір пов'язаних з ними витрат, таким чином утворюючи суттєву економію, яка може перевищити 
додаткові витрати на транспортування. 

Компанії, які для транспортування ювелірних виробів і дорогих приладів використовують авіатранспорт, виходять саме з таких 
міркувань.  Незважаючи на високу вартість, максимальне зменшення терміну транспортування суттєво скорочує середній рівень запасів 
товарів, а, враховуючи високу вартість виробів, таке рішення надає істотний прибуток. 

Оскільки Україна має статус транзитної держави, необхідно проаналізувати використання вищевказаних методів перевезень вантажів 
в інтеграції морського та залізничного транспорту. 

До морського транспорту в Україні відносяться Чорноморське, Азовське, Українсько-Дунайське пароплавства, які володіють 
транспортним флотом сумарною тоннажністю 5,2 млн. тонн і пасажирським флотом на 9,9 тис. місць. На Дніпрі також розташовані 
найбільші річкові порти країни, широко розвинуте каботажного судноплавства з'єднує їх з морськими портами України, найбільш великі з 
яких – Одеса, Іллічевськ та порт Південний [11, c. 45].  

Залізничний транспорт України є досить суттєвою статтею у доходній частині державного бюджету. Проте галузь залізничного 
транспорту має декілька нагальних проблем, пов’язаних з технічним станом залізничної мережі та рухомого складу, які є безнадійно 
застарілими і неконкурентоспроможними у порівнянні із західними залізницями й сучасними поїздами. У фінансовому плані української 
залізниці на 2010 р. передбачені капітальні інвестиції в розвиток залізничного транспорту в розмірі 7,9 млрд. гривень. Головною метою 
інвестицій є відновлення  рухомого складу, на яке буде виділено 4 млрд. грн. і ще 3,1 млрд. - на придбання нового рухомого складу [1, c. 8]. 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2010 

 122

У свій час проблему взаємодії морського та залізничного транспорту абсолютно логічно було розглянуто як з позицій організації 
транспортного виробництва в рамках єдиного технологічного процесу роботи транспортного вузла, так і з позицій оперативного управління 
транспортним вузлом [14]. 

Інша складова, тобто оптимізація внутрішньопортового оперативного управління з урахуванням сучасних умов, в останні роки 
отримала свій розвиток в роботах [8; 14].  

Питання оптимізації роботи наземних магістральних видів транспорту, які приймають участь у системі доставки вантажів на базі 
змішаних перевезень, неминуче зводиться до вирішення проблеми їх взаємодії на морському термінальному комплексі.  

Використання логістичних і мультимодальних транспортних технологій є вирішальною умовою досягнення оптимальної 
пропорційності розвитку транспортних комплексів, тому слід звернути увагу на неефективність використання водного транспорту в 
обслуговуванні транзитних вантажопотоків.  

Вантажонапруженість водного потенціалу Дніпра більш ніж в 14 разів нижче, ніж вантажонапруженість залізничних магістралей. В 
той же час вантажонапруженість на внутрішніх водних дорогах США в 2,7 разу вище, ніж на залізничних. 

Собівартість здійснення перевезення транзитних вантажів по Дніпру (з урахуванням навантажувально-розвантажувальних робіт) 
перевищує собівартість перевезення залізницею. Тим часом у США собівартість водних перевезень нижче залізничних в 3-4 рази, в 
Германії та у Франції  в 2,5-3 рази нижче залізничних [14, c. 26]. 

Специфіка кожного виду транспорту визначає його технологічні особливості у залежності від типу вантажу, що транспортується, 
його упакування та використовуваних засобів укрупнення. У зв'язку із цим технологічні особливості у формалізованому описі системи 
доставки вантажів утворюють дві групи параметрів - керованих і некерованих.  

Некеровані, тобто базові, параметри задаються апріорі у системі доставки. До них відносяться: 
- відомості про вид вантажу,  
- партіонності відправлень,  
- вимоги до рухомого складу - типу вагонів і автомашин, перевалочного устаткування, засобів укрупнення.  

Так, наприклад, перевезення контейнерів залізничним транспортом можливе лише на відкритих платформах або в піввагонах, з 
розрахунку один 40-футовий або два 20-футових на універсальній платформі або в піввагоні [11, с. 54].  

Також, залежно від платформ, що використовуються (універсальних, спеціалізованих 60-футових або 80-футових), можливі різні 
комбінації по кількості та типу контейнерів, що перевозяться. Перевезення контейнерів автотранспортом здійснюється на спеціалізованих 
20-футових або 40-футових напівпричепах. Перевантаження контейнерів виконується з використанням спеціальної перевантажувальної 
техніки, до якої відносяться тилові крани, навантажувачі, контейнерні перенавантажувачі (річ-стакери). 

До обмежень ефективного використання виробничого потенціалу торгівельних портів можна віднести рецидиви диференціації 
стосунків між окремими видами транспорту [14, с. 29]. 

Висновки даного дослідження і перспективи подальших робіт у цьому напрямку. Проблема ефективної взаємодії залізничного і 
морського транспорту в припортових транспортних вузлах включає три взаємопов'язані аспекти - технічний, технологічний та узгодження 
управління. Необхідно грамотно розрахувати технічні параметри взаємодіючих підсистем і розробити принципи побудови керованої 
технології з обох сторін взаємодії. 

При цьому слід виходити з принципу, що більш керована технологія має бути з того боку, в якому об'єктивно можлива велика 
керованість. В даному випадку це залізнична підсистема, бо відповідний потік більш багатоступеневий (для завантаження одного судна 
потрібен вантаж з декількох сотень вагонів). 

Роль термінального обслуговування у міжнародних перевезеннях зростає все більше. Тенденції розвитку терміналів і організації 
мультимодальних перевезень у перспективі по оцінці [12, с. 146] полягають у тому, що:  

-  робота терміналів більшою мірою буде зосереджена в руках незалежних регіональних транспортних компаній;  
-    відбудеться ускладнення структурного складу учасників перевезень;  
-  збільшиться кількість двосторонніх і багатобічних компаній (спільних підприємств) в області вантажоперевезень;  
-  національні компанії вийдуть на зовнішній ринок для забезпечення управління по всьому ланцюгу перевезень;  
-  зросте значення операторів у перевезеннях.  
Однак розвиток мережі терміналів може тягти за собою і деякі негативні наслідки, як от надмірне ускладнення процесу доставки, 

техніко-організаційна несумісність у міжнародних перевезеннях та зниження рівня якості послуг.  
Саме тому особливо важливого значення набуває проблема побудови єдиної системи управління процесами в системі доставки 

вантажів. Система, яка забезпечить ефективне вирішення всіх завдань управління процесами перевалки вантажів і обробки рухомого 
складу, скоординовану взаємодію суміжних підприємств на всіх етапах організації й здійснення цих процесів. 
 
РЕЗЮМЕ 
В цій публікації викладено можливості взаємодії залізничного та морського транспорту щодо вантажоперевезень, а також надано 
рекомендації щодо прискорення розвитку інтермодальних перевезень за допомогою вищевказаних видів транспорту. 
Ключові слова: вантажообіг, залізничний транспорт, змішані перевезення, інтермодальні перевезення, контейнерні перевезення, морський 
транспорт, платформа, портова станція, термінал, тонажність, транспортний вузол, транспортний тариф, транспортно-логістична 
інфраструктура, транспортування. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены возможности взаимодействия морского и железнодорожного транспорта при перевозке грузов, сформулированы 
рекомендации относительно развития интермодальних перевозок с помощью данных видов транспорта. 
Ключевые слова: грузооборот, железнодорожный транспорт, смешанные перевозки, интермодальные перевозки, контейнерные перевозки, 
морской транспорт, платформа, портовая станция, терминал, тоннажность, транспортный узел, транспортный тариф, транспортно-
логистическая инфраструктура, транспортировка. 
SUMMARY 
In the article possibilities of cooperation of marine and railway transport are considered at transportation of loads, recommendations are formulated in 
relation to development of intermodal transportations by these types of transport. 
Keywords: turnover of goods, railway transport, mixed transportations, intermodal'ni transportations, containertraffics, marine transport, platform, 
port station, terminal, tonazhnist', transport knot, transport tariff, transport logistic infrastructure, transporting. 
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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ЯКА МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА НАМ ПОТРІБНА ? 
 
Дорошенко І.В., докторант Київського національного університету ім. Т. Шевченка, к.е.н., МВА   ⋅ 

 
Криза, яка докорінно змінила економічне життя в Україні у 2009 році, вже у 2010 році у світі може піти на спад. Щодо України, 

то експертами МВФ та Світового банку очікується початок відновлення економіці у 2011 році. А отже, саме зараз час думати про нову 
макроекономічну політику, яка має відповідати новим світовим економічним умовам. Власне, криза, при всіх її недоліках, є реальним 
шансом структурно змінити економіку без суттєвих соціальних та економічних потрясінь. 

Проблемою розробки нової макроекономічної політки займаються такі економісти та громадські діячі як В. Геєць, 
А.Гальчинський, О.Савченко, І.Шумило, А.Максюта, Р.Шпек, І.Юшко. Проте, в кожного з них є свої погляди на те, як саме має далі 
рухатися Україна. 

Дослідити останні розробки нового макроекономічного курсу України, який будується в умовах фінансової кризи та економічної 
рецесії, а також розробити свої пропозиції. 

Отже, криза 2009 року є глибокою. Вона охоплює і фінансову, і економічну сфери. Але її можна подолати - за умови 
кардинальних змін в економічній політиці держави. 
Антикризові заходи, що найчастіше застосовуються у світовій практиці: 
• запровадження нових програм кредитування; 
• створення спеціальних фондів  (держкредитів, викупу поганих банківських активів; підтримки проблемних компаній; викуп 
акцій національних виробників і похідних цінних паперів; перепідготовка кадрів, які втратили роботу);  
• гарантування міжбанківських кредитів, позичок для малого і середнього бізнесу;  
• націоналізація компаній;  
• зниження центральними банками облікової ставки;  
• змінна механізму ціноутворення на аукціонах РЕПО;  
• розширення переліку активів, що приймаються центральними банками як застава за кредитами;  
• зниження нормативів мінімальних резервних вимог для комерційних банків; 
• збільшення розміру державних гарантій на банківські вклади; 
• короткострокове збільшення бюджетного дефіциту; 
• зниження податків і обов'язкових платежів; 
• податкові пільги для покупців житла і нових автомобілів; 
• розміщення вигідних державних замовлень;- запровадження сприятливих режимів регулювання; 
• обмеження тарифів; 
• підвищення фінансової дисципліни; 
• застосування механізму державно-приватного партнерства; 
• реалізація масштабних  інфраструктурних проектів; 
• субсидування банками відсоткових ставок за кредитами, наданими населенню для придбання вітчизняних товарів та 
товаровиробникам [1]. 

Фінансова криза продемонструвала також, що вихід більшості країн зі скрути здійснюється за рахунок емісії. Це ті країни, які мали 
або сміливість, або можливість піти на такий крок. 

Україна теж мала вибір: або піти шляхом друкування грошей, як це зробили інші країни, і зробити фіскальний стимул, який буде не 
менш як 10% ВВП, або 100 млрд. грн., або піти шляхом програми МВФ. Перший шлях в Україні був неможливий, бо відсутній механізм 
координації дій між гілками влади. Тобто неможливо узгодити фіскальний стимул, а потім вийти з нього таким чином, щоб не спричинити 
колосального інфляційного тиску. 

Уряд пішов шляхом, і очевидно правильним шляхом, програми МВФ. Що таке програма МВФ? За великим рахунком, це делегування 
суверенного права визначати параметри фіскальної та монетарної політики, умовно кажучи, третій стороні. В цьому випадку — 
Міжнародному валютному фонду. Фактично це так, тому що програма є обов’язковою для виконання. Невиконання призводить до 
зупинення фінансування. 

Чи дала ця програма позитивний результат? Так. Позитивний результат однозначно є. По-перше, відбулася реструктуризація 
зовнішніх зобов’язань. У принципі, дефіцит бюджету в нас на меншому рівні, ніж в інших країнах. Якщо подивитися на кінцевий результат 
2009 року, дефіцит очікується на рівні 6% ВВП. В Англії — 14%, у США — 11 чи 12%. Також вдалося зберегти в принципі соціальні 
виплати, уникнути зростання боргів у цій сфері. Вдалося не допустити системної кризи в банківській системі та через девальвацію 
скоротити дефіцит торговельного балансу і балансу поточного рахунку, прийти до більш гнучкого валютного курсу і т.ін. [2]. В цілому, 
зведені макроекономічні показники, які демонструють розвиток держави до і під час кризи, наведено в таблиці 1. 

                                                           
© Дорошенко І.В., 2010 
1Николайчук С. Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Аналіз дії трансмісійного механізму грошово- кредитної політики. // Вісник 
Національного банку України. - 2007. - №11. с. 10 - 17 
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(772). – Режим доступу: http://www.dt.ua/2000/2020/67711/ 
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Навіть вихід сьогодні держави на ринок ОВДП, формування нового ринку — внутрішніх держпаперів — також є позитивом. У 
принципі, приборкано інфляцію — тенденція йде до зниження, хоч і тут криза відіграла свою роль. Можна умовно зарахувати до 
результатів співпраці з МВФ досягнення позитивних зрушень у промисловій динаміці. Відповідно, Сьогодні зупинка програми може 
привести до серйозних наслідків — втрати довіри до нас з боку міжнародних фінансових інституцій, втрати довіри приватного сектора, 
приватних кредиторів тощо. Тобто однозначно, на наш погляд, треба дотримуватися цієї програми, довести її до логічного завершення. 

Проте, програма МВФ не дає відповіді на питання, за рахунок яких ресурсів відбуватиметься модернізація економіки і 
здійснення структурних реформ. Системної відповіді на це питання немає. Фактично, без серйозного збільшення внутрішнього боргу 
Україні не вдасться здійснити модернізацію країни. Якщо сьогодні співвідношення сукупного державного боргу до ВВП становить 
приблизно 25%, то можна в два, а то і в три рази збільшити цей показник. Інше питання — ефективне використання цих коштів. 

Варто зазначити, що в Програмі співпраці з МВФ було визначено необхідні макроекономічні показники та кроки, які б 
допомогли Україні швидше вийти з кризи. До них відносяться підвищення цін на комунальні послуги, зменшення соціальних виплат, 
досягнення показника інфляції не більше 10%. Проте жоден з цих пунктів не виконується.  

Рішення про необхідність підвищення цін на електроенергію, житлово-комунальних тарифів було прийнято ще восени 2008 року. 
Це дозволило б не тільки зменшити споживання енергоносіїв, фінансово оздоровити НАК «Нафтогаз», енергокомпанії, а й спрямувати 
вивільнені кошти на адресну підтримку соціально незахищених верств населення та зменшити шляхом скасування перехресного 
субсидування тарифи на газ для промисловості, транспорту, малого бізнесу. І цим дати поштовх економічній активності, зростанню 
ВВП.Однак підтримка виявилася значною мірою формальною — шляхом укладання різного роду угод з галузевими виробниками.А ще 
серед невиконаних зобов’язань — вирішення проблем Пенсійного фонду. 

Оцінки вартості реалізації прийнятого та підписаного закону про підвищення соцстандартів коливаються від 2,5 до 8% ВВП, 
залежно від прийнятого механізму, — чи то підвищення мінімуму стосується тільки найбідніших і найнезахищеніших, без відповідного 
пропорційного підняття іншим категоріям, а можливо, і навіть зі скороченням заробітних плат високооплачуваним працівникам бюджетної 
сфери та приватних підприємств, чи пропорційне для всіх, чого не витримає жоден бюджет.Чи потрібне країні збільшення соціальних 
стандартів? Звичайно, потрібне. Але воно має бути складовою програми стимулювання внутрішнього попиту і внутрішньої пропозиції і 
воно не може бути окремим кроком, здійсненим за три місяці до кінця виборчої кампанії. 

Реальний бюджет на 2010 рік, де доходи узгоджуються з оцінками зростання ВВП (3—4%), рівень інфляції (не більше 10%) та 
дефіциту (а відповідно, витрат бюджету), що також не суперечить цілям програми. 

Головна загроза України на сьогодні — це відхід від програми макроекономічної стабілізації, від цілей і завдань, які в ній 
викладені. І тоді Україна знову матиме зростання девальваційних та інфляційних очікувань із відповідними втратами для банківської 
системи (втеча депозитів, погіршення якості кредитів, звуження кредитування і, відповідно, економічної активності). 

НБУ, в тому числі у відносинах з урядом (Міністерством фінансів), діяв чітко в межах Меморандуму і погоджених параметрів 
монетарної та фіскальної політики. Це дало змогу стабілізувати ситуацію на валютному ринку і в банківській системі, послідовно 
зменшувати загальний інфляційний тиск, який за результатами жовтня становить 14,1% у річному вимірі, а за результатами року може бути 
і ще меншим. 

Друге питання, що теж потребує суттєвої уваги – як розв’язувати проблему накопичення зовнішніх боргів та наскільки серйозна 
загроза дефолту. Варто зауважити, що при виваженій макроекономічній політиці, як бюджетній, так і монетарній, загрози дефолту держави 
і державних монополій немає. 

Накопичені обсяги державного боргу України — як зовнішнього, так і внутрішнього — є прийнятними, і зовнішня стійкість 
може бути забезпечена валютними резервами країни. Зрозуміло, що додаткова фінансова підтримка з боку МВФ, Світового банку та 
Європейської комісії тільки посилить цю зовнішню стійкість. 

Головний ризик – це необмежене зростання гарантованого державного боргу.Коли високопосадовці оголошують про надання, 
наприклад, 6,5 млрд. дол. США гарантованих кредитів на вугільну галузь тощо, згадуються не такі вже далекі часи, коли низька якість 
використання та обслуговування кредитів призвела до необхідності їх повернення безпосередньо державою. Зрозуміло, що повторення 
такої історії є неприйнятним. Тому загальний рівень зростання державного боргу, в тому числі і гарантованого, не повинен порушувати 
головний принцип виваженості макроекономічної політики[1]. 

Також варто зауважити, що макроекономічна політика, спрямована на відносне скорочення внутрішнього боргового 
фінансування бюджетного дефіциту за використання рахунок зовнішніх джерел, тільки при певних умовах може відновити загальне 
рівновагу платіжного балансу в короткостроковому плані, але не обов'язково усуне дефіцит рахунку поточних операцій. Більш того, 
зовнішнє боргове фінансування бюджетного дефіциту в довгостроковій перспективі збільшує зовнішню заборгованість і актуалізує 
проблему її обслуговування. Оскільки торговий баланс з часом фактично виявляє тенденцію до погіршення, всім перехідним економікам, 
що використовують цей спосіб фінансування, доводиться дедалі більше покладатися на експортні галузі, щоб запобігти загрозі боргової 
кризи. 

Разом з тим зовнішнє фінансування бюджетного дефіциту виявляється менш інфляційним, ніж його монетизація, тому що 
пропозиція товарів на внутрішньому ринку збільшується у тій мірі, в якій зовнішні позики сприяють розширенню імпорту. При цьому чим 
більш відкритою є перехідна економіка і чим більш жорстким – її валютний курс, тим меншою мірою зовнішнє боргове фінансування 
виявиться інфляційним, але тим сильнішим буде його вплив на стан платіжного балансу. 

У цілому, залучення коштів з іноземних джерел для фінансування бюджетного дефіциту може виявитися щодо привабливим 
варіантом для перехідних економік переважно в тих випадках, коли: 

• на внутрішньому ринку відчувається дефіцит капіталу при високій внутрішній нормі прибутку; 
• торговий баланс відносно благополучний при наявність сприятливих перспектив розширення ринку; 
• початкові розміри зовнішнього боргу незначні; 
• першочерговим завданням макроекономічної політики є зниження ймовірної інфляції; 

У всіх цих випадках іноземні інвестори отримують «долю» в капіталі даної країни, а її зовнішня заборгованість при цьому 
зменшується. У різних країн з перехідною економікою можливості вибору пріоритетних способів фінансування бюджетного дефіциту не 
однакові, хоча й обмежені. Можливості для переважно безінфляційної стабілізації бюджету, як правило, незначні та фінансування 
здійснюється за активної участі Центрального Банку, особливо на початковому етапі економічних перетворень. 

В цілому, фінансова та макроекономічна система України, як і світова економіка, потребує нових підходів до регулювання. Так 
криза української гривні в кінці 2008 року підтвердила абсолютизації законодавчої вимоги до центральних банків, щодо стабільності курсу 
національної валюти. Не випадково коливання курсу національної валюти НБУ пояснював слабкістю економіки і динамікою платіжного 
балансу.  

Як бачимо, криза спонукає до посилення ролі держави там, де її втручання було мінімальним – у фінансовій сфері. Але не можна 
і не варто рятувати всіх. Адже економічна криза, яка супроводжує фінансову кризу, набрала оберти лише тому, що держава рятувала 
«погані» активи. 

У майбутньому діятиме нова еконономічна політика: регулююча роль держави підвищиться. Певною мірою зросте роль 
соціалістичних підходів. Але не можна при цьому ставити хрест на ліберальних засадах економіки. Реальну оцінку економічних цінностей 
має давати ринок. Сучасна криза виникла всупереч логіці ринку: економічні функції держави у фінансовій сфері були передані кільком 

                                                           
1Сколотяний Ю. Дефіцит «довгих рішень» [Електронний ресурс] / Ю. Сколотяний, О. Дубинський // Зеркало тижня. – 2009. – № 48 (776). – 
Режим доступу: http://www.dt.ua/2000/2040/68016/ 
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монопольним гігантам, які не були ринковими агентами. 
Спробуємо охарактеризувати бажану економічну політику української влади на період кризи. Визначимо спочатку цінності, які 

необхідно зберегти в цей нелегкий для економіки час. Наша основна мета – недопущення спаду в економіці та посилення соціальної 
поляризації. Про поліпшення економічних параметрів порівняно з до кризовим рівнем наразі не йдеться. 

Тепер охарактеризуємо основні заходи економічної політики у п'яти сферах: грошово-кредитна, податкова, бюджетна політика, 
накопичення та інвестиції, зайнятість. 

На нашу думку, основу грошово-кредитної політики НБУ має становити плаваючий ринковий курс гривні щодо долара і євро, що 
визначатиметься на роздрібному та оптовому ринках. Хорошим інструментом оптового ринку є система бірж з обов'язковою участю як 
банків, так і великих господарських суб'єктів. У цьому разі НБУ повинен прагнути утримати зовнішні резерви країни на рівні 5-6  місячного 
імпорту: коштами поза цими межами могла б вільно оперувати держава на валютному ринку. При цьому, завдання НБУ полягало б у  
стабілізації не курсу гривні, а його динаміки. Курс гривні міг би плавно знизитися до певної точки рівноваги експорту й імпорту [1]. 

Кредитна політика НБУ, з урахуванням прагнення до мінімізації безробіття,має бути спрямована на стимулювання інвестицій. 
Основним напрямком кредитування мають стати інвестиційні та інноваційні програми. Відповідно і економічні нормативи НБУ для 
комерційних банків повинні бути у двох різномірностях: інвестиційне та звичайне кредитування. При цьому інвестиційні проекти з 
дешевим кредитуванням слід обов’язково узгоджувати з НБУ та КМУ [2] . 

Податкову політику необхідно змінити, зменшивши рівень національного податкового тягаря. До діючої податкової системи слід 
застосувати гнучкий підхід. Щоб не допустити різкого спаду поточного споживання і стимулювати національного виробника, доцільно 
було б знизити споживчі податки на внутрішні товари, за які розплачується масовий споживач. Для мінімізації безробіття варто було б 
розглянути питання щодо зниження  прибуткового податку  із невисокої заробітної плати [3]. 

Бюджетна політика повинна тонко реагувати на виклики кризи. Держава має знайти кошти на фінансування стратегічних 
інвестицій, не допускати серйозні заборгованості соціальних виплат, заробітної плати розширити продаж державних цінних паперів. 

Накопичення та інвестиції. У період кризи недопустимі будь - які соціально - популістські обіцянки за будь - якого значення 
інфляції на найближчих 6 - 12 місяців. Треба ясно усвідомлювати: зафіксовані на даний момент соціальні виплати і так уже під загрозою. За 
таких умов неминучими є відносне розширення частки і значення державних інвестиції, застосування заходів щодо збільшення валових 
накопичень, участь держави в інвестиційних програмах. У регіонах із порівняно високим рівнем безробіття слід здійснювати інвестиції в 
інфраструктуру. 

Зайнятість. Для зниження і утримання безробіття необхідно не допустити масового скорочення у державному секторі , 
розширити сферу застосування громадських робіт, активізувати роботу служби зайнятості, посилити боротьбу з практикою 
необґрунтованих звільнень з боку приватних компаній[4]. 

Як бачимо, Україна може подолати цю кризу. Для цього в неї є достатньо внутрішніх ресурсів, а крім того, підтримку в 
подоланні надає МВФ та Світовий банк. По-перше, Україні варто, суттєво скоротити соціальні програми, та максимально монетизувати ті, 
що залишаться. По-друге, варто відновити пільгове кредитування, проте не споживачів, а інвестиційних програм, що не лише дасть змогу 
перебудувати структуру економіки, а й дасть поштовх економіці в умовах кризи. По-третє, докорінної зміни вимагає податкова політика, 
яка має бути спрямована на зниження податкового тягаря та виходу з тіні. Проте, обов’язковою умовою виходу з кризи є скоординована 
діяльність всіх органів влади, що в нинішніх політичних умовах здається майже неможливим. 
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Экономический кризис в Украине находится в активной стадии, что актуализирует необходимость повышения эффективности 

развития социально-ориентированной рыночной экономики, которая все в большей мере определяется состоянием использования 
трудового потенциала, ростом роли и значения человеческого капитала как определяющего элемента расширенного воспроизводства 
товаров и услуг. Это, в свою очередь, требует трансформации системы мотивации персонала предприятия, обеспечения ее адекватности 
современным реалиям хозяйствования в условиях кризиса. 

Теоретические и практические аспекты мотивации персонала рассматривались в работах психологов, социологов, экономистов, 
управленцев. Значительным вкладом в изучение данной проблемы являются работы зарубежных и отечественных авторов: К. Альдерфера, 
Ф. Герцберга, Э. Лоулера, Д. МакКлеланда, А. Маслоу, Д. Богини, В. Гриневой, М. Дорониной, А. Еськова и др. 

Отдавая должное научной и практической значимости трудов вышеназванных авторов, необходимо отметить, что определенный круг 
задач, связанных с научно-практическими аспектами мотивации персонала предприятия в условиях кризиса, не достаточно сформирован и 
требует дальнейшего развития. 

Целью статьи является обоснование научно-практических рекомендаций относительно мотивации персонала предприятия в условиях 
кризиса.  

В условиях кризиса действия высшего руководства предприятия в области управления персоналом должны быть оперативными и 
эффективными. Содержание этих действий может быть представлено тремя блоками (рис. 1). 

 

 
Анализ показал, что одним из основных антикризисных приоритетов является снижение затрат на персонал, в то время как 

будущая организационная жизнеспособность требует реструктуризации и создает дополнительную напряженность в коллективе [1]. Кроме 
того, процесс сокращения ведёт не только к большим разовым финансовым затратам, предусмотренным положениями КЗоТ, но, в первую 
очередь, к ухудшению социально-психологического климата, возникновению конфликтов в коллективе. Отсюда – снижение мотивации, 
производительности, текучесть кадров и т.д. Это должно побуждать к использованию других способов сокращения персонала, например, 
возможно ориентироваться на реорганизацию рабочих мест, естественную утечку или недирективные (нежесткие) формы сокращения.   

Снизить затраты можно также отменив компенсации, не связанные с результатом деятельности (премии к отпуску, за выслугу лет, 
оплату санаторно-курортных путевок), а часть этих средств направить на премирование ключевого персонала. При этом необходимо 
учитывать, что люди достаточно лояльно воспринимают отмену вариативного социального пакета и дополнительных выплат. 

С точки зрения управления персоналом кризисная ситуация сложна тем, что персонал, теряя уверенность в успешности 
осуществляемых изменений, оказывается вовлечен в обсуждение слухов, поэтому одним из элементов антикризисной программы должна 
стать разъяснительная работа с персоналом, в соответствии с которой информация должна содержать [2]:  

характеристику ситуации, в которой находится предприятие;  
наиболее вероятный вариант развития событий в случае, если не будут приняты антикризисные меры;  
запланированные меры по преодолению кризиса и ожидаемые результаты от их реализации;  
программу вывода предприятия из кризиса и роль сотрудников в ее успешной реализации. 
При этом информация должна быть адресной, то есть соответствовать по форме и содержанию той категории и группе персонала, 

для которой она предназначена. 
В кризисный период особое внимание следует обратить на неэффективные затраты времени. Причина может быть в том, что перед 

сотрудниками не корректно поставлены цели, либо объем задач недостаточен. Решением данной проблемы может стать планирование 
рабочего времени. С этой точки зрения для всех видов деятельности, которые предполагают циклические операции, формулируется 
стандарт. За основу берется деятельность сотрудников, которые имеют самый высокий уровень результативности. Объем их работы при 
выполнении определенного круга операций умножается на поправочный коэффициент, учитывающий средний уровень сотрудников. При 
этом, как показывают исследования [3, 4], стандарт корректно устанавливать выше среднего, но существенно ниже лучшего результата. 
Данный стандарт является ориентиром при определении уровня заработной платы. На выполнение какой-либо операции закладывается 
определенное время. Таким образом, сотрудник за фиксированное время должен выполнить целевой объем работ [3]. 
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Рис. 1. Антикризисные приоритеты в области управления персоналом 
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В бизнесе, особенно в кризисный период, успех во многом определяют правильные люди на правильном месте. Для выявления 
данного соответствия необходимо осуществить оценку работника, которую можно получить с помощью «Карты талантов» [5]. Оценка 
сотрудника осуществляется по двум шкалам — «Компетентность» и «Результативность». В итоге каждый получает свое место на карте. 
При этом выделяется группа наиболее компетентных и результативных работников («золотой фонд» предприятия). Параллельно с данной 
работой разрабатывается «Карта ключевых позиций» (в том числе определяются должности, эффективная работа на которых особенно 
важна для предприятия). Затем проводится оценка того, в какой мере ключевые должности предприятия заняты работками из «золотого 
фонда». Главное, чтобы «Карта талантов» максимально совместилась с «Картой ключевых позиций» [5].  

Все важнейшие шаги, касающиеся управления персоналом в условиях кризиса, целесообразно представить в единой схеме 
поведения предприятия (рис. 2). 

 

  
В условиях кризиса задачи управления персоналом вынужденно трансформируются. Особенности их реализации связаны с 

ограниченностью финансовых средств, неизбежностью организационных мер, связанных со свертыванием ряда программ социального 
развития, сокращением численности персонала, повышенной социально-психологической напряженностью в коллективе. В такой ситуации 
особое значение приобретает нематериальная мотивация. 

Анализ литературных источников [6, 7, 8] позволил определить совокупность существующих инструментов и технологий в рамках 
системы нематериальной мотивации персонала, направленных на выявление и использование внутренних побуждений и целей работника 
для достижения стратегических целей предприятия. Выбор этих инструментов и технологий зависит от множества факторов: статуса 
работника, форм организации труда, требований, предъявляемых к результатам выполняемой работы, состояния нормирования труда и 
учета трудовых затрат, особенностей технологического процесса, конкретной социально-экономической ситуации и прочих. 

Цели системы управления персоналом, актуальные в кризисный период 
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Рис. 2. Поведение предприятия в условиях кризиса 
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В связи с этим рассмотрим совокупность инструментов нематериальной мотивации персонала предприятия, соответствующих 
современным требованиям науки и практики хозяйствования, характеризующуюся ситуативностью использования в условиях кризиса и 
тесной взаимосвязью с миссией, целями предприятия, компонентами его внутренней среды, факторами прямого и косвенного влияния 
внешней среды (рис. 3). 

 

 
Следует учитывать, что современное предприятие – это сложный и многоуровневый механизм, успешная работа которого прямо 

зависит от того, как организована его структура, внутренние и внешние информационные потоки, а также от того, насколько чётко 
поставлены задачи и согласована работа подразделений. В условиях кризиса на предприятии важно сократить дистанцию между 
сотрудником и руководителем, регулярно осуществлять обратную связь (в том числе посредством коротких ежедневных совещаний). 
Этому может способствовать и определённая корпоративная культура, в которой принято обсуждать проблемы, генерировать идеи [5, 9]. 

В условиях кризиса руководство, в ходе подбора вариантов нежестких форм сокращения персонала, имеет возможность 
использовать различные инструменты управления временем своих сотрудников. При этом удовлетворяется одна из первичных 
потребностей человека, а именно, потребность в безопасности, поскольку сотруднику дается возможность самостоятельно определить 
время сокращения своего рабочего дня либо индивидуальный график работы под изменившийся объем обязанностей и т.д. Таким образом, 
сотрудник ощущает себя не просто элементом системы, а личностью, являющуюся частью организации, а сложившиеся усложнившиеся 
условия воспринимает как временные. 

Учет психологических аспектов мотивации персонала предприятия предполагает активное использование совокупности 
психологических механизмов, технологий, процедур, принципов их применения и закономерностей функционирования человека с целью 
оптимизации эргономических, организационных, информационных, гигиенических предпосылок деятельности персонала предприятия в 
условиях кризиса. При этом большое значение приобретает достижение управленческой эмпатии, то есть способности руководителя 
проникать в духовный мир своих подчиненных и адекватно определять свою позицию в конкретных ситуациях общения посредством 
управленческой рефлексии, то есть способности руководителя видеть самого себя глазами своих подчиненных и опережающими темпами 
определять их реакцию на свои прогнозируемые действия. Заслужив доверие персонала легче претворять в жизнь даже самые суровые 
меры по выходу из кризиса. 

Таким образом, рассмотренные рекомендации относительно мотивации персонала в условиях кризиса основываются на научно-
практических положениях антикризисного управления и управления персоналом, что дает возможность синтезировать накопленный опыт в 
области решения данной проблемы для его дальнейшего ситуационного применения. 

Направлением дальнейших исследований должна стать разработка методики и критериев, необходимых для оценки эффективности 
различных инструментов мотивации персонала в условиях кризиса. 
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Джур О.Є., к.т.н., доцент, Дніпропетровський Національний Університет ім. Олеся Гончара   ⋅ 

 
Постановка проблеми. Забезпечення ефективного функціонування інноваційної моделі розвитку - це одна із найважливіших 

складових процесу підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки та національної безпеки держави. 
Саме сучасна космічна діяльність високо розвинутих держав спрямована на економічний та науково-технічний розвиток, 

розв’язання глобальних проблем людства, в тому числі проблем безпеки, і характеризується новими завданнями щодо використання 
космічної техніки і технологій для забезпечення сталого розвитку. 

Незважаючи на великі потенційні можливості народного господарства України процес побудови інноваційної структури 
відбувається повільно, а сама інноваційна структура є функціонально неповною, недостатньо розвинутою. 

Міжнародний суспільний розвиток характеризується формуванням основ шостого технологічного укладу. Розвиток цього укладу 
тісно пов’язаний із інтенсивним розвитком глобальних інформаційних мереж, нанотехнологій, енергетики, авіації, використанням водню та 
нетрадиційних джерел енергії, отримали поштовх  космічні дослідження та технології.. Ці зміни комплексно впливають на все 
суспільство і приводять до значних перетворень виробничої і духовної сфери життя людини.  

Дослідження ефективності функціонування підприємств космічної галузі, їх статичних та динамічних складових 
необхідно з точки зору відзеркалення процесів успішності побудови інноваційної моделі розвитку в Україні. 

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Ступінь забезпечення та функціонування організаційної 
складової механізму використання та відновлення потенціалу підприємств космічної галузі через механізм науково-технічного 
співробітництва визначена високим науково- практичним запитом цих досліджень.  

Теоретичні форми конкуренції, її форми, чинники конкурентних переваг, а також проблеми забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств висвітлені в працях таких вітчизняних вчених, як Л. Антонюк, В.Кожевнікової, А.Мокія, 
Л. Піддубної, С. Писаренко, А. Поручника, С. Соколенка,О. Сомової, О. Сумець, В.Чужикова, М. Школьного, а також 
зарубіжних науковців: М.Вебера, С.Гареллі, Р.Карбау, П.Кругмана, Р.Левіна, А.Маршала, М.Портера, Р.Райха, Д. Рікардо, Дж. 
Сайкса, А.Сміта, Р.Фатхутдінова, Ф.Хайєка, Й.Шумпетера та багатьох інших. Питання конкурентоспроможності суб’єктів 
космічного ринку послуг та науково-технічного співробітництва в космічній галузі, обгрунтування пріоритетних напрямів 
державної політики у цій галузі знайшли своє відображення в працях  В. Горбуліна, А.Гайдачука, В.Кривцова, В.Колесника, С. 
Конюхова, Е. Кузнєцова, Ю. Мошненко, У. Письменної, А.Шевцова, Л. Федулової та інших. 

Метою даної  роботи є дослідження стану використання освітнього та наукового потенціалу, насамперед вищих навчальних 
закладів, у сфері інформаційно-комунікаційних, високих наукоємних технологій, а також інформаційних ресурсів системи науково-
технічної та економічної інформації, зокрема бази даних технологій, науково-технічних досягнень за допомогою підприємств та організацій 
зайнятих  науково-технічним співробітництвом у космічній галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна визнана космічна держава, повноправний партнер на ринку космічної 
продукції та послуг.  

Космічна діяльність України забезпечує їй гідне місце серед невеликої кількості держав світу, які мають можливість створювати 
ракетно-космічну техніку у замкнутому циклі. Виконання космічних програм в Україні дозволило зберегти науковий та виробничий 
потенціал в інтересах національної економіки та безпеки, сформувати пропозицію для внутрішнього та зовнішнього ринку країни. В цьому 
їй допомогли програми науково-технічного співробітництва із різними країнами.  

На сьогодні у склад космічної галузі більше 40 підприємств і організацій (заводи, КБ, проектні та проектно-дослідні інститути, 
центри спостереження та управління), продукцію яких можно умовно представити за допомогою рис. 1. 

На сьогоднішній день космічна діяльність в Україні здійснюється за допомогою різних нормативних актів України, двохстороніх 
міжнародних договорів, багатосторонніх міжнародних договорів, договорів із міжнародними організаціями. 

Особливо можна виділити науково-технічну співпрацю, яка здійснюється у вигляді сумісних програм науково-дослідних і 
проектний-конструкторських робіт шляхом об'єднання наукових, фінансових і матеріальних ресурсів, створення сумісних науково-
дослідних груп фахівців або організацій. 

Найбільш раціональними і ефективними формами цієї співпраці є  створення загальних науково-дослідних центрів, бюро, 
лабораторій для використання новітніх науково-технічних ідей, конструювання, маркетингових досліджень і техніко-економічних 
розрахунків; спільні експерименти в області вдосконалення діючої техніки і технології з метою поліпшення техніко-економічних 
показників роботи фірми; сумісні дослідження і вивчення зарубіжного досвіду в області організації виробництва і праці;  поточна 
координація і консультації з питань науково-технічної політики; організація підготовки висококваліфікованого дослідницького персоналу. 
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Особливо важливим для науково-технічної співпраці є аналіз її ефективності. Ефективність отриманих наукових результатів 
розглядається в декількох аспектах. 

 

 
 

Рис.1. Типова продукція підприємств космічної галузі 
 

Теоретична цінність полягає в методах вирішення проблеми, областях застосування результатів, впливі на суміжні галузі науки.  
Технічна цінність характеризується рівнем технічних характеристик (надійності, довговічності, продуктивності і т.п.), 

конкурентоспроможністю, значенням для співпраці країн і фірм.  
Прикладна цінність виражається в можливості і сферах застосування результату в народному господарстві або на фірмі, масштабах 

впровадження, наявності побічних результатів. Перспективність заходу оцінюється часом, протягом якого можна ефективно 
використовувати результат. 

Економічна ефективність впровадження результатів, визначається чистим ефектом (прибутком), термінами окупності, 
конкурентоспроможністю за економічними показниками національного і світового рівня. 

Ефективність науково-технічного співробітництва в космічній галузі та її вплив на конкурентоспроможність підприємств 
народного господарства України розглянемо через організаційний аспект формування роботи і завдань. 

Національне космічне агентство України (НКАУ) - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який 
забезпечує реалізацію державної політики в області космічної діяльності, розробляє разом з міністерствами, іншими центральними 
органами виконавчої влади та НАН України Загальнодержавну (Національну) космічну програму України, здійснює керівництво 
дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за стан її розвитку. 

Загальнонаціональна цільова науково-технічна космічна програма України на 2008 – 2012 роки є четвертою космічною програмою 
України і третьою, затвердженою законом, яка покликана забезпечити рівень космічної діяльності, необхідний для розв’язання нагальних 
проблем у сфері безпеки держави, впровадження високих технологій, а також підвищення рівня науки і освіти . Перед прийняттям 
Програми її проект пройшов експертизу, що проводився на правовій основі та будується на чинниках , закріплених законами України, 
указами Президента України, актах Кабінету Міністрів України, двосторонніх міжнародних договорах України. Експертиза була проведена 
Експертною Радою, створеною згідно з розпорядженням Президії НАН України [1]. 

Програма включає взаємопов’язані цільові програми, що представлені у табл. 1. 
Таблиця 1 

Загальнонаціональна цільова науково-технічна космічна програма України на 2008 – 2012 роки 
№ п/п Назва цільової програми Завдання 
1 Наукові космічні дослідження Вивчення Землі та навколоземного простору, дослідження в 

області космічної біології та фізики невагомості,  
астрономічні та астрофізичні наземно-космічні проекти 

2 Дистанційне зондування Землі Розвиток національної системи спостереження Землі «Січ», 
створення систем космічного моніторингу та 
геоінформаційного забезпечення в інтересах широкого кола 
споживачів 

3 Супутникові системи телекомунікацій Розвиток національних супутникових систем зв’язку, мовлення 
і передачі даних на основі сучасних цифрових технологій 

4 Розвиток наземної інфраструктури  
навігаційних та спеціальних інформаційних 
систем 

Створення та введення в дію систем космічного навігаційно-
часового забезпечення, збору та обробки геофізичної 
інформації, контролю та аналізу космічної обстановки 

5 Космічні комплекси Модернізація модифікацій вітчизняних ракет-носіїв, розробка і 
запуск космічних апаратів нового покоління 

6 Розвиток базових елементів та прогресивних 
технологій космічної техніки 

Забезпечення нових підходів та технічних рішень, високих 
функціональних характеристик національних космічних систем 

7 Розвиток дослідно-експериментальної та 
виробничої бази галузі 

Підтримка у належному стані наявної бази, її модернізація, 
використання для виробництва високотехнологічної цивільної 
продукції 

 
Програма виправдано віднесена до категорії науково-технічних і як видно із назв окремих цільових програм  вона забезпечує 

дослідження та створення продукції як цивільного так і оборонного характеру та відповідає цілям економічного, наукового та соціального 
розвитку країни. 

Здійснення завдань Програми стимулює системний розвиток наукоємних технологій, які визначають рівень науково-технічного 
потенціалу країни, їх впровадження у виробництво цивільної продукції, розвиток інноваційної моделі економічного зростання, а також 
вітчизняної науки.  

Продукція підприємств космічної галузі 

Цивільна продукція 
- тролейбуси, трамваї 
- трактори, комбайни 
- медична апаратура 
- телерадіоапаратура 
- вітроагрегати 

Послуги 
- телекомунікаційні 
послуги 
- дистанційне 
зондування Землі 
- космічні та геофі-
зичні дослідження; 
- супутниковий 
зв’язок 

Космічна продукція 
- ракети-носії; 
- космічні апарати; 
- системи управління; 
- радіотехнічне 
обладнання 
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Поточний стан космічної діяльності засвідчує, що космічна галузь України є однією з не багатьох, які сприяють поступальному 
розвитку економіки держави, підтримці науково-технічного потенціалу, виходу на міжнародні ринки високотехнологічної продукції. За 
щорічним показником із надання пускових послуг Україна посідає 3 – 5 місця у світі. 

Позитивним наслідком є зосередження зусиль на ключових пускових проектах, забезпечення мінімально необхідного рівня 
розробок та льотних випробувань нової космічної техніки, яка відповідає світовим стандартам і вимогам користувачів та є необхідною 
умовою присутності на міжнародних ринках. Реалізація унікального міжнародного проекту – програм ракетно-космічного комплексу 
морського базування “Морський старт” і “Глобалстар”, які розраховані на застосування вітчизняних ракетносіїв “Зеніт” і “Циклон”, де 
Україна із 22 базових технологій володіє 17 також  є  прикладом, що лише підкреслює необмеженість можливостей щодо співпраці різних 
країн за актуальними напрямками.  

Одним із головних питаннь для нас також є не тільки запуски КА але й ефективне використання космічної інформації, що і 
передбачає міжнародна кооперація моніторинга земної поверхні. 

Позитивним прикладом співпраці є робота спільного українсько-російського підприємства «Космотранс», що дозволяє 
експлуатувати конверсійну ракету SS- 18 під назвою «Дніпро», запущено 35 штучних супутників землі. 

Однак через недостатнє фінансування З(Н)КПУ та інші причини не виконувався міжнародний проект «Інтербол-Прогноз», не 
виконано в повному обсязі науково-прикладну програму використання даних проекту «Січ-1М», затягуються терміни виконання проекту 
«Січ-2». Не виконувалась низка проектів з напрямів забезпечення оборони і безпеки, перспективних досліджень в галузі нової космічної 
техніки, фундаментальних космічних досліджень, а також проектів з комерціалізації та впровадження космічних технологій. 

Особливість фінансового забезпечення національних програм різних країн світу показує, що приблизно наполовину вони 
фінансуються державою, решта – комерційні джерела. На світовому ринку космічних послуг щорічно обсяг комерційних космічних 
проектів становить близько 110 млрд. дол. США, а бюджетних програм ― близько 70 млрд. дол. США. Такі ж структурні тенденції 
спостерігаються і на Україні при неповному державному фінансуванні. 

Негативним наслідком недостатнього фінансування Програми є неможливість забезпечення користувачів безперервною 
інформацією з вітчизняних космічних засобів, невиконання перспективних розробок, відтягування участі України в престижних 
міжнародних космічних проектах. Збереження таких тенденцій може призвести до поступового згортання космічної діяльності як на 
міжнародних ринках космічних послуг, так і у використанні космічних технологій в інтересах розвитку економіки та науки України. 

Концепція реалізації державної політики України у сфері космічної діяльності на період до 2030 року передбачає поглиблення 
стратегічного партнерства з Російською Федерацією і Бразилією, виконання спільних науково-технічних програм з регіональними 
економічними угрупованнями (СНД, ЄС) і потужним державами - регіональними лідерами (США, Китаєм, Індією) за рахунок участі в 
міжнародних програмах і реалізації престижних власних проектів. Планується створення Національної системи геоінформаційного 
забезпечення, як частини європейської Глобальної системи космічних спостережень в інтересах збереження навколишнього середовища та 
безпеки «GMES» і Глобальної системи систем спостереження Землі з космосу «GEOSS», а також активізація співробітництва в Глобальній 
системі спостережень за морями й океанами «GOOS».Поряд з цим, НКАУ, спільно зі структурними підрозділами Національної академії 
наук України, входить до складу Європейської міжнародної системи просторових даних «INSPIRE», взаємодіють з Європейським 
космічним агентством, космічними агентствами Російської Федерації, Німеччини, Франції, країн-членів СНД та інших країн ( всього 
більше 20-ти) [2]. 

Одним із активних учасників ринку космічних послуг є Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. 
Янгеля», яке приймає активну участь в науково-технічному співробітництві та виконує науково-технічні та проектно-конструкторські роботи 
за наступними напрямами: 

1 . Здійснення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в галузі створення ракетно-космічної, спеціальної військової 
техніки та об'єктів іншого технічного призначення, необхідних для економіки України.  

2. Авторське супроводження та нагляд за продукцією в галузі ракетної та ракетно-космічної, спеціальної військової техніки, 
промислової продукції.  

3. Розробка пропозицій щодо науково обґрунтованої технічної політики НКАУ в галузі створення конструкційних матеріалів і 
технології їх використання.  

4. Проектування, впровадження і авторське супроводження енерговиробничої екологічної продукції, обладнання для атомної, 
медичної та харчової промисловостей, електротранспортного, енергетичного та сільськогосподарського машинобудування.  

5. Участь у створенні систем сертифікації космічної техніки, проведення сертифікаційних випробувань ракет-носіїв, космічних 
апаратів та рушійних установок.  

6. Розробка, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної 
інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегменту супутникових систем  

7. Виробництво промислової продукції та товарів народного споживання.  
Основні показники науково-технічної діяльності ДП «КБ «Південне» представлені в таблиці 2. 
За останні роки спостерігається  збільшення кількості закінчених наукових робіт і науково-технічних розробок на на створення і 

вдосконалення нової техніки, більшість із яких відповідає світовому рівню, деякі перевищують світовий рівень. Ці розробки впроваджено на 
власному підприємстві,в країнах СНД, в країнах далекого зарубіжжя (крім країн СНД). 

Таблиця 2 
Основні показники науково-технічної діяльності ДП «КБ «Південне»  

№ п/п Показник на 
01.01.08р.  

на 
01.01.09р.  

на 
01.01.10р.  

1. Кадровий склад (осіб)     
1.2. Загальна чисельність працюючих  4394 4228 4514 
1.8. Обрано фахівців організації членами іноземних академій та 

міжнародних наукових товариств  2 5 3 

2. Джерела фінансування науково-технічних робіт (млн.крб./%)     
2.1. Загальний обсяг фінансування науково-технічних робіт за рахунок всіх 

джерел  Х Х Х 

2.2. із них - за рахунок Держбюджету  17,10% 32,56% 22,3% 
2.3. Бюджету місцевих рад  - - - 
2.4. договорів із замовниками, всього  А А А 
2.5. в тому числі - із замовниками з України  7% 41% 85% 
2.6. близького зарубіжжя (країн СНД)  36,6%  2% 33,18% 
2.7. далекого зарубіжжя (крім СНД)  22,32% 30,1% 9% 
2.8. інших джерел  34,1%  31,2% 0,58% 
2.9. Із загального обсягу - фінансування на науково-технічні програми та 

проекти  В В В 

2.10. іноваційний фонд  - - - 
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ДП «КБ «Південне»  визначає і реалізує напрямки  своєї науково-технічної діяльності, як здійснення науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт в галузі створення ракетно-космічної, спеціальної військової техніки та об'єктів іншого технічного призначення, необхідних 
для економіки України 

У тісній співпраці із виробничими підприємствами та проектними організаціями співпрацюють різні ВУЗи України. Прикладом 
цього є Дніпропетровський Національний університет та його фізико-технічний факультет, який багато років здійснює кадрову підготовку 
фахівців для космічної галузі. 

Протягом функціонування факультету його досвідчені фахівці створювали наукові засади для розвитку ракетно-космічної галузі та 
інших галузей народного господарства, відбулось становлення наукових шкіл факультету. Фізико-технічний факультет активно співпрацює 
з провідними підприємствами і установами ракетно-космічної галузі, з якими укладено угоди щодо проведення наукових досліджень і 
розробок та договори про науково-технічне співробітництво. Структурні підрозділи ФТФ відображають рівень співпраці із підприємствами 
галузі.Факультет використовує у навчанні матеріальну базу та досвід фахівців базових підприємств і установ, де функціонують 8 філій 
кафедр: 

- у ДКБ „Південне” працюють 3 філії від кафедр проектування і конструкцій ЛА, двигунобудування, систем автоматизованого 
управління; 

– на ВО „Південний машинобудівний завод” працюють філії від кафедр енергетики і технології виробництова; 
– у ДКБ „Дніпровське” – філія від кафедри систем автоматизованго управління; 
– В УкрНДІ „Технології машинобудування” – філії кафедр технології виробництва та радіоелектронної автоматики. 
Студенти фізико-технічного факультету проходять технологічну практику на ВО „Південний машинобудівний завод”, 

машинобудівних підприємствах, підприємства енергетики та зв’язку. Це свідчить про відновність  процесу забезпечення кадрами  
У 2009 році на факультеті велися дослідження за 13 держбюджетними темами, які передбачають дослідження як для цивільної так і 

для оборонної сфери. 
Студенти факультету, які отримали диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки, можуть продовжити освіту за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр(с; м) за спеціальностями: проектування та виробництво ракетно-космічних літальних 
апаратів (с, м); двигуни та енергоустановки літальних апаратів (с, м); нетрадиційні джерела енергії (с, м); автоматика і управління в 
технічних системах (с, м); апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення (с); прилади та системи неруйнівного контролю (с, м); 
системи технічного захисту інформації (с); прикладне матеріалознавство (с, м); металорізальні верстати та системи (с, м); робототехнічні 
системи та комплекси (с, м).  

Щорічно проводиться міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос» за 23 напрямками, що включає 
секції орієнтовані не тільки на дослідження космосу, виробництво літальних апаратів, інформаційні технології, але й спрямовані на 
використання космічних технологій в медицині, хімії, екології, спямовані на нетрадиційні ідеі і проекти, економічні дослідження, розробку 
прогнозних сценарієв освоєння космосу. 

Це також свідчить про різногалузеву спрямованість наукових розробок  працівників ФТФ та його партнерів, що сприятиме 
подальшому розвитку сектору  високотехнологічної продукції.  

Здійснення міжнародного співробітництва в космічній сфері допомогає Україні привести галузь у відповідность до європейських 
законів та стандартів. Сумісні проекти дозволяють розширити економічні можливості української космічної галузі в Європі. При 
порівнянні організації роботи підприємств галузі можна відмітити наступні особливості: в Україні значно більше працівників знаходиться у 
впідпорядкуванні до НКАУ ніж в ЄКА; цивільні продукти в більшості випадків не стандартизовані за міжнародними стандартами та 
потребують подальшого розвитку модифікацій; недостатній обсяг маркетингу, мало фахівців зайнятих продажем науково-технічних 
розробок. 

Незважаючи на негативні тенденції на підприємствах космічної галузі виконання міжнародних науково-технічних програм 
дозволило Україні зберегти як техніко-технологічну базу так і кадровий потенціал. Узагальнюючи наведені дані та приклади стосовно 
впливу науково-технічного співробітництва у космічній галузі на конкурентоспроможність підприємств народного господарства можна 
виділити наступне. 

Космічна галузь має достатньо розгалужену виробничо-технологічну підсистему, що формує інноваційну структуру України. 
Міністерство освіти та Міністерство промислової політики здійснює систематизовану реєстрацію завершених технологій, в тому числі 
подвійного призначення, придатних для застосування в інноваційно-інвестиційному процесі розвитку вітчизняного виробництва і продажу 
на міжнародному ринку. Підприємствами галузі забезпечується захист прав інтелектуальної власності, проводиться експертиза науково-
технічних проектів, надаються послуги у сфері метрології, стандартизації, контролю зв’язку за якістю, інформаційно-консультативне 
забезпечення інноваційної діяльності, підготовка, перепідготовка кваліфікації працівників. 

Але залишається повільність створення і розвитку малих інноваційних підприємств, наукових парків, які б сприяли комерціалізації 
розробок у космічній галузі. Вважаю доцільним прийняття в Україні закону, який би зобов’язував ВНЗ створювати вищезгадані 
організаційні форми для комерціалізації власних розробок і створювати додаткові робочі місця і фонди для науковців.  

Фінансово-економічна підсистема інноваційної структури, якій сприяє науково-технічна діяльність у космічній галузі суттєво 
залежить від виробничо-технологічної підсистеми. Спостерігається постійне суттєве недофінансування із держбюджету України, що 
впливає суттєво на результати та терміни виконання проектів та інші соціально-економічні показники. 

При аналізі кадрової складової підприємств космічної галузі виявлена наявність фахівців високої кваліфікації, здатних 
забезпечувати виробництво високотехнологічної продукції.  

Висновки. Розглянутий організаційний механізм науково-технічного співробітництва у космічній галузі засвідчив про наявність 
відлагодженої системи прийняття рішень та її оцінки при створенні високотехнологічної продукції і послуг підприємствами космічної 
галузі і різними науковими організаціями та установами України. Науково-технічне співробітництво у космічній галузі України сприяє 
формуванню основ шостого технологічного укладу в економіці та побудові ефективної інноваційної структури, сприяє процесам 
відновлення всіх інноваційних складових. Показана необхідність комерціалізації перспективних завершених розробок в космічній галузі 
цивільного призначення та негайного застосування нових форм організації для їх використання. 
 
РЕЗЮМЕ  
Розглянутий та оцінений організаційний механізм використання освітнього та наукового потенціалу, насамперед вищих навчальних 
закладів, у сфері інформаційно-комунікаційних, високих наукоємних технологій за допомогою підприємств та організацій зайнятих  
науково-технічним співробітництвом у космічній галузі, виявлені вузькі місця та зроблені пропозиції по покращенню стану окремих 
інноваційних складових. 
Ключові слова: освітній та науковий потенціал, наукоємні технології, інноваційний розвиток 
РЕЗЮМЕ  
Рассмотрен и оценен организационный механизм использования образовательного и научного потенциала, в первую очередь высших 
учебных заведений, в сфере информационно-коммуникационных, высоких наукоёмких технологий с помощью предприятий и организаций 
занятых научно-техническим сотрудничеством в космической отрасли, обнаружены узкие места и сделаны предложения по улучшению 
состояния отдельных инновационных составляющих. 
Ключевые слова: образовательный и научный потенциал, наукоемкие технологии, инновационное развитие 
SUMMARY 
It is considered and appraised the organizational mechanism of the use of educational and scientific potential, first of all higher educational 
establishments, in the field of of informatively-communications, science intensive technologies by enterprises and organizations in a scientific and 
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technical collaboration in space industry, found out bottlenecks and suggestions are done on the improvement of the state of separate innovative 
constituents. 
Keywords: educational and scientific potential, high technologies, innovative development 
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Вступ. Вирішення продовольчої проблеми в Україні – одне з пріоритетних завдань стратегічних орієнтирів економічного і 

соціального розвитку країни. Його вирішення, головним чином обумовлюється рівнем розвитку АПК і його складових – продуктових 
підкомплексів. Підвищення економічної ефективності агропромислового виробництва, раціональне використання природних умов і 
місцевих виробничих ресурсів, поліпшення забезпечення населення продуктами харчування у значній мірі залежить від того, наскільки 
науково обґрунтовано будуть функціонувати, як окремі агропромислові підкомплекси, так і АПК країни в цілому. 

У науковій літературі дослідження питань щодо сутності і функціонування АПК висвітлені в працях Б.М.Данилишина, 
П.Т.Саблука, М.Й.Хорунжого, П.С.Березівського, Є.Й.Майовця, М.К.Пархомця, В.М.Трегобчука. Розкриттю теоретичних і практичних 
проблем функціонування продуктових підкомплексів АПК присвячені наукові праці В.Я.Месель-Веселяка, О.В.Мазуренко, 
Н.Н.Жерноклеєва, P.В.Логоша М.Я.Мойси, H.M.Бурдейної. Водночас хоча ці наукові розробки мають вагому значимість, вони ще 
недостатньо висвітлюють вирішення проблеми формування, розвитку й ефективного функціонування АПК і м’ясопродуктового 
підкомплексу в сучасних ринкових умовах. 

Метою представленої статті є формування цілісної концепції функціонування м’ясопродуктового підкомплексу в системі АПК 
України. 

Основний розділ. В економіці України однією із найбільших і найважливіших галузей є сільське господарство, від рівня розвитку і 
стабільності функціонування якого залежить зростання зовнішнього і внутрішнього ринків, матеріальний добробут, та продовольча безпека 
держави. Крім того, воно сприяє розвитку інших галузей, що постачають засоби виробництва та споживають продукцію сільського 
господарства як сировину, а також надають транспортні, торговельні та інші послуги. Сільське господарство включає дві взаємозв’язані 
великі галузі – рослинництво і тваринництво, які поділяються на підкомплекси, галузі та підгалузі. Його частка в народному господарстві 
країни за загальноприйнятими макроекономічними показниками є високою. Сільське господарство України – друга за значимістю галузь 
після промисловості в структурі формування ВВП і проміжного споживання. На думку В.В.Попової, це становище підтверджується тим 
фактом, що в економічних показниках сільського господарства спостерігаються ті ж тенденції, що й у цілому по народному господарству 
України. Тісний взаємозв’язок показника ВВП й економічних параметрів аграрного сектору дає змогу виявити низку закономірностей 
системного характеру. У першу чергу слід зазначити низький рівень прибутковості сільського господарства, що вимагає активного 
державного втручання [1, c.132]. 

У процесі еволюційного розвитку сільського господарства виникають і формуються певні інтегровані системи, які включають у 
себе міжгалузеві відносини з різним ступенем зв’язків, що є закономірним явищем ринкового механізму господарювання і 
характеризується нерівномірністю розвитку різних галузей суспільного виробництва. В результаті взаємодії сільського господарства з 
переробною промисловістю та завершеністю усіх технологічних процесів агропромислової інтеграції в нашій країні був організаційно 
сформований агропромисловий комплекс (АПК). Сільське господарство є первинною ланкою агропромислового комплексу, а разом із 
харчовою і окремими галузями легкої промисловості становить його основу. Під впливом інтеграційних процесів змінюється сам характер 
виробництва – переважно галузеве виробництво перетворюється в єдиний виробничий процес. Сукупність різних за організаційно-
правовою природою агропромислових формувань є складовими агропромислового комплексу, який є логічним завершенням процесу 
агропромислової інтеграції та організаційним оформленням міжгалузевих зв’язків, що виникають між сільським господарством та іншими 
галузями, підприємствами та установами і перетворюється в єдиний виробничий процес. Методологічною базою функціонування АПК є 
об’єктивна закономірність поєднання сільськогосподарського і промислового виробництв. АПК України є важливою складовою економіки 
нашої держави та головним чинником подальшого розвитку трансформаційних процесів, що відбуваються на етапі входження у світові 
продовольчі структури.  

Окремі дослідники вважають, що становлення АПК стало можливим завдяки науково-технічному прогресові на певному етапі 
розвитку економіки країни, коли в його комлексоформуючих сферах була створена матеріально-технічна база, необхідна для 
функціонування усіх його складових. Органічний взаємозв’язок сільськогосподарського і промислового виробництва є необхідною умовою 
функціонування АПК. Комплексне поєднання основних та допоміжних галузей і виробництв в АПК відповідає вимогам об’єктивних 
закономірностей економічного розвитку і спрямоване на підвищення продуктивності праці в усіх його ланках [2, с.8]. Слід зазначити, що 
аграрна галузь в Україні має загальнонаціональний статус і питання відносно її розвитку варто розглядати як пріоритетне для економічної 
науки [1, с.132]. П.Т.Саблук вважає, що агропромисловий комплекс України – це велике міжгалузеве утворення, органічна частина 
економіки країни, яка включає сукупність галузей, пов’язаних між собою процесом відтворення, основне завдання якого – забезпечення 
продовольчої безпеки країни, оптимальних норм харчування населення України, створення експортного потенціалу сировини і 
продовольства. Важливою складовою АПК є сільське господарство, одиниця валової продукції якого створює умови для виробництва 
більше десяти її одиниць в інших галузях економіки країни [3, с.4]. На думку М.Й.Хорунжого, національний АПК – це інтегрована 
органічна система, частина всього народного господарства, яка базується на взаємодії відтворювального процесу в тих сферах і галузях, які 
мають пряме відношення до задоволення потреб суспільства в продовольчих і непродовольчих товарах, одержаних із сільськогосподарської 
сировини [4, с.38]. Інші автори, під АПК розуміють сукупність галузей і видів діяльності народного господарства, які на основі 
планомірного поділу праці забезпечують виробництво продуктів харчування та інших споживчих товарів сільськогосподарського 
походження, а також засобів виробництва і послуг для сільського господарства і переробних галузей промисловості. Це інтегрована 
органічна система, частина всього народного господарства, яка базується на взаємодії відтворювального процесу в тих сферах і галузях, які 
мають пряме відношення до задоволення потреб суспільства в продовольчих і непродовольчих товарах, одержаних з сільськогосподарської 
сировини [5, с.18]. АПК – це сукупність галузей національної економіки, зайнятих виробництвом продукції, її зберіганням, переробкою і 
доведенням до споживача [6, с.27].  

Отже, послідовна індустріалізація, інтеграція та інтенсифікація аграрного виробництва, посилення його внутрішніх і міжгалузевих 
зв’язків, зокрема зміни у виробничо-технологічних і економіко-організаційних зв’язках, у формах і глибині економічних відносин 
сільського господарства і промисловості об’єктивною мірою призвели до формування національного АПК. 
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П.Т.Саблук вважає, що метою концепції розвитку АПК в довгостроковій перспективі має стати визначення основних напрямів 
формування ефективного і стійкого агропромислового виробництва відповідно до параметрів світового рівня, здатного забезпечувати 
продовольчу безпеку країни, насичення внутрішнього ринку доступним для всіх груп населення якісним продовольством, а промисловості 
– сільськогосподарською сировиною, вирівнювання доходів та інших соціальних параметрів сільськогосподарських товаровиробників з 
подібними показниками в середньому по економіці країни. АПК України повинен виходити на світовий ринок з конкурентоспроможною 
сільськогосподарською продукцією [7, с.14]. На основі цього М.К.Пархомець робить висновок, а ми поділяємо його думку, що формування 
і розвиток АПК мають відбуватися як цілісна органічна система, невід’ємна частина народного господарства країни. Водночас АПК на 
національному і регіональному рівнях об’єднує продуктові підкомплекси, розвиток яких, як законодавчо визнаної пріоритетної сфери 
економіки, спрямовується на гарантування продовольчої безпеки країни та зростання її експортного потенціалу [8, с.11]. Формування та 
подальший розвиток АПК та його складових значною мірою залежить від досягнутого рівня виробництва сировинних ресурсів, їх 
збалансованості з потужностями переробної і харчової промисловості. Саме тому, найважливішою проблемою сучасної аграрної політики є 
зупинення спаду агропромислового виробництва в усіх без винятку галузях, який за останні роки економічної кризи зазнав величезних 
втрат, вирішення продовольчої проблеми держави та досягнення раціональних норм споживання продуктів на душу населення. Для цього 
необхідно створити організаційно-економічні передумови для швидкого виходу галузі з системної кризи. В.М. Трегобчук зазначає, що в 
останнє десятиріччя в Україні “між різними сферами АПК відсутні раціональні організаційно-виробничі взаємозв’язки взаємозбалансовані 
економічні інтереси. Агропромислове виробництво не розглядалось і поки ще не розглядається як єдиний соціально-економічний процес 
інтеграції та координації діяльності підприємств і галузей, що здійснюють виробництво, переробку та реалізацію агропродовольчої 
продукції [9, с.32].  

Таким чином, АПК України є сукупністю різних за структурним підходом міжгалузевим формуванням інтегративного типу, де 
відбувається поєднання сільського господарства з іншими галузями національної економіки, яке працює за схемою “виробництво-
переробка-збут-споживання” і знаходиться на перетині важливих соціально-економічних трансформацій. Проведене реформування галузі 
сприяло становленню ринкових відносин в цій сфері, проте не усунуло остаточно негативних тенденцій, що вимагає подальшої структурної 
збалансованості й ефективного використання ресурсного потенціалу.  

АПК як досить складна виробничо-технологічна і соціально-економічна система складається з множини якісних елементів, частин і 
процесів, що знаходяться в безперервній взаємодії та взаємозв’язку, створюючи її структуру. Для економічних систем, основу яких 
складають виробничі елементи, структура служить базисом їх досліджень. З поглибленням економічних взаємозв’язків, структура АПК 
стає усе більш складною, що дозволяє отримати висновок про неоднорідність розвитку галузей, які формують комплекс. Дане твердження 
викликане тим, що структурні зміни завжди були важливим фактором розвитку АПК, проте на різних етапах їх роль трансформувалася. На 
ранніх етапах формування і розвитку АПК структурні зміни виступали як наслідок або еволюційна складова розвитку. В міру поглиблення 
економічних відносин між АПК та іншими галузями, але й важливим фактором його розвитку. П.С.Березівський і Н.І.Михалюк вважають, 
що структурну побудову АПК не можна охарактеризувати однозначно. Вони виділяють декілька підходів до характеристики структури 
АПК: виробничо-технологічний, територіально-виробничий, організаційно-управлінський, соціально-економічний і продуктовий [5, с.23]. 

Виокремлення структури АПК за різними підходами дає змогу якісно глибше дослідити агропромислове виробництво в науково 
обґрунтованій системі підкомплексів за певними ознаками. Кожен продуктовий підкомплекс є органічною єдністю або частиною АПК 
країни і одночасно важливою складовою соціально-економічною системою територіального розвитку, через взаємодію підкомплексу з 
усією сукупністю галузей АПК і впливом на результати господарської діяльності в країні в цілому і на ефективність економічного і 
соціального розвитку регіону. Від стану розвитку АПК і його складових – продуктових підкомплексів багато в чому залежить розвиток 
економіки країни, її національна безпека, життєвий рівень населення. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового 
виробництва, ефективне використання наявних ресурсів, повноцінне забезпечення населення продуктами харчування багато в чому 
залежить від того, на якому організаційно-методологічному рівні відбувається функціонування галузевих підкомплексів зокрема, так і АПК 
в цілому. Як відомо, організаційний аспект є визначальним чинником функціонування галузі на шляху досягнення кінцевих результатів 
діяльності. Важливість глибини і повноти науково-прикладного опрацювання сутності і ролі АПК, його складових зумовлено об’єктивною 
необхідністю, яка склалася в процесі еволюційного поступу і відіграє величезне значення при вирішенні проблеми конкурентоспроможного 
розвитку агропромислового виробництва.  

Функціонування територіальних АПК як сукупності техніко-технологічних і організаційно-економічних пов’язаних підприємств і 
об’єднань певної території з метою раціонального поєднання ресурсі споживання і продуктів виробництва на основі спеціалізації сприяє 
інтеграційним процесам, створенню ефективних виробництв. Різноманітність конкретних форм агропромислової інтеграції є показником 
якісного поглиблення процесу в даному напрямі, відповідність вимогам ринку. Отже, процеси формування циклу виробництво-переробка-
збут сільськогосподарської сировини в окремо взятій галузі в єдину інтегровану систему в межах територіального розвитку, 
функціонально-галузевої і продуктової структури зумовлює розгляд по окремо взятій (виробленій) структурі зокрема, так і в їх сукупності в 
цілому, що дасть змогу всебічно розкрити, проаналізувати й дослідити ефективність розвитку підкомплексу і галузі. 

На галузевому рівні діють продуктові підкомплекси, які об’єднують підприємства з виробництва якогось одного або низки 
продуктів, що мають схоже економічне призначення. Виділення продуктових підкомплексів надає можливість на рівні макро і мезорівнів 
об’єднати зусилля всіх ланок виробничо-організаційного ланцюга у ефективне виробництво сільськогосподарської сировини і конкретного 
кінцевого продукту харчування на основі інтеграції технологічних зв’язків, міжгосподарській кооперації, концентрації та спеціалізації. 
Кожен підкомплекс має власну, властиву лише йому функціонально-організаційну структуру з притаманними функціям АПК, які мають 
конкретну спрямованість на виготовлення продуктів харчування. 

Розгляд структури АПК України і виділення основних підходів у формуванні окремих продуктових підкомплексів дозволяє нам 
чітко простежити єдність галузевої, територіальної і продуктової складових, де відбувається формування спеціалізованих сировинних зон і 
раціональне розміщення підприємств переробної промисловості, тобто створення на цій основі інтегрованих підприємств з яскраво 
вираженим синергетичним ефектом у кінцевому підсумку господарської діяльності.  

Продуктовий підкомплекс слід розглядати у декількох аспектах. По-перше, як організаційну структуру з взаємодіючими 
елементами: товаровиробники, споживачі, переробні підприємства, інфраструктура і державні органи влади. По-друге, як регульовану 
організаційно-економічну систему, від ефективної діяльності якої залежить забезпечення населення продуктами харчування відповідної 
якості в цілому, і продовольча безпека зокрема. 

Таким чином, продуктовий підкомплекс є одним з найважливіших складових АПК України, завдання якого полягає не тільки в 
забезпеченні внутрішньодержавних потреб у продуктах його переробки, а й у виробництві цієї продукції на експорт. Вирішення цієї 
проблеми тісно взаємопов’язане і, головним чином, залежить від того, наскільки обґрунтовано функціонуватимуть як продуктові 
підкомплекси, так і м’ясопродуктовий підкомплекс зокрема. 

Розв’язання продовольчої проблеми в Україні найбільше залежить від ефективності функціонування м’ясопродуктового 
підкомплексу, який є важливою частиною АПК і в певній мірі визначає рівень забезпечення населення м’ясом, а також соціально-
економічну ситуацію в країні. Його сутність полягає у взаємопов’язаному та збалансованому функціонуванні сукупності різних галузей 
складної інтеграційної системи “виробництво м’яса-переробка-реалізація м’ясної продукції”. М’ясопродуктовий підкомплекс АПК 
охоплює галузі, які забезпечують м’ясне скотарство, систему заготівель та м’ясопереробні підприємства засобами виробництва: м’ясне 
скотарство та кормовиробництво для забезпечення його потреб; галузі, пов’язані із заготівлею, зберіганням, переробкою м’яса і доведенням 
продукції до споживачів. Наявність технологічних та функціональних взаємозв’язків у підкомплексі, що об’єктивно зумовлює необхідність 
розвитку інтеграції виробництва, спрямованої на поєднання економічних інтересів виробників сировини, засобів та предметів праці, сфери 
заготівлі, переробки, зберігання та збуту м’ясної продукції.  
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На думку В.Я.Месель-Веселяка, м’ясопродуктовий підкомплекс – один з складових агропромислового комплексу. Основою його 
формування є галузі тваринництва, що займаються вирощуванням худоби та птиці. До них належать сільськогосподарські підприємства, 
фермерські господарства й особисті селянські господарства, від ефективності функціонування яких залежить діяльність підкомплексу в 
цілому. Переробку тварин здійснюють м’ясопереробні підприємства, а готову продукцію (м’ясо та продукти його переробки) реалізують як 
самі підприємства, так і торговельні організації. Вони юридично не об’єднані між собою, а взаємовідносини будують на основі купівлі-
продажу продукції. Отже, м’ясопродуктовий підкомплекс – це неформальне об’єднання сфер вирощування, переробки й реалізації готової 
продукції в єдиному циклі виробництва сировини, переробки її та доведення до споживачів готової продукції [10, с.3].  

П.С.Березівський переконаний, що м’ясопродуктовий підкомплекс – одна з найважливіших продуктових вертикалей з виробництва 
і переробки продукції тваринництва. Головне функціональне призначення підкомплексу – забезпечення потреб населення в м’ясі та 
м’ясних продуктах. Він становить досить складну поліпрофільну виробничо-організаційну структуру, між окремими елементами якої існує 
тісна взаємозалежність: не можна збільшити споживання м’яса та м’ясопродуктів до раціонального рівня без наявності 
високопродуктивних м’ясних порід, їх повноцінної годівлі, своєчасної і повної переробки живої ваги знятих з відгодівлі тварин і добре 
організованої оптової та роздрібної торгівлі [5, с.118]. М’ясопродуктовий підкомплекс є однією з наймогутніших економічних систем АПК 
країни як за виробничо-технічними характеристиками, так і за обсягом фінансово-грошових ресурсів. Ресурсний потенціал підкомплексу 
має важливе значення для національної економіки країни, забезпечуючи її продовольчу безпеку. Окремі дослідники визначають 
м’ясопродуктовий комплекс, як систему спеціалізованих галузей, пов’язаних з кормовиробництвом, виробництвом м’яса, його 
промисловою переробкою, реалізацією кінцевої продукції, виробничою та соціальною інфраструктурою, що обслуговує ці галузі [6, с.31-
32]. Окремі дослідники вважають, що від рівня розвитку м’ясопродуктового підкомплексу залежить фінансово-економічний стан 
сільськогосподарських підприємств, котрі вирощують худобу і птицю, м’ясопереробних підприємств, а отже, надійне забезпечення 
населення країни м’ясом і м’ясопродуктами – джерелом тваринного білка для задоволення фізіологічних потреб людини. При цьому 
м’ясопродуктовий підкомплекс країни вирішує важливі народногосподарські завдання: по-перше, виробництво м’яса як високобілкового 
продукту; по-друге, забезпечення трудової зайнятості населення і, по-третє, є складовою економіки країни [11, с.75-76]. П.С. Березівський 
вважає, що скорочення виробництва м’яса і м’ясопродуктів одночасно є причиною і наслідком незадовільного функціонування всієї 
продуктової вертикалі. Причина полягає в стрімкому зменшенні відгодівельного поголів’я та хронічному недовантаженні потужностей 
переробки. Наслідок зводиться не лише до погіршання споживання населенням м’яса і м’ясопродуктів, а й до скорочення виробництва в 
галузях АПК, що забезпечують цю продуктову вертикаль необхідними матеріально-технічними ресурсами. Отже, сама структурна 
побудова м’ясопродуктової вертикалі має розцінюватись як обов’язкова передумова вирішення найважливіших питань, що торкаються 
проблем міжгалузевої інтеграції [5, с.118]. 

Починаючи з 90-х років ХХ ст. м’ясопродуктовий підкомплекс опинився у глибокій кризі зумовлений такими головними 
причинами: загальним кризовим станом української економіки, несприятливим диспаритетом цін на сільськогосподарську і промислову 
продукцію, не виваженими заходами держави щодо відходу від регулювання процесу реалізації м’яса, що проявилося у відмові від 
держзамовлення, відсутність цивілізованого ринку збуту продукції, правова незахищеність сільських товаровиробників. Особливо треба 
виділити проблему неврегульованості взаємовідносин між тваринницькими господарствами, м’ясокомбінатами і цехами. Істотно 
підвищилися матеріальні й трудові витрати на одержання продукції тваринництва, внаслідок чого її виробництво збиткове, що в кінцевому 
підсумку замикає коло всіх негативних проблем, які склалися у галузі.  

Слушною є позиція P.В. Логоша, який відзначає, що основними причинами зниження виробництва м’яса можна визначити такі: 
відсутність мотивації у виробників м’ясної продукції, невиправдані майбутні очікування цін і доходів від виробництва та реалізації м’ясної 
продукції, низький рівень державної підтримки й складний процес сертифікації м’ясної продукції при здійсненні експортної діяльності [12, 
с.121]. 

Однією з основних проблем, котра постала перед м’ясопродуктовим підкомплексом – це зниження обсягів і збитковість 
виробництва продукції. Особливо складною є ситуація щодо вирощування великої рогатої худоби. Саме ця галузь вимагає високих 
капітальних витрат для відновлення й організації виробництва (відновлення стада, будівель, обладнання тощо). Враховуючи зростаючі ціни 
на сільськогосподарську продукцію на світових ринках і збільшення споживання м’яса та м’ясопродуктів у країнах, що розвиваються, 
виробництво продукції тваринництва може стати одним із найприбутковіших секторів національної економіки. 

М’ясопродуктовий підкомплекс не задовольняє достатньою мірою потреби населення в м’ясопродуктах. Щорічно імпорт м’ясо 
продукції в Україну з різних країн становить 350-400 тис. т і не завжди кращої якості. В більшості аграрних підприємств в останні роки 
зменшилося виробництво м’яса в зв’язку зі скороченням кількості поголів’я, незадовільною селекційно-племінною роботою і ціновою 
політикою. Питання збільшення виробництва вітчизняної м’ясопродукції можливо вирішити протягом 3-5 років за умови співпраці 
державних структур, аграрних підприємств, особистих селянських і фермерських господарств та переробних підприємств [13, с.18-19]. 

Україна має сприятливі природно-кліматичні умови для виробництва сільськогосподарської продукції. У сучасних умовах 
м’ясопродуктовоий підкомплекс в Україні та світі є одним із основних виробників важливих білкових продуктів, які відзначаються 
біологічною повноцінністю для організму людини. Сучасний етап розвитку виробничих відносин у м’ясопродуктовому підкомплексі 
вимагає розробки дійєвих механізмів і підходів, які б дали змогу підвищити ефективність виробництва, опрацювати і впровадити 
принципово нову модель функціонування цього сектора, з метою стабілізації виробництва, створити сприятливі інвестиційні умови, 
забезпечити конкурентоспроможність на споживчому ринку, забезпечити населення м’ясною продукцією на рівні раціональних норм 
споживання. 

Пріоритет прискореного розвитку м’ясної промисловості зумовлений метою переробки м’яса – виготовлення високоякісної 
продукції широкого асортименту з максимально можливим продовженням терміну зберігання. Реалізація цієї мети дає змогу вирішувати 
соціально-економічні питання на регіональному та державному рівнях. Зокрема, задовольняти різнобічний попит споживачів; розширювати 
ринки збуту м’ясної продукції; створювати запаси продовольства; поглиблювати територіальний поділ праці; поповнювати оборотні кошти 
як м’ясопереробних, так і сільськогосподарських підприємств; сприяти оптимальному режиму роботи всіх ланок технологічного процесу 
інтегрованого виробництва м’яса і м’ясної продукції. Ми вважаємо, що ефективний розвиток м’ясопродуктового підкомплексу можливий 
лише в умовах злагодженої роботи всіх підприємств, пов’язаних із виробництвом, переробкою, реалізацією м’яса.  

Головним завданням м’ясопродуктового підкомплексу України є забезпечення внутрішньої потреби держави м’ясом виключно за 
рахунок власного виробництва: нарощування його обсягів, збільшення експорту та повна відмова від ввезення імпортного м’яса для 
внутрішніх потреб. Нині необхідно об’єднати зусилля держави в особі її керівних органів, а також безпосередніх суб’єктів – виробників 
м’яса, регіональні структури управління та відповідні господарські відомства, пов’язані технологічно з м’ясопродуктовим підкомплексом у 
напрямі досягнення єдиної мети – відродження й виведення м’ясної галузі на передові позиції в світі. Одним з дієвих кроків виходу з 
затяжної кризи є конкурентоспроможний розвиток м’ясопродуктового підкомплексу. 

Формування конкурентного середовища в м’ясопродуктовому підкомплексі України можливе лише за умови збалансованості всіх 
його складових, а саме: 

- підвищення ефективності виробництва (зростання приросту живої ваги (маси) та пошук напрямів зниження його собівартості; 
- модернізація виробництва вирощування тварин; 
- пошук традиційних і альтернативних джерел фінансування і кредитування галузі; 
- вирішення проблеми взаємовідносин між постачальниками та переробниками сировини; 
- політика протекціонізму держави стосовно вітчизняного виробника та стимулювання експорту; 
- визначення єдиних “правил гри” для всіх учасників ринку м’яса. 
Визначаючи стратегію і тактику ефективного функціонування АПК і м’ясопродуктового підкомплексу зокрема, необхідно 

враховувати нові досягнення НТП в агропродовольчій сфері, екологічні й економічні вимоги, особливості сучасної матеріально-технічної 
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бази агропромислового виробництва. Як свідчить світовий досвід, важливим напрямком удосконалення економічних відносин та 
забезпечення еквівалентності товарообміну в м’ясопродуктовому підкомплексі є вертикальна інтеграція, тобто створення інтегрованих 
формувань та професійних об’єднань товаровиробників (асоціацій, спілок тощо). Вони дозволяють суб’єктам господарювання знаходити 
різноманітні способи колективного впливу на ринкову ситуацію, проводити єдину цінову політику в інтересах усіх учасників по ланцюгу: 
виробництво - заготівля - переробка - торгівля. Важливим фактором формування конкурентоспроможного м’ясопродуктового підкомплексу 
України є розвиток ринку м’яса, що передбачає самостійність виробників і створення умов для конкуренції учасників ринку. Збільшення 
обсягу пропозиції м’яса на внутрішньому і зовнішньому ринках за рахунок нарощування його виробництва дозволить поліпшити 
забезпечення населення м’ясом і високоякісними м’ясними продуктами, задовольнити потребу в сировині переробної і харчової 
промисловості, галузей тваринництва в концентрованих кормах, підвищити рівень фінансового самозабезпечення м’ясопродуктового 
підкомплексу України. 

Сучасний стан розвитку м’ясопродуктового підкомплексу вимагає змін у підходах до розв’язання назрілих проблем, опрацювання і 
впровадження принципово нової ефективної моделі функціонування сектора, що забезпечить у короткий термін стабілізацію виробництва і 
подальші передумови розвитку галузі. Для підтримки стабільного виробництва необхідна мобілізація внутрішнього потенціалу 
підкомплексу та обґрунтоване втручання держави у виробничий процес. Необхідність такого регулювання доведена вітчизняними 
науковими розробками й досвідом країн з розвинутою економікою. Поряд із державними заходами щодо стабілізаційних процесів в АПК 
важливе значення має регіональна інтеграційна спрямованість процесів у м’ясопродуктовому підкомплексі. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, національний АПК це одне з найбільших міжгалузевих утворень, що виступає в 
різноманітних організаційних формах і є гарантом забезпечення продовольчої безпеки країни, важливе місце в цьому процесі посідає 
м’ясопродуктовий підкомплекс. Ефективність виробництва м’ясної продукції, рівень забезпеченості нею населення значною мірою 
залежать від розвитку інтеграційних процесів у м’ясопродуктовому підкомплексі, основою яких є раціональна організація закупівель 
сировини, задоволення економічних інтересів галузей, пов’язаних тісними технологічними та функціональними взаємозв’язками. 
Особливої уваги потребують взаємовідносини сільськогосподарських підприємств із сферою переробки, і зокрема у напряму організації 
закупівель, оскільки протиріччя між суб’єктами господарювання останніми роками поглибилися і стали серйозною проблемою на шляху 
подолання кризових явищ в АПК. На сучасному етапі розвитку стратегічний курс м’ясопродуктового підкомплексу повинен чітко 
визначати його цілі, а також методи й засоби їх досягнення за допомогою встановлених законодавчих актів державних органів влади з 
виробниками продукції та переробниками сировини. Головною метою стратегії повинна бути стабілізація м’ясопродуктового виробництва 
та подальший його розвиток. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглянуто сутність, роль і функціонування АПК України. Проведено розгляд структури АПК України і виділено основні підходи у 
формуванні окремих продуктових підкомплексів. Визначено особливості розвитку і функціонування м’ясопродуктового підкомплексу АПК 
України. Запропоновано пріоритети у прискореному розвитку м’ясної промисловості. Автором запропоновано шляхи подальшого розвитку 
м’ясопродуктового підкомплексу АПК України, що полягають у формуванні конкурентного середовища. 
Ключові слова: агропромисловий комплекс, продуктовий під комплекс, м’ясопереробна промисловість 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены сущность, роль и функционирование АПК Украины. Проведено рассмотрение структуры АПК Украины и выделены 
основные подходы в формировании отдельных продуктовых подкомплекса. Определены особенности развития и функционирования 
мясопродуктового подкомплекса АПК Украины. Предложено приоритеты в ускоренном развитии мясной промышленности. Автором 
предложены пути дальнейшего развития мясопродуктового подкомплекса АПК Украины, состоящие в формировании конкурентной среды. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, продуктовый под комплекс, мясопереробатівающая промышленность 
SUIMMARY 
In the article the nature, role and functioning of the agroindustrial complex of Ukraine. A review of the structure of agriculture in Ukraine and the 
basic approaches in the formation of certain food subsectors. The features of the development and operation of meat sector in agriculture of Ukraine. 
An accelerated development priorities in the meat industry. The author suggested ways of further development of meat sector in agriculture of 
Ukraine, which lie in a competitive environment. 
Keywords: agriculture, a grocery subcomplex, meat-processing industry 
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Вступ. Головним напрямом процесу європейської інтеграції є створення єдиного простору: географічного — без кордонів і 

митниць; політичного — з єдиною конституцією; економічного — з єдиними стандартами і нормативами. Процеси глобалізації охопили й 
освітню сферу, сприяючи інтеграції національних освітніх систем.  

Глибинні зміни, які відбуваються в останні десятиліття практично у всіх країнах світу, пов’язані, насамперед, з інноваційним 
характером економіки, що породжує принципово нові вимоги до розвитку всіх інституційних елементів суспільства. Змінюються цілі й 
напрями соціальних процесів, формуються нові інститути, механізми їх взаємодії тощо. У зв’язку з цим з’явилось багато різних концепцій, 
які намагаються пояснити специфіку нового етапу суспільного розвитку. Але, на нашу думку, найбільш адекватне відбиття цих процесів 
висвітлює концепція економіки знань. 

Аналіз публікацій. В якості концептуальної основи сучасної економіки знань виступають методологічні дослідження багатьох 
зарубіжних вчених, а саме теорія «постіндустріального суспільства» Д. Бела, інформаційного суспільства Ф. Вебстера, Т. Розака, теорія 
глобальних мереж і потоків М. Кастелльса,  нове прочитання теорії людського капіталу, пов'язане з такими іменами, як Т. Шульц, М. 
Фрідмен, теорія економічного розвитку Й. Шумпетера [9,10]. 

Теоретичним і практичним аспектам становлення економіки знань, реформування системи освіти в цьому контексті, формування 
інтелектуального капіталу присвячено праці багатьох  вітчизняних учених, таких як: В.П. Александрова, Ю. М. Бажал, В.Д. Базилевич, І.О. 
Вакарчук, В. М. Геєць, М. Згуровський, О.А. Кратт, А.А. Чухно  та ін. [1,2,3,4] 

Постановка проблеми. Слід зазначити, що розвиток інтеграційних процесів в області освіти в країнах Євросоюзу обумовлений 
достатньо прагматичними цілями, а саме – необхідністю підвищення конкурентоспроможності європейської економіки на світовому рівні і 
забезпеченням соціальної стабільності,  причому освіта виступає ключовим лементом цієї стратегії. 

Але в умовах економіки знань суттєво змінюється функціональна роль освіти. По-перше, із генератора певних навичок і вмінь, 
транслятора знань освіта перетворюється у безпосереднього виробника знань. По-друге, освіта стає активним учасником трансформації цих 
знань у нові технології, техніку, послуги, продукти тощо. 

Однією з ключових проблем забезпечення розвитку вищої школи України у напрямі інтеграції до європейського освітнього 
простору є пошук і впровадження принципово нових ідей, рішень і механізмів для модернізації змісту і форм навчання, підвищення якості 
підготовки фахівців, забезпечення відповідальності освітніх послуг вітчизняних вищих навчальних закладів європейським і світовим 
стандартам відповідно до умов формування економіки знань, що обумовило мету даного дослідження. 

Результати дослідження. Фундамент інтеграційного процесу у сфері вищої освіти було закладено в 1988 році в італійському місті 
Болонья, де була прийнята «Загальна хартія університетів», в якій були сформульовані наступні принципи[3]:  

- автономність університетів , що забезпечує повну академічну свободу, моральну і інтелектуальну незалежність від політичної і 
економічної влади;  

- інтеграція навчального  процесу в університетах з дослідницькою діяльностю;  
- забезпечення свободи досліджень і викладання;  
- заохочування мобільності викладачів і студентів,  
- політика взаємного визнання наукових ступенів і вчених звань без упередженої думки про національні дипломи.  
Основні завдання розвитку інтеграційних процесів в області освіти, які зафіксовані в Лісабонській резолюції (березень 2000 р.), 

включають: по-перше, офіційне визнання центральної ролі освіти як чинника економічної і соціальної політики і засобу підвищення 
конкурентоспроможності Європи у світовому масштабі; по-друге, радикальний перегляд і модернізацію систем освіти; по-третє, 
перетворення ЄС на економіку, що найдинамічніше розвивається, засновану на знаннях, посилити взаємодію між зайнятістю і розвитком 
людських ресурсів шляхом розвитку високоякісної професійної освіти і навчання, і політикою в області економіки [5].  

Слід особливо підкреслити, що інтеграційні освітні процеси повинні сприяти збереженню культурного багатства і мовної 
різноманітності Європи, заснованої на національних традиціях. Різноманітність в європейських системах освіти і навчання є їх гідністю і 
основою для обміну досвідом і взаємного навчання. У контексті поставлених завдань освіта і навчання стають центральним механізмом 
вирішення економічних і соціальних завдань, особливо в умовах становлення економіки знань.  

При цьому, найважливішим аспектом постає соціальний аспект, а це означає, що прагнення до збільшення 
конкурентоспроможності повинне супроводжуватися прагненням до поліпшення соціальних параметрів загальноєвропейського простору 
професійної і вищої освіти і усуненню прояву соціальної нерівності як на національному, так і на європейському рівні. У цьому контексті 
освіта визнається суспільним благом, відповідальність за яке несуть державні структури.  

Інтеграційні процеси в області освіти в першу чергу стосуються таких основних аспектів, як структура і організація освіти, зміст і 
якість, що формують ідентичність систем освіти і забезпечують їх функціонування,  а також механізм забезпечення зіставності і 
порівнянності дипломів про освіту. Інші аспекти, такі як фінансування і доступність, є похідними від першої групи і більшою мірою 
залежать від економічної, демографічної і соціальної політики в конкретній національній державі.  

Основними соціально-економічними наслідками реалізації концепції економіки знань є, по-перше, формування світового ринку 
освітніх послуг та  міграція висококваліфікованих фахівців, по-друге, необхідність переоцінки ролі навчання впродовж всього життя в 
сучасній економіці.  

Але міграція двояким чином впливає на процес зближення національних систем освіти. Так з одного боку, міграція спонукає 
національні уряди удосконалюваюти систему освіти, орієнтуючись на змістовні і технологічні стандарти країн, визнаних лідерами у вищій 
освіті. З іншого боку, міграція пов'язана з освоєнням іноземними фахівцями рівня компетенцій приймаючої країни. За певних умов, а саме: 
цілеспрямованої політики повернення співвітчизників на батьківщину (наприклад, Китай), добре організованої роботи діаспор (наприклад, 
Таїланд) і ін. дозволяє вносити корективи до діяльності вищих навчальних закладів і досягати розширення робочих місць 
висококваліфікованої праці на батьківщині. 

Для нашої країни важливо адаптувати світовий досвід, не тільки вивчаючи урядові акти і декларації, але і намагатися зрозуміти тих 
людей, які реалізують ідеї самітів і намагаються визначити проблеми майбутнього. Слід звернути увагу на деякі соціальні наслідки 
політики освіти впродовж всього життя в її сьогоднішній неоліберальної інтерпретації. 

По-перше, в даний час освіта протягом всього життя прив'язана виключно до набуття навику і розглядається як спосіб життєвої 
підтримки конкурентоспроможності в глобальній економіці, заснованій на знаннях. Проблема не в недостатньому рівні підготовки 
персоналу, а в браку робочих місць для кваліфікованих працівників.  

По-другє, викликає заперечення методологія збору даних про освіту дорослих, прийнята в Еurostat. Європейські статистичні дані 
обмежені активним дорослим населенням і ігнорують досвід навчання пенсіонерів і літніх людей.  

Відомо, що с початку 80-х років минулого століття університети вимушені були прийняти комерційні моделі розповсюдження 
знань. Кількість студентів збільшувалася, тоді як система освіти відчувала нестачу фінансових ресурсів, що призвело до появи проблеми 
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неефективності, вирішення якої намагаються знайти шляхом стандартизації навчальних планів. На нашу думку, сучасна комерціалізація є 
загрозою традиційним академічним нормам і моралі. 

Вища освіта сьогодні набуває все більш міжнародний характер, хоча більшість студентів ще продовжують здобувати освіту в 
рамках своїх національних систем. В світі існує конкуренція дипломів як експортно-імпортний ринок позиційних благ. Деякі країни є 
експортерами, інші – імпортери, тоді, як третя група, як то Японія і частина Європи представляє збалансований двосторонній обмін. 
Світова ієрархія у вищій освіті структурована трьома чинниками: розподілом дослідницьких можливостей, світовою перевагою англійської 
мови, світовим пануванням США у вищій освіті 

Але слід зазначити, що хоча міжнародними є далеко не всі університети, але всі вони однаковою мірою схильні до процесів 
глобалізації. Проблемою є місце, яке університет займає в цьому процесі: чи є об'єктом або навіть жертвою цих процесів, або активним 
гравцем в світовій конкурентній боротьбі серед провайдерів вищої освіти, або головними посередниками глобалізації. 

При цьому підвищення конкурентоспроможності країни на світовому ринку освітніх послуг тісно пов'язане з підвищенням якості 
вищої освіти. Але існує ряд об'єктивних труднощів у вдосконаленні діяльності вузів з підвищення якості освіти, обумовлені впливом 
зовнішніх і внутрішніх чинників [7]. 

 Серед зовнішніх негативних чинників, насамперед, слід відзначити  дефіцит бюджетного фінансування вищої освіти; нецільову 
мотивацію вступу до вузі; низький рівень оплати праці в бюджетних установах; постійний контроль результатів діяльності навчальних 
закладів в умовах недофінансування, відсутність ринкових сигналів для визначення рівня і якості освіти. 

Внутрішні чинники можна  згрупувати наступинм чином [7]: 
Перша група - це безпосередньо властиві освіті як послуги економічні характеристики а саме: лаг у віддачі коштів, які вкладаються 

в поліпшення якості освіти; збільшення витрат не тільки виробництва, а й споживання в умовах зростання якості освіти, оскільки її рівень 
залежить і від викладача, і від того, хто вчиться. 

Друга група - внутрішньогалузеві: организація праці і низька заробітна плата; критерії і показники оцінки діяльності вузів, не 
зорієнтовані на роботу зі студентами; критерії відбору абітурієнтів; пошук додаткових джерел фінансування. 

Третя група - інституційні: протиріччя між освітніми і економічними цілями університету як соціального інституту; тенденція до 
стандартизації програмно-дидактичних матеріалів на тлі впровадження інформаційних комп'ютерних технологій.ослаблення академічної 
автономії вищих навчальних закладів. 

Незважаючи на всі позитивні моменти співпраці між ЄС та Україною,  потреби національної освіти і науки залишаються досить 
актуальними і вони значно перевищують наявні вітчизняні і зарубіжні ресурси для іі розвитку. За роки незалежності Україна приділяла 
досить мало уваги розвитку вищої освіти та наукових досліджень не тільки у сфері фундаментальних розробок, але й у прикладних науках. 
Це призвело до різкого скорочення ресурсів наукового розвитку в Україні, значного відпливу висококваліфікованих кадрів дослідників і 
викладачів закордон, або в інші сфери трудової діяльності. Крім цього, бракує належного фінансування галузі і реформування  застарілого 
адміністративного та економічного менеджменту й нашого недосконалого законодавства.  

Висновки. На основі виконаного дослідження можна зробити висновки, що співпраця з західноєвропейськими університетами й 
іншими освітніми закладами для України життєво необхідна. Досвід трансформації та модернізації освіти, нагромаджений в країнах ЄС, є 
важливим орієнтиром для реформування української системи вищої освіти.  

Але існує ряд проблем, викликаних невідповідністю поставлених цілей економіки знань і основних процесів в економіці освіти, 
розв'язання  яких дозволить здійснити наступні соціально-економічні перетворення:  

- прискорення інтеграції національних систем освіти в рамках  глобалізації економіки,  
- формування світового ринку освітніх послуг шляхом міграції студентів і фахівців,  
- переоцінка ролі навчання впродовж всього життя, що приведе до вирішення проблем зайнятості та безробіття. 
Саме перехід до економіки знань виступає стимулом до розвитку нового інтенсивного процесу міжнародної інтеграції в освіті. 
Для підтримки конкурентоспроможності української вищої школи необхідно здійснювати цілеспрямовану державну політику в 

області розвитку інтеграційних процесів у вищій школі. Ця політика повинна регулювати зовнішню експансію вітчизняної вищої школи, 
правове і адміністративне забезпечення  інтеграційних комплексів на території країни. 

Активізація всіх організаційно-економічних чинників дозволить оздоровити ситуацію на ринку освітніх послуг, укріпити 
матеріальну і фінансову базу навчальних закладів, створити стимулююче середовище мережевої взаємодії вузів і виробити дієву 
мотиваційну стратегію в галузі, направлену на підвищення якості вищої освіти. 
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Стаття присвячена проблемі розвитку й підвищення конкурентноздатності системи вищого утворення України в рамках евроинтеграции в 
умовах формування економіки знань. 
Ключові слова: конкурентноздатність, система вищоъ освіти 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена проблеме развития и повышения конкурентоспособности системы высшего образования Украины в рамках 
евроинтеграции в условиях формирования экономики знаний. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, система высшего образования 
SUMMARY 
Article is devoted to the development and competitiveness ukrainian higher education  in the framework of European integration in the emerging 
knowledge economy. 
Keywords: competitiveness, higher education system, 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ 
1. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / Ін-т вищої освіти АПН України ; редкол. В. 
Андрущенко, В. Бабак, В. Бакіров, І. Вакарчук, І. Євтух, М. Згуровський та ін. - Київ : Гнозис, 2006 
2. Економіка знань та її перспективи для України: Наук.доп. / В.М. Геєць, В.П. Александрова, Ю.М. Бажал, М.С. Данько, В.В, 
Дем'яненко; Ін-т екон. Прогнозування НАН України. – К., 2005. – 168с. 
3. Згуровський М. Болонський процес : головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України : навч.-метод. вид. / 
М. Згуровський ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т України "Київський політ. ін-т". - Київ : НТУУ КПІ, 2006. - 544 с 
4. Кратт О.А., Дєєва Л.Г. Розвиток вищої освіти: інституційний підхід// Наукові праці Донецького національного технічного університету. 
Серія: «Економічна». – Вип. 34-2 (138). – Донецьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2008. – С.37-41. 
5. Круглашов А. Співпраця України та Європейського Союзу в галузі освіти і науки// Політичний менеджмент. – 2005. - №4(13). – С.115-
126. 
6. Строев В.В. Экономика знаний: влияние на интеграционные процессы в образовании: Монография. - СПб, 2007. -  212 с. 
7. Чухно А. Інтелектуальний капітал: сутність форми і закономірності розвитку // Економіка України. – 2002. - №11. – С.48-55. 
8. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. – М, 1982. 
9. Freeman C. The national system of innovation in historical perspective // Cambridge journal of economics. 1995. - N 19.  

 
 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2010 

 140

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА 
 

Кучко-Бадина В.А., аспирант Институт экономико-правовых исследований НАН Украины  ⋅  
 
Современный этап функционирования национальной экономики характеризуется интенсификацией процессов перехода к 

рыночному типу региональной политики, ориентированной на приоритетное повышение качества и ускорение темпов экономического 
роста. Территориальные различия в историческом наследии, природных условиях и ресурсах создают разные предпосылки развития 
регионов. Ограниченность ресурсов на каждой территории, обуславливает необходимость повышения эффективности их использования и 
воспроизводства. Современный этап трансформаций в Украине характеризуется постоянным увеличением ресурсов вовлекаемых в 
хозяйственный оборот. Поэтому особую актуальность приобретают вопросы оценки, мониторинга и эффективности их использования. 

Вопросам, связанным со спецификой и оценкой эффективности использования региональных ресурсов, посвящены труды 
Василенко В.Н. [1], Пчелинцева О.С. [2], Макаркиной А.В. [3], Максимовой Т.С. [4], Курнышева В.В. [5] и др. Так, Максимова Т.С. [4] 
проанализировала использование трудовых ресурсов региона и сделала вывод о том, что уменьшение затрат живого труда на единицу 
выпуска продукции является основным критерием использования трудовых ресурсов. 

Основной целью исследования является определение роли региональных ресурсов в экономике, проведение оценки и выбор 
критериев, обеспечивающих эффективное использование природных, трудовых и материальных ресурсов Донецкого региона.  

Любая хозяйственная деятельность базируется на ресурсах, представляет собой процесс их использования [2, с. 63]. Ресурсы (от 
франц. ressource — вспомогательное средство) – это денежные средства, ценности, запасы, возможности; источники дохода в 
государственном бюджете. Под экономическими ресурсами принято понимать источники и средства (факторы) обеспечения процесса 
производства и расширенного воспроизводства, которые подразделяются на природные, материальные, трудовые, финансовые, 
информационные. Основными факторами являются: земля, средства труда, предпринимательские способности, научно-технический 
прогресс, формы и методы организации производства, финансовые и информационные ресурсы, материальные и сырьевые источники 
обеспечения процесса производства и расширенного воспроизводства [7, с. 206]. Региональные ресурсы представляют собой определенную 
совокупность экономических ресурсов, которые располагаются непосредственно на данной территории. Как правило, их количество 
меньше, чем экономических ресурсов.  

Говоря об оценке эффективности использования основных ресурсов региона, следует остановиться на сущности понятия 
«эффективность распределения ресурсов», под которой понимают такой уровень организации экономики, при котором общество извлекает 
максимум полезности из имеющихся ресурсов и технологий, и уже невозможно увеличить чью-либо долю в полученном результате, не 
сократив другую. 

Для проведения оценки использования природных, трудовых и материальных ресурсов Донецкой области были рассмотрены такие 
показатели, как производство основных видов промышленной продукции, занятость населения и стоимость основных средств. Были 
рассчитаны базисные и цепные темпы роста, которые позволили определить направление и скорость (интенсивность) использования 
ресурсов, расположенных на данной территории и установить конечные результаты общественного производства [8, с. 116].  

Природные ресурсы – это объекты и силы природы, которые на данном уровне развития производительных сил и их изученности 
могут быть использованы или используются для удовлетворения потребностей человеческого общества в форме непосредственного 
участия в материальной деятельности [3, с. 26]. 

Донецкая область - богатый природными ресурсами регион Украины, которые составляют 12% всех природных богатств СНГ. На 
ее территории в государственном балансе насчитывается 756 месторождений полезных ископаемых с 36 видами сырья 
общегосударственного и местного значения, из них эксплуатируется 355 месторождений с 25 видами минерального сырья. Наиболее 
интенсивно разрабатываются залежи каменного угля, каменной соли, флюсовых известняков и доломитов, огнеупорных и тугоплавких 
глин. 

Повышается нагрузка на природные ресурсы региона. Усиливаются противоречия между потребностями материального 
производства в этих ресурсах и их эффективным использованием. Оптимальным является такой вариант, который, с одной стороны, 
обеспечивает достижение экономических и социальных задач развития региона, а с другой стороны – обеспечивает эффективное 
использование этих ресурсов. В настоящее время для повышения эффективности использования каждого из видов природных ресурсов 
разрабатываются схемы рационального водопользования, землеустройства, лесоэксплуатации и т.д. Основным критерием эффективного 
использования природных ресурсов выступает сохранение качественных характеристик окружающей среды. 

На экономическое положение такого индустриального региона, как Донецкая область, влияет, в первую очередь, ситуация в 
промышленности (см. рис. 2.1). Наличие собственных топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов, близость железорудных 
месторождений Криворожского бассейна, выход к морю, обусловили формирование мощного промышленного комплекса с концентрацией 
отраслей тяжелой промышленности, создание достаточно развитой производственной, научной и социальной инфраструктуры. 

Основными отраслями специализации Донецкой области в национальной экономике являются добывающая и обрабатывающая 
промышленность. 

Динамика промышленного производства в значительной степени зависит от деятельности металлургического комплекса. Чёрная 
металлургия является ведущей отраслью тяжёлой промышленности области, дающей к тому же валютную выручку в конце налаженной в 
области цепочки «уголь — кокс — металл». В свою очередь, последнее звено этой цепочки имеет в области все составляющие этапы 
производства: агломерат, чугун, сталь, прокат, трубы, металлоизделия. 

Металлургический комплекс считается базовым в экономике Донецкой области. Отрасль обеспечивает 45 % областного объема 
реализации промышленной продукции и две трети экспортных поставок. Значительным является вклад предприятий региона в работу 
металлургического комплекса всей страны. За 2007 г. в области было выплавлено 45% чугуна и 46 % стали общего объема стали в Украине. 

В 2007 году мощности по производству чугуна составили 18,2 млн. т., стали – 22,9, готового проката – 15,8 млн. т. Удельный вес 
экспортной продукции во внешнеторговом обороте около 70 %, металлопродукцию области покупают в более чем 50 странах мира.  

На территории области находится большинство предприятий Донецкого угольного бассейна (шахта им. Засядько, 
Красноармейская-Западная, Краснолиманская и др). Разработка запасов Донбасса происходила с востока на запад, поэтому наиболее 
перспективные залежи каменного угля находятся именно на западе (Красноармейск, Доброполье, Угледар). В восточных районах области 
добывают антрацит (Торез, Снежное, Шахтёрск). В 2007 году производственная мощность угледобывающих предприятий составила около 
56 млн. т., балансовые промышленные запасы угля - 14,3 млрд. т, в том числе коксующегося – 7,5 млрд. т.  

Непосредственно с угольной промышленностью связано развитие электроэнергетики, металлургического производства, угольного 
машиностроения. Донецкая область обеспечивает половину общего объема угледобычи Украины и почти три четверти коксующихся углей. 
В отрасли занято 30% всех работников индустрии области и четвертая часть общего объема основных средств промышленных предприятий 
области. 

Коксохимическая промышленность является важным звеном цепочки «уголь-кокс-металл». Донецкая область является 
абсолютным лидером в производстве кокса и количестве коксовых батарей на коксохимических заводах Украины. Сырьём для 
коксохимической промышленности является коксующийся уголь, широко добываемый в области. Побочные продукты производства кокса, 
в том числе фенол, широко используются на предприятиях химической промышленности области. 

В 2007 г. область обеспечила каждую вторую тонну выработанного в Украине кокса, по 46% чугуна и стали, 44% готового угля. 

                                                           
© Кучко-Бадина В.А., 2010 
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Показатели темпов роста производства основных видов промышленной продукции представлены на рисунке 2.1. 
 

 

Рис. 2.1. Темпы роста производства основных видов промышленной продукции в Донецкой области в 1996-2007 гг., % [9-16] 

Как видно из рис. 2.1, в 1999 году в металлургии области был достигнут самый значительный прирост общего объема продукции – 
16 %. Наращивание производства обеспечивалось с 1994 по 2004 год. Этому способствовала благоприятная конъюнктура на внешних 
рынках сбыта. Однако, с 2005 года ситуация ухудшилась. В 2005 г. по сравнению с предыдущим годом выплавка чугуна снизилась на 3,5%, 
стали – на 0,1%, добыча угля уменьшилась на 8%. В частности, расширились экспортные возможности Китая, который за счет ввода новых 
производственных мощностей стал удовлетворять собственные потребности в металле и потеснил остальных экспортеров на рынках Юго-
Востояной Азии, куда поставляли свою продукцию украинские предприятия. В 2006 г. достигнуто увеличение производства основных 
видов металлургической продукции в натуральном выражении: чугуна – на 8,8%, стали – на 6,1%, готового проката – на 4,1%. 

Утрата рынков сбыта и снижение цен в сочетании с ревальвацией национальной валюты в 2005 году и повышение грузовых 
железнодорожных тарифов отрицательно сказались на динамике производства и финансовом состоянии металлургического комплекса. 
Общий объем производства металлургической продукции снизился на 7,3 %. В целом по промышленности области спад составил 7,9 %. 

Трудовые ресурсы – наиболее активный элемент производительных сил. От их функционирования зависит эффективность работы 
каждого отдельного производства и региональной системы в целом. Под влиянием этого ресурса формируются важные зависимости и 
пропорции регионального воспроизводства, и, в первую очередь соотношение живого и материализованного труда в процессе 
региональной динамики. Уменьшение затрат живого труда на единицу выпуска продукции является главным критерием рационального 
хозяйствования [4, с. 81]. 

Человек в системе экономических отношений рассматривается как главная производительная сила. Его трудом, его интеллектом 
создается национальное богатство, преобразуются общественные отношения. Человеческий потенциал сам является важнейшей 
составляющей национального богатства. Трудовые ресурсы выступают как фактор экономического развития, причем все большее значение 
приобретают качественные составляющие трудового потенциала: знания, квалификация, образовательный уровень и т.п. 

Развитие экономики Украины и ее регионов становится невозможным без обеспечения эффективности процесса формирования, 
развития и использования трудового потенциала  - одного из главных факторов производства. Анализ трудовых ресурсов и их динамики, 
является стратегическим для экономики как отдельного региона, так и страны в целом. 

Основополагающий фактор для формирования трудовых ресурсов – демографический. В 2007 году численность населения 
Донецкой области уменьшилась на 22,3 тыс. человек. Число родившихся возросло на 6% по сравнению с 2006 годом и составило 20 тысяч. 
Коэффициент рождаемости увеличился с 8,3 до 8,9 младенцев на 1000 жителей области. Однако возросла и смертность. В 2007 году умерло 
42,4 тыс. человек. Коэффициент смертности увеличился до 18,9 умерших в расчете на 1000 жителей. Продолжительное снижение 
рождаемости привело не только к сокращению численности населения, но и к его старению. Удельный вес детей и подростков в возрасте до 
16 лет в общей численности населения области сократился с 22% на начало 1989 года до 13% на 1 января 2008 года, а доля населения в 
возрасте старше трудоспособного возросла за этот период с 20,9 до 26%. На начало 2008 года численность людей пенсионного возраста 
составила 1178,4 тыс. человек, что вдвое превышает численность детей и подростков.  

В целом по области на 1000 человек трудоспособного населения приходится 640 нетрудоспособных, 427 из которых старше 
трудоспособного возраста. При этом численность населения трудоспособного возраста продолжает сокращаться. Только за последний год 
она сократилась на 26 тыс. человек, а против 1989 года – на 273 тысячи. 

Обращает на себя внимание достаточно напряженная ситуация, которая сложилась на промышленных предприятиях области с 
возрастной структурой работников. Более трети квалифицированных работников машиностроительных, угледобывающих, химических и 
металлообрабатывающих предприятий - это лица предпенсионного и пенсионного возраста. Наблюдается, с одной стороны, общее 
старение трудового потенциала, с другой - существенное изменения структуры подготовки специалистов профессионально – техническими 
учебными заведениями области. Ряд учебных заведений не успевает за потребностями экономики, что приводит к тому, что сегодня на 
рынок труда выходят молодые специалисты, невостребованные на нем. Так, по сравнению с 1995 годом было выпущено втрое меньше 
специалистов металлургического профиля, на треть - горных, на четверть - машиностроительного.  

Таким образом, основными характеристиками трудовых ресурсов Донецкой области являются снижения их абсолютной 
численности и наличие структурно-профессиональных рыночных диспропорций их использования. 

Динамика темпов роста численности работников по отдельным отраслям промышленного комплекса региона показана на рис. 2.2. 
Наблюдается незначительное уменьшение количества работников по отраслям промышленности. Численность занятых не склонна к 
значительным изменениям, т.к. ее динамика определяется темпами прироста населения.  
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Рис. 2.2. Темпы роста численности занятых по видам промышленной деятельности в Донецкой области в 1996-2007 гг., % [9-16] 

Процесс использования трудового потенциала Донецкой области находится в прямой зависимости от состояния промышленного 
комплекса, в свою очередь уровень эффективности использования трудовых ресурсов в значительной степени определяет состояние 
промышленного производства и уровень экономического развития в регионе. 

В целом в регионе наблюдается тенденция снижения численности занятых в промышленности. Если в 1996 году численность 
наемных работников в промышленности составляла 900 тыс. чел., то в 2007 году - лишь 595 тыс. чел. Снижение численности работающих 
составило 305 тыс. чел. или 37,5 %. 

Одним из главных факторов, обеспечивающим устойчивое положение региональной экономической системы в пространстве 
страны, выступают основные средства. Основные средства представляют собой овеществленный, материализованный труд и являются 
одной из составляющих национального богатства. От их состояния зависят перспективы развития экономики как региона, так и страны в 
целом. В состав основных средств входят движимые (машины и оборудование, передающие устройства, транспортные средства, 
инструменты и др.) и недвижимые (земельные участки, здания и сооружения) объекты. Эффективное функционирование региональной 
экономической системы предполагает перманентный характер обновления основных средств, что обусловлено как физическим износом, 
так и моральным старением их отдельных элементов [1, с. 205]. 

Динамика изменения основных средств по отдельным отраслям хозяйственного комплекса региона представлена на рис. 2.3. За 
анализируемый период скорости изменений (цепные темпы роста) основных средств по отраслям промышленности региона имели 
неустойчивый характер: наблюдается как повышение, так и снижение их стоимости. Относительно устойчивая ситуация наблюдается в 
добывающей промышленности. Наиболее активной была скорость изменения в перерабатывающей промышленности, в частности в 
металлургическом производстве. Начиная с 2000 года наблюдается спад активности в воспроизводстве основных средств в 
металлургической отрасли – 79% в 2001 году. Рост имел место в 2006 году до 126,6% в перерабатывающей отрасли и 112,5% в 
добывающей отрасли и в целом по промышленности составил 120%. Однако, в 2007 году наблюдается спад во всех отраслях: до 115,6% в 
металлургическом производстве и 106,3% в угольной отрасли.  

 

 

Рис. 2.3. Темпы роста основных средств Донецкой области в 1998-2007 гг., % [9-16] 

Наибольший среднегодовой темп роста наблюдается в перерабатывающей промышленности, за 10 лет он составил 108,3%, в 
добывающей промышленности этот показатель равен 104,3%. 

Таким образом, интенсивность процессов стоимости основных средств за анализируемый период носила неустойчивый характер. 
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Качество промышленной продукции и ее конкурентоспособность на внешних и внутренних рынках во многом зависит от 
состояния основных средств. Основные средства региона изношены на 54,4 %. Длительная работа черной металлургии «на износ» привела 
к старению её производственного потенциала. Основные средства отрасли изношены на 58,9%. Процесс выбытия устаревшего 
оборудования и замены его новым   за последнее время несколько активизировался. Если в 2005 г. коэффициент обновления основных 
средств был равен 3,6%, то в 2007 г. он составил 11,4%. Коэффициент интенсивности выбытия увеличился с 0,4% в 2005 г. до 0,8% в 2007 г. 

Если в 2005 г. отношение введенных на промышленных предприятиях области новых основных средств к их общей стоимости 
составило 4,7%, в 2006 г. – 6,6%, то в 2007 г. – 8,1%. В металлургии показатель обновления основных средств достиг 11,4%. Однако в 
целом по промышленности, учитывая высокий износ основных средств (54% на конец в 2007 г.), а также необходимость структурных 
изменений инвестированных средств в экономику региона еще недостаточно. 

Материализация живого труда является главной особенностью капитальных ресурсов. Чем выше срок эксплуатации материальных 
ресурсов, тем ценнее живой труд, материализованный в них. Таким образом, продление сроков службы (долговечность) материальных 
ресурсов является основным критерием их эффективного использования. 

Следовательно, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что, задача обеспечения рационального использования 
ресурсов для регионов становится одной из важнейших, а её успешное решение отражается на уровне развития экономики. Распоряжение 
региональными ресурсами должно происходить таким образом, чтобы не только удовлетворять потребности ныне живущих поколений, но 
и сохранять экономический потенциал жизни и деятельности будущих поколений региона. Важной проблемой является определение 
критериев эффективного использования региональных ресурсов. Уменьшение затрат живого труда на единицу выпуска продукции, 
сохранение качественных характеристик окружающей среды, продление сроков службы материальных ресурсов являются главными 
критериями рационального хозяйствования. 

Необходимым условием развития Донецкой области является воспроизводство ее ресурсов. В регионе есть все условия для более 
рационального использования ресурсов на основе стабильного роста объемов материального производства. Поэтому в настоящее время 
важно закрепить и усилить положительные тенденции, которые наблюдаются в промышленном производстве, что отразится на общем 
экономическом положении региона, в частности использовании его ресурсов. 

 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена проблемам развития регионов Украины. Рассмотрен важный и актуальный вопрос оценки и определения критериев 
эффективного использования основных ресурсов Донецкого региона. Сделан вывод о том, что экономическое развитие региона связано с 
повышением эффективного использования ресурсов, расположенных на данной территории. Произведена оценка и определены критерии 
эффективного использования природных, трудовых и материальных ресурсов региона. 
Ключевые слова: регион, ресурсы, эффективность, природные ресурсы, трудовые ресурсы, материальные ресурсы, основные средства, 
валовая добавленная стоимость. 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена проблемам розвитку регіонів України. Розглянуто важливе та актуальне питання оцінки та визначення критеріїв 
ефективного використання основних ресурсів Донецького регіону. Зроблено висновок, що економічний розвиток регіону пов'язаний з 
підвищенням ефективного використання ресурсів, розташованих на даній території. Зроблена оцінка та визначені критерії ефективного 
використання природних, трудових та матеріальних ресурсів регіону. 
Ключові слова: регіон, ресурси, ефективність, природні ресурси, трудові ресурси, матеріальні ресурси, основні засоби, валова додана 
вартість. 
SUMMaRY 
The article is devoted the problems of development of regions of Ukraine. It is consider the important and actual question of estimation and 
determination of criteria of the effective use of resourses of the Donetsk region. A conclusion is done, that economic development of region is related 
to the increase of the effective use of resources, located on this territory. Done estimation and certain criteria of the effective use of natural, labour and 
financial resources of region. 
Keywords: region, resources, efficiency, natural resources, labour resources, financial resources, fixed assets, gross value 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 

 
Кожна країна, вирішуючи проблеми свого розвитку, прагне створити власну модель національної економіки і систему 

господарського регулювання, що дозволяє максимально використовувати її ресурси і конкурентні переваги. Однак необхідно відзначити, 
що в даний час розвиток національного господарства усе більше залежить від впливу зовнішніх факторів, саме тому підсилюється роль 
вивчення  проблеми співробітництва України з країнами ЄС. Україна в даний момент веде пошуки свого місця в європейських 
інтеграційних процесах. Першочерговим завданням є налагодження співробітництва з країнами ЄС, що відіграє головну роль на 
європейському континенті і розширюється за рахунок нових економічно розвинутих європейських держав. Тому проблема економічної 
співпраці України з ЄС стає все більш актуальною. 

Дослідженню питань розвитку світової економіки і процесів міжнародної економічної інтеграції присвячено праці відомих 
вітчизняних і зарубіжних вчених: В.Андрійчука, Б.Балаша, В.Будкіна, В.Геєця, А.Голікова, Б.Губського, Дж. Данінга, М.Кіндлебергера, 
А.Кредісова, П.Кругмана, В.Леонт’єва, Д.Лук’яненка, Ю.Макогона, Дж. Мілля, В.Новицького, Б.Оліна, М.Портера, А.Поручника, 
І.Пузанова, Д.Рікардо, А.Ругмана, А.Румянцева, М.Румянцева, Г.Савіної, П.Самуельсона, А.Сміта, П.Сорокіна, О.Сохацької, Г.Спенсера, 
Я.Тінбергена, А.Філіпенка, Е.Хекшера, Г.Черніченка, Ю.Шишкова, О.Шниркова, М.Янковського та ін. 

Метою статті аналіз та визначення перспективних напрямів співпраці між Україною та Європейським союзом. 
Європейська інтеграція є визначальним чинником зовнішньої та внутрішньої політики держави, яка забезпечить зміцнення 

безпеки та позитивно впливає на відносини України з іншими державами. Інтеграцію України до ЄС проголошено пріоритетним напрямом 
зовнішньополітичного курсу держави. Сучасний стан української економіки і рівень економічного співробітництва з ЄС не приведе ні до 
швидкого вступу України в Євросоюз, ні до її ізоляції у випадку розширення останнього. Наслідки процесу розширення ЄС для України 
будуть головним чином визначатись, з одного боку, внутрішніми інституціональними і структурними перетвореннями в Євросоюзу в його 
розширеному вигляді, стратегією зовнішніх відносин ЄС на східному напрямку, а з іншого боку – здатністю України до ефективних 
інституціональних і структурних перетворень усередині країни.  

Основи зовнішньої політики України, механізм і напрями реалізації європейського вектору визначає низка правових документів. 
Правовою основою відносин між Україною та ЄС упродовж 10 років була й залишається Угода про партнерство та співробітництво, 
підписана в 1994 р., що набула чинності в 1998 р. і започаткувала співпрацю з широкого кола політичних, торговельно-економічних і 
гуманітарних питань. В період з 1994 по 2004 роки в Україні розроблено доволі потужну законодавчу базу євроінтеграційних процесів і 
здійснено вагомі практичні кроки d європейському напрямі (вступ до Ради Європи, приєднання до великої кількості угод, вступ до СОТ 
тощо). Однак багатовекторність української зовнішньої політики, зосередженість переважно на нормотворчій діяльності й ігнорування 
потреб у серйозних реформаторських кроках і, відтак, наочний розрив між декларованими цілями й реальною практикою, який повсякчас 
зауважували європейські лідери й аналітики, викликав їхнє неоднозначне та дедалі обережніше ставлення до перспектив української 
євроінтеграції та відповідну їх оцінку. 

В 2004 році з метою запобігання утворенню нових ліній поділу між розширеним Європейським Союзом і його сусідами, 
розроблено Європейську політику сусідства, уперше окреслену в Повідомленні Європейської комісії «Про ширшу Європу» в березні 2003 
року. Європейська політика сусідства визначає, яким чином ЄС пропонує налагодити тіснішу співпрацю з відповідними країнами.  

В сучасних умовах основою стратегії європейської інтеграції є «Стратегія ЄС щодо України на період 2007– 2013 рр. (ЄІСП)», 
розроблена у рамках Європейської політики сусідства. Мета ЄІСП – наближення країн, раніше охоплених програмою ТАСІС, до норм і 
стандартів законодавства ЄС. Ним передбачено заходи зі стимулювання наближення України до Євросоюзу та з матеріально-фінансового 
забезпечення реалізації стратегії «Посилюючи європейську політику сусідства». 

Дві головні мети ЄІСП: 
1) сприяння економічному та глибшому політичному співробітництву між ЄС і країнами-партнерами;  
2) надання допомоги для використання специфічних можливостей і розв’язання проблем країн, котрі географічно мають єдиний 

кордон з країнами ЄС або географічно близькі до країн–сусідів ЄС. 
У 2009 р. на саміті ЄС затвердив нову модель співробітництва з країнами, що межують з ЄС, – програму «східного партнерства», 

розраховану на Україну, Грузію, Вірменію, Азербайджан, Молдову та Білорусь. Програмою передбачено заходи зі стимулювання 
інтеграційних процесів між цією шісткою пострадянських країн, розташованих у безпосередній близькості до кордонів ЄС, і між ними й ЄС 
у цілому. Це, зокрема, співпраця в енергетичній сфері, створення інтегрованої системи управління кордонами як ефективного засобу 
протидії нелегальній міграції, допомога, спрямована на вирівнювання соціально-економічного розвитку окремих регіонів у самих країнах–
учасницях програми «східного партнерства» тощо. 

Огляд змін, що зазнали за останні 15 років стосунки України з ЄС, дає змогу дійти таких висновків: 
- у стосунках Україна–ЄС наша країна традиційно зорієнтована на обмеження євроінтеграційних зусиль нормотворчою й 
інституційною роботою та активною діяльністю на зовнішньополітичному напрямі. При цьому потреби в реальних внутрішніх 
реформах ігноруються;  
- у стосунках Україна–ЄС можна виділити принаймні чотири великі етапи:  

• перший (1991–1994 рр.) – період обережних кроків назустріч, спрямованих не так на досягнення реального результату, 
як на взаємне «вивчення» й оцінку можливостей і намірів партнера; 

• другий (1994–1998 рр.) – період формування загальної стратегії відносин і розробки принципів взаємодії; 
• третій (1998–2004 рр.) – характеризується з боку ЄС як етап великих сподівань і очікувань, а з боку України – як етап 

формального ставлення до євроінтеграції та створення радше іміджу «євроінтеграційної країни», аніж досягнення 
справжнього результату; 

• четвертий етап (2005 р. – по теперішній час) - з європейського боку можна визначити як етап швидкої зміни надій 
європейської спільноти на розчарування й «утомленість» та зміну чітко окресленого інтеграційного вектору співпраці. 

Економічне співробітництво посідає центральне місце у відносинах між ЄС Україною. Розглядаючи експортні-імпортні операції 
України та ЄС необхідно зазначити, що протягом 2005–2008 рр. імпорт товарів з ЄС до України зростав стрімкіше порівняно з експортом 
українських товарів до ЄС (відповідно в 2,3 разу і 1,8 разу), внаслідок чого від’ємне сальдо з торгівлі товарами між Україною і ЄС 
збільшилось у 5,3 рази – з 1,9 млрд дол. до 10 млрд дол. (68 % загального від’ємного зовнішньоторговельного сальдо України в 2008 р.) 
(рис. 1). У 2008 р. коефіцієнт покриття імпорту товарів з ЄС (28,1 млрд дол.) товарним експортом з України (18,1 млрд дол.) становив лише 
0,643.  
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Рис. 1.  Динаміка сальдо зовнішньої торгівлі України, 1996-2007 рр., млн. дол. США [7] 
 
Високий рівень дисбалансу зовнішньої торгівлі пояснюється не лише низьким рівнем конкурентоспроможності української 

продукції, її високою енергомісткістю, переважанням в експорті України низькотехнологічних товарів (продукції металургійної та хімічної 
промисловості), але й закритістю ринку ЄС для українських виробників, передусім для аграрної продукції та продовольчих товарів. Для 
зменшення диспропорцій у зовнішній торгівлі Україна зацікавлена в спрощеному асиметричному виході на внутрішній ринок ЄС за 
допомогою створення поглибленої зони вільної торгівлі [1]. 

Однак економічна співпраця Украіни з ЄС може привести до загострення конкуренції між українськими виробниками і 
підприємствами нових членів ЄС на єдиному ринку Євросоюзу. Це торкнеться переважно підприємств сектора чорної металургії. Однак 
цей вплив може бути обмеженим - у зв'язку з прийняттям новими членами ЄС європейських соціальних стандартів і норм захисту 
навколишнього середовища.  

Україна може навіть підсилити свої конкурентні переваги в секторах, особливо чутливих до конкуренції по цінових параметрах 
товарів, - адже в нових країнах - членах Євросоюзу підвищиться вартість виробництва. Це створює стимули до перенесення окремих більш 
простих виробництв на територію України. Але навряд чи подібний розвиток можна віднести до сприятливого з погляду довгострокової 
стратегії України. Позиції українських виробників продукції з підвищеним рівнем доданої вартості в коротко- і середньостроковій 
перспективі істотно не зміняться - з огляду на незначні поточні обсяги подібного експорту в країни-кандидати. У довгостроковій 
перспективі вони будуть залежати від досягнення Україною європейських технічних стандартів і європейського рівня якості. 

Щодо позиції українських аграрних виробників на розширеному ринку ЄС, то вони будуть залежати від двох факторів: по-перше, 
від рівня їхньої відповідності стандартам Євросоюзу; по-друге, від тих змін, що відбудуться в його загальній сільськогосподарській 
політиці. У цьому контексті Україна повинна чітко визначитися з пріоритетними напрямками зближення українських і європейських 
стандартів і технічних вимог, застосовуваних у сільському господарстві. 

Співпраця України з ЄС буде активізувати просування вітчизняних виробників на ринки третіх країн, отже, можна прогнозувати 
посилення тиску в плані відкриття українського ринку. Розширення Європейського Союзу виведе його на перше місце як  ринок збуту 
українських товарів і на друге - як джерело українського імпорту. Це значить, що динаміка економічних процесів у ЄС буде досить помітно 
впливати на економічний стан України, з огляду на високий рівень відкритості її економіки. Високий ступінь впливу породжує нові  
підходи до розробки і реалізації економічної політики, з урахуванням тенденцій розвитку світових господарських зв'язків у цілому й 
економічній кон'юнктурі в Європі зокрема. 

Все це дає змогу зробити висновок, що враховуючи відсутність необхідних для євроінтеграції України реформ багатьох сфер 
суспільного життя, запропонована модель «східного партнерства» є сьогодні оптимальним варіантом, що, хоча й віддаляє в часі 
перспективу реалізації європейських намірів нашої держави, однак спроможна слугувати стимулом здійснення реальних кроків у цьому 
напрямі через вступ до Європи шляхом створення зони вільної торгівлі та інших механізмів. 
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РЕЗЮМЕ 
У статті проаналізовано особливості співпраці між Україною та Європейським союзом, розглянуто основні проблеми, запропоновано 
перспективні напрямки активізації співпраці України та ЄС. Визначено, що інтеграцію України до ЄС проголошено пріоритетним 
напрямом зовнішньополітичного курсу держави. 
Ключові слова: Європейський союз, зовнішня політика, вектор інтеграції  
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализированы особенности сотрудничества между Украиной и Европейским союзом, рассмотрены основные проблемы, 
предложены перспективные направления активизации сотрудничества Украины и ЕС. Определено, что интеграция Украины в ЕС 
провозглашена приоритетным направлением внешнеполитического курса государства. 
Ключевые слова: Европейский союз, внешняя политика, вектор интеграции 
SUMMARY 
 In article features of cooperation between Ukraine and the European union are analysed, the basic problems are considered, perspective directions of 
activization of cooperation of Ukraine and EU are offered. It is defined, that integration of Ukraine into EU is proclaimed by a priority direction of a 
foreign policy of the state. 
Keywords: European union, foreign policy, integration vector 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС КАК НАПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
Чижикова О.А.,  к.г.н. доцент, ДонНУ  ⋅  
    
 Дальнейшее развитие человеческого общества возможно по двум вариантам: 
Вариант1 заключается в снижении темпов потребления природных ресурсов и темпов производства за счет «чистых» (безотходных) 
производств 
Вариант 2: снижение темпов изъятия природных ресурсов при сохранении «грязных» производств до уровня устойчивости природной 
среды к антропогенной нагрузке за счет кругооборота веществ. 
    Наиболее реальным направлением развития общества, выживания человечества в целом может и должен стать принцип, обязательный 
для всех: «устойчивое соотношение экологии и экономики – залог самого факта существования человечества».  
   Рыночная экономика, характеризуемая предпринимательской инициативой, весьма существенна для достижения устойчивого развития 
Деловой мир разделяет точку зрения, что экономическое развитие и защита окружающей среды как в настоящее время, так и будущими 
поколениями должны рассматриваться с позиции единства этих двух целей, а не с позиций конфликтного противостояния. 
   Выше изложенное определяет актуальность данной темы. 
Целью данной работы является выявление особенностей развития экологического бизнеса в контексте концепции устойчивого развития.  
   Исследованию данной проблемы посвящены труды Ханса Л., Дрейера Л., Яндыганова Я и других исследователей. 
   Обеспечение устойчивого развития, определяемого как экономический рост с целью обеспечения материальных и духовных 
потребностей как настоящего, так и будущих поколений при сохранении равновесия исторически сложившихся экосистем, сложный, 
многоплановый процесс современного общества. 
   Важной проблемой воплощения концепции устойчивого развития является формирование системы измерений (индексов, индикаторов) 
для оценки этого сложного процесса. 
   Уровень устойчивого развития можно оценить с помощью индекса устойчивого развития, как сумму трех индексов экономического, 
экологического, социального.  
* индекс экономического развития формируется за счет  
   А) индекса конкурентоспособности развития, разработанного организаторами Всемирного экономического форума (World Economie 
Forum), определяется на основе показателей уровня независимости бизнеса от правительства, уровне расходов страны на исследования и 
развитие и т.д. 
   Б) индекса экономической свободы, разработанного интеллектуальным центром фонда Heritage Foundation, определяется на основе 
анализа политики формирования цен, фискальной нагрузки со стороны правительства и др 
* индекс экологического измерения рассчитан Центром по экологическому законодательству и политике Йельского ун-та (США) на основе 
данных о состоянии природных ресурсов, уровне загрязнения природной среды в прошлом и настоящем, усилия страны в сфере управления 
экологической ситуацией и др.    
* индекс социального измерения разработан международной организацией Economist Inteligence и формируется на основе ряда показателей: 
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, средняя продолжительность жизни населения, рейтинг безопасности 
страны и др. 
Сравнительный анализ выше перечисленных индексов по странам мира представлен в таблице 1         

Таблица 1 
Индекс устойчивого развития по странам мира 

      страна индекс экономического 
измерения 

индекс экологического 
измерения 

индекс социального 
измерения 

индекс устойчивого 
развития 

США  5               0,537 45              0,529 14             0,779 12             0,693 
Япония         н/д 30              0,573   8             0,792 21             0,679 
Германия 16              0,510 31              0,569 16             0,776 18             0,685 
Великобритания   9              0,542 65              0,502 17             0,773 26             0,673 
Франция 19              0,438 36              0,552 24             0,754 30             0,640 
Италия 20              0,410 69              0,501 21             0,769 38             0,611 
Россия 91              0,319 33              0,561 81             0,520 80             0,515 
Украина 91              0,319 108            0,447 72             0,554 88           0,508 
   Начиная с 90-ых г.г. ХХв. страны, занимающие ведущие позиции по данному показателю строили у себя модель «экологической 
экономки», основанной на производстве «экосистемных» товаров и услуг 
Следует отметить, что показатели устойчивого развития могут быть проанализированы на основании приведенной формулы: 
      
                                    ВВП гр – У гр 
                   УР  = _--------------------------------------, где 
                                              Н 
  УР – показатель устойчивого развития  (гр,чел) 
    У – экономический ущерб от загрязнения ОС и др. антропогенного воздействия 
    Н – численность населения  (человек) 
К сожалению, методика расчета экономического ущерба от антропогенного воздействия различна по анализируемым странам и автору не 
представляется на данный момент представить расчеты, основанные на показателях таблицы 2 

Таблица 2 
Основные показатели развития стран мира (прогноз на 2010г) 

              страна численность 
населения, млн чел 

  доля   мире 
     % 

    ВВП 
млрд, млн     долл  

 доля ВВП  
   в мире   % 

ВВП  на душу 
населения 

Весь мир      6 715,0   100   75 700      100      11,3 
США         307,0       4,57   15 165        20,3      49,5 
Япония         127,8       1,90     4 350          5,74      34,0 
Германия           82,5       1,23     2 640          3,43      32,0 
Великобритания           60,8       0,91     2 160          2,85      36,8 
Франция           61,1       0,91     2 000          2,64      32,7 
Италия           57,6       0,86     1 840          2,43      31,9 
Россия         139,8       2,08     2 095          2,77      15,0 
Украина           47,0       0,70        450          0,54        9,5 

                                                           
© Чижикова О.А., 2010 
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   В странах земного шара используются различные типы экономического механизма природопользования, т е совокупности экономических 
методов управления, призванных создать материальную заинтересованность субъектов хозяйствования в оптимизации процессов их 
взаимодействия с природной средой, однако принято выделять такие как: 
 1 мягкий (компенсирующий, «догоняющий») – либеральный в экологическом отношении. Данный тип экономического механизма 
направлен в основном на ликвидацию негативных экологических последствий, а не на причины возникновения экологических деформаций, 
слабо влияя на темпы и масштабы развития. Свойственен техногенному типу развития экономики   
2 механизм, стимулирующий развитие эколого-сбалансированных и природоохранных производств и видов деятельности. Основу 
функционирования такого механизма природопользования составляют рыночные инструменты. Он способствует увеличению 
производства на базе новых технологий, позволяет улучшить использование и охрану природных ресурсов. В теоретическом плане данный 
тип свойственен слабой устойчивости 
3 жесткий («подавляющий». Этот механизм использует административные и рыночные инструменты и посредством жесткой налоговой, 
кредитной, штрафной политики практически подавляет, прессингует развитие определенных отраслей и комплексов в области 
расширения их природного базиса, в целом способствуя экономии использования природных ресурсов. Этот тип механизма характерен для 
сильной устойчивости 
   Типы механизма не существуют в чистом виде, неизбежно их сочетание. В ближайшем будущем с позиций экологизации экономического 
развития целесообразно сочетание стимулирующего и жесткого механизмов. 

Таблица 3 
Механизм обеспечения экологически устойчивого развития: 

Экологическое образование и воспитание 
Правовое регулирование в области природопользования 
   * законодательные и нормативные акты 
   * развитие экологического права 
Административные инструменты регулирования  
      оздоровления ОС: 
   * экологическое лицензирование 
   * экологическое  нормирование 
   * экологическая стандартизация 
   * эко-аудит и эко-менеджмент 
   * кадастры природных ресурсов 
   * экологическая сертификация 

 
Рынок  
экологических товаров и услуг, 
развитие экологического 
менеджмента 
 
 

Экономические инструменты ООС: 
   * экономическая оценка природных ресурсов 
   * оценка и компенсация ущерба от загрязнения ОС 
   * плата за природные ресурсы 
   * плата за загрязнение ОС 
      * экономическое стимулирование в области ООС 
      * финансово-кредитное регулирование в области ООС  
         ( эко-фонды, эко-страхование и т.п.) 
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   В экономическом механизме природопользования выделяют следующие аспекты 
эколого-экономической средоохранной деятельности: 
* система платежей (сборов), наиболее распространенный подход в настоящее время, 
* экологическое предпринимательство или экологический бизнес,  под которым подразумеваются: виды деятельности предприятий, 
учреждений, организаций на основе воспроизводства природных ресурсов, а также предпринимателей по производству и реализации 
товаров, осуществлению работ и услуг, направленных на предупреждение вреда природной среде и здоровью населения, на обеспечение 
экологической безопасности производства.  
Его развитие может осуществляться в различных сферах, что отражено в таблице 4 

Таблица 4 
Экологический бизнес 

    производственная сфера           оказание услуг  кредитно-финансовая сфера 
1 производство очистного оборудования, 
приборов контроля 

1 услуги правового и  
 информационного характера 

1 экологические банки и 
   фонды 

2 разработка ресурсосберегающих 
технологий и производств 

2 инженерно-консультационные услуги 2 экологическое страхование 

3 утилизация отходов, санации 
территорий 

3 экологическое обучение и 
переподготовка кадров 

3 биржевая деятельность 

4 деятельность по восстановлению 
качества природных объектов и 
окружающей среды 

4 услуги в области экологической 
сертифика- 
ции, паспортизации, метрологического 
обеспечения и разработки стандартов, 
экоаудита 

4 обеспечение реализации кредитных 
линий международных финансовых 
организаций 

    Развитие экологического бизнеса, т.е. активной деятельности предпринимателя с целью получения коммерческой прибыли на основе 
использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов, объектов, актуально во всем мире, т.к. решение экологических проблем 
требует инструментария, способного быстро реагировать на изменяющуюся экологическую ситуацию 
  Предпринимательство можно охарактеризовать как потенциал человеческой активности, основывающейся на стремлении обеспечить себе 
нормальные условия жизни, приумножающей собственность предпринимателя и тем самым национальное богатство. 
   В основе предпринимательства – три основных фактора: 
* создание очень производительной техники, в т.числе информационной, на базе НТП, 
* рост и расширение номенклатуры потребительских товаров, 
* объективный процесс развития смешанных форм экономики. 
   Для предпринимательства важно главное – свобода в принятии решений и их реализации, сопряженная с полной экономической 
ответственностью. Для него характерно не только владение собственностью, но и большей степени – организация производства и оказание 
услуг, владение искусством организовывать и управлять (менеджмент). 
   Размер предприятий в экологическом предпринимательстве оказывает влияние на характер предпринимательской деятельности: 
* концентрация производства на крупных предприятиях имеет преимущества в возможности финансирования нововведений. Крупные 
предприятия выгодны с точки зрения серийного производства природоохранного оборудования, осуществления работ на больших 
площадях, в больших объемах. 
* предприятия малого и среднего экологического бизнеса имеют преимущества при небольших объемах работ и услуг, могут реагировать на 
быстроизменяющийся спрос, варьировать номенклатуру работ и услуг. 
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   Выбор масштабов деятельности и размера предприятия должен осуществляться после сравнительной эколого-социально-экономической 
оценки результатов с учетом приоритетов, ограничений и критериев эффективности. 
   Методологическая основа становления и развития экологического бизнеса  опирается на основополагающие подходы к процессу 
природопользования: 
* взаимосвязь, взаимообусловленность, паритетность элементов эколого-социально-экономического устойчивого развития общества, 
* процесс преобразования экосистем должен происходить с учетом пороговых    значений  
   саморегулирующейся их способности, 
* переориентация ценностей с позиции экологической безопасности (принцип «экологическое развитие первично по отношению к 
экономическому развитию»), 
* результативны затраты на предупреждение возможных негативных последствий, а не  экономия затрат на их предупреждение, 
* не зарабатывать и тратить деньги на уничтожение отходов, а зарабатывать на самих  отходах,  
* приоритетность экономических методов регулирования: создание системы  экономической  заинтересованности. 
   Основные принципы взаимоотношений в системе «предпринимательская деятельность – природная среда (решение экологических 
проблем)» изложены в Хартии предпринимательской деятельности в интересах устойчивого развития, подготовленной Международной 
торговой палатой (МТП) в 1990г для принятия на Второй Всемирной промышленной конференции по проблемам окружающей среды в 
апреле 1991г. 
   Основные принципы Хартии предпринимательской деятельности с учетом экономического развития и стабилизации экономики: 
* предварительные оценки -  оценивать экологические последствия любого нового    направления деятельности, 
* продукты и обслуживание - разрабатывать и поставлять продукцию, которая безопасна при ее целевом использовании и не создает 
побочных экологических    проблем, 
* советы потребителям - ориентировать потребителей, представителей распределения и  общественность на обеспечение экологической 
безопасности использования,   транспортировки, хранения, 
* устройства и деятельность -  проектировать и вводить в эксплуатацию установки и    производства с минимальным негативным 
воздействием на природную среду, 
* исследование - проводить научные исследования воздействия на природную среду  сырья, производственных процессов, продукции, 
отходов и т.п 
* планы обеспечения безопасности - экологической безопасности, учитывая  потенциальные возможности трансграничного влияния 
опасных веществ, 
* передача технологии - содействовать распространению экологически безопасных    технологий, 
      Экономическое стимулирование экологического предпринимательства в промышленно развитых странах осуществляется по разным 
направлениям в 
* налоговой и финансово-кредитной сферах. 
   Например: в Японии денежные средства на охрану окружающей среды (ООС) поступают через государственные финансовые и кредитные 
корпорации: 
* Корпорация услуг по борьбе с загрязнением, 
* Японский банк развития, 
* Финансовая корпорация малого бизнеса и др. 
Им отводится важная роль. Суммы льготных кредитов значительны: долгосрочные кредиты (10-20 лет из расчета 5 – 7% годовых) 
предоставляются мелким и средним предприятиям в размере до 80% стоимости необходимого оборудования. 
   Широко используются в Японии система налоговых льгот, в частности, в отношении сроков амортизации очистного оборудования, что 
увеличивает скорость оборота возмещенной стоимости основного капитала и дает предпринимателю большую массу прибыли. Система 
ускоренной амортизации основного оборудования юридически закреплена. Льготы большие – допустимые списания – 50% стоимости 
очистного оборудования за первый год. 
* в США в эти же 80 –ые г.г. – около 100% в течение 5 лет, 
* в ФРГ – 50% в течение 5 лет 
Некоторые виды очистного оборудования освобождаются от уплаты местных налогов, налоги в Японии дифференцированны: с крупных 
фирм – 44, средних – 32, кооперативов – 28%. 
   В системе японского правительства есть Управление по охране окружающей среды, где проходит подготовка свободного бюджета по 
ООС, который является составной частью ежегодного общегосударственного бюджета. 
   Мировая практика доказала, что стабильное экономическое развитие возможно при налогах на субъектов предпринимательства не выше 
35%. 
   Для стимулирования и поддержки малого и среднего бизнеса, способствующего оздоровлению окружающей среды, следует создавать 
региональные фонды поддержки предпринимательства, которые должны обеспечивать льготное кредитование и безвозвратное 
субсидирование предприятий за счет поступлений в виде штрафных платежей, добровольных взносов общественных организаций, 
предприятий и т.п. 
   Гибкий, динамичный, быстро реагирующий, прибыльный экологический бизнес необходим как движущая сила устойчивого 
экономического развития. В то же время, он является источником обеспечения управленческими, техническими и финансовыми ресурсами, 
которые необходимы для решения экологических проблем. Рыночная экономика, характеризуемая предпринимательской инициативой, 
весьма существенна для достижения устойчивого развития. 
 
РЕЗЮМЕ 
У даній статті  аналізуються особливості розвитку екологічного бізнесу  в контексті концепції стійкого розвитку. 
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Постанова проблеми. Впровадження у повсякденне життя української організації системи управління якістю за стандартом 

ДСТУ ІSО 9001:2009 є не тільки демонстрацією прихильності сучасному виробничому менеджменту, а перш за все, це маркетингова 
орієнтація компанії, концентрація її зусиль на замовниках, на задоволенні їх вимог і приведенні власних можливостей у відповідність з його 
запитами. Це єдиний шлях до успіху в економіці, орієнтованій на ринок, а особливо в нинішніх кризових умовах. Ключовим робочим 
індикатором результативності системи менеджменту якості є задоволеність замовника. Об'єктивне вимірювання задоволеності замовника 
повинне бути по можливості частиною кожної процедури організації, але часто пропускається, ігнорується або оцінюється суб'єктивно. 
Однією з вимог ДСТУ ІSО 9001:2009 (п. 8.2.1) є оцінювання задоволеності замовників. Організація повинна відстежувати інформацію 
стосовно сприйняття замовниками того, чи задовольнила організація їх вимоги, бо це є одним з показників функціонування системи 
управління якістю [7]. Для цього організації необхідно визначити найбільш придатні саме для неї методи збору інформації від замовників 
та розробити методики обробки і аналізу отриманих даних для поліпшення процесів своєї діяльності та більш повного задоволення потреб і 
очікувань споживачів. 

Задоволеність споживача лежить в основі двох підходів до поняття якості. Перший полягає в тому, що якість визначається 
ступенем розбіжності між очікуваннями замовників і їх сприйняттям продукції або послуги. При другому підході, який більш поширений в 
Україні в галузі наукових досліджень та в галузі машинобудування, якість розглядається як ступінь відповідності стандарту. Задоволеність 
споживача пов'язана з контролем якості продукції і послуг, що поставляється та не враховує побажань і очікувань, а також ступеню 
важливості для замовника. За таких умов продукція, виготовлена у відповідності до обов'язкових вимог та норм, або послуга, надана згідно 
із самими жорсткими стандартами може не знайти свого споживача та втрачати частку на ринку[6]. На наш погляд саме використання 
такого підходу є одним з суттєвих факторів, які впливають на зниження конкурентоздатності продукції на вітчизняних підприємствах. 

Аналіз діяльності ряду підприємств щодо робіт з вимірювання задоволеності замовників показав, що більшість вимірювань 
проводиться за допомогою дворівневої шкали оцінки параметрів якості продукції чи послуги, або шкали Лайкерта [5]. Крім цього у 
багатьох випадках організації не проводять дослідження важливості для замовника визначених спільно з ним характеристик продукції, що 
призводить до тільки кількісного аналізу задоволених та незадоволених замовників і неповного розуміння того, в якій мірі організація 
задовольняє своїх споживачів. Цей факт говорить про те, що в повній мірі не виконуються вимоги п.8.2.1 та п 8.4 ДСТУ ISO 9001:2009. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам оцінки та моніторингу ступеня задоволеності споживачів саме з точки 
зору функціонування системи управління якістю та відповідності ДСТУ ISO 9001:2009 присвячено зовсім не багато робіт, зокрема праці 
І.Н. Копаневої [2], В.В. Федотова [8], частково питання оцінки потреб і очікувань замовників висвітлено В. Рудзінським [5]. 

Актуальним завданням на сьогодні залишається розробка методики оцінки та моніторингу ступеня задоволеності замовників 
організації, яка б дозволила не тільки визначати задоволеність в розрізі основних показників важливих для споживача якоїсь конкретної 
продукції чи послуги, а й забезпечила комплексну оцінку задоволеності споживачів незалежно від складових характеристик вимог 
замовника, за якою можна було б спостерігати тенденцію та надати докази постійного поліпшення результативності процесу визначення 
задоволеності замовників. 

Ціль статті. Дослідити особливості процесу оцінки ступеня задоволеності замовників починаючи з етапу визначення бажаних 
характеристик та критеріїв для оцінки продукції та послуг, запропонувати методику збору та обробки інформації, яка б задовольняла 
вимоги стандарту, була зрозумілою для використання рядовими співробітниками організації і надавала змогу порівнювати результати 
моніторингу задоволеності замовників впродовж визначених часових інтервалів. 

Викладення основного дослідження. У рамках процесного підходу входом процесу визначення задоволеності замовників є 
інформація від замовників продукції та послуг. Виходом процесу - є документовані результати оцінювання на основі яких приймаються 
рішення, направлені на задоволення потреб та очікувань замовників. Для отримання надійної міри задоволеності на вході необхідно мати 
точне розуміння запитів споживача, які організація прагне задовольнити. Оцінка ступеня задоволеності споживачів - складний процес, який 
включає підготовчий етап, проведення безпосередньої оцінки задоволеності, обробку, аналіз та оформлення результатів. Результативність 
цього процесу здебільшого залежить від організації процесу: визначення змісту основних етапів процесу, визначення посадових осіб і 
підрозділів, які будуть брати участь в цьому процесі, розподіл обов'язків і повноважень, розробку відповідних документів, що 
регламентують виконання процесу [9]. 

На першому етапі необхідно сформувати базу даних замовників з переліком конкретних осіб, які можуть компетентно оцінити 
рівень взаємодії з організацією. З оглядом на те, що в сфері машинобудування, наукових досліджень, випробувань, робіт з сертифікації 
продукції та систем управління якістю замовниками є організації, то для більш повного та всебічного розуміння, необхідно робити вибірку 
контактів для опитування в межах одного замовника-організації. Це може бути реалізовано у вигляді переліку співробітників, що пов'язані 
з продукцією чи послугою з подальшою стратифікацією та вибором випадкових співробітників із різних секторів. Наприклад 30% від 
адміністрації, 50% технічного персоналу та 20% інших співробітників. 

Найпоширенішими методами отримання зворотного зв'язку від замовників з метою визначення їх задоволеності є наступні [1]:  
•   особисте інтерв'ю; 
• телефонне інтерв'ю; 
• анкетування (за допомогою пошти, електронної пошти, факсу); 
• отримання інформації через веб сайт. 
Найбільш дешевим і доступним є метод отримання інформації за допомогою анкет. Іноді вважають, що суттєвим недоліком 

анкетування є низький відсоток повернення надісланих анкет [10]. Але для організації, які мають невелику кількість постійних замовників 
відсоток повернення може складати майже 100%. Важливим аспектом, що забезпечує отримання дійсно достовірних відомостей є 
включення до анкети не тих питань, що цікавлять керівництво, а тих, що дійсно важливі для замовника. В результаті в анкету мають бути 
внесені тільки ті питання, які були визначені замовниками в результаті попереднього опитування. Розділи анкети в обов'язковому порядку 
мають містити вказівки щодо заповнення. Запити споживачів, пов'язані з задоволеністю та важливістю повинні бути наведені в окремих 
розділах анкети для досягнення дійсної кореляції між оцінками задоволеності та важливості за кожною характеристикою. 

Важливим моментом є також вибір шкали оцінок. Анкети, що використовують словесні шкали, прості в заповненні і мають 
перевагу в тому, що вони містять вимірювані параметри (важливість і задоволеність) усередині шкали, зменшуючи ризик плутанини. 
Складання звітів за словесними шкалами з підрахунком «відсотка задоволеності» може приховати зміни задоволеності споживача, 
викликане об'єднанням в одне ціле оцінок з двох різних категорій - «задоволений» і не «задоволений». Насправді, якщо результати 
обробляються таким чином, то немає значення мати більше двох пунктів на шкалі - «задоволений» і не «задоволений» [3]. Саме такий 
підхід і застосовується сьогодні в ДП "УкрНДІВ" (рис. 1). 

                                                           
© Ілющенко Б.М., Шаповал І.А., Контурова С.М. , 2010 
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ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА 
Державного підприємства  

"Український науково-дослідний інститут вагонобудування" 
Для визначення загальних вимог, побажань та очікувань наших клієнтів (Замовників робіт) ДП "УкрНДІВ" проводить анкетування 

підприємств і організацій, для яких виконувалися роботи. Це анкетування допоможе оцінити діяльність ДП "УкрНДІВ" очима споживачів послуг і 
врахувати Ваші побажання в подальшій роботі. 

Просимо Вас оцінити нашу діяльність, відповівши на питання в таблиці 

№ п/п Питання Відповідь Коментарі 

1. Як часто Ви звертаєтесь в УкрНДІВ?  
Вперше  
1 раз на 3 роки  
1 раз на рік  
більше 1 разу на рік 

  

2. Який вид робіт ми для Вас виконували?  
наукові дослідження  
розробка та експертиза НД  
сертифікація  
випробування  
метрологічне забезпечення 

  

3. Чи задовольняють Вас строки проведення робіт? Так    Ні  

4. Чи задовольняє Вас рівень компетентності персоналу? Так    Ні  

5. Чи задовольняє Вас культура обслуговування нашим персоналом? Так       Ні  

6. Чи задовольняє Вас рівень технологічного оснащення ? Так    Ні  

7. Чи задоволені Ви результатами виконаних робіт? Так    Ні  

8. Чи готові Ви співробітничати з нами в майбутньому? Так    Ні  

9. Чи відчуваєте ви поліпшення в нашій діяльності порівняно з попередніми замовленнями? Так    Ні  

10. Загальна оцінка:  
добре   
задовільно  
незадовільно 

  

Які слабкі сторони у нашій роботі Ви помітили ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Тут Ви можете викласти пропозиції щодо покращення рівня проведення наших робіт _________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Дякуємо за люб'язно надану інформацію! 
 

Рис. 1. Опитувальна анкета ДП "УкрНДІВ" з використанням словесної шкали 
Джерело: розроблено авторами 

Недоцільно перетворювати пункти словесної шкали в числа і отримувати середні значення цих чисел. Це спричинено тим, що 
шкали словесного типу є порядковими по своїй функції.  

Вони дають порядок від задоволеності до незадоволеності, без визначення кількісної міри. Іншими словами, ми знаємо, що 
«задоволений в цілому» - краще, ніж «задоволений» та «задоволений частково», але ми не знаємо - наскільки краще.  

Статистично не прийнятно використовувати для словесних шкал середні значення і стандартні відхилення або застосовувати 
багатовимірні статистичні методи для встановлення взаємозв'язку між змінними в наборі даних, що робить неможливим пряме порівняння 
за ступенем важливості і задоволеності [4]. 

Найбільший аналітичний потенціал для вимірювання та аналізу задоволеності замовників мають цифрові шкали, вони легко 
заповнюються та використовуються незалежно від методу збору даних.  

Дуже сильним аргументом на користь цифрових шкал є їх зручність для аналізу і, що дуже важливо, для представлення 
результатів вищому керівництву організації під час аналізу функціонування системи управління якістю.  

Прості обчислення середніх значень оцінок, виставлених за десятибальною або п'ятибальною цифровою шкалою, спрощують 
розуміння результатів і їх наслідків.  

Безпосереднє порівняння з середніми оцінками важливості дає більш зрозумілу картину напрямків, що вимагають уваги, в 
порівнянні з менш наочними частотними розподілами, які повинні використовуватися для відповідного статистичного аналізу шкал 
словесного типу.  

З урахуванням вище наведеного пропонується для використання анкета з застосуванням цифрової шкали, яку наведено на 
рисунку 2. 
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Опитувальна анкета 

 
Державного підприємства  

«Український науково-дослідний інститут вагонобудування» 
 
Для визначення загальних вимог, побажань та очікувань наших клієнтів ДІЇ "УкрНДІВ" проводить анкетування 

підприємств і організацій, для яких виконувалися роботи. Це анкетування допоможе оцінити діяльність ДП "УкрНДІВ" очима 
споживачів послуг і врахувати Ваші побажання в подальшій роботі.  

Просимо Вас закреслити цифру від "1" (абсолютно незадоволений) до "10" (абсолютно задоволений), яка найбільшою мірою 
характеризує Вашу "задоволеність" або "незадоволеність" нашою роботою, або "0" якщо у Вас недостатній досвід щодо цього 
критерію. 
 
Задоволеність: 

1. Культура обслуговування 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2. Оформлення результатів робіт 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
3. Рівень технологічного оснащення 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
4. Строки виконання робіт 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
5. Компетентність персоналу 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
6. Виконання умов договору 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
7. Методичне забезпечення робіт 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
8. Оперативність реагування на зміни вимог замовника 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
9. Використання нових технологій 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
10. Вартість робіт 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
Просимо Вас закреслити цифри від "1" (абсолютно неважливо) до "10" (абсолютно важливо), яка найбільш точно відображає 

наскільки важливою або неважливою є для  Вас кожна з характеристик. 
 
Важливість: 
1. Культура обслуговування 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2. Оформлення результатів робіт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
3. Рівень технологічного оснащення 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
4. Строки виконання робіт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
5. Компетентність персоналу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
6. Виконання умов договору 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
7. Методичне забезпечення робіт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
8. Оперативність реагування на зміни вимог замовника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
9. Використання нових технологій 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
10. Вартість робіт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
Які слабкі сторони у нашій роботі Ви помітили _______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Тут Ви можете викласти пропозиції щодо покращення рівня проведення наших робіт 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

Дякуємо за люб'язно надану інформацію! 
 

Рис. 2. Опитувальна анкета ДП "УкрНДІВ" з використанням цифрової шкали 
Джерело: розроблено авторами 

 
Для обробки анкет з застосування цифрової шкали існує досить широкий спектр спеціального програмного забезпечення, яке 

надає можливість провести весь спектр статистичного аналізування і представити отримані результати графічно [2, 10]. Але 
використання спеціальних програм для оцінювання задоволеності є недоцільним через відносно низьку кількість респондентів, що робить 
використання спеціального програмного засобу для статистичної обробки економічно необґрунтованим. 

Зручною альтернативою спеціальному програмному забезпеченню є програмний засіб для роботи з таблицями Місrosoft Ехсеl, 
можливості якого досить широко використовуються на підприємствах. 

Після повернення анкет від замовників проводиться статистична обробка даних, яка дозволить робити висновки щодо 
задоволеності замовників. 

На основі отриманих даних на рисунку 3 наведені середні оцінки задоволеності замовників і важливості критеріїв, що 
характеризують якість роботи. 
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Задоволеність Важливість
 

Рис. 3. Аналіз розбіжностей середніх значень задоволеності та важливості 
Джерело: побудовано авторами 

 
Порівнюючи оцінки для визначення «пріоритетів поліпшення» можна застосувати «аналіз розбіжностей». Аналіз розбіжностей 

показує, що якщо рівень задоволеності менше за рівень важливості, то це і є так звані проблемні зони. Тобто найбільшу важливість 
представляють ті характеристики, по яким організація не задовольнила очікувань замовників. Якщо організація ставить за мету покращення 
задоволеності замовників - це як раз ті напрямки, на яких необхідно зосередити увагу. При чому чим більший розрив між оцінкою 
важливості та оцінкою задоволеності, тим більший масштаб проблеми. 

Після визначення пріоритетів для поліпшення, наступним,  важливим результатом, на який необхідно вийти, є визначення 
комплексного показника задоволеності замовників. На значення комплексного показника задоволеності найбільше впливають 
характеристики, що мають вищий ступінь важливості. Розрахунки будемо проводити в два кроки.  

На першому етапі необхідно розрахувати вагові коефіцієнти (табл. 1).  
Таблиця 1 

Розрахунок вагових коефіцієнтів 
Характеристика Оцінка важливості Ваговий коефіцієнт 

Використання нових технологій 6,00 7,4% 
Культура обслуговування 6,5 8,0% 
Рівень технологічного оснащення 7,00 8,6% 
Строки виконання робіт 7,50 9,2% 
Методичне забезпечення робіт 8,50 10,5% 
Компетентність персоналу 8,80 10,9% 
Оперативність реагування на зміни вимог замовника 8,90 11,0% 
Оформлення результатів робіт 9,00 11,1% 
Виконання умов договору 9,20 11,3% 
Вартість робіт 9,70 12,0% 
Сума 81,10  

Джерело: розраховано  авторами 
На основі даних, наведених в таблиці 1, можна визначити вагові коефіцієнти, які розраховуються як відношення оцінки 

важливості конкретної характеристики наданої послуги до загальної суми оцінок важливості, виражені у відсотках. На другому етапі - 
визначимо комплексний показник задоволеності (табл. 2).  

Таблиця 2  
Розрахунок комплексного показника задоволеності 

Характеристика Оцінка задоволеності Ваговий 
коефіцієнт 

Зважена 
оцінка 

Використання нових технологій 9,50 7,4% 0,7 
Культура обслуговування 8,50 8,0% 0,7 
Рівень технологічного оснащення 5,00 8,6% 0,4 
Строки виконання робіт 5,00 9,2% 0,5 
Методичне забезпечення робіт 8,70 10,5% 0,9 
Компетентність персоналу 8,50 10,9% 0,9 
Оперативність реагування на зміни вимог 
замовника 9,20 11,0% 1,0 

Оформлення результатів робіт 7,00 11,1% 0,8 
Виконання умов договору 8,90 11,3% 1,0 
Вартість робіт 8,00 12,0% 1,0 
Коефіцієнт задоволеності   7,87 
Комплексний показник задоволеності   78,7% 

Джерело: розраховано авторами 
 
Коефіцієнт задоволеності отримуємо шляхом додавання показників задоволеності з врахуванням вагових коефіцієнтів [10]. 

Проблемна 
зона 

Проблемна 
зона 
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де: Кзс – коефіцієнт задоволеності; 
α j - j - ий показник задоволеності; 
Мj- ваговий коефіцієнт j - ого показника; 
n - число показників задоволеності; 
На основі даних таблиці 2 отримали значення коефіцієнта задоволеності 7,87.  
Таким чином, коефіцієнт задоволеності дорівнює 7,87 з 10. Ця оцінка може бути виражена у відсотках і тоді кажуть, що 

комплексний показник задоволеності дорівнює 78,7%. В даному прикладі комплексний показник задоволеності свідчить про те, що 
організація задовольнила своїх замовників на 78,7%. 

Висновки. Визначення задоволеності замовників важливе і водночас складне питання для багатьох організацій. Стандарт ДСТУ 
ISO 9001:2009 вимагає визначення задоволеності замовників і залишає право вибору застосовуваних методів реалізації за організацією. 
Від того, наскільки вдалим буде цей вибір прямо залежить не тільки задоволеність зацікавленої сторони бізнесу в особі замовників, а й 
здатність системи управління зберігати динамічну рівновагу й підтримувати необхідний баланс інтересів. 

У статті викладено методику збору та обробки інформації від замовника. Запропоновано застосування комплексного показника 
оцінки рівня задоволеності замовників за допомогою якого стає можливим постійно контролювати рівень досягнення побажань та 
очікувань споживачів незалежно від кількості та складу характеристик, що визначають якість наданих послуг. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті досліджуються особливості процесу оцінки ступеня задоволеності замовників та запропоновано методику збору та обробки 
інформації, яка б була зрозумілою у використані, надала змогу порівнювати результати моніторингу інформації від замовників впродовж 
визначених часових інтервалів. 
Ключові слова: дослідження, моніторинг інформації, менеджмент якості, метод збору інформації, задоволеність споживача, вимірювання, 
база даних. 
РЕЗЮМЕ 
В статье исследуются особенности процесса оценки уровня удовлетворенности заказчиков и предложена методика сбора и обработки 
информации, которая была бы понятна в использовании, дала возможность сравнивать результаты мониторинга информации от заказчиков 
в течении определенных временных интервалов. 
Ключевые слова: исследование, мониторинг информации, менеджмент качества, метод сбора информации, удовлетворенность 
потребителя, измерения, база данных. 
SUMMARY 
This article investigates the assessment of the peculiarities of customer satisfaction and suggested methods for collecting and processing information 
that would be used to understand, provided opportunity to compare the results of monitoring information from customers within specified time 
intervals.  
Keywords: research, monitoring information, quality management, a method of data collection, customer satisfaction, measurement database. 
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Визначення якості, обрання критеріїв вимірювання та оцінки людського капіталу є чи не найактуальнішою проблемою в 

контексті, перш за все, окреслення пріоритетних напрямів у відповідних сферах діяльності на кожному етапі формування людського 
капіталу, як головного чинника та індикатора економічного і людського розвитку. Сучасні ринкові трансформації в глобальному 
економічному середовищі мотивують до стрімкого розвитку нових сфер економіки і потребують, відповідно, постійної модернізації 
технологічних процесів. Але більш за все підвищуються вимоги до персоналу, його рівня знань, професійних здібностей, конпетентності. 

 До того ж, належне нормативне регулювання соціально – трудових відносин у сфері управління людським капіталом дасть змогу 
вітчизнятому менеджменту наблизитися до європейських стандартів прийняття управлінських рішень та вдосконалити механізми 
формування ринку праці, регулювання зайнятості, форм оплати й умов праці, змінити підходи до її мотивації тощо [1]. 

Питанню дослідження методології виміру та оцінки людського капіталу присвячені праці багатьох науковців, таких як В.Антонюк 
[2], В.Близнюк [3], Д.Богиня [4], О.Грішнова [5], В.Лич [6], В.Марцинкевич [7], В.Щетінін [8] та інших. Але ретельний аналіз багатьох 
сучасних досліджень свідчить про відсутність однозначності у визначеності підходів до оцінювання людського капіталу, мають місце 
факти доволі спрощеного і навіть вільного трактування зазначеної соціально – економічної категорії та обрання методів її оцінки.  

Метою статті є дослідження аспектів виміру людського капіталу та визначення його оцінки на мікроекономічному рівні за 
принципами комплексності і системності, розгляд основних проблем та критеріїв раціонального їх вирішення .     
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Основним ланцюгом, ланкою існування і фактичного використання людського капіталу є мікроекономічний рівень. 
Особливостями дослідження питань функціонування людського капіталу на мікроекономічному рівні є необхідність врахування наступних 
аспектів: 

- по – перше, сформованість певних ознак якості елементів внутрішньої структури людського капіталу на протязі базового 
періоду його формування; 

- по – друге, наявність вже відповідних результатів використання людського капіталу; 
- по – третє, необхідність прийняття заходів щодо подальшого розвитку людського капіталу; 
- по – четверте, потреба враховувати та балансувати інтереси всіх суб’єктів формування людського капіталу. 
Аналізуючи ефективність використання людського капіталу мікроекономічного рівня дослідженню підлягають і кількісні 

показники (фактичні і відносні) щодо вікового складу персоналу, рівня освіти, наявності вченого ступеню, періодичності термінів 
підвищення кваліфікації, рівня захворюваності, плинності кадрів і таке інше. 

Вартісному виміру підлягають, з одного боку, витрати на використання людського капіталу, з іншого – доходи. При цьому, в 
даному контексті, важливою ознакою є те, відносно якого суб’єкту формування людського капіталу проводиться дослідження. Доходи 
особи – носія людського капіталу чи державного або регіонального бюджетів є видатками роботодавця з відповідною різницею в питаннях 
мотивованості та інтересів відносно оцінки їх розміру і динаміки.  

Інтерес особи полягає в отриманні більшої заробітної плати, інших доходів від використання своїх капітальних спроможностей 
та постійному їх зростанні, оплаті чи компенсації роботодавцем витрат на підвищення кваліфікації, перепідготовку, а також, можливо, на 
оздоровлення, вирішення соціально – побутових проблем і таке інше. 

Для роботодавця критеріями оцінки ефективності використання людського капіталу є підвищення продуктивності праці, 
максимізація доходів, їх постійна позитивна динаміка. Важливим атрибутом успішного бізнесу є його ринкова іміджева оцінка, яка 
залежить виключно від якості та продуктивності функціонування людського капіталу. Вона не вимірюєть безпосередньо економічним 
інструментарієм, але впливає на попит на продукцію підприємства (що прямо-пропорційно відбивається на його економічних результатах 
діяльності), на конкурентоспроможність бізнесу та в головному своєму вимірі приводить до збільшення капіталізації підприємства, доля 
людського капіталу в якій у найбільш успішних компаній є найвищою. 

Розуміючи роль людського капіталу в успішності бізнесу роботодавці інвестують в його розвиток значні кошти, використовуючи 
новітні методи матеріального стимулювання підвищення ефективності праці, впровадження іновацій, соціальної підтримки персоналу, його 
адаптпції, підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів. Але, головна мета бізнесу – отримання доходів і 
постійне їх зростання. Це, з одного боку, мотивує роботодавців до безперервного інвестування в людський капітал, з іншого, - вимагає 
оптимізації зазначених витрат, а в окремих випадках (необхідність тимчасової концентрації коштів на фінансування пріоритетного 
напряму, тимчасові економічні проблеми, фінансова криза тощо) –  зменшення заради підвищення доходів, необхідності протистояти 
викликам ринку, утримати належний фінансовий стан, або навіть з метою попередження банкрутства та збереження бізнесу. В будь – якому 
випадку, всі витрати на використання та розвиток людського капіталу підлягають виміру, обрахунку, оцінюванню, плануванню і 
перспективному прогнозуванню. 

При дослідженні людського капіталу мікроекономічного рівня слід мати на увазі, що в даному випадку не враховуються 
інвестиції на попередніх етапах його формування, вже набуті якістні ознаки та стан елементів його внутрішньої структури завдяки 
зазначеним інвестиціям, успадкован і здобутим особистісним рисам і властивостям. 

Важливою особливістю мікроекономічного рівня є різноманітність сфер використання людського капіталу з відповідними 
відмінностями в критеріях його ефективності й оцінки. Вище було представлено загальний (базовий) підхід до питань оцінки людського 
капіталу та чинників ефективності його функціонування на мікроекономічному рівні. Кожна сфера економічної і суспільної діяльності має 
свої особливі задачи і відповідні вимоги до ознак людського капіталу за для забезпечення їх раціонального вирішення.  

Наприклад, спеціальними критеріями оцінки людського капіталу наукової установи (і необхідністю залучення додаткових 
механізмів, методів та інструментарію) є: наукові розробки, винаходи і відкриття, підтверджені відповідними інституціями; впровадження 
результатів наукових досліджень в сферах практичного їх використання; економічний, соціальний, пізнавальний, загально – суспільний чи 
інший ефект від використання наукових розробок. 

Якість людського капіталу медичної установи (лікарні) слід вимірювати не кількістю ліжко – місць, лікарів або відвідувачів, а 
запровадженням технологій попередження захворюваності, впровадженням сучасних методів лікування, недопущенням, або щонайменш 
скороченням, випадків лікарських помилок, забезпеченням належних умов лікування і амбулаторного обслуговування населення, 
скорочення термінів лікування (але не знаходження в стаціонарі чи на лікарняному), зменшення рівня захворюваності населення за 
окремими видами хвороб та невиникнення нових захворювань або епідемічної ситуації на відповідній території чи у населеному пункті, які 
обслуговуються персоналом даного медичного закладу. 

Людський капітал загальноосвітніх навчальних закладів має вимірюватись здобутими знаннями випускників шкіл, що 
оцінюється станом зарахування випускників для продовження навчання у вищі навчальні заклади, здобутками учнів на регіональних, 
загальнодержавних та міжнародних олімпіадах. Щодо оцінки виховної роботи в школах, це – участь дітей в різноманітних тематичних, 
культурно – просвітницьких, спортивних, святкових, патріотично – виховних та інших суспільних заходах і крім того, звісно, відсутність 
випадків порушень громадського порядку, різних фактів можливих негативних та суспільно - небезпечних проявів з боку учнів шкіл.    

 В загальносуспільному вимірі результат використання людського капіталу на мікроекономічному рівні це, перш за все, повне та 
якісне виконання покладених на це підприємство (установу чи заклад) задач відповідно призначеності останнього, суспільного розподілу 
праці і сфер впливу, тобто – виробництво продукції (звісно, достатньої кількості та належної якості), або надання відповідних послуг в 
окреслених сферах діяльності. Крім того, для забезпечення реалізації завдань регіонального та загальнодержавного значення, всі 
підприємства (організації) повинні приймати участь у формування державного і регіональних бюджетів, визначених законодавством фондів 
та інших джерел життєзабезпечення та соціально – економічного розвитку суспільства.   

Таким чином, очікуємим результатом функціонування людського капіталу мікроекономічного рівня є за сукупністю 
щонайповніше виконання суб’єктом використання людського капіталу покладених на нього завдань, найраціональнішим шляхом та з 
найкращими результатами зазначеної діяльності (за встановленими критеріями ефективності). Для цього необхідно, використовуючи 
економіко – математичну термінологію, обраховувати, з одного боку витрати, з іншого – отримані зиски. Але інструментарієм цих дій 
мають бути, як зазначено вище, не тільки вартісні показники та економіко – математичні моделі. 

З огляду на вищезазначене, використовуючи вартісні ознаки та економіко – математичні методи обрахування, в базовому 
загальному вигляді вимір показників та оцінку ефективності управління процесом використання людського капіталу мікроекономічного 
рівня пропонується здійснювати наступним чином. 

Показники: - заробітна плата персоналу (ЗП), як витрати для 
                      роботодавця і доходи для працівників – носіїв 
                      капіталоспроможності  людського капіталу; 

                       - загальні інвестиції в розвиток людського капіталу (Інв) за 
                         рахунок всіх суб’єктів його формування на протязі  
                         досліджуємого періоду використання на даному 
                         підприємстві (в організації), в тому числі: Інв.ос. – особисті 
                         інвестиції; Інв.роб. – інвестиції, сплачені роботодавцім;  
                         Інв.держ. – інвестиції, профінансовані державою або за 
                         рахунок інших джерел; 
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 Склад персоналу та відповідно – заробітна плата й інвестиційна складова в розвиток його людського капіталу мають бути 
приведені до порівнених умов аналізу (без врахування діяльності додатково залученого персоналу). 

                   - доходи підприємства (Д*) від використання людського 
                      капіталу (чистий дохід за виключенням його частки, 
                      отриманої шляхом підвищення цін на продукцію чи  
                      послуги); 

                      -  капіталізація підприємства (KW*), що формується 
                        за рахунок людського капіталу, як зростання ринкової 
                       (біржевої) вартості підприємства за виключенням вартості 
                        додатково залучених матеріальних і фінансових активів та  
                        впливу існуючих тенденцій на товарних і фінансових 
                        ринках. 
Критеріями ефективності є показники – коефіцієнти відносних темпів змін вихідних показників у порівнянні з попередніми 

періодами, тобто: 
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Зрозуміло, що в разі раціональних підходів до вирішення поставлених задач, всі, без винятку, зазначені коефіцієнти мають бути 

більшими за одиницю ( > 1). По – перше, в цьому зацікавлені всі сторони процесу формування і використання людського капіталу; а по – 
друге, це єдиний варіант, який містить ознаки комплексного динамічного розвитку процесу відтворення капіталу. 

 Однак, кожна сторона має свій інтерес і кінцевий результат є оптимальним у випадку, коли досягається максимальне вдоволення 
потреб усіх сторін. Працівників підприємства – носіїв капіталоспроможності людського капіталу цікавлять, в кінцевому рахунку, перш за 
все, показники відносних темпів зростання заробітної плати (але не у «чистому вигляді», а за виключенням власних інвестицій на розвиток 
своїх персональних ознак якості людського капіталу), а також інвестицій на розвиток людського капіталу за рахунок роботодавця, держави 
та інших джерел, тобто: 
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Щодо роботодавця, то він в процесі використання людського капіталу намагається збільшення зростання доходності його 

використання, за вирахуванням сум заробітної плати та витрачених інвестицій на розвиток останнього: 
 

                       
)..(
)..(.).(*

00
*
0

11
*
1][

робІнвЗПД
робІнвЗПДробІнвзпДk +−

+−− =+ ;                              (7) 

 
Звісно, для ефективного роботодавця, з метою забезпечення вирішення стратегічних задач і динамічного розвитку бізнесу, 

важливим є становище, коли темпи зростання капіталізації підприємства перевищують темпи росту поточних доходів (за винятком окремих 
випадків при гострій потребі вільних коштів для вирішення важливих термінових питань, але й це актуально лише в разі неможливості 
залучення кредитних ресурсів) і далі аналогічне збереження тенденції по ланцюгу – інвестиції (в тому числі й на розвиток людського 
капіталу) – поточні видатки на оплату праці, тобто за наступною формулою: 

 

                                  ЗПробІнвДKW kkkk >>> ..** ;                                           (8) 
 
Але, пропорції змін темпів зростання зазначених показників повинні коливатися  в межах розумних параметрів відмінностей. 

Якщо рівень і темпи підвищення капіталізації підприємства, а також прибутків його власника будуть значно перевищувати динаміку 
зростання поточних доходів працівників, то це може привести спочатку до персональних невдоволень, потім – до зниження мотиваційних 
чинників якості праці окремих працівників, а в наступному – до втрати спеціалістів високої кваліфікації та навіть до можливих соціально – 
трудових зворушень і конфліктів в колективі. В загально – суспільному значенні така політика призводить до збагачення власника, нізьких 
статків, а й можливо і до збіднення персоналу працівників, що не сприяє процесу ефективного розвитку людського капіталу і в кінцевому 
рахунку негативно впливатиме на результати економічної діяльності підприємства. 
           Для збереження балансу інтересів усіх сторін, результатом процесу управління людським капіталом повинні бути показники, що 
характеризують максимальну відповідність темпів накопичення зисків роботодавця ознакам зростання доходів персоналу – носієв 
капіталоспроможності людського капіталу підприємства (не забуваючи про те, що залогом потенційного успіху є позитивна динаміка змін, 
тобто - значення всіх окреслених коефіцієнтів відносних темпів змін, без виключення, більше за одиницю). 

Загальна ефективність будь – якого економічного процесу вимірюється співвідношенням доходів і витрат.  
Поточна ефективність використання людського капіталу (на протязі року) на мікроекономічному рівні Елк.(пот) вимірюється 

співвідношенням доходів роботодавця до його витрат на забезпечення функціонування людського капіталу (заробітна плата та інвестиції в 
розвиток людського капіталу): 
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 Стратегічна ефективність Елк.(стратег.) – співвідношення коефіцієнтів темпів змін відповідних показників, тобто: 
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Ефективність інвестицій в людський капітал (Елк інв.): 
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   - поточних: 
                       -  для роботодавця:                      
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ДпотробінвЕлк = ;                                                  (11) 

                       -  для особи: 
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  - стратегічних:                   
              - за критерієм доходів відносно інвестицій роботодавця: 
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- за критерієм капіталізації відносно інвестицій  роботодавця: 
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               - за критерієм капіталізації відносно сукупних інвестицій 

                             всіх суб’єктів формування людського капіталу: 
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Але, як вже окреслено раніше, в умовах різноманітності сфер використання людського капіталу, не завжди можливе 

вимірювання параметрів та ефективності його функціонування інструментарієм економіко – математичного розрахунку. При цьому, тим не 
менш, існують механізми логічного моделювання сприйняття математичного виміру таких процесів. У нашому випадку пропонується 
наступна формула розрахунку результату функціонування людського капіталу мікроекономічного рівня      ( Рлк )   у вигляді функції ( f ), 
що визначає накопичений сукупний результат діяльності ( р ) кожного працівника – носія капіталоспроможності людського капіталу ( i ) з 
притаманними йому якісними ознаками – елементами внутрішньої структури людського капіталу ( j ) на протязі певного часу (t ): 
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За використанням зазначеної формули можливо також проведення розрахунку сумарного економічного результату суб’єкту будь 

– якої сфери використання людського капіталу мікроекономічного рівня, критеріями діяльності якого є матеріальні, фінансові або інші 
показники. 

Таким чином, дослідження аспектів виміру та оцінки людського капіталу свідчать про те, що абсолютна більшість сучасних 
дослідників зазначеної економічної категорії при обранні критеріїв та інструментарію її оцінки базуються на підходах оцінки вартості 
робочої сили, визначених представниками класичної політичної економії і методологією Світового банку відносно розрахунків людського 
потенціалу. Але, по – перше, людський капітал – окрема економічна категорія, яка має свої характерні ознаки, незважаючи на наявність 
спільного походження та чинників, що об’єднують зазначені категорії. По – друге, особливості соціально – економічної категорії людський 
капітал потребують зміни підходів до обрання чинників, критеріїв та інструментарію її дослідження. По – третє, застосування вказаних 
методологічних підходів в умовах існуючих проблем у вигляді відсутності належної статистичної інформації та  незавершеності 
дослідження власно категорії людський капітал, сприяють, в окремих випадках, виникненню, на наш погляд, доволі сумнівних розробок в 
цій сфері, надмірно вільному, а іноді й некоректному трактуванню сутності та оцінки людського капіталу. 

Продовження дослідження та визначення підходів щодо оцінки людського капіталу є дуже актуальним, в тому числі й на інших 
рівнях його функціонування (мезо – та макроекономічному), що становить предмет наступних досліджень автора. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті досліджено загальні підходи та викладено авторське бачення визначення методологічної бази оцінки людського капіталу, 
враховуючи його особливості. Виконано аналіз можливих чинників виміру, вартісних ознак та економіко – математичних методів оцінки. 
Визначені критерії оцінювання. Запропоновано власна методика оцінки людського капіталу на мікроекономічному рівні. 
Ключові слова: людський капітал, методологія оцінки, оцінка людського капіталу, критерії ефективності. 
РЕЗЮМЕ 
В статье исследованы общие подходы и изложено авторское видение  определения методологической базы оценки человеческого капитала, 
учитывая его особенности. Выполнен анализ возможных факторов измерения, стоимостных признаков и экономико – математических 
методов оценки. Определены критерии оценивания. Предложена собственная методика оценки человеческого капитала на 
микроэкономическом уровне. 
Ключевые слова: человеческий капитал, методология оценки, оценка человеческого капитала, критерии эффективности. 
SUMMARY 
In this article it is investigated the general methods of approaching and it is given the author’s vision to determination the methodological base for 
estimating the human capital taking into consideration its peculiarity. Besides this it is done the analysis of all possible factors for measuring the cost 
price of sing and economic – mathematical methods for estimating. It is determined the criterions for estimating. It is offered the own method for 
estimating the human capital on a micro – economical level. 
Key worlds: human capital, methodology of estimation, estimating of human capital, criterions of  efficiency.  
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ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА  РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ 
 

Фролов О.В., к.е.н., доцент, Донецький національний університет 
Косюк В.О., к.е.н., доцент, Донецький національний університет 
Будякова О.Ю.,здобувач, Інститут економіко-правових досліджень НАН України  ⋅ 

 
Постановка проблеми. Проблема забезпечення професійно-кваліфікаційної збалансованості (далі – ПКЗ) виникла одночасно із 

зародженням ринку праці. У ході еволюційних перетворень ринковий механізм авторегуляції дозволяє досягти рівня ПКЗ, що забезпечує 
поступальний розвиток економіки. Революційні перетворення соціально-трудових відносин, навпаки, збільшують професійно-
кваліфікаційний дисбаланс. Докорінні реформи початку дев'яностих років минулого сторіччя, і період ринкового будівництва, що відбувся 
слідом, істотно деформували сформовану десятиріччями професійно-кваліфікаційну структуру ринку праці. Разом з ідентичністю якісних 
характеристик регіональним ринкам праці властива специфіка, яка передбачає розробку автентичних прийомів і методів, що дозволяють 
підвищити рівень ПКЗ. Протягом багатьох років регіональний ринок праці діяв за принципом «зайнятість за всяку ціну». Працівники з 
відчуття безвихідності були готові на будь-яку роботу. Таке положення обмежувало професійно-кваліфікаційні інтереси працівників. 
Держава не повинна допустити, щоб був перейдений рубіж, коли більшість працівників не може реалізувати свої професійно-кваліфікаційні 
якості, а працедавці – задовольнити професійно-кваліфікаційні потреби. Сьогодні ситуація на регіональних ринках праці залишається 
достатньо напруженою через одночасну наявність надмірної пропозиції і незадоволеного попиту. Вона наближається до кризового стану, 
для якого є характерними відсутність механізму «саморегулювання», поява тенденцій до стихійного «самовідтворення», низька 
сприйнятливість до зовнішніх впливів і антикризових заходів. Отже існує нагальна потреба дослідження науково-практичної проблеми, 
пов’язаної із професійно-кваліфікаційною збалансованістю, опанування «технології оцінювання її стану» та розробки пропозицій щодо 
підвищення рівня з урахуванням світових надбань у цьому питанні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемна ситуація на ринку праці у частині наявності професійно-
кваліфікаційного дисбалансу згадується у дослідженнях, що присвячені професійно-кваліфікаційній структурі зайнятих. Д.Вишневській 
розглядає досвід і перспективи професійно-кваліфікаційної структури робочої сили в країнах з розвинутою ринковою економікою [1]. 
Р.Капелюшников вивчає особливості і динаміку структури російської робочої сили в період ринкових реформ: основні форми 
реструктуризації зайнятості; глибину зсувів у галузевій, професійній і освітній структурі зайнятості; ступінь «стандартизації» структури 
зайнятості; відповідність змін у розподілі працівників за рівнем освіти змінам у розподілі за галузями і професіями [2]. Дослідження цих 
авторів містять методи вивчення професійно-кваліфікаційної структури зайнятих, який не припускає встановлення професійно-
кваліфікаційної відповідності попиту і пропозиції. У інших публікаціях проблема розглядається на рівні національного або регіонального 
ринків праці. Так В.Гимпельсон характеризує причини дефіциту кваліфікації і навичок на ринку праці [3]. Ю.Маршавін визначає шляхи 
врегулювання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці [4]. Т.Гільорме демонструє інноваційні зрушення у кваліфікаційно-
професійному складі регіонів [5]. Оскільки професійно-кваліфікаційний аспект соціально-трудових відносин має суб’єктивний характер, то 
його неможливо дослідити у межах сукупного попиту та пропозиції на національному або регіональному рівні. З цього приводу приваблює 
думка О.Волкової, яка використовує матрицю оцінки внутрішньофірмових ринків праці для оцінки тенденцій розвитку регіональних 
ринків. З цих позицій внутрішньофірмовий ринок праці трактується як система соціально-трудових відносин, яка обмежена рамками одного  
підприємства і полягає у формуванні трудового капіталу підприємства та його ефективному використанні [6]. Отже, у контексті діалектики 
окремого і загального ПКЗ внутрішньофірмового ринку праці ілюструє ПКЗ регіонального. Однак до наступного часу бракую досліджень, 
які містять пропозиції щодо підвищення ПКЗ регіонального ринку праці.  

Мета публікації полягає у розробці науково-практичних рекомендацій стосовно побудови професійно-кваліфікаційної карти 
регіонального ринку праці, яка містить відомості щодо кількісного та якісного складу працівників у видах економічної (промислової) 
діяльності, що дозволить підвищити рівень ПКЗ регіонального ринку праці. 

 Результати дослідження. Професійно-кваліфікаційна збалансованість має дві характеристики: професійну ( X ) та 
кваліфікаційну (Y ). Частинами збалансованості виступають, з одного боку, посада відповідно до штатного розпису, яка припускає 

наявність професії і кваліфікації, що знаходить віддзеркалення у посадовій інструкції (
αX , 

αY ), а, з іншого, наявність у робітника 

професії та кваліфікації відповідно до диплома про освіту (
βX , 

βY ). Поєднання варіантів характеристик демонструє тип ПКЗ відносно 

кожного співробітника. Виділено варіанти професійної відповідності: 
βα XX = , 

βα XX ≠ , 
βα XX ≈ , та варіанти 

кваліфікаційної відповідності: 
βα YY = , 

βα YY < , 
βα YY > . Слід відзначити, що 

αY  визначається відповідно до 
Класифікатора професій ДК 003:2005 і Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників [7; 8]. ПКЗ внутрішньофірмового 

ринку праці. Пропонується дев'ять типів ПКЗ: «A» (
βα XX ≠ , 

βα YY > ), «B» (
βα XX ≠ , 

βα YY < ), «C» (
βα XX ≠ , 

βα YY = ), «D» (
βα XX ≈ , 

βα YY > ), «E» (
βα XX ≈ , 

βα YY < ), «F» (
βα XX ≈ , 

βα YY = ), «G» (
βα XX = , 

βα YY > ), «H» (
βα XX = , 

βα YY < ), «J» (
βα XX = , 

βα YY = ). Для позначення частки типу у загальній чисельності 

працівників використано символ « id ».  

                                                           
© Фролов О.В., Косюк В.О., Будякова О.Ю., 2010 
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У табл. 1 подано значення id  типів ПКЗ Регіонального управління з експлуатації каналу Комунального підприємства "Компанія 

"Вода Донбасу" (далі – Підприємство) у розрізі груп працівників згідно Класифікатора професій ДК 003:2005 [7]. 
Як свідчать дані табл.1, для кожної групи працівників властиве оригінальне поєднання типів збалансованості. Цьому є декілька 

пояснень, які доповнюють і обумовлюють один одного. Перше – загальновідомо, що відносини сторін на кожному підприємстві 
формуються протягом усього часу його функціонування, а, значить, поєднання типів збалансованості в групах відображає еволюцію 
соціально-трудових відносин. Це значить, що зміна структури типів на кожному підприємстві буде оригінальною, але при цьому наявність 
такої властива для всіх. Друге – відсутність на Підприємстві протягом досліджуваного періоду єдиної політики (логіки) прийняття рішень з 
питання найму на роботу. Подібне поєднання типів у групах, а також його динаміка свідчить, що при прийомі на роботу разом з 
професійно-кваліфікаційними якостями потенційних працівників до уваги приймалися інші якості. Третє – відсутність на Підприємстві 
кадрової політики не означає ігнорування здорового глузду при формуванні соціально-трудових відносин. У кожній групі присутні типи, 
що відносяться як до груп «А», «В», «С», так і до груп «F», «G», «H». Отже, при прийомі дотримується паритет професійно-
кваліфікаційних та особистих якостей індивідуумів. 

 
 

Таблиця 1 
Значення типів ПКЗ щодо груп працівників Підприємства, осіб 

id  Код групи працівників 
«A» «B» «C» «D» «E» «F» «G» «H» «J» 

4.1 7,32 - 14,31 6,96 - 36,26 7,68 - 27,58 
4.2 - - 21,88 17,74 - 41,15 3,64 - 17,14 
4.3 32,38 10,56 - 24,44 11,11 11,11 10,79 - 13,65 
4.4 - 31,55 - - 41,07 - - 13,01 18,88 
4.6 - 77,86 - - - - - - 22,14 
4.7 - 12,92 0,44 0,43 35,95 4,54 10,82 16,21 21,10 
4.8 4,68 30,52 2,53 0,67 11,54 6,46 3,28 9,56 31,43 
4.9 - 50,57 - - 1,44 - - - 49,05 

 
Не дивлячись на персоніфікований характер соціально-трудових відносин, проблему професійно-кваліфікаційного дисбалансу 

неможливо розв'язати у межах внутрішньофірмового ринку праці, оскільки мотиви сторін обумовлені не тільки станом регіонального ринку 
праці, але й чинниками регіонального розвитку. Така задача під силу виключно суспільству, яке зацікавлене не тільки у якнайповнішому 
використанні якостей працівників, але й у задоволенні потреб працедавців. Виходити треба з розуміння того, що регіональний ринок праці 
є сукупністю поданих на ньому внутрішньофірмових ринків [6]. Подані у табл. 1 типи ПКЗ внутрішньофірмового ринку праці доводять 
реальність їх повторення відносно будь-якого підприємства господарського комплексу регіону. Отже, уявляється можливим побудова 

таблиці, в якій представлені суми id  типів ПКЗ всіх підприємств у розрізі груп. Оскільки представлена в таблиці інформація має високий 

рівень узагальнення, її теоретико-методичне значення полягає в демонстрації необхідності реформування соціально-трудових відносин у 
регіоні. З практичного погляду, вона є підґрунтям для побудови професійно-кваліфікаційної карти регіонального ринку праці, яка 
відображає реальну потребу у робочій силі.  

Як відображення реального попиту на робочу силу виступає показник «облікова кількість штатних працівників». Важливою 
характеристикою попиту на ринку праці будь-якого рівня є рухливість облікової кількості штатних працівників, оскільки демонструє 
кількісні та якісні зміни потреби у робочій силі. Динаміку облікової кількості штатних працівників за видами економічної діяльності 
подано у табл. 2 [9, с.60]. 

Таблиця 2  
Динаміка облікової кількості штатних працівників  

за видами економічної діяльності регіонального ринку праці 
Облікова кількість штатних працівників на 31 грудня  

2005 р. 2006 р. 2007 р. Вид економічної діяльності 
Осіб Частка  Осіб Частка Осіб Частка 

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з 
ними послуги 50746 3,87 47125 3,60 43206 3,28 

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 830 0,06 820 0,06 787 0,06 
Рибальство, рибництво 1610 0,12 1462 0,11 1245 0,09 
Промисловість 625821 47,69 611384 46,65 603783 45,89 
Будівництво 49235 3,75 50932 3,89 55963 4,25 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку 66337 5,05 75264 5,74 85005 6,46 

Діяльність готелів та ресторанів 5028 0,38 5925 0,45 6147 0,47 
Діяльність транспорту та зв’язку 112076 8,54 107732 8,22 105886 8,05 
Фінансова діяльність 20053 1,53 23140 1,77 25096 1,91 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям 51773 3,95 57388 4,38 59364 4,51 

Державне управління 44416 3,38 46022 3,51 47079 3,58 
Освіта 132434 10,09 132999 10,15 131789 10,02 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 120979 9,22 121322 9,26 120442 9,15 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та спорту 30976 2,36 29854 2,28 29825 2,27 

Усього 1312314 100,00 1310549 100,00 1315617 100,00 
 
Виходячи з даних табл. 2, видно, що у видах економічної діяльності відбувалися абсолютна і відносна зміни чисельності штатних 

працівників. У п'яти видах діяльності відносна чисельність скорочувалася. Оскільки промисловість була домінуючим видом діяльності, то 
на її частку припало найбільше як в абсолютному, так і у відносному значенні скорочення штатних працівників. Значно знизилося число 
працівників у сільському господарстві: у 2006 р. – на 3621 чол. (0,27%), а у 2007 р. – на 3919 чол. (0,32%). Зміна чисельності у транспорті та 
зв'язку була незначною: у 2006 р. вона склала 4344 чол. (0,32%), а у 2007 р. – 1846 чол. (0,17%). Збільшення чисельності штатних 
працівників мало місце у шести видах діяльності. Якщо в торгівлі та будівництві чисельність збільшилася значно, то діяльність готелів та 
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ресторанів, а також операції з нерухомим майном не вимагали її значного збільшення. У двох видах економічної діяльності у 2006 р. 
спостерігалося зростання чисельності, а у 2007 р. – скорочення. Лише частка штатних працівників лісового господарства залишилася 
незмінною. Дані таблиці дозволяють констатувати, по-перше, щорічну зміну потреби у робочій силі. По-друге, наявність галузевої 
специфіки зміни. Отже, необхідно збирати і систематизувати інформацію про професійно-кваліфікаційний склад працівників у розрізі видів 
діяльності.  

Слід взяти до уваги неоднорідність видів діяльності, наприклад, промисловість включає багато видів. У табл. 3 подано динаміку 
облікової кількості штатних працівників за видами промислової діяльності [9, с.61].  

Таблиця 3 
Динаміка облікової кількості штатних працівників за видами  

промислової діяльності регіонального ринку праці 
Облікова кількість штатних працівників на 31 грудня 

2005 р. 2006 р. 2007 р. Вид промислової діяльності 
Осіб Частка Осіб Частка Осіб Частка 

Видобувна промисловість 187504 29,96 179906 29,43 176507 29,23 
видобуток паливно-енергетичних корисних копалин 170656 27,27 162849 26,64 159006 26,33 
з нього видобуток  
вугілля, лігніту і торфу 170656 27,27 162758 26,62 158928 26,32 

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних 16848 2,69 17057 2,79 17501 2,90 
Переробна промисловість 365300 58,37 357212 58,43 354642 58,74 
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 40588 6,49 40366 6,60 40439 6,70 
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів із хутра 4779 0,76 3909 0,64 3986 0,66 
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 437 0,07 557 0,09 594 0,10 
обробка деревини та  
виробництво виробів з деревини, крім меблів 1056 0,17 631 0,10 881 0,15 

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 3883 0,62 3933 0,64 3800 0,63 
виробництво коксу, продуктів нафтопереробки  19250 3,08 17947 2,94 17526 2,90 
хімічне виробництво 7030 1,12 9851 1,61 9352 1,55 
виробництво гумових та пластмасових виробів 3191 0,51 3709 0,61 4185 0,69 
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 24931 3,98 23182 3,79 22912 3,79 
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 155212 24,80 152060 24,87 152712 25,29 
виробництво машин та устаткування 72839 11,64 67738 11,08 65455 10,84 
виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 7909 1,26 7200 1,18 6770 1,12 
виробництво транспортних  засобів та устаткування 19914 3,18 21295 3,48 20522 3,40 
інші галузі промисловості 4281 0,68 4834 0,79 5508 0,91 
Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води 73017 11,67 74266 12,15 72634 12,03 
Промисловість 625821 100,00 611384 100,00 603783 100,00 

 
Підприємство відноситься до наведеного у табл. 3 виду «виробництво та  розподіл електроенергії, газу та води». Кількість штатних 

працівників у цьому виді у 2006 р. зросла на 1249 чол. (0,48%), у 2007 р. скоротилася на 1632 чол. (0,12%). У двох інших видах промислової 
діяльності були різні напрями динаміки чисельності у відносному виражені: у видобувній промисловості вона скорочувалася, а у 
переробній підвищувалася. Навіть у межах виду у підвидах тенденції зміни чисельності штатних працівників були різними. Так, у двох 
підвидах видобувної промисловості чисельність зменшувалася, а в одному – зростала. Не дивлячись на збільшення відносної чисельності у 
переробній промисловості, тільки у п'яти підвидах з чотирнадцяти спостерігалося зростання чисельності на двох відрізках. У шести 
підвидах на одному відрізку було зростання, а на інших – скорочення. У трьох підвидах чисельність щорічно скорочувалася. Отже, 
професійно-кваліфікаційну потребу в робочій силі необхідно надавати у розрізі підвидів (якщо це можливо) або видів промисловості. 

Про реалізацію цього завдання можна судити з кількості суб'єктів господарювання у кожному виді економічної і промислової 
діяльності. У табл. 4 подано кількість суб’єктів ЄДРПОУ за правовим статусом та видами економічної діяльності [10, с.68].  

Таблиця 4 
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за правовим статусом та видами економічної діяльності на початок 2008 р. 

У тому числі 
Вид економічної діяльності КВЕД Усього із статусом 

юридичної особи 
без статусу 

юридичної особи 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство A 3895 3736 159 

Рибальство, рибництво B 127 108 19 
Промисловість C,D,E    
Видобувна промисловість C 660 563 97 
Переробна промисловість D 8836 8493 343 
Виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води E 340 216 124 

Будівництво F 7134 6804 330 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку G 30042 28878 1164 

Діяльність готелів та ресторанів H 1303 1242 61 
Діяльність транспорту та зв'язку I 2703 2335 368 
Фінансова діяльність J 1238 764 474 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям K 11457 10882 575 

Державне управління L 2627 2384 243 
Освіта M 2593 2402 191 
Охорона здоров'я та надання соціальної  
допомоги N 2027 1906 121 

Надання комунальних та індивідуальних 
послуг, діяльність у сфері культури та спорту O 11739 

 
11446 

 
313 

 
Усього  87598 82975 4623 
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Дані табл. 3.4 свідчать, що у підгалузі «виробництво та розподіл електроенергії, газу та води» є 340 підприємств. Якщо взяти до 
уваги кількість працівників на них у 2007 р. (табл. 3), то в середньому на одному підприємстві працювало 214 чол. Чисельність штатних 
співробітників Підприємства на цьому часовому відрізку складала 522 чол., що більш ніж у два рази перевищувало середню чисельність за 
видами промисловості.  Провівши розрахунок середньої чисельності штатних працівників для видів економічної та промислової діяльності, 
можна зробити висновок про реалізовуваність професійно-кваліфікаційної карти регіонального ринку праці у розрізі видів економічної або 
промислової діяльності.   

Класифікатор професій ДК 003:2005 надає можливість привести до «загального знаменника» штатні розклади усіх підприємств 
регіону. Галузеву специфіку відображено у довідниках кваліфікаційних характеристик працівників за окремими видами промислового 
виробництва. Наприклад, «Довідник кваліфікаційних характеристик працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв», 
затверджений Наказом Міністерства промислової політики України від 15.04.2008 № 229 [11].  

Вигляд професійно-кваліфікаційної карти виду діяльності наведено у табл. 5. Усі види робіт у професійно-кваліфікаційній карті 
згруповано за розділами класифікації професій, наведених у частині 4 Класифікатора професій ДК 003:2005 [7]. Оскільки штатний розклад 
може неодноразово змінюватися протягом календарного року, то дані повинні збиратися і систематизуватися на певну дату. Простота 
формування подібного масиву інформації не зажадає значних трудовитрат, оскільки створивши одного разу базу даних, кадрова служба 
підприємства буде щорічно її обновляти. Разом з тим користь від такого роду роботи для підприємства безперечна. Адже створення карти 
неодмінно зажадає приведення у відповідність штатного розкладу з нормативними документами, що у масштабах регіонального ринку 
праці сприятиме поліпшенню  соціально-трудових відносин на внутрішньофірмовому ринку праці. Проте набагато більшою є значущість 
професійно-кваліфікаційної карти для осіб, які вибирають професію або працевлаштовуються.  

Таблиця 5 
Професійно-кваліфікаційна карта виду діяльності 

 Професійна назва  
роботи 

Рівень освіти Кількість штатних посад Примітка 
 

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) 
    

Професіонали 
    

Фахівці 
    

Технічні службовці 
    

Працівники сфери торгівлі та послуг 
    

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства 
    

Кваліфіковані робітники з інструментом 
    

Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання роботи технологічного устаткування, складання устаткування та машин 
    

Найпростіші професії 
    

  
На дрібних і середніх приватних підприємствах рівень кадрової роботи низький. Це значить, що, як правило, штатний розклад і 

посадові інструкції працівників відсутні або мають низьку якість, оскільки їх наявність не закріплена законодавчо. У більшості випадків 
функції кадрової служби виконують секретарі-референти або економічна служба в особі бухгалтера, оскільки в їх руках зосереджений облік 
заробітної плати і пов'язаних з нею платежів. Консолідація дій працедавців зі створення професійно-кваліфікаційної карти дозволить 
змінити відношення даної категорії працедавців до соціально-трудових відносин. З державних позицій відносно приватних підприємств 
робота над картою підвищить грамотність працедавців за принципом «якщо не можливо примусити, то необхідно навчити». Користь від 
такого роду роботи для підприємства безперечна. Адже створення карти неодмінно зажадає приведення у відповідність штатного розкладу 
з нормативними документами, що в масштабах регіонального ринку праці сприятиме поліпшенню  соціально-трудових відносин на 
внутрішньофірмовому ринку праці. Проте набагато більшою є значущість професійно-кваліфікаційної карти для осіб, які вибирають 
професію або працевлаштовуються.  

Висновки та пропозиції. Таким чином, створення професійно-кваліфікаційної карти регіонального ринку праці дозволить таке. 
По-перше, органам Державної служби зайнятості різних рівнів запроваджувати в життя програми залучення фахівців з інших регіонів, 
тобто активно використовувати міжрегіональну міграцію робочої сили з метою підвищення ПКЗ. По-друге, знання ситуації працедавцями 
приведе  до усвідомлення необхідності об'єднання зусиль у частині вироблення сумісної програми дій, спрямованої на підготовку і 
перекваліфікацію кадрів. По-третє, надання даних за декілька років дозволить аналізувати ряди динаміки і тим самим виявляти тенденції в 
зміні професійно-кваліфікаційного складу регіонального ринку праці. Згодом на основі аналізу можливо прогнозування регіональної 
потреби в тій або іншій професії і кваліфікації. По-четверте, сучасні комп'ютерні технології дозволяють довести інформацію до широких 
кіл громадськості, а також до зацікавлених організацій, якими є установи професійної освіти. Доступність такого роду інформації 
дозволить особам, що вибирають професію та кваліфікацію, прийняти аргументоване рішення.  

  
РЕЗЮМЕ 
Стаття містить науково-методичні рекомендації стосовно побудови професійно-кваліфікаційної карти регіонального ринку праці. Карта 
містить відомості щодо кількісного та якісного складу працівників у видах економічної (промислової) діяльності у регіоні. У контексті 
діалектики окремого і загального професійно-кваліфікаційна збалансованість внутрішньофірмового ринку праці ілюструє професійно-
кваліфікаційну збалансованість регіонального ринку. Застосування карти дозволить знизити професійно-кваліфікаційний дисбаланс 
регіонального ринку праці. 
Ключові слова: професійно-кваліфікаційна карта, регіональний ринок праці, якісний склад 
 РЕЗЮМЕ 
Статья содержит научно-методические рекомендации относительно построения профессионально-квалификационной карты регионального 
рынка труда. Карта содержит сведения относительно количественного и качественного состава работников в видах экономической 
(промышленной) деятельности в регионе. В контексте диалектики отдельного и общего профессионально-квалификационная 
сбалансированность внутрифирменного рынка труда иллюстрирует профессионально-квалификационную сбалансированность 
регионального рынка. Применение карты позволит снизить профессионально-квалификационный дисбаланс регионального рынка труда. 
Ключевые слова: профессионально-квалификационная карта, региональный рынок работы, качественный состав 
SUMMARY 
The article contains scientific-methodical recommendations in relation to construction of professional-qualifying card of regional labor-market. A 
card contains information in relation to quantitative and high-quality composition of workers in the types of economic (industrial) activity in a region. 
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In the context of dialectics of separate and general the professional-qualifying balanced of labor-market enterprise illustrates professional-qualifying 
balanced of regional market. Application of card will allow lowering the professional-qualifying misbalance of regional labor-market. 
Keywords: vocational card,  regionallabour  market, qualitative structure 
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ТЕОРЕМА Р.КОУЗА: СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Глушко Е.С., ассистент, Автомобильно-дорожный институт ДонНТУ   ⋅ 
 

Связь между понятиями внешних эффектов (экстерналии)1, прав собственности, трансакционных издержек и контрактных 
отношений раскрывается в знаменитой теореме Р. Коуза2. 

Существование экстерналий приводит к расхождению между частными и социальными издержками (по формуле: социальные 
издержки равны сумме частных и экстерналий, т.е. возлагаемых на третьих лиц). В случае отрицательных внешних эффектов частные 
издержки оказываются ниже социальных, в случае положительных эффектов – наоборот, социальные издержки ниже частных. Такого рода 
расхождения исследовались ещё А. Пигу в книге «Теория благосостояния» (1920). Он характеризовал их как «провалы рынка», т.к. 
ориентация лишь на частные выгоды и издержки приводит либо к перепроизводству благ с отрицательными экстерналиями, либо 
недопроизводству благ с положительными экстерналиями. Указания на «провалы рынка» служили для Пигу теоретическим обоснованием 
государственного вмешательства в экономику: он предлагал налагать на деятельность, являющуюся источником отрицательных внешних 
эффектов, штрафы (равные по величине экстернальным издержкам) и возмещать в форме субсидий эквивалент экстернальных выгод 
производителям благ с положительными внешними эффектами. Против позиции Пигу о необходимости государственного вмешательства 
была направлена теорема Коуза: с точки зрения эффективности общественного производтсва не имеет значения как первоначально 
распределяются права собственности, при условии, что существует свободный обмен правами; трансакционные издержки равны 0; обмен 
происходит в условиях совершенной конкуренции. 

Теорему Коуза можно проиллюстрировать на следующем примере. Пивоваренный завод «Емельян Пугачёв» использует для 
производства пива воду из реки. Выше по течению расположен химический завод «Красный богатырь», сбрасывающий отходы своего 
производства в реку. Объём этих стоков прямо зависит от объёма выпуска продукции «Красного богатыря». Это означает, что затраты на 
производство пива зависят от выбора химическим предприятием объёма выпуска продукции, а также от количества вредных веществ, 
которые должны быть удалены  из воды перед тем, как приступить к  производству фирменного пива «Емельян Пугачёв». Если «Красный 
богатырь» не несёт ответственности за сброс отходов своего производства, то частные издержки будут меньше социальных. Казалось бы, 
есть все основания для вмешательства государства. Однако Коуз доказывает обратное: если закон разрешает двум субъектам экономики 
вступать в контрактные отношения по поводу выброса отходов химического производства, тогда вмешательство государства не 
потребуется, всё разрешится само собой.  

Допустим, оптимальные условия производства , при которых оба участника достигают максимума совокупного благосостояния, 
заключаются в следующем: пивоваренный завод производит 10000 бутылок фирменного пива «Емельян Пугачёв», а химический завод 
производит 10000т минеральных удобрений. Но «Красный богатырь» может установить объём выпуска на уровне 11000т, исходя из 
максимизации собственной прибыли и не будет учитывать воздействия загрязнения на прибыль пивоваренного завода. Чистый доход от 
производства дополнительных 1000т минеральных удобрений составит 200 долларов. Одновременно из-за этих дополнительных 1000т 
минеральных удобрений пивоваренный завод  «Емельян Пугачёв» вынужден будет сократить объемы  производства на 1000 бутылок пива, 
что дало бы ему 300 долларов чистого дохода. Рассмотрим два возможных законодательных режима установления прав собственности на 
загрязнение и предоставляемые ими варианты решения проблемы. 

1). Запретительный законодательный режим. «Красный богатырь» не имеет законного права сбрасывать вредные вещества, а 
«Емельян Пугачёв» имеет право запретить любые выбросы. В этом  случае «Емельян Пугачёв» будет контролировать уровень загрязнения 

                                                           
© Чаусовский А.М., Глушко Е.С., 2010 
1 Внешние эффекты (экстерналии) – издержки или выгоды от рыночных сделок не получившие отражения в ценах. Различают 
отрицательные и положительные внешние эффекты. Отрицательный внешний эффект – это эффект, возникающий в случае, когда 
деятельность одного экономического агента вызывает издержки других. Примеры отрицательных экстерналий: дым из фабричной трубы, 
которым вынуждены дышать окружающие, загрязнение рек сточными водами и т.д. Положительный внешний эффект – эффект, 
возникающий в случае, когда деятельность одного экономического агента приносит выгоды другим. Примеры положительных 
экстерналий: частные цветники, лужайки, которыми могут пользоваться прохожие, мощение улиц за свой счёт и др. 
2 Американский экономист, лауреат Нобелевской премии. Положения, называемые теоремой Коуза изложены в его статье «Проблема 
социальных издержек» (1960). Однако сам Р. Коуз так и не дал формулировку этой теоремы. Само выражение «теорема Коуза», равно как и 
первая её формулировка, были введены в оборот Дж. Стиглером в работе «теория цены». Сегодня теорема Коуза считается одним из 
наиболее ярких достижений экономической мысли послевоенного периода. 
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и потребует от химического завода компенсацию, не меньшую, чем 300 долларов. А прибыль от производства дополнительной 1000 т 
минеральных удобрений – только 200 $. Вывод: «Красный богатырь» откажется от роста производства минеральных удобрений на 1000т и 
структура производства останется прежней (а, значит, и эффективной) – 10000 бутылок пива «Емельян Пугачев» и 10000т минеральных 
удобрений, производимых фирмой «Красный богатырь». 
2). Разрешительный законодательный режим. «Красный  богатырь» имеет законное  право сбрасывать любое количество вредных веществ, 
и никто не может ему в этом помешать. В этом случае пивоваренному заводу будет выгодно предложить «Красному богатырю» 
компенсацию за отказ от производства дополнительных  1000т минеральных удобрений. Размер «выкупа», по Коузу, будет лежать в 
пределах от 200 долларов (прибыль химического завода от производства дополнительной 1000т минеральных удобрений) до 300 долларов 
(прибыль пивоваренного завода от 1000 бутылок пива). При такой компенсации оба участника окажутся  в выигрыше и химический завод 
опять-таки откажется от роста производства минеральных удобрений на 1000т. Структура производства не изменится. 

Конечный вывод Коуза таков: и в том случае, когда «Емельян Пугачев»  имеет право взыскать штраф с «Красного богатыря», и в 
том случае, когда «Красный богатырь» имеет законное право сбрасывать вредные вещества (т.е. при любом распределении прав 
собственности), исход оказывается одним – права все равно переходят к той стороне, которая ценит их выше, а структура производства 
остается неизменной и оптимальной. Сам Коуз по этому поводу пишет следующее: «Если бы все права были ясно определены и 
предписаны, если бы трансакционные издержки были равны нулю, если бы люди соглашались твердо придерживаться результатов 
добровольного обмена, то никаких экстерналий не было бы» [1, с.49]. «Провалов рынка» в этих условиях не происходило бы, и у 
государства не оставалось бы никаких оснований для вмешательства с целью корректировки рыночного механизма. Из теоремы Коуза 
следует несколько важных теоретических и практических выводов. 

Во-первых, закон создает изначальное распределения прав, рынок же определяет их конечное распределение. Независимо от 
первоначального распределения прав «Емельян Пугачев» и «Красный богатырь» заинтересованы в продолжении обмена правами до тех 
пор, пока можно получить выигрыш от торга. Так же как это имеет место с обычным товаром, выигрыш от обмена законными правами 
можно получать до тех пор, пока каждое из этих прав не окажется в руках стороны, которая больше всего его ценит, потенциальная выгода 
от обмена исчерпывается, когда права распределены эффективно. Следовательно, если работает рынок, то равновесное распределение 
законных прав будет эффективным. Таким образом, у государства не оказывается никаких оснований для вмешательства с целью 
корректировки рыночного процесса. Его роль является «дорыночной»: оно призвано четко специфицировать и защищать права 
собственности участников сделки. 

Во-вторых, согласно Р. Коузу, экстернами появляется лишь тогда, когда права собственности определены нечетко, размыты. Когда 
права определены четко, тогда все экстернами «интернализируются» (внешние издержки становятся внутренними). Не случайно главным 
полем конфликтов в связи с внешними эффектами оказываются ресурсы, которые из категории неограниченных перемещаются в категорию 
редких (вода, воздух) и на которые до этого прав собственности в принципе не существовало.  

В-третьих, теорема Коуза отводит обвинения рынка в «провалах» (несостоятельности). Путь к преодолению экстерналий лежит 
через создание новых прав собственности в тех областях, где они нечетко определены. Поэтому внешние эффекты и их отрицательные 
последствия порождаются  дефектным законодательством. Если кто здесь и «проваливается» так это государство. Теорема Коуза по 
существу снимает стандартные обвинения в разрушении окружающей среды, выдвигаемые против рынка и частной собственности.  Из нее 
следует обратное заключение: к деградации внешней среды ведет не избыточное, а недостаточное развитие частной собственности.  

В-четвертых, теорема Коуза выявляет ключевое значение трансакционных издержек. Когда они положительны, распределение прав 
собственности перестает быть нейтральным фактором и начинает влиять на эффективность и структуру производства.Политическая 
установка, вытекающая из теоремы Коуза при интерпретации в аспекте трансакционных издержек должна состоять в том, чтобы 
посредством права минимизировать трансакционные издержки, а не вовсе их устранить1. В соответствии с такой установкой законодатель 
быстрее достигнет цели, облегчая обмен законными правами, чем занимаясь их первоначальным эффективным распределением. 
Юридические процедуры изобилуют механизмами, направленными на то, чтобы избежать судебных разбирательств, поощряя частные  
соглашения, предполагающие обмен законными правами.  

В-пятых, теорема Коуза показывает, что ссылки на внешние эффекты – недостаточное основание для государственного 
вмешательства. В случае низких трансакционных издержек оно излишне, в случае высоких – далеко не всегда экономически оправдано. 
Ведь действия государства сами сопряжены с положительными трансакционными издержками, так что лечение вполне может быть хуже 
самой болезни.  

В-шестых, интерпретация теоремы Коуза в аспекте рынка совершенной конкуренции предполагает, что обеспечить эффективность 
общественного производства можно, добиваясь существования конкурентных рынков законных прав.  

В-седьмых, государство должно не только создать рыночные правила игры, но и убедить граждан с ними согласиться, позаботиться 
о социальном признании существующих прав собственности субъектами экономики в качестве справедливых. Например, закон может 
разрешить фермерскую деятельность. Но нужно еще, чтобы вас признали «фермером» и не сожги хозяйство. Если убедить не получится, то 
граждане будут оценивать институты рынка, используя привычные критерии, «приспособленные к обстоятельствам прошлого». 

Теорема, предложенная Р.Коузом, вполне подходит для анализа приватизации как начального шага по трансформации советских 
экономик в новую экономическую систему. Если теорему Коуза приложить к ситуации переходной экономике, то она должна звучать так: 
если трансакционные издержки велики (составляют, например, величину близкую к издержкам производства), а права собственности слабо 
специфицированы, то аллокация ресурсов (а, следовательно, и эффективность производства) будет существенно зависеть от распределения 
прав собственности. Поэтому формирование рыночной экономики должно, прежде всего, сопровождаться созданием эффективной 
юридической системы, с помощью которой четко определяются права собственности, легко защищаемые и обмениваемые (успешная 
приватизация требует предварительного институционального строительства). Даже если государство (правительство)  ошибется с 
первоначальным распределение прав собственности,  согласно теореме Коуза, частные агенты эту ошибку исправят в процессе свободных 
обменов, заключая соответствующие частные контракты. На практике первоначальная спецификация прав собственности оказалась не 
полной, а отсутствие рынка ценных бумаг серьезно затруднило их обмен. Когда же обмен правами собственности все же происходил, 
данный рынок был крайне далек от совершенной конкуренции. 
 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 
1. The economics of property rights. Ed. By Furudoth E.G., Pejovich S., Cambridge, 1974. 
 

 

                                                           
1Не связанные с издержками сделка – это не явление, встречающееся в жизни, а лишь логическое построение, такое же как в физике – 
поверхность, по которой можно двигаться без трения. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Чижикова О.Н., аспирантка ДонНУ  ⋅  
 
      На современном этапе развития мировой экономики, каждая отдельная страна, не может развиваться независимо от других стран, 
используя исключительно свои ресурсы, которые находятся на территории государства. Для развития национального хозяйства, каждое 
государство должно принять меры с целью расширения участия в международных экономических отношениях. Это способствует развитию 
международного бизнеса.  
      Проблемам формирования международного бизнеса посвящено большое количество научных статей, этой проблемой занимаются как 
зарубежные авторы, такие как: Charles W.L. Hill, Griffin R.W., Pustay M.W., так и отечественные: Амоша А.И., Дякин Б.Г., Козак Ю.Г., 
Макогон Ю.В., Поляков В.В., Черенков В.И., Щенин Р.К.  и др.  
      Целью данной статьи является исследование теоретических аспектов формирования международного бизнеса, и его становление в 
странах с переходной экономикой в условиях глобализации. 
      В начале нового столетия международный бизнес (МБ) стал настолько расширенным, что его считают феноменом современности. 
Одними из первых кто дал определение «международного бизнеса», стали англ. ученые Дж. Д. Дэниэлс и Л. Х. Радеба. Авторы дали 
следующее определение: «Международный бизнес включает любые хозяйственные операции, которые проводятся двумя или более 
странами. Такие деловые взаимоотношения могут возникнуть на уровне, как частных, так и государственных организаций. В случае 
участия частных компаний в международном бизнесе хозяйственные операции проводятся с целью получения прибыли. Деятельность 
фирм, субсидируемых правительственными органами, не всегда ориентирована на прибыль».  
По мнению одного из известных ученых экономиста – международника, Дякина Б.Г. под международным бизнесом понимается, такая 
предпринимательская деятельность, осуществляемая в формате «резидент – нерезидент», которые на правах партнеров вступают в 
международные бизнес – отношения благодаря заключенным договорам, соглашениям и контрактам, участию в бизнес – проектах.  
   Развитие международного бизнеса – объективный необратимый процесс, охватывающий производительные силы и производственные 
отношения разных стран.  
    Главной целью международного бизнеса, как прогрессивного направления предпринимательской деятельности – является получение 
прибыли, создание условий для решения стратегически экономических заданий.  
              Целями международного бизнеса является: 

• расширение рынка сбыта продукции, услуг, капитала, рабочей силы; 
• приобретение новых источников ресурсов; 
• осуществление диверсификации производства.  

                     Существует два способа реализации международного бизнеса: 
1. операционный, к нему относятся такие способы достижения целей МБ: 

♦ экспортные и импортные операции; 
♦ транспортные операции; 
♦ купля – продажа лицензий; 
♦ франчайзинг; 
♦ прямые и портфельные инвестиции и т.д.  

2. функциональный, к нему относятся такие способы достижения целей МБ: 
 оптимизация процесса международного производства; 
 осуществление маркетинговых операций; 
 финансовые операции в МБ (страховые, кредитные и др.); 
 осуществление кадровой политики; 
 бухгалтерский учет и контроль в международной хозяйственной деятельности.  

           Существуют факторы, которые воздействуют на реализацию целей МБ: 
1. общие:  географические, политические, экономические, правовые,  

социокультурные и  исторические. 
2. конкурентные: скорость изменения параметров продукции, количество и однородность покупателей, размер производства 

уровень конкуренции и т.д.  
  Р. Робинсон поделил историческое развитие международного бизнеса на несколько этапов (эр): 

 коммерческая эра (1500 – 1850 гг.) – начинается со времени великих   
географических открытий и заканчивается в середине XIX ст. Р.Робинсон выделил то, что именно поиск личных выгод, связанных с 
торговлей колониальными товарами в Европе, стал разрушительной силой, которая больше 300 лет определяла развитие международной 
торговли. Осуществление колониальных путешествий сопровождалось высоким риском, но получение достаточно быстрой прибыли, 
которое в несколько раз превышало расходы, выступило сильным стимулом, для привлечения новых участников бизнеса. Колониальный 
бизнес способствовал развитию страноведения и инвестиционной деятельности – путем финансирования торговых экспедиций. Эти 
факторы содействовали развитию транспортных путей, промышленности европейских стран. В основном это касалось развитых стран, 
таких как: Германия, Голландия, Испания, Франция и др.  
             Характерными особенностями развития этого периода является: 
 -      государственное влияние на взаимоотношения стран и эффективность ведения  
совместного бизнеса; 
 - поддержка, которую правительство страны оказывало собственным предпринимателям в их зарубежной деятельности.  
           Эту эру можно охарактеризовать как эру суверенитета и независимости бизнеса в его  зарубежных операциях, а также первым 
проявлением серьезной политической и экономической поддержки.  

 эра экспансии (1850 – 1914 гг.).  Эта эра характеризуется окончательным  
формированием и структуризацией колониальных империй, на фоне быстрого  индустриального развития европейских стран, а позднее и 
США, был вызван промышленной революцией и быстрым технологическим  развитием в начале XIX ст. Эти факторы повлияли на 
развитые страны, таким образом, вместо вывоза товаров, развитые страны перешли на производство сырья и развитие плантационного 
хозяйства.  
   Значение эры экспансии в развитии МБ состоит в:  

 активном использовании более эффективных ресурсов (сырьевых, природных, человеческих, энергетических и др.); 
 использовании выгодных возможностей местного законодательства (налогового, таможенного и др.); 
 расширении рынков сбыта; 
 использовании новых сфер свободных финансовых ресурсов. 

В эру экспансии, МБ нашел главные мотивы существования и развития, которые сохранились до наших дней.  
 эра концессий (1914 – 1945 гг.)  Охарактеризовалась важной особенностью  
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этого периода между 2 –мя войнами, является качественное изменение роли наибольших компаний, которые функционировали на 
колониальных рынках: формирование местных менеджеров среднего уровня. Концессионная эра подготовила условия для 
самоопределения колониальных и полуколониальных стран в их дальнейшем экономическом развитии.  

 эра национальных государств (1945 – 1970 гг.) Характеризуется быстрым  
развитием новых национальных государств. Этот период стал толчком к быстрому расширению международного бизнеса. Бывшие 
колониальные империи стали новыми игроками на мировых рынках. Активное осуществление рыночных операций, способствовало 
развитию международных рынков капитала, появлению новых финансовых инструментов, расширению сферы международного 
консалтинга.  

 эра глобализации (с 1970- х годов ХХ ст.) В этот период происходят  
значительные революционные, технологические изменения, связанные с экономической, политической, социальной сферой. Именно эта эра 
стала переходным периодом международного бизнеса, и стала называться – эрой глобализации. 
      К основным видам международного бизнеса относятся:  
-  экспорт и импорт товаров; 
-  экспорт и импорт услуг; 
-  инвестиционная деятельность; 
-  транснациональные компании; 
-  совместное предпринимательство и др.  
       Международный бизнес направлен на совершение международного обмена товарами, услугами, результатами научно – технического и 
производственного сотрудничества.  
     Основными субъектами международного бизнеса являются: 

 коммерческие организации, имеющие право осуществления коммерческой деятельности; 
 союзы предпринимателей государственные организации, имеющие право выхода на внешние рынки.  

       Международный бизнес, охватывает главные направления функционирования международных, торговых отношений, движение и 
рациональное использование финансовых и трудовых ресурсов, в рамках мирового экономического пространства.  Происходят изменения в 
политическом, экономическом, научно – техническом плане, могущественных государств мира, что создает хорошие предпосылки для 
интенсификации мирового производства. В мирохозяйственные процессы все активнее включаются новые субъекты, в первую очередь это 
касается стран с переходной экономикой, которые стремятся наверстать отставание от высокоразвитых стран мира, в частности, путем 
использования преимуществ международного бизнеса, как одной из форм концентрации совокупного хозяйственного потенциала мирового 
содружества.  
      Рыночная трансформация экономики Украины объективно трансформируется на применении принципов, инструментов и рычагов 
развития товарно – денежных отношений, которые действуют на национальном и международном уровнях. Важнейшим в этом 
направлении является использование мирового опыта функционирования разных форм международного бизнеса, которые занимают 
ведущие позиции в основных сферах хозяйственной деятельности. Не менее важным является формирование нормативно – правового поля 
функционирования международного бизнеса, в условиях существования острых возражений в политической, экономической и социальной 
жизни нашей страны, экономическое, организационное, финансовое, технологическое обеспечение ее развития.  
    Среди форм международного бизнеса, которые могут оказывать значительное влияние на развитие экономики Украины, следует 
выделить иностранные инвестиции.  

 
 
Рис.1  Прямые иностранные инвестиции в Украину (в млрд. долл.) 
     Прямые иностранные инвестиции в Украину по итогам прошлого года составили лишь 4,4 млрд. долл. США. Отраслевая структура этих 
инвестиций направлена на развитие пищевой, химической, машиностроительной промышленности и т.д.  
       Индекс инвестиционной привлекательности Украины в IV квартале 2009 года (2,57) остался практически без изменений по сравнению с 
III кварталом (2,56), по результатам опроса компаний – членов Европейской Бизнес Ассоциации, проведенного при поддержке InMind в 
декабре 2009 года. В октябре 2008 –го года индекс снизился с 3,14 до 2,22, а в январе 2009 –го года так и остался на этой отметке.  
     Такая ситуация должна ориентировать на разработку систем, которые создадут благоприятный инвестиционный климат для зарубежных 
предприятий. В первую очередь, целесообразно было бы разработать комплекс мер по налогообложению иностранных инвесторов, 
акцентируя внимание на поиск оптимального объединения экономических интересов с приоритетами национального развития. Также 
обеспечить четкое соблюдение законодательных актов Украины о гарантировании иностранным инвесторам, в т.ч. защита их инвестиций 
от национализации, возмещении убытков, которые возникли в результате действий государственных органов, перевод прибыли за границу 
от инвестиционной деятельности.  
   Проблемы, связанные с эффективным использованием возможностей международного бизнеса в Украине, определяют необходимость 
реализации череды конкретных заданий. Они должны быть направлены на единый результат. Это предусматривает комплексное 
использование системного образования, что позволит влиять на развитие отдельных отраслей, стабилизацию национальной экономики в 
целом.  
      
РЕЗЮМЕ 
У данній статті виявлені теоретичні аспекти формування міжнародного бізнесу, та його становлення в країнах з перехідною економікою в 
умовах глобалізації. 
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РЕЗЮМЕ 
В данній статьи выявленные теоретические аспекты формирования международного бизнеса, и его становление в странах с переходной 
экономикой в условиях глобализации. 
Ключевые слова: международный бизнес, переходная экономика, глобализация и интеграция 
SUMMARY 
The purpose of given clause is research of theoretical aspects of formation of the international business, and its becoming in the countries with 
transitive economy in conditions of globalization. 
Keywords: the international business, transitive economy, globalisation and integration 
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СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО РЕГИОНОВ УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 
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Постановка проблемы. Фокусом данной многогранной проблематики является вопрос о существовании и характере связи 

между экономическим развитием и социальным неравенством.  
Актуальность данной темы состоит в том, что социальное неравенство включает всю гамму неравенств: социально-

экономическое, социально-политическое и правовое. Поэтому имеются проблемы дискриминации не только почти всех групп населения, 
но и тотальной бедности всей общественной жизни. Культурные отличия не становятся причиной дискриминации в демократическом 
обществе. Тем не менее, существуют локально-ситуативные отличия и неравенства — они наблюдаются в любом обществе, но не приводят 
к глобальным конфликтам. 

Цель исследования: анализ регионов Украины по различным критериям и выявление наиболее развиты регионов страны, 
установление взаимосвязи размещения производительных сил в регионе и уровня жизни региона. 

Для рассмотрения проблематики социально- экономического неравенства регионов Украины стоит задача анализа таких 
показателей: 

а) среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника по регионам Украины; 
б) индекса потребительских цен по регионам страны; 
в) показателей экспорта и импорта товаров регионов Украины; 
г) капитальных инвестиций по областям страны; 
д) доли валового регионального продукта на душу населения региона в совокупном объеме ВВП страны; 
е) уровня занятости населения Украины по регионам. 
Анализ последних исследований и публикаций.  Методологическим и теоретическим аспектам данной проблематики 

посвящены труды отечественных и зарубежных ученых: Ю.В. Макогон, В.Я.Омельченко, В.Е. Новицкий, А.Ю.Шевяков и многие другие. 
Основные результаты исследования. Базовым результатом, который лежал в основе господствующего теоретического 

обоснования данной связи до начала 80-х годов прошлого века, является гипотеза С.Кузнеца, согласно которой экономический рост 
сначала сопровождается усилением неравенства в распределении дохода, а затем ведёт к его уменьшению (кривая Кузнеца имеет форму, 
обратную U-образной кривой). Многочисленные эмпирические проверки, проводившиеся зарубежными исследователями на материалах 
различных выборок по развивающимся и развитым странам, находили подтверждение этой гипотезы.  

Однако результаты этих исследований впоследствии были подвергнуты критическому анализу, и под сомнение были поставлены 
два базовых теоретических положения:  а) экономический рост ведёт сначала к усилению, а затем к уменьшению неравенства; б) высокая 
дифференциация доходов стимулирует более высокие темпы роста. В конце прошлого века экономическая жизнь предоставила достаточно 
примеров развития, которые говорят об ограниченности этих представлений: экономический рост сопровождался и усилением, и 
ослаблением неравенства, а высокие темпы роста достигались при изначально невысокой дифференциации доходов.  

В ряде зарубежных исследований новых данных учёные приходят к выводу, что: экономический рост может сопровождаться 
снижением, увеличением или консервацией неравенства. Исследователи отмечают примеры, когда увеличение неравенства происходило на 
фоне не роста, а падения (страны Восточной Европы и Центральной Азии в период 1985–1995 годов), а также примеры негативного 
влияния неравенства на экономический рост.   

Мощный импульс исследования взаимосвязи роста и неравенства получили в связи с актуализацией проблемы бедности, 
разработкой и реализацией международных программ сокращения бедности. Именно на решение этой проблемы следует направить усилия 
в соответствии с рекомендациями представителей либерального направления экономической теории, которое рассматривает позитивную 
роль неравенства в распределении доходов, признавая его необходимой составляющей экономического роста.   

Понятия неравенства и справедливости тесно связаны между собой. Любые формы социального неравенства оцениваются в 
обществе по критерию справедливости и в зависимости от этой оценки могут быть источником конфликтов или согласия и, соответственно, 
увеличения или экономии трансакционных издержек. Господствующие в обществе представления о справедливости предопределяют 
некоторый уровень неравенства в распределении доходов, который признается обществом как норма. Именно по отношению к этой норме 

                                                           
© Хаджинова Г.П., Якушевская Е.В.,  2010 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2010 

 166

дифференциацию доходов населения можно признать чрезмерной или недостаточной. Следует подчеркнуть, что отклонение от этой нормы 
в любую сторону оказывает негативное влияние на экономическое развитие.  

Среди эффектов дифференциации доходов населения можно отметить ухудшение качества социального капитала: во-первых, 
затрудняет обеспечение равных возможностей всем членам общества; во-вторых, вступая в противоречие с представлениями о 
справедливости, усиливает социальную напряжённость в обществе; в-третьих, подрывает трудовую и предпринимательскую мотивацию. 
Чрезмерный разрыв в доходах подрывает мотивацию к рациональной и производительной деятельности. Отклонение неравенства в 
распределении доходов от нормы в сторону уменьшения ослабляет стимулы к активности, нарушая через перераспределение доходов 
принцип равенства по отношению к наиболее предприимчивым и способным членам общества и тем самым подрывая потенциал 
экономического развития. 

Индекс Джини - статистический показатель, свидетельствующий о степени расслоения общества данной страны или региона по 
отношению к какому-либо изучаемому признаку (к примеру, по уровню годового дохода — наиболее частое применение, особенно при 
современных экономических расчётах).В Украине индекс Джини составляет 28,1 (по данным ООН на 2006г.) и 31,0 ( по данным ЦРУ на 
2006г.), что свидетельствует о значительном расслоении общества страны. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) — индекс для сравнительной оценки бедности, грамотности, образования, 
средней продолжительности жизни и других показателей страны. Показатель ИРПЧ Украины входит в десятку худших показателей стран 
Европы-0,786,  страна находится в рейтинге после Грузии и Молдавии. 

В переходной экономике (к которой относится и экономика Украины), в ее динамично развивающихся секторах, уровень 
образования и квалификации, а значительной степени определяет величину доходов работника и уровень жизни всего населения. 

Одним из наиболее важных показателей уровня социально- экономического развития является показатель среднемесячной 
заработной платы.( рис.1) Именно этот показатель определяет структуру потребления населения регионов, отражает количественную 
характеристику благосостояния в целом.  Показатель неравенства по размеру доходов в Украине чрезмерно высокий, когда средний доход 
10% самых богатых людей превышает доход 10% самых бедных в 30—50 раз. Наибольшая пенсия в стране в 50—60 раз выше 
минимальной. Население страны не осознает, что в европейских странах такие разрывы являются пяти-, шестикратными. Такой разрыв в 
показателях является следствием полного разграбления национального 
богатства.
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Рис.1. Среднемесячная заработная плата по регионам Украины в расчете на одного работника, янв.2010 г. 
На основании графика можно сделать вывод о том, что наибольшую сумму заработной платы получает население в г. Киев- 2969 

грн., далее следует Донецкая область- 2183 грн., Днепропетровская- 2023 грн.,  Луганская- 1963 грн. Минимальный показатель 
среднемесячной заработной платы в Тернопольской области- 1386грн. 

Значительная дифференциация размера оплаты труда наблюдается в региональном разрезе. Самый низкий уровень заработной 
платы в регионах с наиболее высокой долей сельского населения и занятых в сельском хозяйстве, где уровень оплаты труда до настоящего 
времени самый низкий. 

Низкий уровень оплаты труда - один из тормозов как уровня жизни так и проводимых в стране реформ. Опыт наших западных 
соседей (Польши, Чехии, Словакии, Словении, Венгрии) показал, что успешная реализация реформ происходит лишь при условии, когда 
средний уровень оплаты труда составляет не ниже 300 дол. Именно такой уровень позволяет активизировать потребительский спрос, 
способствует увеличению производства товаров и услуг. Поэтому необходимо существенное повышение уровня оплаты труда, что 
положительно скажется не только на жизненном уровне населения, но и на результативности осуществляемых в Украине реформ.          

МОТ делает выводы о том, что продолжающийся рост неравенства доходов во многих странах, в том числе и Украине может 
привести к более высокому уровню преступности, снижению продолжительности жизни и обнищанию широких слоев населения.  

Рассмотрим динамику показателя среднемесячной заработной платы Донецкого региона.( рис.2) 
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Рис. 2.  Среднемесячная заработная плата в Донецкой области, 1995-2009гг. 
Экспоненциальная линия тренда, наложенная на график среднемесячной заработной платы Донецкой области, свидетельствует о 

том, что прогнозный показатель среднемесячной заработной платы региона в 2010г. будет примерно 2800 грн., а в 2011г. этот показатель 
преодолеет значение в 3400 грн. Можно сделать вывод о том, что заработная плата в Донецком регионе на протяжении последующих лет 
будет стремительно расти, о чем свидетельствуют данные за 1995- 2009 гг., когда показатель увеличился более, чем в 21 раз. 

Рассмотрим и проанализируем индекс цен в некоторых развитых и наименее развитых областях страны. Показатель 
характеризует темп роста потребительских цен, что ограничивает покупательские возможности населения и сказывается на развитии 
региона в целом. 
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Рис.3.  Динамика индекса потребительских цен областей Украины, 2001-1009 гг. 

        На основания графика можно делать вывод о том, что существенных различий в индексах потребительских  цен по регионам 
в 2001–2009 годах не наблюдается. В Донецкой области наибольший показатель индекса потребительских цен зафиксирован в 2008 г. на 
уровне 124,0 % к предыдущему году, что является результатом влияния мирового финансового кризиса, резким падением цен на 
экспортообразующую отрасль региона- металлургию, а также конкуренцию на мировом рынке со стороны Китая. 

Основными направлениями социальной политики Украины должны стать следующие: защита уровня жизни населения от 
повышения цен через использование различных форм компенсаций,  установление оптимальной минимальной заработной платы для 
работающих. 

Показатель экспорта и импорта региона является образующей частью платежного баланса страны. Проанализируем экспорт и 
импорт товаров регионов Украины. 
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Рис.4. Экспорт и импорт товаров по регионам, янв.2010, млн.долл.США 
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Главным экспортером страны является Донецкая область, которая экспортировала товаров на начало 2010 г.750 млн.долл.США, 
Днепропетровская область- 494,3 млн.долл.США, что обусловлено развитием промышленного сектора в данных регионах. Главным 
импортером является г. Киев с показателем 1447, 7 млн.долл.США, т.к. большая часть капитала страны сконцентрирована в столице. 

Важным моментом инвестиционной привлекательности региона является его доход. Цифры бюджетов и дотаций из госбюджета 
по некоторым областям Украины за 2009 г. свидетельствуют, что  собственные доходы АР Крым в текущем году составили 571 млн. грн., 
из госбюджета республике была выделена сумма в размере 88% от собственных доходов; Днепропетровская область - 1, 535 млрд. грн., 
дотация - 19%; Луганская область - 614 млн. грн., дотация - 60%; Донецкая область - 1,904 млрд., дотация - 10,1%. Теперь переместимся 
западнее: Львовская область - 625 млн., дотация - 100%; Винницкая область - 322 млн., дотация - 174%; Ивано- Франковская область - 264 
млн., дотация - 180%; Волынская область - 176 млн., дотация - 212%; Тернопольская область - 174 млн., дотация области- 228%.  

Важным показателем социально- экономического развития региона является его инвестиционная привлекательность . Больше 
всего освоено инвестиций в 2009г в г.Киев- 18218,5 млн.грн. Среди областей первое место занимает Донецкая область- 10912,4 млн.грн., 
далее следуют Днепропетровская- 8847 млн.грн., Харьковская- 6903,7 млн.грн., Киевская области-6592,5 млн.грн.. Меньше всего 
инвестиций поступило в Тернопольскую область- 974,4 млн.грн. 

Слабая изменчивость во времени неравенства доходов отмечается в ряде исследований, например, за период 1985–1995 годов 
важнейший показатель экономического роста ВВП на душу населения увеличился в развивающихся странах на 26%, а основной показатель 
неравенства распределения доходов – коэффициент Джини – на 0,28% в год. Устойчивость этого показателя используется исследователями 
в качестве аргумента при обосновании позитивного влияния экономического роста на сокращение бедности: поскольку распределение 
дохода остаётся стабильным, увеличение среднего дохода (или ВВП на душу населения) приводит к улучшению положения всех слоев 
общества, в том числе бедных.  

            ВРП регионов не учитывается официальной статистикой, а также можно отметить, что эти показатели отчасти 
тенизированы . Уровни тенизации ВРП различных регионов страны отличаются не слишком сильно, разрыв меньше примерно 15-20% от 
официальных значений, уровни тенизации, в целом, выше в регионах с более высокой долей частного сектора в ВРП и в наиболее богатых 
регионах (с наиболее высоким уровнем подушевого выпуска – которые совпадают с регионами с высокой долей частного сектора), 
соответственно, если между двумя регионами существует разрыв, в реальности он больше. 

Рассмотрев динамику показателя валового регионального продукта на душу населения областей Украины( рис.5), можно сделать  
вывод о том, что наибольший удельный вес в совокупном объеме ВВП страны занимают Донецкая, Запорожская, Днепропетровская 
области. Наименьшие показатели имеют Черновицкая и Тернопольская области.  
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Рис.5 Показатель ВРП на душу населения, 2006 г. 
Помимо Киевской, всего в четырёх областях ВРП на душу населения превышает средний показатель по Украине . Обращают на 

себя внимание относительно невысокие показатели Одесской и Харьковской областей, центрами которых, как и в Киевской, 
Днепропетровской и Донецкой, являются миллионники, а в случае с Одессой еще и главный порт страны.. Третьей группой регионов по 
показателю ВРП можно выделить Луганскую, Николаевскую области , Севастополь- показатели ниже среднего. Четвёртая группа являет 
собой зримое свидетельство неравномерности развития регионов Украины – туда входит большая часть областей и все они значительно 
отстают от среднего по стране уровня подушевого выпуска: от отставания на 25-30%  во Львовской и Черкасской областях до почти 
двухкратного разрыва в Крыму и Херсонской области. Пятая группа –Тернопольская и Черновецкая области, разрыв со средним по стране 
показателем составляет два и более раза. Отмечается сильная неравномерность распределения ВРП, существенное превосходство 
промышленных регионов над аграрными. Возможно, показатель для Донецкой и Луганской областей несколько завышен, из-за дотаций в 
угольной отрасли. , 

Наибольшее число занятых наблюдается в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской областях и г.Киев. наименьшее число 
занятых зафиксировано в Черновицкой области- 378,5 тыс.человек. Сказывается промышленный потенциал восточных областей Украины: 
показатель занятости здесь выше более, чем в 3,5 раза в среднем по стране. 

Поощрение занятости в официальной экономике - это основа любой стратегии, направленной против бедности в странах со 
средним уровнем доходов, таких как Украина. Эта стратегия должна сконцентрироваться и на перемещении рабочих мест из теневой 
экономики в официальную, и на создании новых рабочих мест в легальной экономике. Основная задача социальной политики Украины - 
сделать создание рабочих мест в официальной экономике более привлекательным. Этой цели можно достичь, используя комбинации таких 
элементов:  

– Изменения в налоговой системе. Этот шаг, обычно, предусматривает уменьшение налоговых ставок, расширение базы 
налогообложения, улучшение системы администрирования налогов для того, чтобы достичь лучшего уровня их взыскания, смещение 
налогообложения с оплаты труда к потреблению и внедрению таких налоговых систем, которые усложняют уклонение от уплаты налогов.  

– Стимулы для работы в официальной экономике. Пока существует ограниченная связь между тем, что лицо платит государству 
(налоги и взносы в Фонд социального обеспечения), и тем, что она получает от него, нет экономических стимулов работать в легальной 
экономике, так как человек за это ничего не получает. Реформы в странах Центральной Европы содержали элементы, которые жестко 
привязывают социальные выплаты государства к взносам граждан. В Польши, Словакии и Венгрии было создано так называемый второй 
уровень пенсионной системы, в которой большую долю взносов направляют на личные пенсионные счета. 

– Доступ к кредитам для предпринимательской деятельности и населения. Одна из наибольших препятствий в развитии 
предпринимательской деятельности и экономическом росте в переходных экономиках - недостаточный доступ к финансированию и в 
форме займов, и в форме   капитальных   вливаний. Эти проблемы касаются проблем из предоставленных гарантий, которые являются 
следствием несовершенных правовых систем и  прав собственности. Другая проблема - общий низкий уровень развития банковского 
сектора, всестороннее привлечение государства к банковским операциям в противоположность регулированию банковской деятельности и 
«защиты» заемщиков от кредиторов.  
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Рис.6. Занятость населения в возрасте 15- 70 лет,2009г., тыс.человек  

– Регуляторная среда, в частности трудовое законодательство. Парадоксально, но бедные страны, где государство слабое, имеют 
тенденцию к более сложному регулированию, особенно относительно рынка труда. Конечно, такое законодательство создает двойную 
проблему: оно не выполняется надлежащим образом и заставляет работодателей работать в теневой экономике. 

Кроме сильной политики занятости, существует политика социальной адаптации, которая является необходимой для уменьшения 
абсолютной бедности и невозможность ее восстановления. Основным вопросом, учитывая опыт Украины, являются вопросы помощи в 
натуральной форме, особенно так называемые льготы.  

Выводы. Социальное неравенство в Украине существует. Здесь, как и на всей территории СНГ, процветают бедность и 
коррупция. Социальная политика государства - прежде всего это часть экономики, связанная с потребностями людей и потреблением ими 
благ и услуг. Социальная политика на современном этапе должна изучать, исследовать, анализировать природу возникновения 
потребностей, потребительские запросы, структуру потребления, выделяет рациональные потребности человека, семьи, социальных групп, 
регионов, общества с учетом разнообразия самих потребностей и потребителей. В зону действия социальной политики попадают доходы 
различных слоев и групп населения. В данной работе мы рассматривали, что уровень жизни населения  является обобщающим показателем 
проводимой социальной политики в стране.  

 
РЕЗЮМЕ 
Мета  статті складається в розкритті сутності соціальної нерівності регіонів України на сучасному етапі на підставі аналізу різних 
економічних показників. Соціальна нерівність регіонів України проявляється в основному через нерівномірний розвиток інфраструктури 
регіонів. Необхідно використати ефективну соціальну політику для вирівнювання диспаритету розвитку областей країни. 
Ключові слова:  дискримінація, диференціація доходів, трансакційні витрати, розподіл доходів, підприємницька мотивація, індекс Джині, 
індекс розвитку людського потенціалу. 
РЕЗЮМЕ 
Цель статьи состоит в раскрытии сути социального неравенства регионов Украины на современном этапе на основании анализа различных 
экономических показателей. Социальное неравенство регионов Украины проявляется в основном из-за неравномерного развития 
инфраструктуры регионов. Необходимо использовать эффективную социальную политику для выравнивания диспаритета развития 
областей страны. 
Ключевые слова:  дискриминация, дифференциация доходов, трансакционные издержки, распределение доходов, предпринимательская 
мотивация, индекс Джини, индекс развития человеческого потенциала. 
SUMMARY 
The purpose of clause consists in disclosing essence of a social inequality of regions of Ukraine at the present stage on the basis of the analysis of 
various economic parameters. The social inequality of regions of Ukraine is shown basically of behind non-uniform development of an infrastructure 
of regions. It is necessary to use effective social policy(politics) for alignment disparity  of development of areas of the country. 
Keywords:Discrimination, differentiation of the incomes, трансакционные costs, distribution of the incomes, enterprise motivation, index Gini, 
index of development of human potential. 
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ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ В УМОВАХ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА 
 
І.Є. Журба, Хмельницький національний університет  ⋅  
 

Вступ. Особливе значення у період становлення Східноєвропейського партнерства та закладення основ Зони вільної торгівлі 
значну роль у розвитку двостороннього співробітництва України та Польщі відводиться розширенню регіональних контактів за різними 
напрямками, що є складовою частиною практичного впровадження в життя євроінтеграційних тенденцій в наших країнах. Завдяки своєму 
вигідному геополітичному та геоекономічному положенню. Україна та Польща мають значні потенційні можливості щодо подальшого 
розвитку та впровадження нових форм міжрегіональної співпраці. 

Тематикою взаємовідносин України з Європейським Союзом, та, зокрема, Польщею, одразу ж після завоювання незалежності 
зайняла провідне місце в дослідженнях українських економістів. Аналіз економічного співробітництва з ЄС найбільш грунтовно проводять 
у Київському національному університеті імені Т. Шевченка (професори О. Шнирков, А. Філіпенко і А. Румянцев), Інституті економічних 
досліджень та політичних консультацій (проф. І. Бураковський), Українській Академії зовнішньої торгівлі (проф. В. Андрійчук) та інших 
наукових центрах України. Великий внесок у такі дослідження за останні роки, особливо в контексті транскордонного співробітництва, 
здійснений науковцями Тернопільського національного економічного університету (професори Є. Савєльєв, А. Мельник та В. Мельник), 
Інституту регіональних досліджень (академік М. Долішній, П. Бєлєнький та М. Микула) тощо. Із закордонних дослідників необхідно 
відзначити польських (професори Є. Кітовський, А. Стасяк, П. Еберхардт) та угорських (Б. Барань, І. Балчок) вчених. Їх праці визначають 
основні здобутки та труднощі на шляху формування ефективної системи відносин між Україною та найбільшим у світі інтеграційним 
союзом, окреслені можливі напрями інтенсифікації взаємних зв’язків.  

Метою роботи є обґрунтування прикладних і теоретичних засад транскордонного торговельно-економічного співробітництва 
Україна-Польща в умовах розширення Європейського Союзу. Виходячи із поставленої мети, були визначені наступні завдання: дослідити 
та вивчити ефективність спільних транскордонних проектів Україна-Польща; проаналізувати тенденції динаміки зовнішньої торгівлі 
Волинської і Львівської областей з Польщею за 2000-2007 роки; визначити пріоритети співробітництва в рамках Програми сусідства; 
проаналізувати стан Українсько-Польського торговельно-економічного співробітництва; визначити основні перешкоди нарощування 
взаємного товарообороту; обґрунтування шляхів та напрямків подальшого вдосконалення транскордонного торговельно-економічного 
співробітництва Україна-Польща. 

Основна частина. Двостороннє співробітництво між регіонами України та Польщі обґрунтовано у правових засадах розвитку та 
міжнародній Угоді про міжрегіональне співробітництво від 24.05.93. В той же час, на локальному рівні спостерігається тенденція 
дотримання європейської практики укладення між органами місцевого самоврядування або місцевої державної влади технічних угод, 
статутів та протоколів, які носять конкретний характер. Свідченням цьому є підписані, або заплановані до підписання близько 100 угод про 
міжрегіональне співробітництво як між областями і воєводствами, так і між районами та містами України і гмінами та містами Польщі. 
Найбільш активна співпраця спостерігається між Волинською, Івано-Франківською, Львівською. Тернопільською, Хмельницькою, 
Харківською областями України та, відповідно. Підкарпатським. Люблінським, Опольським, Малопольським, Жешувським воєводствами 
Польщі. 

Найбільш ефективним механізмом узгодженого вироблення та реалізації транскордонних проектів між Україною та Польщею є 
участь української та польської сторін у діяльності єврорегіону "Буг" (створений у 1995 році) та Асоціації "Карпатський єврорегіон" 
(створений у 1993 році). В рамках діяльності цих об'єднань на території прикордонних регіонів України та Польщі успішно реалізовуються 
спільні проекти, такі як: 

− "Українсько-польська транскордонна агенція - разом в майбутнє". Його основними цілями є вдосконалення інституційної 
основи транскордонного співробітництва через створення мережі місцевих агенцій в чотирьох регіонах - Волинській та Львівській 
областях, Люблінському й Підкарпатському воєводствах: 

− "Створення транскордонної стратегії запобігання паводкам в басейні р. Західний Буг". Створено робочу групу, до складу якої 
увійшли фахівці з прикордонних регіонів України, Польщі та Білорусі з метою підготовки стратегічного документу; 

− "Експерт", очікуваними наслідками якого є поліпшення ситуації на прикордонному ринку праці; 
− "Розвиток інституційного співробітництва в галузі сприяння підприємництву й інноваціям в прикордонних регіонах Польщі, 

України та Білорусі", метою якого є зміцнення інституційного співробітництва для розвитку підприємництва та інновацій на згаданих 
територіях; 

− "Партнери туризму в Європі". Метою проекту є підтримка розвитку туристичної галузі та співпраці між територіями Польщі, 
Словаччини, Чехії, Німеччини та України. 

Транскордонне співробітництво сприяє збільшенню показників зовнішньоекономічної діяльності регіонів України з Республікою 
Польща, в тому числі в рамках еврорегіонів. 

Так, за результатами роботи суб'єктів господарської діяльності Волинської області протягом 2009 року Республіка Польща стала 
третім за величиною діловим партнером області. Двосторонній товарооборот складав 128 млн. дол. США майже вчетверо перевищив рівень 
2000 року. Аналіз динаміки зовнішньої торгівлі області з Польщею за період 2000-2009 роки свідчить про поступове нарощування експорту 
(за винятком 2002-2003 років, коли обсяги його зменшувались порівняно з попереднім роком відповідно на 38% і 13 %, а також у 2009 році 
на 38%) при одночасному значному збільшенні імпорту. 

Таблиця 1.  
Основні показники зовнішньої торгівлі Волинської області з Польщею (млн. дол. США) 
Показники 2000 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 

 р. 
2009 р. 

Експорт товарів 19,2 21,2 28,6 30,6 42,7 41,6 36,5 
Імпорт товарів 13,3 42,0 63,2 73,5 91,0 165,7 91,5 
Сальдо 5,9 -20,8 -34,6 -42,9 -48,3 -124,1 -55,0 
Імпорт давальницької сировини 1,2 6,4 6,7 1,1 1,6 1,7 1,6 
Експорт продукції, виготовленої з давальницької сировини 2,5 5,1 9,4 2,7 3,1 3,2 3,0 
Експорт послуг 0,2 0,5 1,1 1,6 3,0 7,0 2,9 
Імпорт послуг 0,3 1,2 2,5 4,4 5,4 12,0 5,3 
Сальдо -0,1 -0,7 -1,4 -2,8 -2,4 -5,0 -2,4 

 
У 2009 році господарюючими суб’єктами Волинської області експортовано в Польщу товарів та послуг на 39,4 млн. дол. США, на 

19% менше, ніж у 2008 р., проти 2000 року – в 2 рази більше. Імпорт зменшився на 46% відносно 2008 року та зріс у 7,1 рази відносно 200 
року і становив 96,8 млн. дол. США. Як наслідок сальдо зовнішньої торгівлі залишилось від’ємним (-57,4 млн. дол. США) і зменшилось на 
44,5%. Протягом 2009 року зовнішню торгівлю товарами з Польщею здійснювали 180 підприємств і 91 підприємець. Серед 67 країн в які 
експортували товари з Волині, господарюючі суб’єкти, Польща входить в трійку основних країн-партнерів у зовнішній торгівлі товарами 
області, після Німеччини і Російської Федерації. З 74 країн-партнерів, що здійснювали імпорт в область, Польща знаходиться на третьому 
місці після Кореї і Російської Федерації. Експортні поставки товарів в Польщу визначаються стабільністю, динамічністю і високим темпом 
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росту. Так, в порівнянні з 2000 роком, експорт в Польщу виріс в 2,2 рази,  але враховуючи, що 2008-2009 роки – це період глобальної 
фінансової кризи, показники погіршились, зокрема, з 2007 р. – зменшився на 14% і 2008 р – зменшився на 19% і у 2009 році досяг 39,4 млн. 
дол. США (10,1% загального експорту області). 
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Рис. 1. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами з Польщею (млн. дол. США) 
 
В товарній структурі експорту в Польщу основу становили поставки рослинної продукції – 25,7%, або 11 млн. дол. США, деревини 

та виробів з неї – 24% (10,2 млн. дол. США), а також машини, механізми – 9,3% (4 млн. дол. США), продукції хімічної промисловості – 
7,5% (3,2 млн. дол. США), рослинні жири – 7% (3 млн. дол. США). 

Зокрема, в Польщу експортовано 2,5 тис. тонн лісових ягід на 9,6 млн. дол. США, а також 135,3 тис. тонн деревини та виробів з неї 
(10,2 млн. дол. США), 1009 тонн підшипників (3,9 млн. дол. США), 430 тонн казеїну (3,2 млн. дол. США), 3,8 тонн рослинної олії (2,9 млн. 
дол. США). Вагому частку має текстильний одяг (2,6 млн. дол. США), а також патока, якої відвантажено 28,6 тис. тонн на суму 2,5 млн. 
дол. США.  

Імпортні надходження товарів з Польщі в порівнянні з 2000 роком зросли у 7 разів, проти 2008 року – зменшились на 45% і 
становили 91,5 млн. дол. США (8,6% загального імпорту області). Серед різноманітних товарів найбільшу питому вагу (14% польського 
імпорту, або 12,7 млн. дол. США) займали вироби з деревини, зокрема, столярні вироби, яких одержано на 6,2 млн. дол. США, 
деревоволокнисті (2,8 млн. дол. США) і деревостружкові плити (2,7 млн. дол. США). Машини, пристрої, обладнання становили 13,3% на 
12,1 млн. дол. США, частка полімерної сировини та виробів з пластмас дорівнює 12,1%, їх надійшло 3,6 тис. тонн на 11 млн. дол. США, 
транспортних засобів та частин і пристроїв до автомобілів – 9,3% на 8,5 млн. дол. США, меблів та частин до них – на 7% на 6,4 млн. дол. 
США, паперу та картону – 5,8% на 5,2 млн. дол. США, будівельних матеріалів – 4,4% на 4 млн. дол. США, виробів з чорних металів – 3,4% 
на 3,1 млн. дол. США. Традиційно суб’єкти господарювання Волині закуповували в Польщі яйця – 16,5 млн. шт. на 4,3 млн. дол. США 
(4,7%) і курчата 9,4 млн. шт. на 2,9 млн. дол. США (3,2%), а також продукти для приготування соусів – 599 тонн на 2,1 млн. дол. США 
(2,3%). 

Зовнішньоторговельний оборот Львівської області з Республікою Польща за 2008 рік склав 3806,7 млн. дол. США, що на 86,6% 
більше у порівнянні з 2006 року.  

На перспективи перетворення західного прикордонного регіону України в зону найбільш активного співробітництва з ЄС, у тому 
числі зі своїми безпосередніми сусідами – новими членами цього інтеграційного союзу, суттєво впливає їх менш високий загальний рівень 
економічного розвитку порівняно із багатьма східними та південними областями країни. За показником ВВП на душу населення Львівська 
та Закарпатська області перебувають посередині списку всіх областей України, а Волинська та Чернівецька області є серед замикаючих 
такий список. Відповідно й за рівнем експортного потенціалу вони відстають від загальнодержавних показників, а невисока динаміка 
відновлення виробництва та низька купівельна спроможність населення негативно впливають на їх позиції серед інших областей – 
імпортерів. 

Таблиця 2. 
Зовнішня торгівля Львівської та Волинської областей України (млн. дол. США) 

Вид торгівлі 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2008 до 2006, у % 

Україна 
Експорт 38368,0 49296,1 66967,3 174,5 
Імпорт 45038,6 60618,0 85535,3 189,9 
Оборот 83406,6 109914,1 152502,6 182,8 
Сальдо –6670,6 –11321,9 –18568,0 – 

Волинська область 
Експорт 354,5 447,8 505,9 142,7 
Імпорт 673,0 1082,0 1365,3 202,9 
Оборот 1027,5 1529,8 1871,2 182,1 
Сальдо –318,5 –634,2 –859,4 – 

Львівська область 
Експорт 877,6 1129,8 1128,4 128,6 
Імпорт 1162,4 1532,2 2678,3 230,4 
Оборот 2040,0 2952,0 3806,7 186,6 
Сальдо –284,8 –402,4 –1549,9 – 

 
Як наслідок, ця найбільш розвинута із західних прикордонних областей спромоглася лише зберегти свої позиції у загальному 

рейтингу учасників зовнішньої торгівлі України, а за обсягами торговельних зв’язків із зарубіжними партнерами на душу населення за 
минулі десять років суттєво втратила свої позиції порівняно із Закарпатською і навіть Волинською областями. Найбільш складною є 
ситуація з динамікою експортно-імпортної діяльності Чернівецької області, яка за ці роки навіть погіршила (особливо по експорту) свій 
рейтинг порівняно з іншими областями західного регіону, має найменший приріст зовнішньої торгівлі на одного мешканця, що здебільшого 
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пов’язане з уповільненими темпами загального економічного розвитку цієї прикордонної області. Усі ці тенденції достатньо повно 
характеризує таблиця 3. 

Таблиця 3. 
Позиції Львівської та Волинської областей у зовнішній торгівлі України 

Питома вага у 
зовнішній торгівлі України 

Місце серед 27 адміністративно-територіальних 
одиниць України  Область 

1995 р. 2007 р. 2008 р. 1995 р. 2007 р. 2008 р. 
Експорт 0,6 % 0,8 % 0,9% 25 18 17 
Імпорт 0,5 % 1,2 % 1,5% 23 14 13 Волинська 
Оборот 0,5 % 1,0 % 1,2% 24 15 14 
Експорт 2,3 % 1,8 % 2,3% 11 11 9 
Імпорт 2,4 % 2,6 % 2,6% 8 8 7 Львівська 
Оборот 2,4 % 2,2 % 2,4% 10 10 9 
Експорт 100,0 % 100,0 % 100,0 % – – – 
Імпорт 100,0 % 100,0 % 100,0 % – – – Україна 
Оборот 100,0 % 100,0 % 100,0 % – – – 

 
Загальне відставання західних прикордонних областей від середніх показників економічного розвитку України негативно 

впливає на активність їх участі в співробітництві з партнерами на світовому ринку, в тому числі з ЄС, його новими членами – 
безпосередніми сусідами та їх східними прикордонними регіонами. Необхідно також враховувати, що в цих чотирьох областях переважає 
виробництво готової продукції, тоді як світовий ринок до цього часу орієнтується на отримання з України напівфабрикатів та сировинних 
товарів, які експортують підприємства Донецького та Придніпровського регіонів. Разом із тим, можливості виробничої кооперації 
досліджуваних областей у машинобудуванні, хімії, легкій промисловості з підприємствами по інший бік кордону практично не 
використовуються. 

Зовнішньоторговельний оборот Карпатського єврорегіону з Республікою Польща за 2008 рік склав 1372,2 млн. дол. США, що на 
29,1 % більше ніж у 2006 році.  

Аналіз стану українсько-польського торговельно-економічного співробітництва дозволяє зробити висновок про те, що основними 
бар'єрами, котрі негативно впливають на нарощування взаємного товарообігу, є наступні: 

− експорт товарів українських підприємств до Польщі відповідним чином не забезпечений належною фінансовою підтримкою 
(існує нагальна потреба у створенні в Україні відповідної державної структури по страхуванню експорту та наданню експортних кредитів), 

− нестабільність українського законодавства у сфері зовнішньоекономічної та інвестиційної політики, його невідповідність 
вимогам і нормам світових стандартів, 

− труднощі в проведенні розрахунків по контрактах, спричинені недостатнім розвитком міжбанківських зв'язків, а також 
проблеми, пов'язані з нестабільною фінансовою ситуацією підприємств, 

− повільність у впровадженні в життя установами стандартизації обох країн угоди про взаємне визнання результатів 
випробовувань товарів (взаємна акредитація випробувальних центрів, лабораторій тощо). 

− низька маркетингова активність українських підприємств на польському ринку (мається на увазі участь в ярмарках і 
виставках, практична відсутність представництв українських підприємств в РП). 

− відсутність в Україні визнаних міжнародних агентств, здатних оперативно підтвердити «standing» українського партнера по 
трансакції та незначна кількість запитів від українських підприємств щодо перевірки надійності їхніх польських контрагентів, 

− недостатнє використання українською стороною загальноприйнятого інструментарію господарювання в ринкових умовах 
(наприклад, маркетингу, міжнародного менеджменту і т.п.), 

− труднощі, пов'язані з організацією двосторонніх робочих зустрічей представників українських міністерств і відомств у Польщі 
та Україні, які з приводу ініційованих українською стороною багаторазових змін і перенесення термінів візитів та складу делегацій, часто 
зриваються або втрачають свою актуальність. 

Крім того, на обсяги товарообігу має також вплив: 
− орієнтація багатьох польських підприємств тільки на реалізацію власної продукції (часто не найвищої якості) та закупівлю в 

Україні високоліквідних сировинних матеріалів, які користуються попитом на світовому ринку (зокрема, металобрухту, заготовок з чорних 
і кольорових металів, деревини, целюлози, хімпрепаратів тощо), 

− поява в Україні продукції високої якості (особливо в галузі харчової промисловості та товарів широкого вжитку), які 
витіснили з ринку аналогічну продукцію польського виробництва, 

− достатньо високий рівень митних ставок та акцизних зборів на окремі групи товарів імпортного виробництва (у т.ч. 
тютюнових виробів та алкоголю, що виробляється в Україні), 

− низька купівельна спроможність українських громадян та відсутність зацікавленості польських покупців у придбанні не 
розрекламованої продукції, виробленої в Україні. 

Одним з пріоритетних напрямків двосторонніх відносин є розбудова на нових засадах транскордонного співробітництва, яке 
відіграє суттєву роль як чинник процесу європейської інтеграції та створення Європи без внутрішніх кордонів. 

На основі статті 6 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про міжрегіональне співробітництво від 24.05.93 була 
створена Українсько-Польська Міжурядова Координаційна Рада з питань міжрегіональної співпраці (МКР). Діяльність Ради спрямована на 
прискорення здійснюваної в Україні роботи з адаптації' національної регіональної політики до регіональної політики ЄС, опрацювання 
спільної Програми планування прикордонних територій України і Польщі, створення сприятливих законодавчих, економічних та 
організаційних умов для спільної підприємницької діяльності у прикордонних регіонах двох країн, розбудови відповідної інфраструктури 
на прилеглих до спільного кордону територіях тощо. 

В рамках МКР діють такі спільні комісії як: Комісія у справах співробітництва в рамках програм ЄС PHARE, TACIS, INTERREG, 
Комісія з питань контрольно-пропускних пунктів і прикордонної інфраструктури, Комісія з питань міжрегіонального співробітництва, 
Комісія з питань облаштування прикордонних територій. Діяльність перелічених Комісій спрямована на сприяння синхронізації дій 
української та польської сторін при розробці спільних транскордонних проектів. Із вступом Польщі до Європейського Союзу у 
міжрегіональному співробітництві зростає роль ініціативи ЄС INTERREG. За ініціативою польської сторони Україна була залучена до 
розробки Програми сусідства "Польща-Білорусь-Україна". 

На основі опису і аналізу транскордонного регіону, вивчення спільної стратегії, а також беручи до уваги Комунікацію ЄС визначені 
наступні пріоритети співробітництва в рамках Програми сусідства: 

а) підвищення конкурентоспроможності прикордонних територій шляхом модернізації і розвитку транскордонної інфраструктури: 
модернізація і розвиток існуючої транскордонної транспортної мережі для збільшення пропускної спроможності; розробка спільної 
системи захисту транскордонного навколишнього середовища; розвиток бізнес інфраструктури та туризму; 

б) розвиток людського капіталу і інституційної транскордонної співпраці включаючи безпеку на кордонах Європейського Союзу: 
зміцнення транскордонної інституційної співпраці та підвищення якості людського капіталу; підтримка ініціатив місцевих громад (фонд 
мікро проектів); 
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в) технічна підтримка (технічна допомога): управління, впровадження і контроль; програмне інформування, інформаційна 
політика, оцінка програми. 

Українська сторона разом з представниками країн-партнерів Програм сусідства завершила формування відповідних органів 
управління. Також завершено формування Спільних технічних секретаріатів, одним із завдань яких (відповідно до вимог Європейської 
Комісії) с надання сприяння аплікантам у підготовці проектних пропозицій для участі у Програмах сусідства. Формування зазначених 
комітетів відбувалося в офіційному порядку, до їх складу включено представників як місцевих, так і центральних органів влади згідно з 
рекомендацією Європейської Комісії. 

В рамках Програми сусідства "Польща-Білорусь-Україна" 10 червня 2005 року Європейською Комісією було оголошено конкурс на 
подачу заявок на участь у програмі, тривалість якого складає 60 днів. Діяльність органів влади України та Польщі у сфері транскордонного 
та міжрегіонального співробітництва вже принесла вагомі результати, головними з яких стало створення сприятливих передумов для 
подальшого зближення народів двох країн, налагодження не лише контактів на рівні державних структур, а й людських стосунків, заклала 
міцний фундамент для інтенсивного співробітництва на засадах рівноправного і взаємовигідного партнерства та подолання бар'єрів, 
породжених національними кордонами. 

Однак, ці результати є недостатніми з огляду на потенційні можливості учасників українсько-польського міжрегіонального 
співробітництва та у значній мірі залежать від вирішення найбільш актуальних завдань і проблем, які представляють обопільний інтерес. З 
огляду на це, зусилля сторін в подальшому будуть зосереджені на: 

− розробці оптимальної моделі співробітництва (зокрема, в рамках єврорегіонів) у світлі нових політичних та економічних 
реалій, пов'язаних з розширенням Європейського Союзу на схід, а відтак, й застосуванням положень законодавства, торгових режимів і 
стандартів ЄС; 

− пошуку можливих шляхів подолання суттєвих труднощів в отриманні фінансової допомоги через європейські структурні 
фонди і програми, пов'язаних з різними процедурами і підходами до виділення коштів в рамках програм TACIS та INTERREG; 

− активізації інвестиційної діяльності та потреби у розробці такої моделі інвестиційних відносин, які б стимулювали 
впровадження нових обопільно корисних форм співробітництва, насамперед, перехід від торгової до виробничо-торговельної діяльності; 

− облаштуванні українсько-польської ділянки державного кордону, зокрема модернізації вже діючих пунктів пропуску, 
відкритті нових кордонних переходів, а також будівництві автомобільних магістралей та відповідних об'єктів транспортної інфраструктури; 

− мобілізації коштів для проведення комплексу природоохоронних заходів з одночасною активізацією роботи у напрямку 
ширшого залучення технічно-фінансової допомоги, що виділяється міжнародними фінансово-кредитними установами Новим Незалежним 
Державам та Центральній і Східній Європі через спеціалізовані ініціативи і програми. 

Висновок. Базуючись на результатах проведеного аналізу транскордонного торговельно-економічного співробітництва Україна-
Польща, можна зробити такі висновки:  

1. Було досліджено та визначено ефективність спільних транскордонних проектів Україна-Польща. Найбільш успішним 
проектом є «Українсько-Польська транскордонна агенція – разом у майбутнє», де головними цілями є вдосконалення інституційної основи 
транскордонного співробітництва. 

2. Для визначення перспектив транскордонного торговельно-економічного співробітництва Україна-Польща, здійснено аналіз 
тенденцій динаміки зовнішньої торгівлі Волинської та Львівської областей з Польщею за 2000 – 2009 рр.  

3. На основі здійснення аналізу реалізації Програми сусідства «Польща-Білорусь-Україна», були запропоновані основні 
пріоритети співробітництва в рамках даної програми.  

4. Проаналізований стан українсько-польського торговельно-економічного співробітництва за 2000 – 2009 роки, визначені 
основні перешкоди нарощування взаємного товарооброту. 

5. Досліджено перспективи соціально-економічного співробітництва України з країнами Європейського Союзу, що дозволяє 
виділити та обгрунтувати шляхи та напрямки подальшого вдосконалення транскордонного торговельно-економічного співробітництва 
Україна-Польща. 
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НАПРЯМКИ СТИМУЛЮВАННЯ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ В УКРАЇНІ 
 

Желєзнова Д. В., аспірант кафедри «Міжнародна економіка» Маріупольського державного гуманітарного університету  ⋅  
 

Актуальність теми дослідження. Розвиток міжнародних економічних відносин дозволяє визначити дві основні тенденції: з однієї сторони 
- це регіоналізація й інтеграція, з іншого боку - одночасне поширення глобалізаційних процесів. Регіоналізація в умовах глобалізації 
економіки має місце як у границях окремих держав, так і цілих континентів. Найбільших успіхів у масштабній інтеграції досягли 
європейські держави, створивши Європейський Союз. Аналогічні процеси набирають оберти в регіонах Америки, Азії й Африки. Крім того, 
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все більшої активності набирають прикордонні регіони, утворюючи єврорегіони та ефективно взаємодіючи у транскордонному 
співробітництві. В світлі розвитку глобалізації та регіоналізації залишається актуальним визначення основних механізмів функціонування 
єврорегіонів.  

Проблеми ефективної інтеграції економік прикордонних регіонів України з відповідними регіонами сусідніх держав розглядалися 
багатьма вітчизняними науковцями. Вітчизняні науковці Амоша А.І., Долішній М.І., Макогон Ю.В., Мікула Н.А., Чужиков В.І., Янків М.Д. 
аналізували стратегічні напрями розвитку транскордонного співробітництва в контексті активізації зовнішньоекономічної діяльності 
регіонів та розвитку підприємництва в прикордонних регіонах і його впливу на прискорення інтеграційних процесів.  

Мета та задачі дослідження. Метою дослідження теми є визначення напрямків, що стимулюють ефективну діяльність 
єврорегіонів на території України.  

Досягнення мети роботи зумовило необхідність постановки і вирішення наступних задач: 
- проаналізувати основні фактори, що перешкоджають ефективній діяльності єврорегіонів на території України; 
- побудувати профіль ефективності діяльності єврорегіонів; 
- проаналізувати світовий досвід в ефективності діяльності транскордонного співробітництва; 
- визначити напрямки діяльності для активізації ефективності єврорегіональної співпраці на території України. 
Результати дослідження. Об’єднання Європи спричиняє актуалізацію проблем інтеграції і співробітництва для тих країн, котрі 

тільки включаються у роботу загальноєвропейських структур. На етапі пошуку Україною гідного місця в системі загальноєвропейського 
господарювання особливої ролі набуває транскордонне співробітництво, покликане сприяти не лише налагодженню більш тісних відносин 
між сусідами, поновленню втрачених позицій на ринках сусідніх держав, а й підняттю зовнішніх економічних взаємин на новий рівень.  

Сучасна політика України відносно транскордонного і міжтериторіального співробітництва,        по-перше, знаходиться у стадії 
формування, починає набувати конкретних рис; вона узгоджується із регіональними ініціативами та є скоординованою з основами 
сучасної політики Європейського Співтовариства. І наприкінці, вона спрямована у першу чергу на забезпечення достатніх правових 
умов (з боку внутрішнього, міждержавного та міжнародного законодавства) для діяльності місцевих влад України щодо їх спільних дій 
з місцевими органами влади або громадами іноземних держав у формі транскордонної та міжтериторіальної співпраці. 

В Україні сьогодні можна говорити лише про спроби наблизитися до розуміння такого феномена, як єврорегіони, оскільки 
законодавча база України дозволяє поки що лише імітувати на своїй території європейські моделі. 

Для розвитку єврорегіонів за участю України є ще ряд стримуючих факторів, серед яких - недостатня активність місцевих органів 
державної влади і відсутність централізованого фінансування з боку держави, а також власних коштів регіонів на ці цілі. Окремою 
проблемою є розбіжності в митному, податковому й іншому спеціальному законодавстві країн-учасниць. При цьому варто помітити, що 
недостатня увага приділяється розвитку виробничої кооперації між підприємствами сусідніх держав, хоча існуючі приклади економічного 
співробітництва вказують на її високу ефективність. 

У даний час в Україні діють сім єврорегіонів, які є скоріше декларативними угодами, а не реальним знаряддям транскордонного 
співробітництва. Серед основних проблем, які впливають на ефективність розвитку єврорегіонів за участю України, дослідники виділяють: 
брак фінансування, недостатній розвиток інфраструктури, проблемні аспекти неузгодженості правового поля та ін.[1, 2, 4, 7, 8, 10]. 
Проаналізуємо найбільш характерні для єврорегіонів України проблеми. 

 
Таблиця 1.  

Спільні проблеми для розвитку єврорегіонів за участю прикордонних територій України. 
Проблеми  Наслідки 

Ініціатива "зверху" 
Проблеми в управлінні єврорегіоном (наприклад, велика етнічна диференціація;значні 
мовні відмінності; відсутність спільних проблем одночасно для всіх країн-учасників; 
тяжіння співпраці до двосторонніх відносин та ін.) 

Недосконала адміністративна структура 
або її відсутність Відсутність стратегії розвитку єврорегіону та контролю за проектами 

Фінансування Недостатня активність учасників єврорегіонів 
Невелика кількість спільних проектів 

Правова неврегульованість національним 
законодавством питань створення та 
діяльності єврорегіонів; політична 
нестабільність 

Несприятливий інвестиційний клімат  
Відсутність пільг для суб'єктів господарської діяльності на території єврорегіонів 
Проблеми в регістраціі через незрозумілі і нелогічні вимоги банківських, статистичних та 
інших установ щодо надання їм свідоцтва про державну реєстрацію єврорегіонів на 
території України, тоді як єврорегіони є міжнародними об'єднаннями, зареєстрованими в 
Асоціації Європейських Прикордонних Регіонів 

Застаріла матеріальна база промисловості Недостатній рівень конкурентоспроможності підприємств різних напрямків промисловості 
(металургійної, сільськогосподарської, текстильної та ін.) 

Недостатній розвиток інфраструктури 

Недостатня маркетингова і рекламна діяльність у галузі торгівлі продукцією місцевого 
виробництва; наявність на ринку неякісної продукції, як місцевого та і імпортного 
виробництва; наявність на ринку несертифікованих товарів 
Недостатня ефективність використання туристичного потенціалу 
Наявність важкодоступних населених пунктів у сільській місцевості; підвищений рівень 
зношеності комунальної мережі 

Недостатня увага питанням охорони 
довкілля. 

Наявність екологічних проблем 
Виснаження орних земель 
Забруднення природних ресурсів через порушення природоохоронних норм  

 

Перші чотири перераховані проблеми якраз є тими, вирішивши які можна позитивно впливати на ефективність діяльності єврорегіонів 
(тобто саме в цій площині потрібно змінювати підхід до транскордонного співробітництва як в цілому в межах країни, так і в межах 
окремого єврорегіону). Останні три проблеми є, скоріше, обґрунтуванням для транскордонного співробітництва, тобто при ефективній 
роботі єврорегіону ці проблеми вирішуються самі. Перераховані проблеми не є вичерпними, тому що для кожного єврорегіону існують свої 
специфічні проблеми в залежності від розташування єврорегіону (східні, західні області), цілей діяльності та ін.  

В цілому, досить часто проблеми єврорегіонів закладені ще в процесі планування та визначення цілей діяльності єврорегіону. Тобто, 
якщо одразу не було правильно визначено цілі єврорегіону, то потім неправильно були розставлені пріоритети розвитку та напрямки 
діяльності. При визначенні цілей та пріоритетів діяльності єврорегіону можна використовувати метод порівняння з найбільш ефективно 
діючими єврорегіонами. Так, якщо розбити діяльність єврорегіону на напрямки або ділянки, то можна порівняти, наскільки ефективно ті чи 
інші єврорегіони функціонують саме в цьому напрямку та в яких напрямках потрібно розробити додаткові заходи для стимулювання 
співпраці. В такому порівняльному аналізі найліпше для порівняння обирати єврорегіони, які показують найбільш високі результати 
співпраці. Для проведення такого аналізу побудуємо та на прикладі покажемо розрахунок показника ефективності діяльності єврорегіону. 

Запропонована методика оцінки ефективності діяльності єврорегіонів ґрунтується на теорії ефективної конкуренції [9]. Вона охоплює 
найбільш важливі аспекти його господарської діяльності, дозволяє виявити пріоритетні напрямки розвитку.  
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Основу методики складають показники ефективності діяльності у характерних напрямках. Алгоритм розрахунку показника 
ефективності діяльності єврорегіону пропонується наступний:  

 1. Визначення функціональних напрямів розвитку єврорегіону.  
 2.Визначення показників, що впливають на ефективність діяльності єврорегіону, в рамках функціональних напрямів.  
 3. Визначення ваг показників на основі аналізу досвіду розвитку єврорегіонів в Європейському Союзі.  
 4.Розрахунок показників ефективності функціональних напрямів, який виробляється аналізом показників даного єврорегіону та 

інших єврорегіонів з урахуванням визначених раніше вагових коефіцієнтів.  
 5.Побудова профілю ефективності діяльності єврорегіону, який, у свою чергу, служить базою для аналізу сильних і слабких сторін 

єврорегіону у функціональних напрямках.  
 Розглянемо запропоновану методологію на прикладі.  
 На першому етапі визначаємо функціональних напрямів розвитку єврорегіону. У даній роботі пропонуються наступні 

функціональні напрямки розвитку єврорегіону (вибір заснований на аналізі пріоритетних напрямків діяльності європейських єврорегіонів):  
 - Ефективність економічного розвитку (ЕЕD)  
 - Ефективність розвитку транспортної інфраструктури (ЕТI)  
 - Ефективність використання людських ресурсів (ЕHR)  
 - Ефективність розвитку сільського господарства (ЕAD)  
 - Ефективність екологічної діяльності (Еeco).  
 На другому етапі визначаємо показники, що впливають на ефективність діяльності єврорегіону, в рамках функціональних 

напрямів. Визначимо в кожній з функціональних груп конкретні показники.  
 ЕЕD: ВВП (або аналогічний для єврорегіону показник) євро регіону (GDP), обсяг інвестицій (І), величина товарообігу (Т). Для 

полегшення розрахунків і приведення до єдиного результату пропонується всі ці три показники розраховувати на душу населення.  
 ЕТI: пропускна спроможність пунктів перетину кордону (окремо для населення по залізниці, авто, морського транспорту - тис. осіб 

(ТСp), і для вантажів по залізниці, авто, морського і трубопровідного транспорту - тис. тон (TCt), пропускна спроможність аеропортів, тис. 
осіб (TCa).  

 ЕHR: рівень безробіття (UR), частка працездатного населення з вищою освітою (WHE), частка вакансій від суми безробітних ((V/U), 
досить високий рівень цього показника демонструє необхідність перекваліфікації безробітних).  

ЕAD: доходи від сільського господарства (AP), обсяг інвестицій в сільське господарство (Ia). Для полегшення розрахунків і 
приведення до єдиного результату пропонується також ці показники розраховувати на душу населення.  

Еeco: кількість фінансових коштів (в т.ч. інвестиції, пожертви та ін.) в екологічні проекти єврорегіону на душу населення (Ieco).  
Для демонстрації процесу розрахунку показника ефективності візьмемо гіпотетичні значення показників єврорегіонів А, В та С. В 

результаті аналізу пріоритетних напрямків розвитку єврорегіонів в країнах ЄС були визначені наступні ваги для перерахованих показників 
(третій етап методології). 

Таблиця 2. 
Напрямки діяльності, показники та ваги показників ефективності діяльності обраних єврорегіонів. 

Напрямки 
діяльності показник Од.вим. А В С Вага 

показника 
ВВП дол. США на душу нас. 400 450 500 0,13 
Інвестиції дол. США на душу нас. 350 350 200 0,07 економічний 

розвиток 
Товарообіг дол. США на душу нас. 2500 2000 1200 0,1 
пропускна спроможність пунктів 
перетину кордону 

тис. осіб (по автомобільному, залізничному 
та морському транспорту) 20 30 15 0,07 

пропускна спроможність пунктів 
перетину кордону 

тис. тон по автомобільному, залізничному, 
морському та трубопровідному транспорту 50 25 35 0,1 

транспорт та 
транспортна 

інфраструктура 
пропускна спроможність 
аеропортів тис. осіб 5 8 6 0,03 

Рівень безробіття  % 4,2 3,3 6 0,1 
Доля населення з вищою освітою  % 10 6 9 0,03 людські ресурси  
Доля вакансій від суми 
безробітних % 25 40 15 0,02 

Доходи сільського господарства дол. США на душу нас. 200 250 225 0,12 сільське 
господарство Інвестиції дол. США на душу нас. 100 120 95 0,08 
екологічний 
розвиток 

Величина фінансових вкладень 
(інвестиції та ін.) дол. США на душу нас. 50 60 65 0,15 

 
На четвертому етапі для розрахунку показників ефективності функціональних напрямів спочатку розраховуємо середні значення 

вибраних показників (Хсер) за формулою: 

n

Xi
Xcep

n

i
∑
== 1  (1) 

де Хi - значення розглянутого показника; n - кількість досліджуваних об'єктів (обсяг вибірки).  
Потім визначаємо відносні показники досліджуваного та інших єврорегіонів із середніми значеннями середніх показників за 

формулою: 

Хсер
ХоХвідн =  (2) 

де Х0 - показник досліджуваного єврорегіону.  
Отримали наступні середні та відносні показники. 

Таблиця 3. 
Середні та відносні показники ефективності діяльності обраних єврорегіонів. 

відносні показники Напрямки 
діяльності показник Хсер A В С 

ВВП 450 0,89 1 1,11 
Інвестиції 300 1,17 1,17 0,67 економічний 

розвиток  
Товарообіг 1900 1,32 1,05 0,63 
пропускна спроможність пунктів перетину кордону 21,67 0,92 1,38 0,69 транспорт та 

транспортна пропускна спроможність пунктів перетину кордону 36,67 1,36 0,68 0,95 
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інфраструктура пропускна спроможність аеропортів 6,33 0,79 1,26 0,95 
Рівень безробіття  4,5 0,93 0,73 1,33 
Доля населення з вищою освітою  8,33 1,2 0,72 1,08 людські ресурси  
Доля вакансій від суми безробітних 26,67 0,94 1,5 0,56 
Доходи сільського господарства 225 0,89 1,11 1 сільське 

господарство Інвестиції 105 0,95 1,14 0,9 
екологічний 
розвиток Величина фінансових вкладень (інвестиції та ін.) 58,33 0,86 1,03 1,11 

 
Після цього можна приступати до розрахунку показників ефективності функціональних напрямів розвитку єврорегіону. У ньому 

беруть участь вагові коефіцієнти, що характеризують ступінь впливу тих чи інших показників на ефективність функціональних напрямів. 
Коефіцієнти можуть визначатися за допомогою експертного опитування. У нашому випадку ваги були визначені шляхом аналізу 
пріоритетних напрямків діяльності єврорегіонів країн ЄС.  

 Показники ефективності функціональних напрямів визначаються за формулами (3) - (7): 

TkIkGDPkЕED *** 321 ++=  (3) 

atpTI TCkTCkTCkЕ *** 654 ++=  (4) 

UVkWkURkЕ HEHR /*** 987 ++=  (5) 

aAD IkAPkЕ ** 1110 +=  (6) 

еcoеco IkЕ *12= (7) 

 
де Кn (n=[1;12]) - вагові коефіцієнти відповідних показників.  
Отримані показники ефективності функціональних напрямів приводимо в єдину систему числення шляхом розрахунку загальної 

суми за показниками і визначення частки кожного показника в загальній сумі. 
 

Таблиця 4. 
Показники ефективності функціональних напрямів. 

показники ефективності 
функціональних напрямків доля від суми 

функціональні 
напрямки 

А В С 

сума по 
показнику 

А В С 

ЕЕD 0,33 0,32 0,25 0,9 0,37 0,35 0,28 

ЕТI 0,22 0,2 0,17 0,59 0,37 0,34 0,29 

ЕHR 0,15 0,12 0,18 0,45 0,33 0,28 0,39 

ЕAD 0,33 0,44 0,28 1,05 0,31 0,42 0,27 

Еeco 0,13 0,15 0,17 0,45 0,29 0,34 0,37 
 
На підставі отриманих даних будується профіль ефективності діяльності єврорегіону. Він дозволяє визначити напрямки у 

формуванні цілей і пріоритетів розвитку.  
 За розрахунковими даними вище отримуємо наступний профіль ефективності аналізованих єврорегіонів. 

ТР

ЭР

ЧРСХ

Эко

А В С
 

Рис. 1. Профіль ефективності діяльності єврорегіонів. 
 
Отже, можна зробити висновок, що єврорегіон А має найбільшу ефективність з порівнюваних єврорегіонів в області транспортного 

розвитку, єврорегіон В - у розвитку сільського господарства, єврорегіон С - у галузі розвитку людських ресурсів і трохи випереджає 
єврорегіон В в екологічному напрямі. По економічному розвитку єврорегіони А і В знаходяться практично на одному рівні.  

При наявності такого профілю ефективності для кожного з єврорегіонів можна визначити пріоритетні цілі розвитку: для 
єврорегіону А - це, по-перше, розвиток екологічних проектів: залучення коштів для реалізації заходів щодо екологічної ситуації (інші 
показники мають найбільше або наближене до середнього значення); для єврорегіону В - людські ресурси: проекти повинні бути 
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спрямовані на підвищення зайнятості населення або перекваліфікації і т.д.; єврорегіон С з даних порівнюваних єврорегіонів найбільш 
слабкий і йому треба підвищувати ефективність діяльності відразу в 3-х напрямках: сільське господарство, економічний розвиток і 
транспортний розвиток. 

Таким чином, основними перешкодами для ефективного функціонування єврорегіонів на території України є: 
- відсутність системного і перспективного підходу до організації єврорегіональної співпраці; 
- низький рівень залучення прикордонних територій в діяльності і реалізації цілей єврорегіонів (немає єдності у розумінні змісту і 

характеру транскордонного співробітництва); 
- неправильний розподіл цілей та пріоритетів розвитку єврорегіону; 
- неправильний підхід до ініціативи впровадження проектів (очікування вказівок «зверху» замість власної ініціативи регіональних 

властей); 
- відсутність сталого фінансового забезпечення (кошти виділяються з різноманітних джерел, але в жодному бюджеті (місцевому, 

регіональному, центральному) такі витрати не передбачаються); 
- недостатньо опрацьовані і впроваджуються відповідні організаційні методи, інструменти, принципи, процедури, структури і 

правове регулювання співпраці, що дало б можливість більш ефективної участі української сторони у єврорегіональній співпраці. 
Європейська конвенція трактує транскордонне співробітництво як спільні дії в контексті розвитку добросусідських відносин між 

територіальними общинами або органами влади, які здійснюють свої функції в межах місцевості або регіону і визначаються як такі 
внутрішнім законодавством відповідної держави. Таким чином, йдеться про взаємні відносини між органами місцевого самоврядування або 
місцевими органами державної влади. Ця обставина є принциповою при оцінці стану та визначення шляхів подальшого розвитку 
транскордонного співробітництва. 

Плануючи шляхи майбутнього розвитку зв’язків прикордонних областей на міжрегіональному рівні, необхідно також враховувати 
нові політичні та економічні реалії, а відтак і застосування положень законодавства, торгових режимів і стандартів, введення спрощеного 
візового режиму по всіх боках кордону. При ефективному використанні переваг від єврорегіональної співпраці єврорегіони є засобом для 
наведення мостів між сусідніми державами та полегшення процесу інтеграції країни до світового господарства. 

Серед завдань, успішне вирішення яких має першорядне значення і може забезпечити економіці країни, що розвивається, 
досягнення істотних позитивних соціально-економічних наслідків розвитку прикордонного співробітництва, реалізацію відповідних 
пріоритетів, важливе місце займає підвищення конкурентоздатності національних товаровиробників. 

Найбільш високий рівень інституціоналізації серед усіх форм регіонального транскордонного співробітництва на рівні місцевих 
органів влади мають єврорегіони. Особлива роль у розвитку інтеграційних процесів промислового потенціалу  прикордонних  регіонів  
відведена  інвестиційної діяльності, організації спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку, технопарків і т.п. 
Важливе значення мають наукові зв'язки, у тому числі і з метою наукового забезпечення, рішення назрілих задач прикордонного 
співробітництва, взаємного використання відповідних наукових результатів, інтеграції наукових потенціалів. 

Наприклад, у США місцеві відділення міністерства торгівлі функціонують у тісному контакті з центральним апаратом, активно 
проводячи зовнішньоторговельну політику уряду: з них 35% співробітників працюють у столиці, близько 64% - на місцях, у провінції, і 
лише ледве більш 1% за кордоном. Особливо активізувалася діяльність місцевих відділень зовнішньоекономічного відомства в 90-і роки. В 
останнє десятиліття необхідні заходи активно проводяться місцевими урядами США й інших великих держав; ними випробувані багато 
форм і методи заохочення місцевих експортерів, найбільш популярними з яких є [5]: 

- організація інститутів партнерства місцевої влади і підприємницьких структур; 
- участь місцевого уряду в регіональній і міжрегіональній торгових асоціаціях (групах); 
- публікація місцевим урядом міжнародного торгового бюлетеня; 
- надання консультаційних послуг з питань експортної діяльності; 
- здійснення програми інформації місцевих постачальників про іноземні замовлення; 
- здійснення територіальних довгострокових програм пошуку місцевих постачальників для іноземних імпортерів; 
- проведення семінарів і конференцій; 
- підготовка кадрів в сфері міжнародної торгівлі; 
- організація консультативного органу при главі місцевого уряду для розробці рекомендацій із зовнішньоторговельної політики; 
- здійснення фінансового сприяння місцевому експортеру; 
- організація зовнішньоторговельних корпорацій, торгових візитів і виставок, закордонних торгових представництв. 
При функціонуванні єврорегіонів необхідно створити організаційно-економічний механізм перерозподілу повноважень між 

центром і регіонами з метою найбільш ефективного вирішення місцевих і загальнонаціональних проблем, вироблення системи 
загальнодержавних і регіональних пріоритетів у розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. 

Світовий досвід останніх десятиліть показує, що задачі економічного росту успішно вирішені тільки тими державами, що 
проводили структурну перебудову національного господарства разом зі стабільною, довгостроковою політикою всілякого заохочення 
експорту товарів і послуг. Так зробили Японія, Туреччина, нові індустріальні країни Південно-Східної Азії і Латинської Америки, так 
роблять зараз Мексика і Китай, а також держави Східної Європи. Усі вони використовували експорт (спочатку сировини і напівфабрикатів, 
іноді робочої сили, потім готових товарів малої і середньої технологічної складності і, нарешті, високотехнологічних виробів і послуг) як 
один із ключових факторів економічного і соціального прогресу [3]. 

Економічно вигідно в рамках єврорегіонів створювати філії підприємств і організацій інших країн на території країн-учасниць 
єврорегіону. Експорт капіталу дає можливість, по-перше, закріпитися на території тієї чи іншої країни, по-друге, скористатися перевагами 
єдиного ринку (якщо мова йде про інтеграційні угрупування), обійти нетарифні і тарифні обмеження, полегшити просування капіталів і 
товарів на ринки більш розвинених країн. 

Малий бізнес, що діє в конкурентному середовищі, може зіграти важливу роль у збільшенні обсягу виробництва, розширенні 
асортименту товарів і послуг, підвищенні якості продукції. Малі підприємства надають людям можливість реалізувати свої творчі здібності, 
заповзятливість, ініціативу. Вони виступають також як засіб абсорбування надлишкової робочої сили, питома вага якої зростає, принаймні 
в початковий період економічних перетворень і структурно-технологічної перебудови виробництва. 

Визначальним напрямком підвищення економічної ефективності транскордонного співробітництва є будівництво об'єктів 
прикордонної інфраструктури, особливо транспортної мережі прикордонних територій. Розвиток транспортно-дорожнього комплексу, у 
свою чергу, вимагає залучення підприємств різних форм власності, особливо малих форм господарювання, іноземних інвесторів до 
розвитку національних транспортних комунікацій, упровадженню світових стандартів і взаємовигідного співробітництва з міжнародними 
організаціями і послідовної інтеграції в міжнародну транспортну систему. Пріоритетним напрямком розвитку цієї галузі економіки і 
прикордонних регіонів стане збільшення обсягів міждержавних перевезень, особливо через прикордонні території, збільшення обсягів 
транзитних перевезень вантажів автомобільним транспортом і входження вітчизняної інфраструктури автомобільних і залізниць у 
міжнародну систему транспортних коридорів. 

Завданнями подальшого розвитку за участю регіонів України єврорегіональних об'єднань є [6]: 
- підтримка взаємовигідних зв'язків із сусідніми країнами; 
- здійснення заходів для поступового усунення перешкод (адміністративних, правових), що стримують розвиток транскордонної 

взаємодії; 
- приведення українського законодавства з питань регіонального співробітництва у відповідність з міжнародними нормами. 
Відповідно до визначеної мети до основних напрямів державної програми сприяння розвитку транскордонного співробітництва та 

функціонуванню єврорегіонів віднесено: 
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- розроблення і реалізацію регіональних та місцевих програм розвитку єврорегіонів; 
- координацію виконання державних галузевих, регіональних та цільових програм з метою ефективного використання ресурсів 

державного та місцевих бюджетів; 
- удосконалення законодавства України у сфері транскордонного співробітництва та розвитку єврорегіонів; 
- створення системи моніторингу, контролю, інформаційного забезпечення розвитку єврорегіонів; 
- створення умов для розвитку транспортної, митної, прикордонної інфраструктури тощо. 
Основною метою подальшого розвитку та функціонування єврорегіонів на території України та транскордонного співробітництва 

має бути створення сприятливих умов для розвитку і засвоєння потенціалу прикордонних регіонів по обидва боки кордонів, вирівнювання 
існуючих відмінностей в соціально-економічному положенні різноманітних зон. Для цього повинні бути чітко окреслені заходи в 
інституційній, гуманітарній, підприємницькій сферах, розвитку інфраструктури. 

Всі ці заходи повинні сприяти не тільки вже існуючим  єврорегіонам та районам, що мають спільний кордон із країнами 
Європейського Союзу, але й регіонам північної та східної України, великі потенційні можливості яких у сфері транскордонного 
співробітництва досі залишаються незадіяними.  

Стратегічний характер трансграничних відносин буде багато в чому визначати майбутнє обличчя України в Європі. Прикордонна 
транспортна інфраструктура є одним із ключових пунктів у цьому процесі. Максимально використовувати можливості шляху до держав – 
«сусідів», не втрачаючи при цьому позицій рівноправного партнера, повинне стати основним завданням зовнішньоекономічної політики і 
діяльності, як прикордонних регіонів, так і України в цілому. 

Вивчення досвіду взаємодії європейських політичних, владних інститутів є важливою умовою з точки зору вироблення та 
застосування єдиної методики, оптимальної структури своєрідних регуляторів регіональних та державних взаємовідносин – як пошуку 
компромісів між локальними та загальними інтересами в Україні. Концептуальна розробка єврорегіональної політики в нашій країні є 
реальною умовою та об’єктивною необхідністю з уваги на активну участь України в європейському регіональному  співробітництві у ХХІ 
столітті. 
 
РЕЗЮМЕ 
 Стаття присвячена дослідженню особливостей розвитку транскордонного співробітництва та функціонування єврорегіонів на території 
України. Проаналізовані та розглянуті основні підходи сприяння транскордонної співпраці, виявлено рівень впливу визначення цілей та 
пріоритетів діяльності єврорегонів на ефективність їх діяльності, запропоновано шляхи до подолання завад до розвитку єврорегіональної 
співпраці в Україні. 
Ключові слова: транскордонне співробітництво,  єврорегіон, профіль ефективності діяльності єврорегіону. 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена исследованию особенностей развития трансграничного сотрудничества и функционирование еврорегионов на 
территории Украины. Проанализированные и рассмотренные основные подходы содействия трансграничного сотрудничества, выявлен 
уровень влияния определения целей и приоритетов деятельности еврорегионов на эффективность их деятельности, предложены пути к 
преодолению помех к развитию еврорегионального сотрудничества в Украине. 
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество,  еврорегион, профиль эффективности деятельности єврорегіону. 
SUMMARY 
The article is devoted to the peculiarities of development of transborder cooperation and  euroregions’ functioning on the territory of Ukraine. The 
main approaches to the creation of favorable circumstances for transborder cooperation development are analyzed, the level of impact of targets’ and 
activity priorities definition on the euroregion effectiveness are defined, the methods aimed on overcoming the obstacles for euroregion cooperation 
development in Ukraine are suggested. 
Key words: transborder cooperation, euroregion, the profile of the euroregion’s effective functioning. 
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Актуальність теми дослідження. Сьогодні важливою умовою подолання недоліків сучасного соціально-економічного стану 
України більшістю вчених-економістів і практиків визначено забезпечення залучення Україною розширених потоків іноземного капіталу. 
Основою досліджень, що стосуються розв’язання вітчизняних проблем, є пошук можливостей поліпшення інвестиційного клімату і 
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пожвавлення ділової активності. Разом з тим найпоширенішим є підхід до розгляду України як реципієнта іноземного капіталу, що значною 
мірою обумовлює результати досліджень і обмежує ефективність їх впровадження.  

З урахуванням об'єктивних законів розвитку економічних систем, які визначають розвиток процесів інтернаціоналізації та лежать в 
основі міжнародного розподілу факторів виробництва, принциповим є розуміння того, що участь національної економіки в процесах 
іноземного інвестування повинна розглядатися не тільки з позицій ввезення капіталу, але й в контексті необхідності забезпечення вигідної 
для національної економіки вільної міжнародної міграції капіталу, що припускає забезпечення передумов для вільного вивозу капіталу у 
тісному зв’язку з принципами національної соціально-економічної і політичної безпеки. Саме тому важливим є розгляд питань іноземного 
інвестування національної економіки в умовах розвитку глобальних трансформаційних процесів із позицій інтеграції, що у числі іншого 
передбачає досягнення системності іноземного інвестування, зокрема: упорядкованості і сталості операцій по іноземному інвестуванню; 
показу їх як безупинного причинно-наслідкового ланцюга, і, отже, єдиного процесу. 

Разом з тим розширення взаємодії між національними економіками в розподілі капіталу є об'єктивною основою їх 
загальноекономічної інтеграції. Така взаємодія може стати основою повномасштабної загальноекономічної інтеграції. Через це всебічне 
вивчення економічно ефективної інтеграції національної економіки до процесів іноземного інвестування, вектору і меті розвитку держави, 
напрямам загальноекономічної інтеграції, є найважливішою основою ефективного використання потенціалу України. Отже, дослідження 
питань іноземного інвестування національної економіки в умовах розвитку глобальних трансформаційних процесів є дуже актуальними для 
сучасної України.  

Україна, як нова ринкова економіка для забезпечення сталого економічного розвитку потребує млрд. дол. іноземних інвестицій. 
Іноземні інвестиції є джерелом капіталу, який компенсує недостатність внутрішніх заощаджень і є джерелом фінансування, що не створює 
боргових зобов’язань для країни-реципієнта, при цьому ризик інвестування беруть на себе іноземні компанії, що є важливим для 
східноєвропейських країн. 

Необхідною передумовою дослідження проблеми іноземного інвестування в національну економіку в сучасних умовах є з’ясування 
переваг та недоліків, що їх зазнають країна-резидент та країна-реципієнт інвестицій.  

Для країни-резидент, яка здійснює інвестування в об’єкти розташовані в інших країнах до основних переваг від інвестицій слід 
віднести:  

- зростання прибутку інвестицій за рахунок перерозподілу капіталу з країни в більш прибуткові проекти за кордоном 
- збільшується експорт товарів, устаткування, технологій, що повинно стимулювати виробничий процес; 
- стимулює інноваційний процес  
У той же час поряд з перевагами участь країни-резидент в інвестуванні (експорті інвестицій), містить і ряд недоліків, серед яких 

слід виділити:  
- високий ступінь ризику; 
- зниження темпів вітчизняного виробництва;  
- міграція робочої сили;  
- уповільнення темпів економічного росту й розвитку країни через переміщення капіталу за кордон.  
Для країни-реципієнта іноземних інвестицій (імпортера інвестицій) основні переваги полягають, у тому, що:  
- у країні-реципієнті стимулюються темпи росту національної економіки 
- до країни-реципієнта надходять сучасні технології, техніка, устаткування  
- створюються додаткові робочі місця  
- підсилюється конкуренція усередині країни  
Країна-реципієнт іноземних інвестицій (імпортер інвестицій), разом з тим, зазнає і певного негативного впливу від іноземного 

інвестування, а саме:  
- прибуток інвестора - частина ВВП - надходить у країну-резидент, знижуючи темпи економічного росту країни-реципієнта; 
- до країни-реципієнта надходять не нові технічні засоби, технології; 
- іноземне інвестування створює загрозу демпінгу; 
- іноземне інвестування створює загрозу високих цін; 
- стримується інноваційний процес; 
- при іноземному інвестуванні оплата праці нижче світового рівня; 
- недостатня конкурентоспроможність приводить до знищення національних товаровиробників;  
- знижується роль і значення країни на світовому ринку 1). 
Можна побачити певні суперечності, але це пояснюється тим, що на різних етапах іноземного інвестування воно здійснює різний 

вплив на економіку.  
Для України у сучасних умовах залучення іноземних інвестицій має певні переваги і порівняно з використанням зовнішніх 

кредитних ресурсів, а саме: на відміну від кредитів, сплата дивідендів з іноземних інвестицій залежить від одержаного прибутку, що 
пов’язано з кінцевим результатом та з ефективністю капіталовкладень; репатріація іноземного капіталу або доходів регулюється 
приймаючою країною, на відміну від конкретних умов надання кредиту і процентних ставок міжнародного грошового ринку, які 
коливаються за різних змін світової ситуації; більшість ТНК реінвестують частину своїх прибутків, у зв’язку з чим трансфер прибутків від 
іноземних інвестицій у кількісному вигляді нерідко є значно меншим, ніж виплати з обслуговування зарубіжного кредиту; на відміну від 
банківських кредитів, особливо короткострокових, матеріально-майнові інвестиції ТНК, як правило, не ведуть згодом до раптового 
вилучення іноземних інвестицій, оскільки матеріальні активи є втіленими в будівлі, обладнання тощо; іноземні інвестиції не збільшують 
заборгованості, а навпаки, стимулюючи експортні доходи, створюють умови для зменшення боргу. З огляду на вказані переваги, країни – 
нові ринкові економіки намагаються створити найсприятливіші умови для заохочення та найбільш ефективний механізм використання 
іноземних інвестицій. 

Хоча окремі науковці стверджують, що на сучасному етапі в умовах гострої конкуренції на глобальному ринку вільного капіталу 
іноземні інвестиції не здатні справити імпульсний ефект на економіку України і стати поштовхом до кумулятивного розгортання 
внутрішніх капіталовкладень, якщо для цього не сформувалися ендогенні чинники, критерієм зрілості яких можна вважати активізацію 
процесів внутрішнього інвестування, і з огляду на це найбільший ефект у сфері відтворення виробничого потенціалу досягається завдяки 
поєднанню активного використання внутрішніх інвестиційних ресурсів і національних переваг з імпортом іноземного капіталу, що генерує 
синергічний ефект у вигляді прискореного росту та посилення міжнародної конкурентноздатності національного господарства 2). 

Водночас, як свідчить досвід промислово розвинутих країн, найбільший ефект досягається завдяки поєднанню високої 
інвестиційної активності економіки та іноземного капіталу, що генерує синергетичний ефект у вигляді зростання національної економіки й 
посилення її конкурентоспроможності. Проте значні обсяги іноземного капіталу вдається залучати країнам, де розвивається внутрішнє 
інвестування та визріли ендогенні чинники для припливу іноземних інвестицій. Формування ефективної взаємодії національних та 
іноземних інвестицій вимагає мобілізації внутрішніх ресурсів та використання національних переваг, що є умовами економічного розвитку. 

                                                           
1) Швиданенко О.А. Управління інвестиційними ризиками// Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць молодих вчених та 
аспірантів.- Вип.2.- К.: КНЕУ.- 1998.- с.130-136. 
2) Іванова В.М. Економічна безпека України в міжнародній системі взаємодії національних та іноземних інвестиційних відносин // 
Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Вип. 230: У 3 т. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2007. – С. 812–823. 
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Взаємодія національних та іноземних капіталів у рамках реалізації національних інвестиційних моделей обумовлюється різними 
чинниками: в розвинених країнах – потребою оптимізації регіональної структури та рівня безробіття, а в країнах – нових ринкових 
економіках – стратегією інтеграції у світову економіку і забезпечення виходу на світові ринки. Останні все більше залучають не тільки 
горизонтальні іноземні інвестиції, спрямовані на забезпечення їх власних внутрішніх ринків, а й вертикальні, що сприяють інтеграції 
місцевого виробництва до європейської виробничої мережі.  

З метою забезпечення економічної безпеки урядами багатьох країн запроваджено відповідне законодавство, що передбачає 
обмеження чи заборону на залучення іноземних інвестицій у певні галузі. Такими сферами діяльності, наприклад у сусідніх з Україною 
державах, є: у Російській Федерації – нафтохімія, оборонна промисловість, космічна галузь, авіакомпанії та ін.; у Польщі - авіаперевезення, 
національне телебачення та радіомовлення, оборонна промисловість, управління морськими портами та аеропортами, рибний промисел та 
ін.; у Чеській Республіці – галузі телекомунікації, нафтохімія та пивоварство; в Угорщині – сектори, пов’язані з оборонною промисловістю, 
деякі стратегічні холдинги, перелік яких визначається урядом, авіакомпанії; у Болгарії – стратегічно важливі галузі, зокрема, виробництво 
зброї і видобуток мінералів та ін. 

Згідно доповіді ООН, світовий обсяг інвестицій у 2009 році в середньому скоротився на 39%. Китай втратив 2,6%, США – 57%. 
Експерти прогнозують відновлення інвестицій. 

У 2008 році світовий об’єм іноземних інвестицій склав 1,7 трлн. доларів. Економісти UNCTAD відзначили нерівномірний характер 
зниження: на 41% для розвинутих країн і на 39% для країн з економікою, що розвивається. Найнижче зниження було зафіксовано у Китаї – 
тільки 2,6% щодо рівня 2008 року, у той час як в США обсяг іноземних інвестицій скоротився на 57%. Найбільший обсяг іноземних 
інвестицій і надалі припадає на США, при цьому Китай піднявся на другу сходинку, випередивши Францію і Велику Британію. Велика 
Британія при цьому стала рекордсменом за темпами зниження обсягів інвестицій, які за результатами минулого року скоротились на 92,7%, 
тобто більш ніж у 13 разів. 

Інші країни БРІК не почували себе настільки ж впевнено, як Китай: інвестиції в економіку Бразилії скоротились на 49,5%, в 
індійську економіку – на 19%, в економіку Росії – на 41%. Найбільший приріст інвестицій зафіксовано у Німеччині, обсяг вкладених в 
економіку країни коштів у минулому році виріс на 40,7%. Ірландія у 2008 році переживала відтік іноземного капіталу в розмірі 20 млрд. 
доларів. Обсяг коштів, вкладених в економіку країн Африки, склав 55,9 млрд. доларів, що на 36,2% більше, ніж у 2008 році. Інвестиції в 
країни Латинської Америки і Карибського басейну зменшились на 40,7% - до 85,5% млрд. доларів (рис. 1) 1) 

У той же час експерти UNCTAD визнають, що світова економіка встала на шлях відновлення, і оскільки прибутки компаній знову 
зростають, слідом за ними повинно розпочатись і збільшення обсягів іноземних інвестицій. Разом з тим у доповіді конференції 
відзначається, що відновлення, хоча і розпочалось, залишається доволі крихким, тому що багато в чому залежить від перехідного характеру 
спеціальних заходів стимулювання, в результаті зростання обсягів інвестицій буде помірним. 
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Рис. 1. Зміна обсягів іноземних інвестицій у світі у 2009 році (%) 

 
За прогнозами UNCTAD, обсяг прямих іноземних інвестицій в 2010 р. складе $1,4 трлн. Разом з тим, відновлення зростання 

відбудеться не раніше 2011 р., коли прямі іноземні інвестиції очікуються в обсязі $1,8 трлн 2). Для України, що також постраждала від кризи 
роком відновлення зростання інвестицій називають 2012-й 3).  

Фінансова криза, що бере свій початок з обвалу іпотечного ринку США, отримала глобальний характер і зачепила практично всі 
ринки розвинених і країн, що розвиваються, починаючи від локальних фондових ринків і ринків нерухомості до валютних ринків, ринків 
сировинних товарів, до міжнародного ринку капіталу.  

Головними дестабілізуючими факторами розвитку світової економіки, що вже призвели до банкрутства найбільших світових 
банківських структур (у тому числі таких гігантів, як Lehman Brothers, Bear Stearns, Техасі Guaranty Bank), істотного зниження темпів 
розвитку економік світу і, як наслідок, загальносвітового падіння рівня інвестування, є наступні.  

1. Дисбаланс між спекулятивним і реальним секторами економіки. Поточні масштаби транскордонної міграції короткострокових 
спекулятивних капіталів в десятки разів перевищують потреби світової торгівлі та науково-технологічної сфери, а ліберальні правила руху 
капіталів, слабкість фінансових регуляторів і спекулятивні інтереси фінансових інститутів створили прецедент істотного перекосу між 

                                                           
1)[3] Investment policy monitor – UNCTAD: 4 December 2009 // www.unctad.org 
2) Investment policy monitor – UNCTAD: 4 December 2009 [Електронний ресурс]:  www.unctad.org 
3) Сколотяний Ю., Дубинський О. Антикризові стратегії для України: державні фінанси, заощадження, інвестиції / Ю. Сколотяний, О. 
Дубинський // Дзеркало тижня. − 2010. − № 9. 
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потребами світової економіки та апетитами спекулятивного сектору. Тільки за три передкризові роки (2005-2008 рр.) загальні обсяги 
торговельних операцій з кредитними та товарними деривативами зросли у дев'ять разів 1). У свою чергу, завдяки активному використанню 
світовими хедж-фондами, великими інвестиційними банками та інтернет-трейдерами віртуальних фінансових інструментів були 
сформовані спекулятивні піраміди з не підкріплених реальними активами боргових зобов'язань, які аж до сьогоднішнього дня призводять 
до масових неповернень іпотечних кредитів.  

2. Зростаючий торговельний дисбаланс в економіці США і девальвація національної валюти. Негативні тенденції розвитку 
економіки США провокують гострі побоювання світового економічного співтовариства щодо перспектив стабільності основної світової 
валюти, що забезпечує 64% від загального обсягу міжнародних резервів, 65% міжнародних торговельних розрахунків, 78% валютно-
обмінних операцій, 41% похідних інструментів та акцій фондових бірж, 42% банківських активів 2). Катастрофічні наслідки для світових 
економік через крах долара США все ще стимулюють країни-лідери підтримувати в рівновазі американський фінансовий сектор. У той же 
час показники розвитку економіки США все частіше починають породжувати панічні настрої в інвесторів щодо довіри до американської 
економіки. Підстави для девальвації долара США підтверджуються низкою взаємопов'язаних факторів: щорічне від'ємне сальдо 
торговельного балансу, дефіцит платіжного балансу з поточних операцій, високий дефіцит державного бюджету і державний борг, що 
росте високими темпами, емісія долара та доларових фінансових інструментів, не підкріплених економічним зростанням.  

3. Диспропорції між ринковою і реальною вартістю міжнародних корпорацій. Надмірні потоки спекулятивних капіталів протягом 
останніх років необґрунтовано роздували вартість корпорацій на світових фінансових біржах. Завдяки державній підтримці фінансового та 
промислового секторів США і необґрунтованому зростанню доларової маси певним чином вдалося відновити зростання фондових індексів. 
Зокрема, індекс Dow Jones Industrial Average, починаючи з березня 2009 р., показав впевнене зростання, його значення зросло з позначки 
6500 і досягло 10500 в 2009 р. 3). У той же час навіть поверхневий аналіз ціни акцій найбільших американських корпорацій свідчить про 
завищення їх вартості, виходячи зі стану бухгалтерських балансів промислових компаній. Прямі борги корпорацій покриваються в 
основному істотно переоціненими брендами, дилерськими мережами, фінансовими активами інших компаній, а також підконтрольною їм 
нерухомістю, вартість якої продовжує знижуватися. У той же час рівень прибутковості корпорацій не дозволяє судити про реальну 
можливість покриття величезних боргів навіть в довгостроковій перспективі.  

Незважаючи на наявність сприятливих тенденцій (підвищення темпів економічного зростання, широкомасштабна державна 
підтримка банківського сектору), що свідчать про значну нейтралізацію негативних наслідків фінансової кризи, все ще існує загроза 
глобальній фінансовій стабільності і передумови для рецидиву кризових явищ.  

В опублікованому ЮНКТАД Огляді перспектив світових інвестицій, 2008-2010 роки, паралельно з тенденцією до збільшення в 
середньостроковому плані відзначається менш оптимістичний настрій у порівнянні з попереднім оглядом і більше обережний підхід в 
інвестиційних планах ТНК, чим в 2007 році. 

Основним одержувачем прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у світі в 2008-2011 р., за прогнозами EIU, залишаться США - 17% 
світових інвестицій, або в середньому 250,9 млрд. дол. США. Слідом за США йдуть: Великобританія - 112,9 млрд. дол. США (7,5% 
світових ПІІ), Китай - 86,8 млрд. дол. США (5,8% світових ПІІ) і Франція - 78,2 млрд. дол. США (5,2% світових ПІІ). Росія, згідно із 
прогнозом, займе 13-е місце серед 86 країн за обсягом світових ПІІ в 2008-2011 р. - 31,4 млрд. дол. США в середньому (2,1% світових ПІІ), 
будучи сусідами в рейтингу з Австралією (37 млрд. дол. США) і Бразилією (27,5 млрд. дол. США). 

На обсяги інвестицій в усім світі значно може вплинути інформація, надана провідними міжнародними рейтинговими агентствами 
й визнаними фінансовими журналами. Щорічний рейтинг кращих країн для бізнесу (Forbes), доповідь «Ведення бізнесу» Всесвітнього 
банку, Індекс глобальної конкурентоспроможності від World Economіc Forum, Індекс сприйняття корупції від Transparency Іnternatіonal, 
Індекс захисту прав власності від Property Rіghts Allіance, індекс економічної волі від Herіtage Foundatіon, рейтинг журналу Foreіgn Polіcy, 
BERІ, Euromoney, рейтинг Іnstіtutіonal Іnvestor - такий список основних рейтингів, до яких у першу чергу звертаються інвестори, ставши 
перед вибором країни, у якій найбільше повно зможуть реалізувати свої інтереси. 

Згідно із дослідженнями UNCTAD World Investment Survey 2009-2011, перспективи відновлення інвестиційної активності в сфері 
прямого інвестування залишаються невтішними. Близько 58% інвесторів заявили про скорочення потоків інвестування в 2009 р. проти 22%, 
які планують збільшити обсяги, в 2010 р. така пропорція становить 41% до 33%. У 2011 р. близько 50% респондентів планують посилити 
інвестиційну діяльність, в той же час інша частина - зменшити інвестиційні потоки або ж дотримуватися поточного рівня інвестування [3]4).  

Найбільш вагомими факторами ризику для інвесторів є наступні: волатильність обмінних курсів (77% респондентів), волатильність 
цін на нафту і сировину (66%), зростаючий протекціонізм і зміна інвестиційних режимів (62%), інфляція і дефляція (59%) , загальне падіння 
економічного зростання (56%), зростаюча фінансова нестабільність (50%), зміна кліматичних умов (29%), загрози збереження бізнесу 
(тероризм, криміналітет) (25%), продовольча криза (21%), військова та політична нестабільність (20%) (рис. 2).  
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Рис. 2. Найбільш вагомі для інвесторів фактори ризику (у %) 

                                                           
1) Тенденції та прогнози розвитку світової економіки [Електронний ресурс] / В.А. Копилов, Т.І. Єфименко, І.В. Богдан, Є.Л. Черевиков: 
http://www.openeconomy.at.ua 
2) Skidelsky R. The World Finance Crisis & the American Mission / R. Skidelsky // The New York Review of Books.- 2009.- Nr. 12.- Vol. 56. 
3) Skidelsky R. The World Finance Crisis & the American Mission / R. Skidelsky // The New York Review of Books.- 2009.- Nr. 12.- Vol. 56. 
4)[3] Investment policy monitor – UNCTAD: 4 December 2009 [Електронний ресурс]:  www.unctad.org 
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Серед найбільш перспективних регіонів інвестори виділили: Китай (56%), США (47%), Індію (34%), Бразилію (25%), Росію (21%), 

Великобританію(18%), Німеччину (17%), Австралію (13%), Індонезію (11%), Канаду (9%) (Рис. 2.3). Найбільш уразливими в частині 
скорочення потоків ПІІ інвесторами названі наступні регіони в порядку зниження ризику: Північна Америка, ЄС-15, Південна і Східна 
Азія, Південна і Східна Європа і СНД, Латинська Америка, ЄС-12 (нові члени), Західна Азія.  
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Рис. 3. Найбільш перспективні для інвесторів країни світу (у %) 

 
UNCTAD хоч і прогнозує зниження темпів надходження ПІІ в Україну в 2009-2011 рр.. у зв'язку з падінням експорту та 

внутрішньою кризою фінансової системи, але все ж Україна залишається в переліку 30 країн, перспективних для залучення капіталу [3]1).   
Найбільш привабливі фактори для інвестування: розмір внутрішнього ринку (17%), темпи зростання ринку (+16%), наявність 

постачальників і партнерів (10%), доступ до міжнародних та регіональних ринків (10%), стабільність інвестиційного клімату (8%), 
наявність висококваліфікованої робочої сили (8%), рівень інфраструктури (6%), дешева робоча сила (5%) (рис. 4).   

 
Рис. 4. Найбільш привабливі фактори для інвестування (у %) 

 
У галузевому розрізі найбільш оптимістичні перспективи для інвестиційних вливань в первинний сектор економіки і сектор послуг, 

ніж у виробничий. Більшість галузей економіки, найбільш чутливих до бізнес-циклів (автомобілебудування, хімічна промисловість, 
металургія), швидше за все, будуть відчувати суттєву нестачу інвестицій з боку стратегічних інвесторів.  

У той же час слід очікувати прихильності інвесторів до галузей з меншою циклічністю і тих, які відчувають фазу динамічного 
зростання (телекомунікації, бізнес-послуги, фармацевтика, харчова промисловість і загалом сектор послуг). Що стосується первинного 
сектора, то в короткостроковій перспективі, у зв'язку з падінням цін, прогнозується різке обмеження інвестицій, в той же час у 
середньостроковій перспективі для цих галузей відкриються багатообіцяючі перспективи.  

                                                           
1)[3] Investment policy monitor – UNCTAD: 4 December 2009 [Електронний ресурс]:  www.unctad.org 
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У зв'язку з прогресуванням світової продовольчої кризи слід передбачити підвищення інтересу інвесторів до 
сільськогосподарського бізнесу. У списку глобальних економічних ризиків (World Economic Forum 2009) загроза волатильності цін на 
продукти харчування протягом найближчих років буде посилюватися, а збитки світової економіки наближаються до позначки $1 трлн.  

У перспективі найближчих років також зберігається загроза зростання кризових проблем з боку відносно стабільних в даний час 
азіатських економік, спричинених стимулюючими урядовими програмами підтримки внутрішнього попиту (за рахунок значного 
збільшення банківського кредитування), що провокують при цьому зростання кредитних бульбашок в банківській та інвестиційній сферах. 
Обсяг виданих кредитів в Китаї в 2009 р. перевищив 9 трлн. юанів ($1,3 трлн.) проти 4,2 трлн. юанів ($615 млрд.) в 2008 р.  

Що стосується України, то в цей час економіка країни перебуває у пригніченому стані, а перед політичною елітою стоїть проблема 
вибору - або проводити непопулярні системні реформи, щоб у довгостроковій перспективі все-таки вийти на модель конкурентного 
зростання, або увійти в стан довгострокової стагнації з поступовою втратою українськими товаровиробниками як зовнішніх, так і 
внутрішніх ринків. 
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ЕКСПАНСІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ 

Батрименко В.В., к.е.н., доцент, докторант Інституту міжнародних відносин Київського національного університету  імені Тараса 
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Годунова Ю.Ю., бакалавр Інституту міжнародних відносин Київського національного університету  імені Тараса Шевченка  ⋅  
 

Вихідною позицією трансформування організаційних структур в країнах з ринками, що формуються, є їх інтеграція у світову 
економічну систему, що супроводжується посиленням конкуренції з боку іноземних компаній. Для забезпечення захисту національних 
інтересів в умовах посилення глобальної конкуренції необхідне інтеграційне трансформування національної фінансово-кредитної системи, 
спрямоване на створення розгалуженої системи спеціалізованих фінансових інститутів, відповідного інфраструктурного забезпечення для 
ефективного функціонування всіх секторів фінансового ринку та формування сучасної регуляторної системи.  

Стійкість та ефективність банківської, фінансової та платіжної систем є необхідною вимогою для належного проведення грошово-
кредитної політики, а отже, для збереження конкурентних позицій національної економіки та успішної валютно-фінансової взаємодії з 
транснаціональними банками. Здатність і готовність держаних регулятивних органів підтримувати та прискорювати темпи реформ у 
економіці, виробництві та законодавчій сферах є найважливішими умовами довгострокового економічного зростання України. Для 
ефективного виконання ролі фінансового посередника банкам необхідна стабільна економіка (низький рівень інфляції і процентних ставок) 
і дієвий корпоративний сектор. 

Теоретичною і методологічною основою взаємодії експансії транснаціональних банків на фінансові ринки, що формуються, стали 
праці вітчизняних і російських учених по загальних питаннях теорії (насамперед інституціональної і неокласичний), проблемам економіки і 
перехідного періоду, зокрема, розглядаються в роботах таких закордонних учених, як Р. Айзенвейтс, І. Ансофф, Д. Айтман, Дж. Бенстон, 
Дж.Бхагвати, Т.Веблен, Х.-В.Геттингер, М.Дэн, Р. Келлер, Я.Корнаи, І.Лаферман, С.Майєрс, М.Пебро, П.Роуз, Д.Севедж, Л.Уолл, Ф.Хайек, 
Р.Хілі, М.Хітт, М.Хол та ін. 

Також можна вказати монографії і статті таких українських та російських вчених присвячених формуванню інституціональних та 
господарських механізмів  підвищення конкурентоспроможності кредитно-фінансової системи в умовах транснаціоналізації банківської 
діяльності, як А.Андросов, О.Богданов, А.Гальчинський, М.Дєрябина, В.Кісєльов, А.В.Колосов, М.Єршов, Л.Красавіна, О.Лаврушин, 
З.Луцишин, А. Мовсеян, А.Молчанов, О.Олексієнко, О.Рогач, А.Мороз, Г. Панова, В. Усоскін, В.Федосов, С.Циганов  та ін. 

Однак переважна більшість наукових праць, присвячених розгляду даної проблематики, зорієнтована на дослідження переваг і 
недоліків інтеграції національних фінансових ринків у міжнародні ринки капіталів. Фінансові ж сектори трансформаційних економік є 
банково-центрованими в силу відносного слабкого розвитку небанківських фінансових інститутів, як наслідок, інтернаціоналізація 
фінансових систем та міжнародна конкуренція за фінансові ринки трансформаційних економік зосереджується на банківському секторі. 
Саме тому, на сучасному етапі найважливішим завданням наукового пошуку є виявлення економічних форм експансії транснаціональних 
банків на фінансові ринки, що формуються та їх впливу на конкурентні позиції трансформаційних економік. 

Показовим для України є досвід країн ЦСЄ, які протягом 1990-х рр. в ході інтеграції до ЄС впроваджували політику лібералізації 
своїх фінансових ринків, при чому основний акцент у даній політиці робився на глибокій взаємодії з міжнародними банківськими групами. 
Швидкість і послідовність лібералізації доступу транснаціональних банків на фінансовий ринок була різною, залежно від стартових умов і 
макроекономічного розвитку тієї чи іншої країни протягом перехідного періоду. МВФ і ЄС загалом заохочували проведення такої політики, 
однак її специфіка визначалась більшою мірою баченням керівників країн, що часто мало ідеологічне підґрунтя [8, с. 94]. 

Різною була стратегія і мотивація діяльності іноземних банків у новому регіоні, яка визначалась насамперед причинами, що 
спонукали конкретну міжнародну фінансову групу для входження на цей ринок, а саме: 

• деякі банки (наприклад, ING Bank) виходили на ринки ЦСЄ лише тому, що там розгорнули свою діяльність 
їхні традиційні клієнти, з якими в країнах походження налагоджені тісні стосунки, проте, як показує практика, їх вплив на 
господарство країни перебування є мінімальним; 

• відкриття представництв, дочірніх компаній, філій в країнах ЦСЄ було наслідком не лише інтересів 
обслуговування своїх найбільших глобальних клієнтів (до таких банків можна віднести ABN AMRO) , а й для розширення 
своєї клієнтської бази за рахунок найпривабливіших регіональних підприємств; 

• певні транснаціональні банки (наприклад, CITY Bank, HSBC) мали на меті всебічну інтеграцію у внутрішній 
ринок банківських послуг країни перебування як корпоративний, так і споживчий [6, с. 95]. 

Загальними ж наслідками міжнародної фінансової інтеграції країн ЦСЄ в інвестиційно-банківській сфері може суттєво вплинуло на 
конфігурацію всієї системи ринкових відносин, їх секторів, підприємств. Особливу роль експансія транснаціональних банків в регіоні 
відіграла у формуванні конкурентного середовища, становленні бізнес-клімату та інвестиційного іміджу країн. 

                                                           
© Батрименко В.В., Горюнова Ю.Ю., 2010 
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За методологією ВЕФ індикатор конкурентного середовища фінансового ринку характеризується як суто вартісними, кількісними 
показниками, так і показниками є важливими для конкурентоспроможності економіки країни на всіх її стадіях розвитку, що формує як 
необхідні умови для макроекономічної стабільності, так і умови для ефективного виробництва товарів та послуг, а також умови для 
виробництва та адаптації інновацій (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Показники індикаторів фінансового середовища 

Глобального індексу конкурентоспроможності ВЕФ 
Ефективність (вага – 50%) Надійність та впевненість (вага – 50%) 

1 Вдосконалення фінансового ринку  1 Міцність банківської системи 
2 Фінансового через місцевий ринок нерухомості 2 Регулювання фондових ринків 
3 Легкість доступу до позик Індекс законного права 
4 Доступність венчурного капіталу  
5 Обмеження фінансових потоків  
6 Сила захисту інвесторів 

3 

 
Джерело: [20]. 
 
Розглядаючи генезис економічних трансформацій у країнах з ринками, що формуються, можна стверджувати що держави 

Центральної та Східної Європи набули істотних результатів у реформуванні банківської діяльності, у тому числі шляхом зниження 
обмежень у кредитуванні. За період кінця 1990 – початку 2000-них рр. фактично цілком було проведено дерегулювання банківського 
сектора, що проходило паралельно з розробкою механізмів пруденційного нагляду, створення системи контролю і підвищення мінімальних 
вимог до банківських інститутів, що займаються активними операціями на ринку і спрямованих на підвищення ефективності 
функціонування фінансово-кредитної системи. 

У сучасних наукових дослідженнях західної економічної школи присутність транснаціональних банківських груп у країнах з 
ринками, що формуються, як правило асоціюється з макроекономічною стабільністю і стійким економічним зростанням. Однак, на межі 
ХХ-ХХІ ст. дане твердження являло собою лише екстраполяцію досвіду країн, що розвиваються, а в умовах формування конкурентного 
середовища країн в період системних трансформацій містить абстрактний елемент “wishful thinking” (благих намірів), що обумовлює певне 
групування як позитивних наслідків взаємодії експансії транснаціональних банків, так і суперечливих тенденцій, котрі виникають у 
результаті їх присутності [10; 12]. 

Значно більший науковий інтерес викликає вплив груп факторів, котрі у сучасних дослідженнях визначаються як суперечливі. 
Зокрема, не знаходять достатнього підтвердження припущення, що дочірні структури іноземні банки виступають позитивним чинником 
формування конкурентного середовища фінансових ринків приймаючих країн у період кризи ліквідності, підтримуючи місцевий 
міжбанківський ринок за допомогою ресурсів материнського банку, а також сприяючи своїми кредитами позитивним зрушенням у 
галузевій і територіальній структурі економіки [13; 15]. Ще більш суперечливими є результати наукових досліджень, де загострюється 
увага на негативних наслідках проникнення транснаціональних банківських груп на фінансові ринки, що формуються. Зокрема, 
заслуговують більш вагомої аргументації твердження проблемАтики акумулювання заощаджень приватного сектора, котрі розміщуються в 
інших країнах, а також певні виокремлення векторів прагнення транснаціональних банків до максимального збільшення масштабів своєї 
присутності в економіці, що виступає специфічним, у порівнянні з місцевими банками, чинником впливу на параметри грошового обігу 
(структуру грошової маси) [4, c.24]. 

У деяких дослідженнях також обстоюється думка щодо переслідування у своїй діяльності транснаціональними банками 
неекономічних, а скоріше політичних, ідеологічних і навіть геостратегічних цілей, зокрема, штучне завищення процентних ставок по 
кредитах для національним підприємств, здійснення цілеспрямованої «кредитної блокади» конкурентноздатних місцевих виробників з 
метою розчищення ринку збуту для іноземних суб’єктів господарської діяльності, що тим самим підвищує уразливість і нестабільність 
приймаючої економіки, сприяє доларизації і відтоку капіталу, а також відіграє помітну роль у поширенні валютно-фінансової криз. Не 
менш суперечливими є обґрунтування щодо провідної ролі транснаціональних банківських груп в активізації міжнародних потоків 
спекулятивного капіталу та перешкодах проведенню суверенної грошово-кредитної і фінансової політики [7; 9]. 

Аналіз динаміки основних показників розвитку конкурентного середовища у  фінансовому секторі країн у період ринкових 
трансформацій дозволяє стверджувати про наявність вагомої позитивної кореляції між питомою вагою іноземного капіталу в банківському 
секторі і значенням цих показників. Участь іноземного капіталу сприяє (чи у всякому разі не перешкоджає) тому, що банківська система 
стає більш адекватній і розмірній економіці, пропускає через себе левову частку фінансових ресурсів. Зокрема, схема; зростання 
банківських активів ⇒ зростання частки банківські депозитів / ВВП ⇒ кредити / ВВП ⇒ збільшення ВВП – набуло сталого характеру [16].  

Певні представники західної економічної науки приймають за аксіому тезу, що присутність іноземного капіталу в банківському 
секторі підвищує функціональність банківської системи. Зокрема, А.Міхальські, В.Охел, О.Рон стверджують, що саме у країнах 
Центральної і Східної Європи відбувається конвергенція із середньоєвропейськими значеннями, і після вступу в ЄС цей процес 
інтенсифікувався, а дочірні іноземні банки успішно справляються з основними функціями фінансового посередника. Внесок таких банків у 
підвищення коефіцієнта перерозподілу ресурсів між контрагентами (від материнських банків-нерезидентів до нефінансового приватного 
сектора приймаючих країн) був більш помітним, ніж у ступені підвищення середнього по банківській системі значення коефіцієнта 
трансформації ресурсів по термінах. Володіючи доступом до довгострокових, дешевих і стійких джерел фондування, дочірні іноземні 
банки, проте, проводили консервативну політику у сфері кредитних операцій, особливо на волатильних ринках, і лише поступово 
збільшували середній термін своїх кредитних активів[17; 18]. 

Банківські системи більшості нових країн-членів ЄС розвивалися при сприятливих умовах і при бурхливих темпах зростання 
реального сектора економіки. У таких країнах як Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина, Словенія, Мальта, Кіпр, Литва, Латвія й Естонія 
протягом останніх 2005-2007 рр. відзначався стабільний ріст ВВП рівень, а рівень безробіття істотно скоротився до 12-13%. За цей же 
період у країнах Балтії, Словенії і Кіпру дефіцит держбюджету не перевищував 3%, що свідчить про стабілізацію економічної ситуації в 
країнах і поступовій готовності їх до вступу в зону єдиної європейської валюти [14]. 

Найбільш швидко зростаючою сферою банківського бізнесу в нових країнах членах ЄС стало кредитування приватного сектора, 
підприємств і компаній, а також споживче кредитування населення. Розвиток фінансового сектора й істотний розвиток приватизації 
стимулювали інтенсивне зростання співвідношення обсягів наданих усередині країн кредитів і ВВП у таких країнах як Чехія і Словаччина 
за період 2000-2007 рр. передбачав скорочення цього показника, що був пов’язаний з процесом реструктуризації прострочених позичок. У 
той же час внески населення складають основну частину накопичених на депозитних рахунках коштів – до 65%, а співвідношення кредитів 
до депозитів складає 74%. Однак і при гарних темпах розвитку країни ЦСЄ відстають від країн ЄС-15. Це можна пояснити наступними 
факторами: коротким періодом переходу від центрально-планової економіки до ринкового господарювання, низькі початкові показники 
розвитку фінансового сектора,  відсутністю новітніх технологій досвіду у роботі в інтегрованому банківському секторі. 

Також, не виявлено чітких підтверджень того, що саме експансія іноземного капіталу в банківській системі дозволяє успішно 
мобілізувати приватні заощадження і що місцеві банки не виконали б цього завдання. Перехід банківського сектора у власність 
нерезидентів збігся за часом з ростом частки приватних депозитів у ВВП країн Центральної і Східної Європи, чиї показники поки нижче 
середнього рівня по Західній Європі. Питома вага строкових вкладів у загальному обсязі депозитів фізичних осіб побічно відбиває ступінь 
довіри до банківської системи. Строкові вклади є найбільше коштовним ресурсом для фінансових посередників, оскільки формують 
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потенціал для розвитку інвестиційного довгострокового кредитування, у той час як вклади до запитання поліпшують ліквідність банку, але 
не приносять користі як джерело фондування інвестиційних капіталовкладень (рис.1). 

У періоди кризових потрясінь присутність транснаціональних фінансових груп  на ринку банківських послуг, що залежить від руху 
іноземному капіталу, дозволяє зберегти певну частку депозитної бази в банківській системі. Перекази приватних вкладів у такі установи 
стають альтернативою «втечі капіталу». Так, в Україні після локальної кризи довіри до комерційних банок восени 2008 р. депозити 
населення в дочірніх іноземних банках приростали більш високими темпами, ніж у всіх інших установах. 

 

 
Рис. 1. Середньорічні ставки по депозитах в країнах ЦСЄ у 2009 р., % 

Джерело: [3, с. 51]. 
 

На думку автора, основною проблемою залишається консервативна кредитна політика іноземних банків на межі ХХ-ХХІ ст.., хоча 
вона і була раціоналістичною і в цілому відповідала національним інтересам певних країн. Відмовляючи в кредитній підтримці 
неефективним і збитковим підприємствам, ці банки сприяли реструктуризації промисловості. Однак, банки, будучи найрозвинутішою 
формою фінансового посередництва в країнах з ринками, що формуються, мали несуттєву питому вагу у фінансуванні реального сектора 
економіки: 12% у країнах Центральної і Східної Європи і 3-6% у країнах СНД. Підприємства як і раніше змушені фінансувати свої 
інвестиції переважно за власний кошти, і в цьому плані система комерційних банків поки не є основою і «кровоносною системою» 
національної економіки, як часто затверджується [20]. 

Однак, існує протиріччя між ефективністю на мікрорівні і народногосподарській ефективності. У період трансформаційного спаду в 
економіці в число нерентабельних і заборгованості, що мають непід'ємний обсяг, потрапили багато підприємств, що складають основу і 
«колір» обробної промисловості. Небажання банків кредитувати такі підприємства через їхню формальну невідповідність вимогам 
виходило лише з критеріїв мікрорівня. Нестача оборотних коштів і відсутність капітальних вкладень у той період привели в більшості 
постсоціалістичних країн до деіндустріализації економіки і згортання взаємних коопераційних зв'язків, масштаб яких не був неминучим 
[19]. 

У західній економічній літературі в основному обстоюється твердження того, що присутність іноземних банків на незрілих ринках, 
що формуються, де мало надійних посередників, зміцнює фінансову інфраструктуру, поліпшує інвестиційний клімат і тому служить 
фактором, що залучає прямої іноземної інвестиції в інші галузі економіки [11]. Також беззаперечно позитивно оцінюється внесок 
іноземного капіталу в підвищення ефективності комерційних банків і трансформацію інституціонального середовища, виоермлюється 
важливе значення для формування національної моделі корпоративного управління, розвитку конкуренції і демонополізацію ринку 
банківських послуг [2, с. 38]. 

Але саме сучасна фінансова криза, котра оцінюється провідними економістами як безпрецедентна за масштабами і ймовірними 
загрозами, дозволила виокремити обсяг проблем, з якими стикається світова економіка і міжнародні фінансові відносини. Загроза 
банкрутства стала ймовірною для всіх країн Європи, адже фінансова криза не є сукупністю тимчасових проблем у банківській сфері, а являє 
собою довгострокову економічну загрозу  [1, с.10].  Ю.Пахомов і С.Пахомов, активно долучаючись до аналізу суті і перспектив розвитку 
фінансових систем в умовах світової економічної кризи, наголошують загрозах збереження стабільності кредитно-фінансової систем країн 
Центрально-Східної Європи, що за умов непередбачуваної поведінки транснаціональних банківських груп має особливе значення. 
Специфіка розвитку цих країн у попередні роки обумовила появу передумов для особливої  вразливості кредитно-фінансової системи країн 
ЦСЄ [5, с.13]. 

Проникнення іноземних операторів дозволило зберегти конкурентне середовище в умовах швидкої консолідації і злиттів між 
національними кредитними установами. Для того, щоб консолідація не призвела до появи монопольних чи олігопольних структур, 
лібералізація прямих іноземних інвестицій у банківський сектор повинна супроводжуватися його зовнішньою відкритістю для конкуренції. 
Однак, на думку автора, це відбувається не відразу, а поетапно: на першому етапі своєї присутності транснаціональні банки мають 
можливість кредитувати по діючим на ринку високим ставкам, одержуючи надприбутки, що частково компенсується підвищеними 
ризиками внаслідок неоптимального фінансового стану місцевих позичальників і низькою прозорістю їх діяльності і звітності. 

Транснаціональні банки на сучасному етапі експансії на ринки, що формуються (в тому числі і в Україні) уникають цінової 
конкуренції з національними учасниками і прагнуть перенести її у сферу банківських технологій. Разом з тим, технологічне лідерство 
дочірніх банків повністю залежить від стратегії материнських структур. Трансферт технологій відбувається по внутрішньофірмовим 
каналам, і ці технології частіше не стають надбанням інших учасників ринку. 

Однак, внаслідок експансії транснаціональних банківських груп країни з ринками, що формуються, отримали систему 
високопрофесійних і надійних фінансових посередників, що користаються довірою населення і підприємств, здатних залучати ззовні 
довгострокові дешеві ресурси і правильно розміщати ці ресурси. Іноземний капітал не тільки зміцнив банківські установи приймаючої 
країни, але і почав надходити набагато більш широким потоком на кредитування нефінансового сектора економіки. Коли кількість і питома 
вага банків, контрольованих іноземним капіталом, досягло деякої критичної маси, відбулося якісне зрушення у функціонуванні основних 
економічних інститутів ринкового типу – приватної власності, виконання контрактів, дотримання законів, конкуренції, корпоративного 
управління та ін. 
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Хоча, інтенсифікація інтеграції економіки України до глобалізованого фінансового ринку, зокрема, через активізацію її зовнішнього 
фінансування, потребує впровадження комплексу нормативно-правових та організаційно-економічних заходів, що включає: підвищення 
законодавчого захисту портфельних інвесторів на фондовому ринку; удосконалення правових засад корпоративного управління, 
нівелювання інформаційної асиметричності ринку; підвищення капіталізації та інформаційної прозорості банківської системи; становлення 
системи ризик-менеджменту; удосконалення управління зовнішнім боргом з орієнтацією на запозичення у комерційних кредиторів та 
активізацію взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями; налагодження дійового контролю за міжнародним рухом капіталу із 
диверсифікованими підходами до коротко- та довгострокового інвестування; актуалізацію нормативно-правової бази, перегляд принципів 
внутрішньої економічної політики і законодавства (забезпечення належного рівня захисту прав власності, мінімізація використання 
адміністративних заходів регулювання економіки, стимулювання реальних інвестицій тощо). 
 
РЕЗЮМЕ 
Досліджуються теоретичні та практичні аспекти лібералізації ринків банківських послуг у перехідних економічних системах в умовах 
експансії транснаціонального фінансового капіталу. В роботі проаналізовані позитивні та негативні інституційно-економічні наслідки 
експансії транснаціональних банків на фінансові ринки, що формуються, з урахуванням досвіду України. 
Ключові слова: транснаціональні банки, фінансова система, конкурентне середовище, механізм регулювання банківської діяльності. 
РЕЗЮМЕ 
Исследуются теоретические и практические аспекты либерализации рынков банковских услуг в переходных экономических системах в 
условиях экспансии транснационального финансового капитала. В роботі проанализированные положительные и отрицательные 
інституційно-економічні следствия экспансии транснациональных банков на финансовые рынки, которые формируются, с учетом опыта 
Украины. 
Ключевые слова: транснациональные банки, финансовая система, конкурентная среда, механизм регулирования банковской деятельности. 
SUMMARY 
This article argues the issue research of theoretical and practical aspects of liberalization the markets of bank services in transitive economic systems 
in conditions the transnational financial capital’ expansion. In work positive both negative organizational and economic consequences of transnational 
bank’s expansion on the financial markets are analysed, doing experience for Ukraine. 
Key words: transnational banks, financial system, the competitive environment, the mechanism of regulation of bank activity. 
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Сучасні процеси інтернаціоналізації економік країн світу обумовлюють специфіку міжнародних економічних відносин в 
енергетичній сфері, що зокрема стосується енергозабезпечення та енергетичної безпеки. Стрімке та безповоротне скорочення потенціалу 
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світових енергоресурсів, а також категоричне зростання попиту на енергоносії обумовлює розвиток т.зв. процесу ядерного ренесансу, 
сутність якого полягає в якісній активізації розвитку ядерної енергетики.  

Наявність ресурсних та технологічних складових ядерного комплексу України виступає головним важелем, що ініціює 
необхідність визначення форм, методів та напрямів міжнародного співробітництва у цій сфері та формування відповідної стратегії. 

Першочерговою проблемою на цьому шляху залишається не до кінця вирішені методичні питання щодо організаційних форм та 
методів міжнародної співпраці, оцінки ресурсних можливостей потенційних учасників у реалізації проектів та можливих ризиків, 
пов’язаних з цим. 

Мета даної статті полягає в розробці комплексної моделі оцінки потенціалу ведучих країн світу в залежності від можливого 
напрямку міжнародного співробітництва з Україною та оцінка цього потенціалу. 

Виклад основного матеріалу 
Питання розвитку вітчизняного ядерно-енергетичного комплексу є предметом обговорення та дискусій як у наукових колах так і 

на рівні керівництва країни. Увага світової спільноти історично прикована до України, відповідно, на рівні профільних міжнародних 
організацій та окремих країн ведеться уважне спостереження за процесами, що відбуваються в країні, та намірами на перспективу. 
Прийнята Україною енергетична стратегія в світі розглядається як декларація про наміри забезпечення власних енергетичних потреб через 
збільшення генерації електроенергії на АЕС, потужності яких передбачається підтримувати за рахунок подовження строку експлуатації 
діючих реакторів та введення нових додаткових потужностей. 

Водночас, пошуки оптимальної стратегії дій України в галузі ядерної енергетики вимагають перш за все економічного 
обґрунтування. Відзначається актуальність проблеми визначення стратегічного напрямку вирішення проблеми паливозабезпечення 
України. При цьому потрібно наголосити доцільності оцінки цих напрямків за їх ефективністю для країни. Детальний аналіз різноманітних 
методик показує, що переважна частина їх стосується підприємства і спирається на торгівельно-посередницькій або відтворювально-
інвестиційній моделях. Водночас відсутні методики оцінки міжнародного співробітництва на рівні регіону та країни. Проте загальний 
методологічний підхід, який використовується для оцінки потенціалу підприємства у міжнародних високотехнологічних інноваційних 
проектах, можна використати і для оцінки форм та способів міжнародного співробітництва на рівні країни. В загальному методологічному 
аспекті ця проблема має вирішуватися в наступній послідовності:  

1) визначення основних факторів, які характеризують здатність національного кластера щодо участі у створенні міжнародної 
діяльності; 

2) кількісна оцінка факторів та розрахунок показника здатності (потенціалу) до цієї діяльності. Вибір факторів та їх кількісна 
оцінка можливі лише за допомогою експертних оцінок і відповідних математичних процедур. 

Для оцінки обраних напрямків міжнародного співробітництва найважливішим є вибір факторів, які впливають на спільну 
діяльність в інвестиційній та інноваційній високотехнологічній сфері. Серед основних напрямків міжнародного співробітництва України у 
галузі ядерної енергетики можна виділити наступні: 

- реалізація комплексу заходів, науково-інженерного, організаційно-технічного, фінансово-економічного та нормативно-
правового характеру, які пов’язані з продовженням експлуатації поза термінів, що передбачені проектами діючих та введення в 
експлуатацію нових ядерних енергетичних реакторів; 

- забезпечення ядерним паливом вітчизняних АЕС з урахуванням критеріїв енергонезалежності країни; 
- створення нових централізованих сховищ відпрацьованого ядерного палива діючих АЕС України; 
- забезпечення відповідною правовою, організаційною та фінансовою базою механізму поводження з радіоактивними 

відходами і створення сприятливих умов для його функціонування; 
- створення резерву у АЕС для зняття з експлуатації застарілих ядерних енергетичних установок; 
- розвиток системи підготовки кадрів, в тому числі наукових, для потреб ядерної енергетики; 
- активізація міжнародного науково-технічного та інвестиційного співробітництва з огляду на необхідність 

забезпечення енергетичної безпеки України. 
Відповідно, існуючі фактори, які впливають на потенціал будь-якої країни можуть бути об’єднані в декілька груп (групування 

носить формальний характер й на результати оцінювання не впливає): 
1. Науково-освітній потенціал 
1.1. Наукова база в галузі ядерної енергетики;  
1.2. Наявність освітніх закладів, які готують спеціалістів в галузі ядерної енергетики; 
1.3. Наявність фахівців (інженерного персоналу) в галузі ядерної енергетики; 
2. Технічно-промислова база ядерної енергетики 
2.1. Наявність потужностей для виробництва продуктів конверсії; 
2.2. Наявність потужностей для збагачення урану;  
2.4. Наявність потужностей для виробництва ТВЗ;  
2.5. Наявність потужностей для переробки відпрацьованого палива та його подальше зберігання.   
3. Природні ресурси й особливості рельєфу 
3.1. Наявність сировинної бази ; 
3.2. Вплив рельєфу на використання ядерної електроенергії. 
4. Соціально-політичні фактори: 
4.1. Програма розвитку енергетики країни; 
4.2. Можливість співробітництва з Україною в галузі ядерної енергетики. 
Відповідно стратегія, що має обиратися, буде прямим чином залежати від комбінації цих чинників. Слід зауважити, що обрання 

форм міжнародного співробітництва визначається також і ринковою цінністю можливого рішення. Це важливий момент, який необхідно 
враховувати при визначенні кількісної оцінки факторів.  

Алгоритм розрахунку потенціалу країни наступний: 

1. Експерти визначають вагомість факторів  оцінки потенціалів для кожного з факторів ( ijω ) для кожного з напрямків 

співробітництва ( ijy ). 

2. Визначаються середні оцінки вагомості факторів оцінки потенціалів для кожного з факторів (
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3. Інша група експертів визначає по 10 бальній шкалі величину того чи іншого фактору )( ijx . Дана оцінка робиться 

один раз для всіх напрямів співробітництва. 

4. Визначаються середні значення кожного з факторів  (
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5. Визначаються взважені оцінки потенціалу країни для кожного з напрямків співробітництва. 
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Визначаються похибки визначення кількісних оцінок та вагомостей для кожного з напрямків: 
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Та визначаються похибки для кожної з напрямків співробітництва: 
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Перевагою використання даного методу є можливість визначення пріоритетного напрямку співробітництва України з кожною 
країною. 

Також, перспективною є можливість визначення комплексного показника потенціалу співробітництва країни з Україною за 
допомогою наступних положень: 

1. Експерти визначають вагомість кожного з напрямків співробітництва для України ( sω ). 

2. Визначаються середні значення для оцінок вагомості напрямків міжнародного співробітництва (
g

g

s
ys

ys

∑
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3. Визначається комплексний показник потенціалу співробітництва країни з Україною в галузі атомної енергетики за 
допомогою наступного співвідношення: 
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Але на нашу думку є недоцільним використання методики у даний спосіб, оскільки при збільшенні експертних оцінок 
збільшується статистична похибка оцінювання потенціалу країни та недостовірність результатів. 

Відповідно до цієї методики були розраховані показники потенціалу провідних країн (Російська Федерація, Сполучені Штати, 
Франція) у галузі співробітництва в ядерній енергетиці (див табл.) 

Таблиця  
Потенціал країн до співробітництва з Україною 

Країна РФ США Франція 
Закупівля ядерного палива на світовому ринку  0,66 0,66 0,45 
Створення виробництва власного ядерного палива  0,71 0,67 0,51 
Виробництво ядерного палива в кооперації з іншими 
країнами  0,66 0,66 0,45 
Розвиток наукової бази ядерної енергетики  0,75 0,71 0,58 
Торгівля  обладнанням 0,71 0,71 0,55 
Модернізація існуючого обладнання  0,7 0,69 0,54 
Створення сховищ відпрацьованого ядерного палива  0,6 0,63 0,61 
Створення нових атомних електростанцій в Україні 0,7 0,69 0,54 

Джерело: Розраховано автором на основі даних МАГАТЕ, Державного комітету статистики України, НАЕК “Енергоатом”, 
профільних міністерств та відомств Росії, США, Франції.  
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Як бачимо, найбільший потенціал мають США та Російська Федерація – провідні держави світу у сфері ядерної енергетики. 

Отримані результати свідчать, що для України найбільш прийнятним стратегічним партнером у розвитку ядерної енергетики буде саме 
Російська Федерація, що викликано тісними економічними та геополітичними зв’язками обох держав. Найважливішими напрямами 
розвитку кооперації України та Росії з розвитку ядерної енергетики має стати:  

- підвищення безпеки, модернізація, підвищення ефективності і продовження термінів експлуатації ядерних 
енергоблоків, що діють в Росії і Україні; 

- розробка проектів конкурентоздатних на світовому ринку ядерних енергоблоків; 
- кооперація в будівництві атомних електростанцій в Росії, Україні і третіх країнах, включаючи виготовлення і 

постачання устаткування для них;  
- кооперація у виробництві ядерного палива для АЕС; 
- співпраця в області поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами; 
- підготовка і підвищення кваліфікації персоналу у сфері ядерної енергетики і атомної промисловості. 
Актуальною для України є ініціатива Росії щодо створення Міжнародного центру збагачення урану. Росія пропонує дві 

організаційні форми такого центру – спільне підприємство або підприємство, співучасниками якого можуть стати держави в рамках 
міжурядової угоди. В рамках цього Центру забезпечується доступ до інформації, управління центром, частка в доходах, користування 
послугами по збагаченню урану. Україна, як і Казахстан, має виступити в якості засновника Центру. 

Згідно показників, отриманих в результаті здійснення розрахунків потенціалу країн до співробітництва з Україною відповідно до 
запропонованої методики, у відносинах Україна повинна активніше вести міжнародну співпрацю з США та Францією, перш за все, у 
напрямах, які не обмежують, а стимулюють розвиток національної ядерної енергетики. Зокрема, головними напрямами науково-технічного 
співробітництва на перспективу мають бути: безпека реакторів; радіаційний захист; поводження з радіоактивними відходами; виведення з 
експлуатації і демонтаж атомних станцій; реалізація електроенергії, яка виробляється ядерними електростанціями; підготовка кадрів для 
ядерної енергетики. У стосунках зі США необхідно перейти від політичних аспектів співпраці (нерозповсюдження ядерних технологій, 
ядерної безпеки, тощо) до економічних – сумісна розробка нових технологій у ядерній енергетиці. 

Висновки 
Стан ядерної енергетики України та необхідність її подальшого розвитку на основі сучасних технологій, які забезпечать 

ефективний рівень виробництва електроенергії та екологічної безпеки, зумовлює необхідність тісного міжнародного співробітництва з 
рядом країн, які мають суттєві напрацювання у відповідних сферах. Без тісного міжнародного співробітництва в Україні неможливо буде 
реалізувати завдання, які задекларовані Енергетичною стратегією України до 2030 року. 

З метою забезпечення ефективного розвитку вітчизняної галузі ядерної енергетики Україна має в обов’язковому порядку, 
використовуючи диверсифікаційний підхід, активно спрямовувати свою діяльність у сфері міжнародного співробітництва по напрямам 
МАГАТЕ, ЄС, США, РФ. Необхідно удосконалити існуючі домовленості щодо співпраці з Росією, як з країною, що має значний ядерно-
енергетичний потенціал, який по більшості напрямів комплементарний з українським. 
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ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ 

ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ 
 
Медведкін Т.С., докторант Інституту економіки промисловості НАН України, к.е.н., доцент кафедри "Міжнародна економіка", Донецький 
національний університет ⋅  
 

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах головним джерелом регіональної та національної конкурентоспроможності, 
економічного зростання стала здатність здійснювати нововведення, активна підтримка ризикових та інноваційних ідей. На рівні економіки 
в цілому ці функції покладаються на стимули до інвестування в інноваційний розвиток. У результаті інновації набувають все більшої 
пріоритетності для фірм, організацій та урядів у більшості країн світу. 

Інноваційному розвитку країни повинна сприяти держава. Існує широкий досвід стимулювання розвиненими країнами науково-
технологічної сфери. Вони використовують як пряме бюджетне фінансування, так і підтримку інноваційної діяльності. Кожна країна шукає 
для себе оптимальне співвідношення цих форм. Разом з тим йдеться про створення цілісної системи стимулювання інноваційного розвитку 
країни, яка містить у собі державні асигнування, цільові дотації, надання необхідної інформації, підготовку кадрів, формування відповідних 
фондів, пільгове оподаткування і кредитування, технічну допомогу, податкові пільги та інше. 

Метою дослідження є розробка науково-практичних рекомендацій щодо використання іноземного досвіду державного 
стимулювання міжнародного інноваційного бізнесу в контексті трансферу знань. 

Ступінь вивченості проблеми дослідження. Теоретико-методологічні засади державної підтримки інноваційної діяльності 
закладено в працях провідних вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких: Д. Гледстоун, Дж. К. Гелбрейт, Дж. Ван Дайн, Дж. Даннінг, Г. 
Касель, Дж. М. Кейнс, А. Клайнкнехт, Дж. М. Кларк, Й. Шумпетер, О. Амоша, Л. Антонюк, І. Булєєв, С. Кацура, Ю. Макогон, В. 
Новицький, А. Поручник. 

Визнаними способами мотивації іноземних інвестицій у наукоємний сектор є митні преференції, податкові пільги. До найбільш 
поширених податкових пільг, спрямованих на стимулювання науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт у зарубіжних 
країнах, відносять:  

1) виключення з доходів підприємств, що оподатковуються, витрат на проведення вказаних робіт; 
2) списання цих витрат на собівартість продукції; 
3) податковий кредит на приріст науково-дослідних робіт, тобто зменшення нарахованої суми податку, що підлягає сплаті, на 

певний відсоток від витрат; 

                                                           
© Медведкін Т.С., 2010 
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4) прискорену амортизацію.  
Швидке зростання інноваційного бізнесу та різних форм його підтримки є відображенням процесів прискореної науково-технічної 

переорієнтації виробництва. Економіко-організаційна основа цього бізнесу — гнучкість господарського механізму, можливість швидкого 
перегрупування усіх видів ресурсів. Істотна закономірність: серед нововведень, які генеруються малим інноваційним бізнесом, дуже 
багато радикальних інновацій. І це цілком закономірне явище.  

У промислово розвинених країнах малі наукомісткі фірми активно підтримуються державними структурами. Найбільш 
поширеними формами такої підтримки є: 

• надання малим фірмам права розпорядження результатами НДДКР, які проводяться на кошти держбюджету; 
• передача ліцензій на патенти, що належать уряду; 
• участь на контрактній основі у виконанні замовлень державних відомств на проведення НДДКР; 
• формування фондів венчурного капіталу за рахунок власних коштів регіональних державних структур або ж спеціальних 

програм підтримки малих інноваційних фірм. 
Державі необхідно розробити і впровадити заходи щодо стимулювання інноваційного розвитку підприємств і активізувати роботу з 

формування системи міжнародного науково-технологічного співробітництва з різними країнами світу. 
Значення i сфера застосування iнструментiв стимулювання iнновацiйної діяльності в різних країнах суттєво вiдрiзняються. 

Найпотужнiшi регулятивні інструменти функціонують в Iндiї, Сингапурi та Iрландiї. В інших економічно розвинутих країнах такі 
інструменти використовуються в меншому масштабі тому, що промисловість i економіка в розвинутих країнах є достатньо iнновацiйними i 
сучасними, не потребують сильної системної підтримки. 

Зрештою, стимулювання розвитку iнновацiй не завжди потребує спеціально пристосованих iнструментiв саме для iнновацiйної 
сфери. Типовим прикладом є США, де існує законодавча вимога, щоб пенсiйнi фонди інвестували принаймні 15% доходів у практичну 
економічну дiяльнiсть, що призводить до потужного фінансування венчурних фондів підтримки iнновацiйного розвитку. Тобто розвиток 
даного сектора не виникає з фінансування урядом чи федеральною владою великої кiлькостi органiзацiй, а відбувається завдяки керованому 
спрямуванню грошових потоків приватного сектора в потрібний бік.  

В українському законодавстві існують митні пільги лише для майна, яке ввозиться іноземним інвестором на територію України як 
внесок до статутного фонду підприємств. Водночас не передбачено пільг при ввезенні обладнання для проведення діяльності, у т.ч. НТР, 
які за своїм призначенням не формують статутний фонд підприємства з іноземними інвестиціями. 

Ефективною формою інвестування наукоємного сектору економіки у розвинутих країнах є венчурне інвестування. В умовах 
фінансової кризи через пошук способів збереження капіталів, венчурні портфелі можуть поповнитись досить цікавими проектами, 
розвиток яких, до того ж, відбуватиметься в умовах обмеженої конкуренції. На нашу думку, для розвитку української економіки необхідно 
застосовувати активні методи стимулювання iнновацiйної діяльності, які використовують в Iндiї, Iрландiї, Японії та Фiнляндiї. 

Індія та Китай пропонують тривалі податкові канікули і безмитне ввезення обладнання підприємствам з іноземними інвестиціями, 
що працюють у галузі з високою часткою експорту, створюють робочі місця, використовують місцевих постачальників. Китай мотивує 
іноземні інвестиції створенням «зон високих технологій», які отримують податкові пільги та безкоштовні земельні ділянки.  

Так, наприклад, упродовж останніх років уряд Iндiї з метою пожвавлення iнвестицiй в iнновацiї, впровадив кілька змін у системі 
оподаткування. Однією з найважливіших було вилучення з прибуткового податку доходів з експорту програмного забезпечення, а також 
звільнення програмного забезпечення i пов’язаних з ним послуг з податку від продажу. Інвестори, які створюють нові фірми в зонах вільної 
торгiвлi, технологічних парках комп’ютерної техніки або технологічних парках програмного забезпечення, мають 10-рiчнi «податкові 
канікули». Нові промислові підприємства, які знаходяться в економічно нерозвинутих регіонах Iндiї, отримують 5-рiчнi «податкові 
канікули», а також 30% зниження податку впродовж наступних 5 років. Підприємства, які провадять науково-дослiдницьку дiяльнiсть, 
можуть отримати до 10 років «податкових канікул». 

Уряд Iрландiї приділяє велику увагу забезпеченню вiдповiдних умов для функціонування iнновацiйних фірм. Пiдприємцi можуть 
скористатися низкою регулятивних iнструментiв, які стимулюють створення i використання iнновацiй: податкові пільги, гаранти, 
безвiдсотковi позики та iншi інструменти додаткового фінансування, а також консалтинг.  

Ключову роль у стимулюванні використання iнновацiй вiдiграє в Iрландiї також податкова система. Економічна політика Iрландiї 
акцентує увагу на розвитку високих технологій, тому підприємства, які займаються iнновацiйною дiяльнiстю, платять дуже низький 
прибутковий податок величиною 10%.  

Завдання у сфері стимулювання iнновацiй i трансферу нових технологій в Японії роздiленi між владою (20%) i приватним сектором 
(80%). В Японiї податкова система вiдiграє невелику роль у стимулюванні iнновацiйної діяльності i трансферу нових технологій. Суттєво 
стимулює iнновацiйну дiяльнiсть прискорена амортизація. Активи, придбані iнновацiйними підприємствами, підлягають додатковій 
амортизацій величиною 9-30% у випадку iнвестицiй в машини i обладнання i 5-15% у випадку купiвлi нерухомості. 

Японські фірми, котрі діють у сфері телекомунiкацiї та програмного забезпечення, мають можливості створення додаткових 
резервів, що відраховуються від прибуткового податку. Фірми, які займаються експортом ноу-хау i високих технологій за кордон, можуть 
не оподатковувати ці надходження, однак не більше 25% (для цього необхідно отримати сертифікат мiнiстерства економіки).  

В Бразилії фіскальні та податкові стимули надаються за умови проведення іноземними компаніями НТР разом із місцевими 
компаніями. Данія надає додаткові податкові пільги іноземним інвесторам за проектами, які фінансуються та виконуються сумісно із 
національними науковими установами. У Великобританії іноземні фірми користуються податковими пільгами, якщо на засадах 
субпідряду залучають місцеві науково-дослідні установи. 

У Франції застосовуються «премії за нововведення», тобто компенсують 25% затрат на НТР, і надають дослідницький податковий 
кредит (податкову знижку, що дорівнює приросту витрат на НТР у поточному періоді). 

Фiнляндiя вважається державою, яка має найкращу в Європі національну iнновацiйну систему. Дiяльнiсть уряду спрямована на 
освіту, семінари, тренінги для підприємств, дослідження в секторі послуг, які базуються на знаннях. 

Важливим етапом розвитку фінської iнновацiйної моделі було створення в 1983 роцi Національної агенції розвитку технології - 
TEKES. TEKES створили, щоб замінити політику підтримки iнновацiй за допомогою податкових пільг. Важливою метою TEKES є 
створення кластерів, щоб покращити співпрацю між підприємствами та університетами. Перед створенням TEKES ситуація у Фiнляндiї 
була подібною до ситуації в Україні - університети i фірми проводили дослідження окремо, а не спільно. Держава змусила їх до спiвпрацi за 
допомогою обмеження державного фінансування унiверситетiв, фінансування конкретних дослідницьких проектів спальних з 
підприємствами [7, с.142]. 

Позитивний досвід розвинутих країн засвідчує високу ефективність державної моделі інноваційного розвитку та інноваційної 
стратегії. Уряди багатьох держав створюють сприятливе для появи інновацій внутрішнє і зовнішнє середовища, підтримують нові 
організаційні структури і нові економічні механізми, реалізують програми розвитку окремих територій. 

Структура НДДКР розвинутих країн, зокрема співвідношення державного і приватного фінансування, відповідає потребам 
економічного зростання. За останню чверть ХХ ст. спостерігаємо тенденцію зниження питомої ваги державного інвестування. Водночас 
роль держави у інноваційному розвитку є важливою. 

Певна інноваційна модель може бути сформована лише на основі концепції інноваційної політики, передбачивши пріоритет 
інновацій, підвищення інноваційної активності підприємств, прискорення НТП, зменшення розриву в рівнях економічного і соціального 
розвитку між країнами та регіонами. Метою національної інноваційної політики повинно бути: формування інноваційної моделі розвитку 
з відповідними організаційними структурами управління; формування структури потреб в інноваціях і визначення шляхів їхнього 
задоволення; досягнення економічного зростання. Роль держави в моделі інноваційного розвитку полягає у розробці та реалізації системи 
державного стимулювання і підтримки нововведень.  
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Стосовно України елементами цієї системи можуть бути: правова база інноваційної діяльності; законодавча фіксація частки (не 
менше 5%) національного доходу, яку спрямовують на інноваційну діяльність; податкові стимули для фізичних і юридичних осіб, які 
займаються інноваційною діяльністю; гарантування вченим-інноваторам належної зарплатні, робочого місця та умов праці, житла, 
пенсійного забезпечення; підготовка фахівців з менеджменту і маркетингу інновацій; пріоритетне ресурсне забезпечення інновацій у 
випадку дефіциту ресурсів; стимулювання інноваційно-підприємницької діяльності вищих закладів освіти України та економічної 
зацікавленості вчених в інноваціях; прискорення процесу використання технологій подвійного призначення (військового і цивільного).  

Інноваційна політика держави формується на певній інноваційній стратегії. Інноваційна стратегія передбачає визначення і 
реалізацію системи конкретних заходів сприяння НТП з метою одержання найбільших науково-технічних і економічних переваг. У цьому 
разі в подоланні інноваційної інертності підприємців і власників капіталу психологічні чинники відіграють принципову роль. Головною 
ланкою інноваційної стратегії держави є об’єктивне визначення пріоритетів у галузі наукової та науково-технічної діяльності, яке б 
відповідало її стратегічним цілям.  

Модель стратегії перенесення полягає у використанні наявного зарубіжного науково-технічного потенціалу в економіку власної 
країни через закупівлю ліцензій на високоефективні технології для освоєння виробництва продукції нових поколінь, яка користується 
попитом за кордоном (рис. 1.). Модель стратегії запозичення передбачає, що, опираючись на дешеву робочу силу та використовуючи 
частину науково-технічного потенціалу власної країни, освоюють випуск наукомісткої продукції, яку виробляли раніше в індустріально 
розвинутих країнах. 

 
Рис.1. Характеристика моделей інноваційних стратегій 

 
Модель стратегії нарощування полягає в тому, що з використанням власного науково-технічного потенціалу, залученням 

іноземних учених, об’єднанням результатів фундаментальної і прикладної науки постійно створюють нові продукти і технології, які 
реалізують у виробництві та соціальній сфері. 

У моделі інноваційного розвитку держава повинна забезпечувати функціонування тих галузей, підприємств і сфер економіки, 
де господарювання на приватних засадах малоефективне. Метою системи державної підтримки інноваційної діяльності має бути 
створення сприятливих умов функціонування та розвитку інноваційних підприємств. 

В другій половині 90-х років уряди західноєвропейських країн прийняли програми стимулювання інноваційної діяльності, 
спрямовані на поширення нововведень. Базисом в реалізації цих програм стали інституційні зміни, а саме формування структурних 
елементів та механізмів здійснення інноваційної політики.  

Аналізуючи національні моделі можна виділити такі узагальнені підходи: 
1. Інноваційно-системне адміністрування, тобто створення нових адміністративних структур, заснованих на системному 

характері інновацій. Деякі країни (Великобританія, Німеччина) змінили функції міністерств або створили нові міністерства. У Фінляндії 
очолювана прем’єр-міністром Рада з наукової і технологічної політики взяла відповідальність за стратегічний розвиток та координацію цієї 
політики, а також інноваційну систему в цілому. 

2. Вдосконалений координаційний механізм – створення нових координуючих органів (інноваційні ради), чи в компетенцію вже 
існуючих наукових рад включені питання інноваційної діяльності. В Іспанії уряд в рамках національної інноваційної програми сформував 
координаційну структуру в сфері інноваційної політики під керівництвом прем’єр-міністра. 

3. Єдиний інформаційний простір (збір, аналіз, оцінка й поширення інформації про стан інноваційної діяльності в країнах-членах 
ЄС). Практика проведення інформаційних кампаній з проблематики інновацій поширена у Великобританії та Німеччині. Наприклад, the 
Trend Chart of Innovation in Europe, European Innovation Scoreboard, Technology Market Place. В Іспанії створений Форум інформаційного 
суспільства, однією з головних задач якого є стимулювання координації діяльності уряду і різних промислових та громадських організацій 
при розробці Національного плану дій щодо створення інформаційного суспільства. 

4. Запуск ефективних інституційних механізмів стратегічного інноваційного прогнозування і визначення пріоритетів 
«Передбачення» (“Foresight”) для формування національної інноваційної стратегії. Основною метою такого механізму є визначення 
стратегічних напрямів досліджень та інновацій для підвищення конкурентоспроможності країни. 

5. Формування інноваційної доктрини та середовища інноваційного мислення через активізацію соціокультурного ресурсу в 
створенні національної інноваційної економіки. 

Участь держави в інноваційному процесі набуває таких масштабів, що в США з’явився спеціальний термін «напівдержавна 
економіка» (semipublic economy), який відбиває тісні зв’язки між приватними бізнес-структурами й органами державної влади. 
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Позитивним є також досвід ЄС в аспекті створення експертних груп по відстеженню ступеня інноваційного розвитку і 
оперативних заходах мінімізації негативних тенденцій. Відповідно до "Лісабонської стратегії Євросоюзу" від 2000 року, експерти 
оцінюють країни ЄС за наступними критеріями: інформаційне суспільство (Information Society), інновації та дослідження і розробки 
(Innovation and R&D), лібералізація ринку (Liberalization), інтернет-галузі (Network Industries), фінансові послуги (Financial Services), 
підприємництво (Enterprise), соціальне включення (Social Inclusions), стійкий розвиток економіки (Sustainable Development). В своїй 
доповіді за 2008 р. експерти Всесвітнього економічного форуму оцінили 25 країн-членів ЄС. До першої п’ятірки найбільш 
конкурентоспроможних економік Євросоюзу входять: Швеція, Данія, Фінляндія, Нідерланди і Австрія, що представлено в табл. 1. 

Таблиця 1. 
Лісабонський рейтинг країн ЄС за 2008 р. [10] 

Субіндекси Інтегральний 
індекс Інформаційне 

суспільство 
Інновації та R&D Лібералізація Інтернет-галузі Країна 

ЄС - 25 
Ранг Бал Ранг Бал Ранг Бал Ранг Бал Ранг Бал 

Швеція 1 5,71 1 6,07 2 5,60 3 5,64 4 6,18 
Данія 2 5,64 3 5,71 3 5,30 4 5,61 2 6,26 

Фінляндія 3 5,64 7 5,27 1 5,95 6 5,51 6 5,99 
Нідерланди 4 5,44 2 5,76 5 4,86 1 5,70 7 5,91 
Австрія 5 5,34 6 5,30 8 4,69 2 5,66 5 6,05 

 
Заслуговує на увагу досвід Скандинавських країн (які вже принаймні сім років поспіль входять до лідерів економічного розвитку 

ЄС), щодо способів інноваційного розвитку економіки, що проявляється у фінансуванні наукової сфери. Це знаходить вираження у 
оціночному показникові розміру витрат на НДДКР та його постійному моніторингу. В міжнародному порівнянні, всі північні країни, за 
виключенням Норвегії, інвестують багато коштів у дослідження і розробки відносно розміру економіки впродовж багатьох років.  

Логіка класифікації галузей економіки значно відрізняється від вітчизняної. Акцент робиться на такі галузі як телепродукти, 
машинобудування, медичне обладнання і оптичні прилади, електронне машинобудування і апаратура, комп’ютерна та інша 
високотехнологічна діяльність, організації, що проводять наукові дослідження і розробки тощо. 

Найважливішою складовою інноваційного процесу і перспективним механізмом економічної стабілізації держави виступає 
венчурний бізнес, феномен надактивного розвитку якого пов'язаний з пріоритетним розвитком високотехнологічних та ризикованих 
галузей.  Основна причина активності держав у сфері венчурного інвестування невід’ємна від визнання тих важливих функцій, які 
венчурний капітал може ефективно виконувати в сучасній ринковій економіці. 

Сьогодні дати поштовх розвитку «венчурної індустрії» здатна тільки держава. Державі сприяти розвитку венчурного бізнесу вигідно, 
оскільки венчурні інвестиції сприяють освоєнню нових провідних науково-технічних розробок для створення конкурентоспроможних 
високотехнологічних продуктів і технологій та створюють нові робочі місця, знижуючи безробіття та підвищуючи рівень добробуту в 
суспільстві, що має стратегічне значення для довгострокового зростання національної економіки. 

Світова практика свідчить, що важливим фактором активізації інноваційної діяльності являється формування мережі венчурних 
фондів. Для виживання венчурних фондів у період їхнього становлення уряди багатьох західноєвропейських країн здійснювали всебічну 
підтримку цій новій формі інвестування. Наприклад, у Голландії розроблена і використовується особлива система державної підтримки 
венчурних фондів. У рамках цієї системи уряд гарантує повернення 50% можливих збитків, пов’язаних з інвестиціями венчурних фондів в 
проекти приватних компаній. Цей захід на початку 80-х років стимулював бурхливий ріст венчурних фондів, відповідно, і активні фінансові 
вливання в економіку. В Голландії основними інвесторами венчурних фондів виступають великі банки і страхові компанії. У 
Великобританії до таких інвесторів належать насамперед пенсійні фонди. 

Цілеспрямоване державне втручання забезпечило швидкий розвиток венчурної індустрії в західноєвропейських країнах. В Ізраїлі та 
Фінляндії уряди зробили ставку на венчурний розвиток промисловості, і були створені умови для прямих інвестицій в ризикові інноваційні 
проекти. 

Особливого значення державна підтримка інноваційного сектору набуває в умовах світової фінансової кризи. Головним уроком для 
світової економіки має стати необхідність забезпечення ефективної роботи регуляторів ринків фінансових послуг, розроблення додаткових 
інструментів для впливу на ринки для запобігання кризам, підвищення ефективності оцінки ризиків безпосередньо самими фінансовими 
установами. 

У зв'язку з цим, виходячи з передумов розвитку фінансової кризи, необхідно зробити висновки, які б у подальшому дозволили 
мінімізувати можливі ризики для України. Це: 

- по-перше, забезпечення ефективної системи нагляду за фінансовими установами. Зокрема, це підвищення якості кредитування 
споживчого сектору, що полягатиме у забезпеченні реалістичних підходів з боку кредиторів і позичальників; 

- по-друге, утримання рівня інфляції на прийнятному рівні; 
- по-третє, постійне підвищення ефективності функціонування економіки шляхом реформування її інститутів.  
Значним чином розвиток фінансового сектору залежить від вироблення спільної позиції державних органів та учасників ринку. Так, 

забезпечення повноцінних відносин між емітентами та інвесторами, а також становлення вітчизняних підприємств повноцінними 
учасниками міжнародних фінансових ринків потребує не просто удосконалення системи корпоративного управління, а й наближення її до 
світових стандартів. Як свідчить практика, саме прозорість функціонування суб'єктів ринку дає можливість реально оцінити всі ризики та 
загрози, визначити перспективи розвитку не лише самих суб'єктів, а й всієї економіки в цілому. Лише забезпечення прозорості 
функціонування суб'єктів ринку, за експертними оцінками, дасть змогу реально оцінити можливі втрати від світової фінансової кризи, яка 
триває нині. 

Висновок. Таким чином, успішний досвід країн, які реалізували промислову політику з інноваційною складовою, спостерігається 
через вибір для своїх економік стратегії пріоритетного розвитку високотехнологічних галузей, яка підняла їх на якісно новий рівень 
розвитку. Основною характеристикою економіки розвинутих країн на сьогодні є розвиток орієнтованої на споживача інноваційної 
економіки, фундаментом якої є наукові дослідження і розробки. Отже, вивчення і використання методик оцінки ступеня і результатів 
інноваційного розвитку має практичне значення і для України, з метою мінімізації національних відмінностей і можливості міжнародного 
співставлення й полегшення використання зарубіжного досвіду. 
 
РЕЗЮМЕ 
Метою дослідження є розробка науково-практичних рекомендацій щодо використання іноземного досвіду державного стимулювання 
міжнародного інноваційного бізнесу в контексті трансферу знань. 
Ключові слова: державне стимулювання, трансфер знань, міжнародний інвестиційний бізнес 
РЕЗЮМЕ 
Целью исследования является разработка научно-практических рекомендаций относительно использования иностранного опыта 
государственного стимулирования международного инновационного бизнеса в контексте трансфера знаний. 
Ключевые слова: государственное стимулирование, трансфер знаний, международный инвестиционный бизнес 
SUMMARY 
Research objective is working out of scientifically-practical recommendations concerning use of foreign experience of the state stimulation of the 
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international innovative business in a context of a transfer of knowledge. 
Keywords:   state stimulation, transfer of knowledge,   international investment business 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Бабець І.Г. Механізми державної підтримки венчурного бізнесу: регіональний аспект / І.Г. Бабець // Проблемы развития ВЭС и 
привлечения инвестиций: региональный аспект. – 2009. – Ч 3. – С. 1114 - 1119. 
2. Івашко Л.М. Інновації в економіці: історія і сучасність / Л.М. Івашко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №11. – С. 7 – 8. 
3. Ковалишин П. Венчурний бізнес в Японії. Стан та перспективи / Петро Ковалишин // Економіст. – 2007. – №4. – С. 64 – 66. 
4. Луцька Н.І. Державне регулювання інноваційної діяльності в ринкових умовах / Н.І. Луцька, І.З. Криховецький //  Інвестиції: 
практика та досвід. – 2009. – №7. – С. 15 – 18. 
5. Макогон Ю.В. Стратегія інноваційного розвитку України в контексті інтеграції до Європейського Союзу / Ю.В. Макогон, Є.О. 
Медведкіна //  Журнал європейської економіки. – Т.7 (№1). – 2008. – С.43 – 56. 
6. Москаленко О.М. Зарубіжний досвід оцінки інноваційної економіки розвинутих країн в аспекті економічних і соціальних складових / 
О.М. Москаленко // Наука й економіка. – 2008. – Вип. 3(11). - С. 228 – 239. 
7. Шкарлет С. Сучасний світовий стан i динаміка пiдтримки та розвитку iнновацiйних процесiв / С. Шкарлет // Сіверянський літопис: 
економіка. – 2007. – С. 142 – 148. 
8. Шматенко Р.М. Формування державної стимулюючої системи інноваційного розвитку підприємств на основі досвіду економічно-
розвинених країн / Р.М. Шматенко //  Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №12. – С. 21 – 23. 
9. Яворська Л.М. Тенденції та необхідні заходи державної політики для розвитку венчурної галузі в україні / Л.М.Яворська, І.І.Бовдир// 
Коммунальное хозяйство городов. – 2008. – №83. – С.42 – 49. 
10. The Lisbon Review 2008: Measuring Europe’s Progress in Reform // World Economic Forum. – 2008 // www.weforum.org. 

 
 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2010 

 194 

Ф І Н А Н С И  

 
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА 
 
Н.В. Лукьянович, д. полит. н., профессор, заместитель заведующего кафедрой мировой экономики и международного бизнеса ФГОУ ВПО 
«Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации»  ⋅ 
 

Иностранные инвестиции имеют исключительно важное значение  для государств, в которых активно идут процессы модернизации 
и осуществляется переход к инновационной модели развития экономики. В общей структуре иностранных инвестиций прямые инвестиции, 
непосредственно воздействующие на  структурные изменения в национальных экономиках, экономический рост, занятость и  
экономическую политику, имеют более существенное значение для  принимающих стран. Они, как известно, в большей степени связаны с 
реальным сектором экономики, обеспечивают рынок сбыта за рубежом, доступ к источникам сырья и другим ресурсам. Вследствие этого 
привлекательность прямых иностранных инвестиций в мировой экономике постоянно возрастает и большинство государств, как правило,  
принимают соответствующие нормативно-правовые документы, способствующие притоку именно этих инвестиций.   Необходимо отметить, 
что прямые инвестиции, как и иностранный капитал в целом,  более охотно идет в страны со стабильным национальным законодательством 
и устойчивым политическим режимом, с благоприятным инвестиционным климатом.  

 В начале ХХI века потоки прямых иностранных инвестиций  постоянно росли,  во многом благодаря активизации деятельности  
транснациональных корпораций (ТНК), роль которых в мировой экономике существенно усилилась в условиях глобализации. В  2007 году, 
по данным ЮНКТАД, их объем достиг   1,8 миллиардов долларов.   Основными инвесторами в мировой экономике являются развитые 
страны с рыночной экономикой, но их роль постепенно снижается, а доля  развивающихся стран в мировых потоках прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) увеличивается, что подтверждается статистическими данными  (таблица 1). 

Таблица 1 

Региональная структура мирового притока ПИИ в 2000-2007 гг., в % 

 2000 г. 2004 г. 2007 г. 
Мир в целом 
В том числе 
Развитые страны 
 Развивающиеся страны 
Страны ЦВЕ  
(Чехия, Польша, Россия) 

100,0 
 
79,8 
18,2 
 
2,0 

100,0 
 
70,8 
25,3 
 
3,9 

100,0 
 
58,8 
35,9 
 
5,3 

Источник: Горецкая Е.О. Интеграция регионов России в международный инвестиционный процесс. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Краснодар, 2008. С. 22. 

В условиях мирового экономического кризиса рост объемов прямых иностранных инвестиций в мировой экономике уменьшился и 
согласно оценкам ЮНКТАД, снижение мирового объема прямых иностранных инвестиций потоков в 2008 году превысило  20 %.  

Кризисная ситуация в мировой экономике не могла не затронуть и Россию, что непосредственно отразилось на структуре и 
динамике привлекаемых иностранных инвестиций.  

В географической структуре иностранных инвестиций в 2008 г., сохранили свои позиции в качестве крупных экспортеров капитала в 
РФ Кипр, Великобритания, Нидерланды, Германия и Люксембург (таблица 2). По итогам 2008 г. наибольший объем (19,9 млрд. долл., 19,1% 
общего объема иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику за данный период) поступил с Кипра, из Великобритании в 
РФ поступило 14,9 млрд. долл. (14,4%), из Нидерландов – 14,5 млрд. долл. (14,0%). Как и в предыдущем году, наиболее привлекательными 
для инвесторов  с Кипра (фактически российских) стали операции с недвижимым имуществом, торговля, финансовая деятельность и 
строительство, куда они инвестировали соответственно 30,9%, 21,5%, 8,4% и 6,0% совокупных инвестиций с Кипра в РФ в 2008 г. 

Таблица 2 
Географическая структура иностранных инвестиций в российскую экономику в 2006–2008 гг., млн долл. 

 Нидерланды  США Кипр  Великобритания Германия Франция Люксембург прочие 
2006 6595 1640 9851 7022 5002 3039 5908 16052 
2007 18751 2839 20654 26328 5055 6696 11516 29102 
2008 14542 2773 19857 14940 10715 6157 7073 2772 

Источник: Росстат 

Как следует из таблицы 2, основную долю иностранных инвестиций в России в 2008 г. составляли инвестиции из стран 
Европейского Союза (ЕС). Такая ситуация сложилась и во внешней торговле - за последние годы в связи с расширением ЕС резко усилилась 
ее  европейская направленность:  в 2007 г.  на страны ЕС приходилось 51,3% внешнеторгового оборота РФ, в 2008 г. -52,0%, доля же ЕС в 
мировом ВВП ниже ¼ и имеет тенденцию к снижению.  

 Страны ЕС доминируют и в объемах  накопленных иностранных инвестиций в России (таблица 3).  
Таблица 3 

Накопленные иностранные инвестиции по основным странам-инвесторам 
 Накоплено на 01.01.09 млн. долларов % к 01.01.08 
страна всего прямые портф. прочие всего прямые портф. прочие 
США 8769 3193 662 4914 102,2  87.8 54,8 131,5 
Германия 17425 7275 26 10124 147,8  161,9 26,5 140,7 
Франция 9542 1957 1 7614 161,2  124,0 3,2 175,7 
Великобритания 30811 4647 2339 23825 105,4  135,2 101,1 101,5 
Кипр 56902 40732 1728 1442 114,7  115,0 101,6 11,6 
Нидерланды 46346 35931 41 10734 118,6  101,9 78,8 275,8 
Люксембург 34402 1217 273 39912 118,0  165,6 124,7 116,7 
Прочие 60402 27470 557 45375 127,8  148,3 50,3 164,3 
Итого 264599  122392 5697 136580 119,9 118,8 83,6 123,3 

Источник: Росстат 
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В связи с мировым  экономическим кризисом в 2008 г. в РФ поступило 103,8 млрд. долл. иностранных инвестиций, что на 14,2% 
ниже аналогичного показателя 2007 г, а объем прямых инвестиций  в российскую экономику по сравнению с 2007 г. снизился только на 
2,8%.  

В совокупной структуре иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику в 2008 г., наибольшее снижение (на 
66,3%) отмечено в сегменте портфельных инвестиций, но сохранилась наибольшая концентрация иностранных инвестиций в 
промышленности и сфере торговли. При этом по итогам 2008 г. иностранные вложения в промышленность практически не изменились по 
сравнению с 2007 г., в сферу торговли снизились в 2 раза. В структуре иностранных инвестиций в промышленность по итогам 2008 г.  
отмечено снижение на 28,7% вложений в добычу полезных ископаемых (в 2007 г. отмечался рост в 1,9 раза). В сфере добычи полезных 
ископаемых прямые инвестиции снизились в 2,8 раза, что привело к сокращению их доли в совокупных вложениях в данную отрасль до 
40,2%  (2007 г. – 80,1%). Доля прочих вложений в добычу, рост которых по итогам 2008 г. оценивается в 2,1 раза (до 7,3 млрд. долл.), 
увеличилась до 59,0% (2007 г. – 19,8%). 

Иностранные инвестиции в обрабатывающие отрасли в 2008 г. выросли на 6,2% (в 2007 г. рост инвестиций в обрабатывающую 
промышленность составил 2,1 раза). В обрабатывающей промышленности на 36,7% выросли инвестиции в пищевую промышленность, на 
53,8% – в химическое производство, достигнув показателей в 4,0 млрд. долл. и 2,5 млрд. долл. соответственно. Иностранные вложения в 
металлургию в 2008 г. по сравнению с предыдущим годом снизились на 4,8%, составив 14,5 млрд. долл. 

Как неблагоприятную тенденцию следует оценивать тот факт, что доля первой пятерки стран-инвесторов в сегменте прямых и 
прочих инвестиций снизилась до 73,4% и 57,6% (2007 г. – 77,0 и 67,8%), а в структуре портфельных инвестиций она увеличилась до 75,3% 
(2007 г. – 65,1%).  На фоне снижения иностранных вложений в российскую экономику объем изъятого капитала в виде переведенных за 
рубеж доходов иностранных инвесторов, а также выплат процентов за пользование кредитами и погашения кредитов по итогам 2008 г. 
увеличился по сравнению с 2007 г. на 16,3% и составил 67,95 млрд. долл. (65,5% поступивших в 2008 г. иностранных инвестиций). В 2007 г. 
было изъято 48,3% объема поступивших иностранных инвестиций. 

В соответствии с докладом ЮНКТАД, опубликованному в октябре 2008 г., по объему привлеченных прямых иностранных 
инвестиций в 2007 г. РФ вышла на 9-е место в мире (2006 г. – 10-е, 2005 г. – 15-е). Как и в предыдущем году,  среди развивающихся стран 
Россия заняла 2-е место после Китая (2005 г. – 3-е), который длительное время наряду с США является лидером в мировой экономике по 
привлечению иностранных инвестиций. Вместе с тем структура иностранных инвестиций в России не в полной мере соответствует ее 
экономическим интересам, поскольку доля прямых иностранных инвестиций  за последние 5 лет составляла менее 30% (таблица 4). 

Таблица 4 
Структура иностранных инвестиций в российскую экономику 

(в млн. долл., % к предыдущему году) 
 Объем и.и. в млн. долларов (% от общего объема)  % к предыдущему году 
Год всего прямые портф. прочие всего прямые портф. Прочие 
2004 40509 

(100%) 
9420 
(23,3%) 

333 
(0,8%) 

30756 
(75,9%) 

136,4 138,9 83,0 136,6 

2005 53651 
(100%) 

13072 
(24,4%) 

453 
(0,8%) 

40126 
(74,8%) 

132,4 138,8 136,3 130,5 

2006 55 109  
(100%) 

13678 
(24,8%) 

3182 
(5,8%) 

38249 
(69,4%) 

102,7 104,6 700,0 95,3 

2007 120 941 
(100%)  

27797 
(23,0%) 

4194 
(3,5%) 

88950 
(73,5%) 

219,5 203,2 131,8 232,6 

2008 103 769 
(100%)  

27027 
(26,0%) 

1415 
(1,4%) 

75327 
(72,6%) 

85,8 97,2 33,7 84,7 

Источник: Росстат 

Отраслевая структура иностранных инвестиций также не соответствует интересам  модернизации экономики России (таблица 5). 
Таблица 5 

Отраслевая структура иностранных инвестиций в российскую экономику в 2006–2008 гг. в млн долл. (изменение в % к 
предыдущему году) 

 Объем и.и. в млн. долларов % к предыдущему году 
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
Промышленность 24 607  50163 49704 101,2 203,9 99,1 
Транспорт и связь 5 297  6703 4861 137,9 126,5 72,5 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

13 089  
 

47310 23905 64,0 361,4 50,5 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление 
услуг 

5 998  
 

8414 15378 230,1 140,3 182,8 

Финансовая деятельность 4 698  4450 4977 259,1 94,7 111,8 
Прочие 1 420  3901 4944 231,8 274,7 126,7 

Источник: Росстат 

В промышленности самыми привлекательными для иностранных инвесторов являются  цветная металлургия, топливная 
промышленность, пищевая промышленность. Высока доля иностранных инвестиций в  торговле и общественного питания, при этом более 
80% всех инвестиций в торговлю и общественном питании составляют прочие иностранные инвестиции. Это значит, что иностранные 
инвесторы все еще заинтересованы в большей степени не в развитии и модернизации реального сектора экономики РФ, а в финансировании 
поставок, прежде всего импортных, в Россию. Традиционно значительные объемы иностранных инвестиций направляются в транспорт и 
связь. Наиболее нуждающиеся в инвестициях отрасли российской экономики - машиностроение и высокотехнологичные отрасли  
привлекают менее  2% от общего объема иностранных инвестиций. 

В целом распределение иностранных инвестиций между основными отраслями (сферами) экономики России в период с начала 1990-
х годов не отвечает потребностям модернизации экономики, поскольку их доля в структуре реального сектора экономики незначительна. Но 
данная  структура иностранных инвестиций сложилась не только в результате политики иностранных инвесторов, но и вследствие 
определенной непоследовательности  экономической политики в самой России.  

   Требует совершенствования и региональная структура иностранных инвестиций.  Наиболее привлекательными для иностранных 
инвесторов являются следующие регионы России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Сахалинская, Тюменская области, Республика Татарстан, 
Московская область, Краснодарский край, Республика Коми, Нижегородская, Иркутская, Омская, Челябинская, Ленинградская области. 
Недостаток региональной структуры иностранных инвестиций состоит в том, что их основная часть сосредоточена в небольшом числе 
регионов, что увеличивает  социально-экономические диспропорции по региональному признаку в России.  



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2010 

 196 

Вместе с тем, мировой экономический кризис, по мнению многих российских и зарубежных экономистов,   может быть не только  
источником угроз, так и источником новых возможностей для развития инвестиционной деятельности. Особое значение в улучшении 
условий деятельности иностранных инвесторов имеет совершенствование государственного регулирования.  В России основными законами, 
регулирующими деятельность иностранных инвесторов, являются принятый  в декабре 1995 г. Федеральный закон «О соглашениях о 
разделе продукции», в 1999 г. - Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», а в последующем принятие 
серии законов об участках недр, которые могут разрабатываться на условиях соглашений о разделе продукции. Существенное значение для 
иностранных инвесторов имеет  Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем» от 7 августа 2001 г. 

Особое значение для инновационного развития экономики страны имеет вступивший  в силу 7 мая 2008 года  Федеральный закон от 
29 апреля 2008 года «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства». Данным законом регулируются иностранные инвестиции в форме приобретения 
акций или долей в уставный капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, а также сделки, в результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов или группы лиц над 
такими хозяйственными обществами. Если общества имеют стратегическое значение, необходимо получать согласие, либо уведомление 
государственных органов управления.     Ограничения, установленные в данном законе, аналогичны принятым в  США и в ЕС и в других 
развитых странах, то есть соответствуют мировой практике.    Кроме перечисленных законов, важную роль в привлечение иностранных 
инвестиций имеет федеральный закон от 22 июля 2005 года «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». 22 декабря 2005 
года постановлением Правительства в России организовано шесть особых экономических зон: четыре технико-внедренческих 
(инновационных) в городах:  Дубна, Москва (Зеленоград, ТВЗ «Зеленоград»), Санкт-Петербург (посёлок Стрельна, зона «Нойдорф»),Томск; 
две промышленно-производственные зоны в городах:  Елабуга — ОЭЗ «Алабуга»; Липецк — ОЭЗ «Липецк». 3 февраля 2007 года 
постановлениями Правительства РФ в России создано семь особых экономических зон туристcко-рекреационного типа. Планируется 
создание портовых особых экономических зон. 

Исследования зарубежного опыта функционирования свободных экономических зон позволяет сделать вывод о том, что их 
инвестиционная деятельность способствует интеграции в мировое хозяйство на более выгодных условиях. В настоящее время, невзирая на 
мировой экономической кризис, особые экономические зоны в России демонстрируют устойчивую тенденцию к росту.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что экономика России, невзирая на мировой экономический 
кризис, сохранила определенную привлекательность для иностранных инвесторов. Вместе с тем, существующая структура иностранных 
инвестиций не в полной мере отвечает потребностям ее модернизации и инновационного развития.   
 
РЕЗЮМЕ  
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Актуальность темы. Автомобильная промышленность как ведущая отрасль машиностроения с высоким уровнем эластичности 

спроса является своего рода индикатором мировой социально-экономической динамики. В 2008 году с началом мирового финансового 
кризиса автомобилестроение оказалось в числе самых депрессивных отраслей глобальной экономики. Большинство крупнейших 
автомобильных рынков мира переживает острейший за последнюю четверть века кризис. Падение продаж, сокращения производства на 
десятки процентов, десятки тысяч уволенных и отправленных в вынужденные отпуска рабочих, рекордные убытки лидеров мировой 
автомобильной промышленности определяют глубину рецессии и остроту проблемы в данной отрасли. Для развитых стран мира рост 
доходов населения, появление новых бизнес-структур, потребительские настроения непосредственно отражается на динамике продаж 
автомобилей.  

Среди отечественных и зарубежных научных исследований, посвященных проблемам  эконромической глобализации, ее влиянию 
на развитие мировой экономики, следует отметить работы Дж. Гэлбрейта,  Ю. Д.  Железнова, В.Ж. Келле, Л. Клейна, А.А. Королева, А В. 
Коротаева, Д.Г. Лукьяненко, Ю.В. Макогона, Д.В. Мосякова, В.Е. Новицкого, Ю.Н. Пахомова, Дж. Стиглица, Т.Л. Шишовой и других. На 
данный момент исследования в сфере влияния глобализации на мировое хозяйство являются частью совокупного анализа тенденций 
развития мировой экономики, а также развития отдельных национальных экономических систем. 
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Кризисные процессы уже давно вышли за рамки локализованных проявленний на территории отдельных государств, и, на наш 
взгляд, рассмотрение причин кризиса и путей выхода из него невозможно без учета влияния процессов глобализации, а, следовательно, и 
применения методов, позволяющих, учитывать не только их воздействие на экономические системы макро-уровня, но и  отдельные 
элементы глобальной экономической среды.  

Целью данной  работы является исследование степени дифференциации последствий современного глобального экономического 
кризиса на различных сегментах мирового автомобильного рынка, а также идентификация перспективных конкурентных стратегий 
компаний в меняющихся условиях глобальной экономической среды. 

В настоящее время большинство компаний принадлежат  мета-корпорациям или входят в альянсы с автомобилестроительными 
ТНК других стран. Ведущими мировыми автопроизводителями являются GM, Toyota Motor Со., Ford Motor, Renault/Nissan, Vоlkswagen 
AG, DaimlerChrysler, PSA Peugeot Citroеn, Honda, Hyundai Motors, Fiat Auto. На рис. 1 представлены суммарные доходы основных 
автопроизводителей за 2008 год. 

Мировая автомобильная промышленность вошла в один из самых тяжелых кризисов в своей истории. Совокупная прибыль 
мировых автопроизводителей сократилась в период с 2007−го по 2008 год с 52 до 17 млрд. долларов. Хуже всего дело обстоит в США. За 
февраль 2008 года здесь продано лишь чуть более 687 тыс. автомобилей — на 41% меньше, чем за тот же период прошлого года. Немногим 
лучше ситуация в Японии. Здесь падение продаж составило по сравнению с прошлогодним февралем 24%. Европейский рынок также 
переживает тяжелые времена. Февральские продажи автомобилей упали на 18% и составили 968 тыс. новых машин. По расчетам 
аналитиков, выйти на объемы 2007 г. удастся не ранее 2012-2013 гг. [6]  

 

 
 

Рис. 1. Суммарные доходы основных автопроизводителей за 2008 год, млн. долл. США [5] 
 

Несмотря на то, что сегмент малых автомобилей вырос даже в 2008 г., продажи автомобилей класса "Люкс" и внедорожников 
значительно снизились. Данное падение меняет расстановку сил на рынке, перераспределяя доли отдельных производителей. Доходность 
производителей комплектующих для автомобильной промышленности находится на самом низком за все время уровне. 

Глобальный автопром испытывает колоссальное давление по трем причинам:  
• снижение мирового спроса на легковые и грузовые автомобили;  
• тенденция смещения предпочтений в пользу компактных автомобилей без излишеств; 
• крах финансирования в автомобильной промышленности.  

Кризис способствовал изменению структуры продаж автомобилей: сегмент малых автомобилей продолжил рост во всем мире даже 
в 2008 г. (6%), в то время как автомобили премиального сегмента (-19%) и внедорожники (-11%) значительно утратили свои позиции. Это 
падение изменило расстановку сил на рынке: компании, фокусирующиеся на сегменте автомобилей премиум-класса и внедорожников, 
потеряли долю рынка, в то время как производители компактных автомобилей, такие как Skoda или Suzuki, даже смогли увеличить свои 
продажи примерно на 10%. [4] 

Во всем мире также происходит резкое падение продаж коммерческих автомобилей. Некогда привлекательные нишевые сегменты, 
такие как грузовики для строительства, оказались в тяжелой ситуации. По данным экспертов Roland Berger, сокращение объемов доходит 
до 80%, а новые заказы на первый квартал 2009 г. близки к нулю. 

Финансовые показатели производителей автомобильных комплектующих значительно ухудшились. В 2008 г. среднеотраслевая 
рентабельность опустилась примерно до 3%, рассчитанная по EBIT (в 2007 она составляла 5,4%).  

В отличие от предыдущих спадов, в настоящее время поставщики лишены возможности компенсировать нехватку денежных 
средств, обратившись за помощью к акционерам или на фондовый рынок. Факторинг в нынешних условиях также стал невозможен, 
поскольку приостановлено страхование кредитов. Большинство  поставщиков обращаются к своим потребителям с просьбой о поддержке 
ликвидности. В данных условиях жизнеспособными останутся  лишь те поставщики, от которых зависит функционирование всей системы. 

На наш взгляд, для противостояния кризису поставщикам необходимо сфокусировать свою деятельность на двух важнейших 
задачах: обеспечении ликвидности в краткосрочной перспективе и реструктуризации операционной деятельности для сокращения 
переизбытка мощностей. Любой кризис создает возможности для тех компаний, которые стабильно и эффективно работают. В отрасли 
довольно много сегментов, в которых немало фрагментированных субъектов и огромные избыточные мощности. В связи с этим кризис 
предоставляет шанс тем, кто стремится осуществить консолидацию и реструктуризировать свой бизнес или рынки. 

В связи с кризисом происходит перестановка сил на рынке и структурные изменения в мировой автомобильной промышленности. 
Выделим следующие глобальные тенденции в развитии мировых автомобилестроительных ТНК : 

I. Изменение географии мирового автомобильного рынка. Такая тенденция проявляется в следующих направлениях: 
1. Изменение позиций крупнейших американских, европейских и азиатских автомобилестроительных ТНК на мировом 

автомобильном рынке. 
2. Основным перспективным центром развития мирового автомобилестроения рассматриваются страны БРИК (Бразилия, Россия, 

Индия и Китай). Значимость рынка стран БРИК такова, что если в развитых странах продажи к 2016 г. вырастут не более чем на 10%, то в 
этих странах объемы рынка увеличатся в несколько раз. 

3. Усиление позиций Китая на мировом автомобильном рынке. Так, экспорт китайских автомобилей (преимущественно в страны 
Ближнего и Среднего Востока и Европы) неуклонно растет, а ряд китайских компаний разрабатывает продукцию, специально 
предназначенную для рынков США и стран ЕС. 
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4. Одним из перспективных центров развития мировой автомобильной промышленности являются страны АСЕАН (Индонезия, 
Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины).  

5. Увеличение производственных мощностей ведущих автомобилестроительных ТНК в странах Центральной и Восточной Европы 
(ЦВЕ), таких, как Чехия, Словакия, Венгрия, Польша.  

II. Изменение структуры промышленного производства мирового автомобильного рынка. 
В автомобилестроении промышленно развитых стран в последние годы осуществляется переход от крупносерийного выпуска 

одной или нескольких моделей к мелкосерийному выпуску более широкого ассортимента. Это проявляется через изменение в сторону 
увеличения модельного ряда на американском автомобильном рынке, а также снижение производства популярных моделей и увеличение 
выпуска новых моделей европейскими автомобильными компаниями.  

III. Изменение маркетинговых подходов ТНК на мировом автомобильном рынке. Эта тенденция проявляется в следующих 
направлениях: [2, c. 72] 

1. Главной и наиболее существенной тенденцией развития маркетинга автомобилестроительных ТНК является глобализация 
мирового автомобильного рынка. Современный мировой автомобильный рынок характеризуется стадией перенасыщения рынков, 
наступающим кризисом перепроизводства и уменьшением темпов роста спроса на рынках промышленно развитых стран. 

2. Несмотря на глобализацию экономик разных стран, нельзя забывать о специфике и уникальности каждого отдельно взятого 
автомобильного рынка страны или региона. Глобализация в мировой экономике не означает глобализации вкусов потребителей. Каждый 
рынок сохраняет свои требования к характеристикам автомобилей, и объединение автомобилестроительных компаний не должно 
отразиться на разнообразии предложений для потребителей легковых автомобилей разных стран. 

3. Важное значение для мировой автомобилестроительной промышленности приобретает борьба за безопасность.  
4. Все большую значимость в мировом автомобилестроении приобретают вопросы экологии, требующие новых подходов, которые 

формирует экологический маркетинг. Ориентация на реализацию требований экологического маркетинга направлена на преодоление 
проблем, связанных с защитой окружающей среды, нехваткой ресурсов, быстрым ростом и старением населения. Экологический аспект 
выпускаемых автомобилей становится важным фактором конкурентоспособности автомобилестроительных ТНК. Значимость производства 
экологичных автомобилей особенно актуальна для автопроизводителей развивающихся стран и стран с переходной экономикой, в 
частности для Украины. 

5. Усиление тенденций в инновационности автомобилестроения.  
В условиях резкого снижения платежеспособности традиционных сегментов потребителей данного рынка многочисленные 

китайские компании ведут агрессивную политику его экспансии. Уже на сегодняшний день эти, пока еще мелкие, компании способны 
занять 10% мирового автомобильного рынка. Постепенно из сотен китайских компаний выделятся единицы самых сильных и серьезных 
игроков - которые в конце-концов превратятся в мировых автомобильных лидеров. Рисунки 2 и 3 демонстрируют расширение присутствия 
Китая на автомобильном рынке, начиная с 2004 года, хотя, уже с 2008 года темпы роста автомобильной промышленности в Китае 
постепенно снижаются, что отражается на снижении продаж китайских авто и сокращении экспорта автомобилей из Китая. 
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Рис. 2. Импорт автомобилей в Китай в период с 1999 по 2005 годы, шт. [6] 
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Рис. 3. Экспорт автомобилей из Китая за период с 1999 по 2005 годы, шт. [6] 
 

На основе метода корреляционно-регрессионного анализа нами была построена модель зависимости уровня производства легковых 
автомобилей США от временного фактора и осуществлен прогноз уровня производства на 2011 и 2012 годы. Объемы производства по 
странам были рассмотрены за период с 1997 по 2010 годы. Зависимая переменная – объем производства (VUSA) и объясняющая 
переменная – время (T). Построим зависимость объема производства автомобилей от временного фактора t. 

Рассмотрим тип связи в модели:   
 

Таблица 1 
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Линейная зависимость 

Dependent Variable: VUSA 
Method: Least Squares 
Sample: 1998 2010 
Included observations: 13 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
T -173418.7  14904.35 -11.63544  0.0000 
C  4561779.  55766.98  81.80071  0.0000 

R-squared  0.924855     Mean dependent var  4561779. 
Adjusted R-squared  0.918024     S.D. dependent var  702270.0 
S.E. of regression  201070.7     Akaike info criterion  27.40134 
Sum squared resid  4.45E+11     Schwarz criterion  27.48825 
Log likelihood -176.1087     F-statistic  135.3834 
Durbin-Watson stat  1.658001     Prob(F-statistic)  0.000000 

Таблица 2 
Параболистическая зависимость 

Dependent Variable: VUSA 
Method: Least Squares 
Date:  Time: 
Sample: 1998 2010 
Included observations: 13 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
T -173418.7 13248.27 -13.08991 0.0000 
T*T 7910.698 3994.503 1.980396 0.0758 
C 4451029. 74730.31 59.56122 0.0000 
R-squared 0.946024 Mean dependent var 4561779. 
Adjusted R-squared 0.935229 S.D. dependent var 702270.0 
S.E. of regression 178728.9 Akaike info criterion 27.22430 
Sum squared resid 3.19E+11 Schwarz criterion 27.35468 
Log likelihood -173.9580 F-statistic 87.63389 
Durbin-Watson stat 2.284617 Prob(F-statistic) 0.000000 

Таблица 3 
Логарифмическая зависимость 

Dependent Variable: VUSA 
Method: Least Squares 
Date:  Time:  
Sample(adjusted): 2005 2010 
Included observations: 6 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
LOG(T) -378718.4  82216.64 -4.606347  0.0100 

C  4401345.  102962.0  42.74730  0.0000 
R-squared  0.841386     Mean dependent var  3986065. 
Adjusted R-squared  0.801732     S.D. dependent var  273589.0 
S.E. of regression  121821.7     Akaike info criterion  26.51971 
Sum squared resid  5.94E+10     Schwarz criterion  26.45029 
Log likelihood -77.55912     F-statistic  21.21843 
Durbin-Watson stat  2.499423     Prob(F-statistic)  0.009983 

Таблица 4 
 

Логарифмическая парабола второго порядка 
Dependent Variable: VUSA 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 2005 2010 
Included observations: 6 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
T -215795.2  318785.4 -0.676929  0.5470 
T*T -91108.92  170895.8 -0.533126  0.6309 
C  4365581.  131954.3  33.08404  0.0001 
R-squared  0.855113     Mean dependent var  3986065. 
Adjusted R-squared  0.758521     S.D. dependent var  273589.0 
S.E. of regression  134443.1     Akaike info criterion  26.76252 
Sum squared resid  5.42E+10     Schwarz criterion  26.65840 
Log likelihood -77.28757     F-statistic  8.852867 
Durbin-Watson stat  2.242066     Prob(F-statistic)  0.055150 

 
Из полученных моделей наилучшей является модель, описывающая линейную зависимость. Поскольку Adjusted R-squared → max, 

критерии Akaike и Schwarz → min, Prob(F-statistic) → min, стандартная ошибка → min. 
Модель линейной зависимости значима (Prob(F-stat)<0,05), фактор времени значим и теснота линейной связи высокая. Уравнение 

имеет вид:  
 

VUSA = -173418.6758*T + 4561778.538 
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Спрогнозируем уровень производства на 2011 год, подставив в уравнение регрессии: 
VUSA (2011) = 3347847,81 и  VUSA (2012) = 3174429,13. 
 

Как показывает представленный прогноз, рынок автомобилей США будет сокращаться и в 2011 и в 2012 годах достаточно 
внушительными темпами. Что определяет необходимость быстрого реформирования отрасли. Поскольку автомобильная промышленность 
является одной из важнейших отраслей для экономики США, требуется выработка мероприятий по ликвидации воздействия кризиса на 
государственном уровне. 

Таким образом, автомобильный рынок в конце 2008 года характеризуется падением продаж, сокращением производства во многих 
странах мира и, в первую очередь, в США и на европейских рынках.  

Кризис повлиял на всю цепочку - от производства до доведения автомобиля до конечного потребителя. Падение спроса на 
автомобили на внутреннем рынке ряда стран повлекло за собой сокращение производства автомобилей; приостановка или закрытие заводов 
сказалось на социальной сфере, увеличив уровень безработицы и сократив доходы рабочих и специалистов автопрома. 

Кризис автомобильного рынка неминуемо приведет пересмотру стратегии деятельности его участников, к его перекройке и 
развитию стратегических партнерств в сфере технологического сотрудничества и инновационных разработок.   

Основной тенденцией в данном контексте является переход от стратегии дальнейшего укрупнения промышленных корпораций 
через слияния и поглощения к формированию сетевого типа организации производства путем рассредоточения производственных функций.  

Общей причиной таких организационных изменений является: 
рост уровня конкуренции и появление нового типа конкурентной борьбы, которая основывается на вертикальной и 

горизонтальной взаимосвязи между фирмами и внутри их; 
широкое использование новых информационных технологий, которые сделали возможным создание абсолютно новой сети более 

разрозненной, рассредоточенной и гибкой связи в экономической деятельности; 
желание покупателей и продавцов снизить уровень неопределенности  с помощью установления полного контроля над 

процессами, в том числе и через формальные контракты или рост доверия и благосклонности; 
стремление получить доступ к ресурсам, контролируемым другими участниками рынка; 
рост неоднородности спроса и предложения на рынке, который является результатом процесса адаптации продавцов и 

покупателей друг к другу, что возникает  при длительном сотрудничестве; 
необходимость повышения эффективности управления движением товаров, услуг и информации в каналах распределения. Это 

требует совершенствования и появления новых механизмов координации системы управления отдельными операциями («снабжение точно 
в срок», работа на индивидуальный заказ и др.).  

На рис. 4 приведены модели сетей управления активами: «звезда», «пирамида», «круг», «взаимное владение».  
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Рис. 4. Модели сетевых структур управления активами [3] 

Все связи между компаниями строятся на взаимной эквивалентной основе. Примером такой сетевой структуры с участием 
автомобильных компаний может служить представленная на рис. 5 сеть Европейского Клуба Промышленников - четырехядерная сеть 
между девятью компаниями Bayer, Danone, Daimler-Benz, Lyonnaise des Eaux, Pertofina, Pilkington, Societe Generale, Solvay, VEBA. Каждая 
из перечисленных компаний имеет прямую связь по крайней мере с четырьмя другими бизнес-сетями.  

Как уже отмечалось выше, для расширения гибкой связи в современных условиях процессы транснационализации в 
автомобильном секторе происходят не только путем расширения внутрифирменных отношений, но и за их пределами: путем заключения 
межфирменных соглашений (в рамках лицензионных, субподрядных и других контрактов, через сеть стратегических альянсов). 
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Рис. 5. Сеть Европейского Клуба промышленников  

По мнению П.О’Брайена и М. Туллису, перед лицом растущей глобальной конкуренции и волатильности глобальных рынков 
«даже сильные конкуренты начнут объединяться для осуществления операции, от которых в будущем может зависеть их победа друг над 
другом» [3]. 
РЕЗЮМЕ  
У статті проведено аналіз диференціації наслідків глобальної економічної кризи на сегменти автомобільного ринку. Побудована регресійна 
модель залежності обсягів виробництва легкових автівок у США від фактора часу. Проведені прогнозні розрахунки на 2011-2012 рр.  
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РЕЗЮМЕ  
В статье проведен анализ дифференциации последствий  глобального экономического кризиса на сегменты автомобильного рынка. 
Построена регрессионная модель зависимости объемов производства легковых автомобилей в США от временного фактора. Произведены 
прогнозные расчеты на 2011 - 2012 г.     
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In the article has been analyzed differentiation of economic world crisis impacts on auto market segments. Regression model of dependence of 
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МЕТАЛУРГІЇ 

 
Богачов С.В., д.е.н., професор, зав. відділом економіко-правових  проблем містознавства Інституту економіко-правових  досліджень НАН 
України 
Жданко Є.С., к.е.н., с.н.с.  відділу економіко-правових проблем містознавства  Інституту економіко-правових досліджень НАН України ⋅  
 

У різних сферах світової економіки наголошується тенденція до укрупнення і глобалізації виробництва. Світовий досвід свідчить, що єдиний 
шлях, який сприятиме становленню конкурентоспроможних промислових структур, — концентрація капіталу і виробничих потужностей, їх інтеграція 
за вертикальним технологічним принципом. Така інтеграція підвищує ефективність виробництва, перш за все, за рахунок скорочення транзакційних 
витрат і зменшення непрямого оподаткування проміжних продуктів виробництва. З позицій економічної суті найбільш важливим, іманентним 
атрибутом промислових корпорацій є їх здатність виконувати капиталотворчу функцію, тобто не просто акумулювати вільні грошові ресурси, але 
фактично створювати новий, додатковий капітал для суспільства за рахунок нарощування загальної кількості доступних для продуктивного споживання 
ресурсів і формування нових можливостей використання їх більш ефективних комбінацій [1]. Тобто, економічний потенціал великих корпоративних 
структур створює  можливості реалізації масштабних інвестиційних проектів, завдяки чому він відіграє позитивну роль в економічному розвитку міст, 
регіонів і держави в цілому. 

Металургійна галузь – одна з найбільш конкурентоспроможних в українській економіці та відіграє важливу роль у формуванні 
макроекономічних показників економіки країни. Традиційно фінансовий результат як міст, регіонів, так і в цілому України значною мірою визначається 
діяльністю крупних диверсифікованих промислових підприємств та їх об’єднань, зокрема, металургійних (для прикладу: в промисловості Донецької 
області 76,8% прибутку забезпечено ТОВ «Метінвест холдинг», ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «МК «Азовсталь», ВАТ «Харцизький трубний завод», 
ЗАТ «НКМЗ», ЗАТ «Донецьксталь» - МЗ», ВАТ «Єнакіївський металургійний завод» та ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод»). В той же час 
унаслідок кризових процесів в промисловості України відзначаються вкрай негативні тенденції практично за всіма видами діяльності. Унаслідок 
зниження цін і погіршення структури сортаменту експорту металургійна промисловість України вперше після 1998 р. стала збитковою галуззю. 
Зокрема, згідно даним Головного управління статистики в Донецькій області, за січень-травень 2009 р. сума збитків в металургії та металообробці 
Донецької області зросла в порівнянні з аналогічним періодом 2008 р. майже в 16 разів, досягнувши 2,2 млрд. грн. [2]. Орієнтовані на зовнішні ринки 
збуту металургійні підприємства першими відчули вплив світової економічної й фінансової кризи, внаслідок якої зменшився попит і знизилися ціни. Все 
це обумовлює необхідність звернення уваги на проблеми промислових підприємств, зокрема представників металургійної галузі, та пошук напрямів їх 
розв’язання за рахунок інтеграції підприємств. 

Дослідженню теоретико-методологічних, організаційно-економічних й практичних аспектів створення та управління 
корпоративними структурами в класичних ринкових умовах присвячено праці зарубіжних економістів: К. Мейєра, Дж. Шпенглера, 
В. Феллера [3; 4]. У практиці промислово розвинених країн ці процеси отримали стрімкий розвиток, зокрема в чорній металургії. Проте, 
пропозиції й рекомендації зарубіжних учених, а також практика створення інтегрованих структур в промислово розвинених країнах не 
повною мірою адекватна умовам ринкової економіки України. Теоретичні та прикладні аспекти особливостей господарювання та тенденцій 
розвитку українських підприємств і їх об'єднань досліджено у розробках вітчизняних та російських учених: І.  Булєєва, О. Кузьміна, 
В. Кузмінського, В. Точиліна [5 – 9]. Проте в їх працях досліджуються, як правило, організаційні та правові аспекти формування й 
господарювання корпоративних структур, тоді як специфіка окремих галузей промисловості,  що багато в чому визначає мету і 
спрямованість  інтеграційних процесів, не знайшла віддзеркалення і вимагає подальших поглиблених досліджень.  

У зв’язку з цим  метою даної статті є узагальнення особливостей і тенденцій розвитку інтеграційних процесів в промисловості, 
зокрема в ГМК України, аналіз переваг та визначення перспектив підвищення конкурентоспроможності й ефективності господарювання 
вітчизняних металургійних підприємств за рахунок створення інтегрованих структур (злиття й поглинань).  

Найважливішою рисою сучасного світового розвитку є процес подальшої глобалізації економіки на новітній технологічній базі. Річ у тому, 
що в даний час транснаціональні корпорації, зосередивши величезні виробничі і фінансові ресурси, по своїй економічній потужності часто 
перевершують національні економіки. Об'єктивна реальність показала не тільки обмежену можливість "вільного" і "некерованого" ринку, на якому 
основними суб'єктами є підприємства (об'єднання, компанії, транснаціональні корпорації тощо), але і все більш демонструє взаємоув’язку і 
взаємозалежність поведінки окремих підприємств на ринку. У зв'язку з цим виникла концепція, в якій основним ракурсом розгляду ринкових 
відносин на мікрорівні стає "network" як деяка діяльність, спрямована на збереження і підтримку мережі, або самого механізму взаємодії 
виробництва і споживання. Від розуміння фірми як автономної ланки переходять до систем взаємовигідних контрактів, взаємодіючих фірм. 
Концепція "network''-маркетингу стає якісно новою фазою еволюції ринкової концепції управління. У основу "network''-підходу покладена не 
атомізірована концепція фірми, а концепція фірми як партнера в сталому ланцюзі господарських зв'язків. Ця мережа є достатньо стійкою ринковою 
структурою і визначає роль і місце в ній підприємства, що безпосередньо впливає на результати діяльності останнього і модифікує його систему 
управління. "Такий зсув акценту – з розгляду фірми як самостійної господарської ланки, що формує свою стратегію розвитку на основі узгодження 
внутрішніх ресурсів із станом зовнішнього навколишнього середовища до аналізу системи взаємодіючих фірм як єдиного ринкового утворення 
(структури)" витікає з трактування фірми, запропонованої в роботах Р. Коуза, Т. Еггертссона та інших авторів. 

Мережева модель характеризується наступними положеннями [10]: 
1. Поведінка   підприємств   в   промисловому    бізнесі обумовлюється наявністю обмеженого числа партнерів,  кожен  з  яких  

унікальний  і діє  на  ринку  ради  досягнення власних інтересів. 
2. Підприємство (організація, фірма) вступає з партнерами в зв'язки, що постійно оновлюються, реалізуючи процес обміну. Це дозволяє спільно 

використовувати і акумулювати ресурси,   пов'язувати   дії   партнерів   в єдине ціле. 
3. Виробничі можливості кожного підприємства (організації) мережі розвиваються через підтримку зв'язків з партнерами. 
4. Відповідно до викладеного, діяльність кожного з партнерів вбудовується в мережу і визначає її як єдине ціле. 
Кардинальним в такому контексті є уявлення про багато сталих понять в діяльності підприємства (організації), зокрема, питання про межі 

організації, внутрішні й зовнішні чинники. Особливо актуальним є питання про ефективність організації. При атомарному підході ефективність 
спиралася, перш за все, на внутрішні ресурси. У мережевій постановці організація все більш тяжіє до виробничих функцій, зміщується акцент з 
контролю над ресурсами до інтеграції ресурсів. 

Все це наводить на думку про те, що тенденція сучасного розвитку підприємств і об'єднань, які еволюціонували до стадії величезних 
транснаціональних корпорацій, полягає в подальшому злитті капіталів (а, отже, і фірм). А це, у свою чергу, підвищуватиме роль результативної планової 
системи управління усередині підприємства як засіб досягнення найбільш ефективного результату функціонування не тільки окремих капіталів 
(підприємств), але і всієї економіки в цілому. 

                                                           
© Богачов С.В., Жданко Є.С., 2010 
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В даний час основу світової чорної металургії  представляють декілька десятків крупних фірм (корпорацій) (Mittal Steel, ArcelorMittal, 
JFE Steel, Evraz Group тощо). Як правило, ці корпорації є власниками не тільки найбільших заводів з повним металургійним циклом, але і 
підприємств з видобутку залізняку, вугілля, вапняку та інших матеріалів, необхідних для металургійного виробництва. Окремі корпорації мають в 
своєму розпорядженні крупні машино- й суднобудівні підприємства, власний вантажний флот, рухомі залізничні склади, широку мережу збутових 
філій, що охоплює більшість країн світу, замикаючи, таким чином, не тільки виробничо-технологічний ланцюжок, але і сервісно-збутовий. Крупні 
фірми, за допомогою системи пайової участі (контрольний пакет акцій), контролюють діяльність ряду дрібніших металургійних підприємств. 
Структурна перебудова чорної металургії в промислово розвинених країнах викликала динамічний розвиток процесів злиття і поглинань 
підприємств, розвиток вертикально інтегрованих компаній що обумовлене, в першу чергу, їх вищою ефективністю в порівнянні з неінтегрованими 
підприємствами,  яка досягається  завдяки ефекту синергії.  В цілому,  синергетичні ефекти можна оцінити за наступними критеріями: збільшенню 
прибутку; зниженню оперативних витрат; зниженню потреби в інвестиціях при існуючих обсягах виробництва. При цьому існує два види 
синергетичного ефекту: агломераційний і диверсификаційний. Синергетичний ефект агломераційного типу характерний для виробничо-
господарських комплексів, усередині яких взаємозв'язок виробництв ґрунтується на послідовній переробці природного ресурсу (як це відбувається 
в агропромислових, металургійних і хімічних комплексах). Даний ефект виявляється при використанні різних компонентів однієї і тієї ж природної 
сировини, при використанні загальної інфраструктури (електромережі, транспорт, зв'язок тощо). Синергетичний ефект цього типу виникає при 
поглибленні переробки природного ресурсу, використанні різних складових сировини, економії постачальницько-збутових витрат і так далі. 
Синергетичний ефект диверсификаційного типу виникає, коли на базі інтеграції виробництв з’являється можливість використовувати особливості 
їх потреби в матеріальних і фінансових ресурсах, отримати економію ресурсів за допомогою маневрування ними між виробництвами.  

Отже, в даний час на світовому ринку функціонують величезні інтегровані структури, які мають на озброєнні найсучасніші 
технології виробництва й управління та величезні фінансові й сировинні ресурси. Очевидно,  щоб конкурувати на світовому ринку в таких 
умовах, українські підприємства повинні відповідати його вимогам, тобто розширювати номенклатуру виробів в бік освоєння виробництва 
якіснішої продукції високого переділу з максимальною доданою вартістю, скорочувати витрати, домагатися стабільності виробництва, 
підвищення гнучкості структури і якості управління тощо, зокрема – в рамках вертикально інтегрованих об’єднань підприємств (зокрема,  
Корпорацією «Індустріальний союз Донбасу» створено виробничий ланцюжок, включаючи Алчевський металургійний комбінат і ДМК ім. 
Дзержінського в Україні, угорський комбінат Dunaferr, польський – Huta Czestochowa, а також підприємства партнерської компанії Duferco 
в Італії і США). При цьому необхідно констатувати, що до консолідації власності металургійні та інші промислові підприємства України 
відрізнялися явним техніко-технологічним відставанням від світових виробників, особливо в гірничому й збагачувальному виробництві.  

Виробнича спеціалізація, що є наслідком довгострокових коопераційних зв'язків між  підприємствами  металургійного  комплексу, 
забезпечує останнім  стабільний збут, зменшення залежності від низки зовнішніх чинників, зниження комерційних, фінансових ризиків;  
можливість скоординованого  розвитку. Крім того, унаслідок технологічної розбалансованості вітчизняного ринку українські металургійні 
підприємства виявляються неконкурентоспроможними по відношенню до зовнішніх конкурентів в можливостях інноваційного оновлення 
технології та продукції. Справа в тому, що більшість промислових підприємств колишнього СРСР були створені за комбінатним 
принципом, тобто мали вузьку спеціалізацію при низькому рівні кооперації з іншими підприємствами. В умовах централізованої планової 
економіки не отримала розвитку ринкова інфраструктура, що сприяє посиленню інтеграційних процесів усередині промислових 
комплексів, між промисловим комплексом та інноваційним (науково-технічним) сектором, між  промисловим комплексом та фінансовим 
сектором. Протягом економічного спаду і в результаті непродуманої державної політики з демонополізації виробництва багато 
підприємств, що мали власну науково-дослідну та дослідно-конструкторську базу, фактично втратили її. В той же час, для фінансування 
інноваційної діяльності шляхом складання контрактів з науково-технічними установами або придбання патентів та ліцензій у вітчизняних 
підприємств коштів часто не вистачає. Так, зв'язок галузевої науки з промисловістю в даний час достатньо слабкий: наукові розробки, 
виконані підрозділами галузевої науки, не завжди відповідають реальним потребам промисловості та залишаються не затребуваними нею. З 
іншого боку, розробки, що мають новизну та корисність, але виконані за ініціативою наукових установ, а не за замовленням промислових 
підприємств, хоч і засновані на останніх досягненнях науки і техніки, але залишаються не реалізованими. Наукові фірми не в змозі 
самостійно довести їх до впровадження, позиціонувати на ринку і комерціалізувати свої новації: не вистачає фінансування та бракує 
кваліфікованих маркетологів в цій сфері. Все це призводить до технічного спрощення асортименту української промислової, зокрема 
металургійної, продукції та посиленню частки сировинного комплексу в промисловості України, з витікаючими звідси наслідками – 
високій залежності економіки України від кон'юнктурних коливань зовнішнього ринку. Інноваційні розробки не мають масового 
впровадження і достатнього фінансування. Отже, в даний час органам державної влади, перш за все, слід відобразити у відповідних 
урядових програмах, а також реалізувати наступні заходи в рамках комплексної стратегії забезпечення конкурентоспроможності та 
інноваційного розвитку національної економіки, зокрема її базової галузі – металургії: збільшити обсяги державного фінансування і 
субсидування НДДКР та забезпечити ефективну державну підтримку інноваційної діяльності; підвищити рівень поточного фінансування 
державних і  недержавних інвестицій в систему освіти, особливо щодо спеціальностей, які визначатимуть майбутній науково-
технологічний прогрес; створити цивілізовану систему фінансування і страхування комерційної діяльності підприємств, що дозволило б 
значно зменшити вартість ресурсів розвитку і рівень комерційного ризику при впровадженні інноваційних проектів. 

В Україні створення інтегрованих, корпоративних структур отримало значний розвиток після виходу з кризової ситуації 1998 р. В 
цілому, аналіз спеціальної літератури [5; 8; 11 – 13], специфіки становлення і оцінка тенденцій розвитку реального сектора економіки 
України дозволяють виділити основні етапи та явища процесу розвитку ГМК, в тому числі інтеграційних процесів в галузі, представлені в 
табл. 1. 

Проте  інтеграційні процесі в галузі в окремих випадках ґрунтувалися на недостатньо прорахованих діях й обґрунтованих заходах, 
без урахування можливих майбутніх наслідків. Не розроблено методичні підходи ефективного формування різного типу інтегрованих 
структур.   

Вертикальна інтеграція підприємств галузі дозволяє оптимізувати їх виробничо-господарську діяльність по всьому 
технологічному ланцюжку: починаючи від  залучення ресурсів, необхідних для освоєння родовища, гарантованих поставок сировини й 
закінчуючи забезпеченням максимального економічного ефекту від освоєння надр за рахунок глибокої переробки металопродукції й 
стабільних напрацьованих збутових каналів. Слід відзначити, на жаль, що українські металургійні підприємства поки що, як правило, 
відігріють роль постачальників відносно дешевих напівфабрикатів, але при цьому сценарії створюються умови для ефективного  вирішення 
гострої в кризових умовах проблеми активізації й збільшення обсягів  збуту продукції.  

Згідно оцінці експертів, наслідком  світової економічної і фінансової кризи може стати  прискорення в 2010 р. кількості операцій 
злиття та поглинань, оскільки останнє виступає найбільш ефективною ринковою стратегією: для багатьох «слабких» компаній залучення 
інвестора дозволить вирішити питання, пов'язані з  фінансуванням в умовах збитковості і недоліку власних засобів, «сильні» ж гравці 
дістають можливість зміцнитися за рахунок конкурентів, здійснюючи  їх покупку за цінами, істотно нижчими, ніж в попередні роки. Крім 
того, стрімке збільшення кількості операцій злиття і поглинань, зафіксоване за останнє десятиліття у всьому світі, обумовлене як 
можливістю укрупнення капіталу в умовах глобалізації, так і прагненням поліпшити конкурентоспроможність компаній, їх фінансову  
стійкість і прибутковість. 
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Таблиця 1 

Еволюція розвитку ГМК України і підприємств (об’єднань) галузі 
Етап 

розвитку Характеристика етапу розвитку 

1 2 
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Фінансово-економічний стан українських металургійних підприємств, що здійснюють діяльність в умовах планової 
економіки і єдиного ринкового простору СРСР, характеризується як стабільний 
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) 
 

Незначне поліпшення структури виробництва в галузі в 1980-1990 рр. не отримало в 1991 – 1996 рр. подальшого 
розвитку. Цей період характеризується погіршенням фінансово-економічних показників і різким падінням обсягів 
виробництва у всіх галузях економіки, зокрема в чорній металургії. У 1995 р. чорна металургія досягла найнижчої точки 
падіння. Виробництво сталі склало 22,3 млн.т, прокату – 16,6 млн. т, труб – 1,6 млн. т [13,  с. 16].  
Починаються процеси роздержавлення і приватизації на більшості підприємств ГМК. На початку 1996 р. в чорній 
металургії починають виникати великі інтеграційні об'єднання, зокрема: «Інтерпайп», «ІСД», «Приват». Вирішенням 
Кабінету Міністрів України шляхом злиття Криворізького державного металургійного комбінату, коксохімічного заводу 
ім. Коротченко і Новокріворожського гірничо-збагачувального комбінату було створено КДГМК «Криворіжсталь». 
В листопаді 1995 р. був прийнятий Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» [14], згідно якому 
корпоративне будівництво було поставлено під жорсткий державний контроль 
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) Стабілізація виробництва основних видів продукції, до 1997 р. намітилася тенденція зростання випуску товарної 
продукції. При цьому фінансово-економічні показники в 1997-1998 рр.  (особливо в другому півріччі) продовжували 
скорочуватися, що було обумовлене наслідками світової економічної та фінансової кризи: зменшенням зовнішніх ринків 
збуту і падінням цін на металургійну продукцію. Протягом всього періоду щорічно збільшувався дефіцит власних 
оборотних коштів, відповідно, стрімко збільшувалася дебіторська та кредиторська (до 1998  р.) заборгованість. 
На цьому етапі в інтеграційних процесах переважала стратегія горизонтальних розширень (компанії розширювалися в 
рамках одного переділу, результатом чого є монополії в гірничорудному, трубному, феросплавному секторах) 
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14 червня 1999 р. був прийнятий Закон України «Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-
металургійного комплексу» № 934-XIV, який передбачав заходи законодавчого характеру щодо поліпшення фінансово-
економічного стану металургійних підприємств. Надання в рамках цього Закону субсидій і пільг дозволило 
металургійним підприємствам наростити обсяги виробництва і погасити істотну заборгованість перед працівниками, 
державним бюджетом і державними фондами.  
Цей етап характеризується стабілізацією  фінансово-економічних показників більшості підприємств чорної металургії 
України, якісним зростанням виробництва продукції в галузі.  
У другій половині 90-х рр.. був фактично закінчений розділ найбільших металургійних підприємств України. В 2000 р. 
частка приватного сектору склала 93% від загальної кількості підприємств чорної металургії, на долю яких припадало 
86% виробництва [13,  с. 17]. 
Корпорації ГМК, як правило, розширювалися в рамках одного переділу 
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Фактичне завершення роботи металургійних підприємств в умовах експерименту. Зростання конкуренції на 
внутрішньому ринку з виробниками ближнього зарубіжжя, а також нові умови торгівлі на провідних світових ринках 
металургійної продукції (США, Китай, ЄС). З початку 2002 р. по 2004 р. в галузі спостерігалося значне поліпшення 
майже всіх фінансово-економічних показників діяльності українських металургійних підприємств, що обумовлене 
стрімким підвищенням світових цін на сировину і кінцеву продукцію. 
Витрати на сировинні ресурси стали зіставні з витратами по розширенню власної сировинної бази, унаслідок чого, на 
ринку злиття і поглинань ГМК в цей період спостерігатиметься вертикальне злиття – об'єднання компаній, які пов'язані з 
різними стадіями виробництва одного товару, але при цьому, як правило, працюють в різних галузях.  
Все більш активне здійснення у металургійній галузі інтеграційних процесів: продовжують формуватися холдинги, 
майже всі крупні підприємства входять у вітчизняні ФПГ.  Прикладом транснаціональної експансії національного 
капіталу можна вважати придбання корпорацією «ІСД» металургійного заводу Dunaferr (Угорщина), Huta Cestochova 
S.A. (Польща) 
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Вступ України у ВТО (16 травня 2008 р.). Світова економічна і фінансова криза. 
Значно збільшене споживання чорних металів привело до різкого підвищення на світовому ринку цін на ресурси, 
використовувані підприємствами галузі. Істотно зросли ціни на залізорудну сировину, сталевий лом і кокс. Друга 
половина 2008 р. ознаменувалася різким падінням цін і обсягів збуту металопродукції унаслідок загального спаду 
споживання і відсутності платоспроможності споживачів, обумовленими наслідками світової економічної і фінансової 
кризи. Проблеми із забезпеченням сировинних і фінансових ресурсів і стають ключовою загрозою для стабільного 
існування горизонтальних корпорацій. Саме вони можуть спонукати українські металургійні корпорації до прийняття 
рішення про злиття або погодження на поглинання. У 2007 – 2009 рр. в Україні виразно переважають вертикальні 
операції:  покупка ММК ім. Ілліча Комсомольського рудоуправління, оренда гірничо-збагачувального комплексу 
«Укрмеханобр», шахти ім. Менжінського, покупка «Запоріжсталлю» в Росії ВО «Шолоховське» (потужності по 
збагаченню вугілля) і шахт «Бистрянська 1, 2», поглинання «Метінвестом» і «Євраз» активів «Смарт-групп» і групи 
«Приват», тощо.  
В цілому, серед найбільших українських фінансово-промислових конгломератів в металургії можна виділити такі 
інтегровані об’єднання: Групи «Метінвест», «Приват», «Енерго»,  Індустріальний союз Донбасу, ТКК «Інтерпайп», Evraz 
Group (Україна), Arcelor Mittal (Україна), Запоріжсталь, «Ілліч-сталь» 

 
Проте, аналіз світової динаміки операцій злиття і поглинань свідчить про уповільнення темпів їх зростання (табл. 2), що 

обумовлено, перш за все, падінням цін на метали і супутнім зниженням купівельної спроможності та інвестиційного попиту. Так, за перше 
півріччя 2009 р. світовий ринок злиття і поглинань скоротився на 35%, до 1,14 трлн. дол. США (мінімальний рівень за 2005 – 2008 рр.). 
Важливою тенденцією 2008 р. стало збільшення в загальному обсязі частки операцій злиття і поглинань, здійснених компаніями з країн, що 
розвиваються – зростання на 29%. При цьому найбільшою активністю на світовому ринку злиття і поглинань характеризувалися Китай і 
країни Східної Європи (Україна, Росія й Казахстан). В цілому, в 2009 р. у металургії обсяг операцій злиття і поглинань скоротився на 75%, 
до $15,1 млрд. [15].  
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Таблиця 2 

Динаміка операцій злиття і поглинань  в світі [15] 
Операції злиття і поглинань  

в світі 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. (прогноз) 

всі галузі, $ трлн. 4 2 1,5 2 
у т.ч. гірничодобувна і 
металургія, $ млрд. 210 127 60 100 

 
Однією з головних тенденцій 2010 р. на ринках злиття і поглинань експертами визначено подальше зростання частки компаній з 

країн, що розвиваються (48% від загальносвітового обсягу злиття і поглинань). Таким чином, в 2010 р. вперше за всю історію відмічено 
перевищення обсягів операцій злиття і поглинань в країнах, що розвиваються, в порівнянні з відповідним показником в країнах Європи і 
США.   

В умовах зростання цін на сировину й паливно-енергетичні ресурси металургійні підприємства прагнуть оптимізувати витрати, 
які виникають на всіх стадіях металургійного процесу – при видобутку руди, її збагаченні, поставці на металургійний комбінат, при 
виплавці стали, виробництві прокату й наступному збуті продукції (оскільки в даний час українські підприємства, обтяжені високими 
витратами на сировину, енергоносії і транспортування, не здатні реалізовувати політику цінової конкуренції). Перспективним й доцільним 
шляхом в цьому напрямі є створення вертикально інтегрованих структур в межах України і постачання металургійних підприємств 
залізняком і коксом по пільгових трансферних цінах з метою зниження собівартості виплавки металу. Отже, для досягнення економічної 
ефективності діяльності підприємства, підвищення його конкурентоспроможності учасники інтегрованого об’єднання добиваються 
збільшення прибутку не тільки за рахунок підвищення відпускних цін, але й за рахунок скорочення витрат на виробництво і реалізацію 
своєї продукції, зокрема, шляхом встановлення внутрішніх цін, які відрізняються від цін для зовнішніх споживачів кінцевої й проміжної 
продукції холдингу. Проте практика трансфертного ціноутворення внаслідок недосконалості відповідної нормативно-правової бази, що регламентує ці 
питання, та відсутності підтримки уряду, податкових органів України (трактується ними як зловживання монопольним положенням) не може бути 
реалізована в нинішніх умовах. Отже низка об’єднань, які  володіють можливостями для проведення такої політики («Метінвест холдинг», група 
«Приват»), не реалізують її, а найбільша частина прибутку в вертикально інтегрованих ланцюжках при цьому в даний час утворюється на стадії 
виробництва залізорудної сировини.  

Таким чином, вищевикладене дозволяє стверджувати, що вертикальна інтеграція промислових підприємств, зокрема металургійної 
промисловості, є доцільним заходом, найбільш адекватним ситуації, в якій опинилися в даний час вітчизняні виробники, що функціонують в 
умовах високомонополізованих сировинних ринків при висококонкурентних ринках збуту виробленої продукції. При цьому в даний час існує 
нагальна потреба в удосконаленні організаційно-економічних аспектів й нормативно-правового забезпечення функціонування інтегрованих 
об’єднань в сучасних умовах господарювання в Україні. Крім того, перспективи подальших досліджень можуть бути пов’язані  з пошуком 
економічних важелів й інструментарію підвищення конкурентоспроможності, ефективності функціонування й забезпечення розвитку 
виробничо-господарських комплексів, зокрема, за рахунок реалізації результативного управління потенціалом їх капіталізації. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглянуто проблеми, узагальнено особливості і тенденції розвитку інтеграційних процесів в промисловості, зокрема в ГМК 
України, проаналізовано переваги та визначено перспективи підвищення конкурентоспроможності й ефективності господарювання 
вітчизняних промислових підприємств за рахунок створення інтегрованих структур. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, металургія, інтегровані структури, злиття і поглинання, підприємство. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены проблемы, обобщенно особенности и тенденции развития интеграционных процессов в промышленности, в 
частности в ГМК Украины, проанализировано преимущества и определена перспективы повышения конкурентоспособности и 
эффективности хозяйствования отечественных промышленных предприятий за счет создания интегрированных структур. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, металлургия, интегрированные структуры, слияние и поглощение, предприятие. 
SUMMARY 
In article problems are considered, is generalised features and tendencies of development of integration processes in the industry, in particular in 
metallurgy of  Ukraine, analysed advantages and is defined prospects of increase of competitiveness and efficiency of managing of the domestic 
industrial enterprises at the expense of creation of the integrated structures. 
Keywords: competitiveness, the metallurgy, the integrated structures, merge and absorption, the enterprise. 
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ОЦІНКА СТАНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
Шемаєва Л.Г., докт. екон. наук, завідувач відділу інноваційної політики та економічної безпеки  Інститут проблем національної безпеки 
РНБОУ (м. Київ) ⋅  
 

Однією з умов успішного функціонування будь-якої системи є ефективний зворотний зв’язок її складових, основною функцією 
якого є контроль і управління процесами, що відбуваються в межах цієї системи та у її взаємодії з системами вищого порядку. Розробка 
напрямів удосконалення державного управління у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності має здійснюватись на основі 
ґрунтовного аналізу існуючого стану національної інноваційної системи (НІС) як сукупності інститутів, що у тісній взаємодії активізують 
інноваційні процеси, забезпечують розвиток і передачу передових технологій та задають умови для формування державної політики. 

Нагальною проблемою забезпечення результативної діяльності НІС є організація оперативного моніторингу за перебігом 
інноваційних процесів і функціонуванням структурних компонентів НІС, на основі якого повинна здійснюватися оцінка існуючого стану 
НІС та подальша управлінська діяльність щодо його коригування.  

Аналіз досліджень та публікацій. Питанням оцінки рівня науково-технічного та інноваційного розвитку України присвячені 
наукові праці вітчизняних вчених, таких як: І. Єгоров [1], Н. Іванова [1], В. Денисюк [2], І. Макаренко [9], О. Рогожин [9] та інші.  Водночас 
недостатньо висвітлені питання здійснення в Україні системного статистичного моніторингу за станом Національної інноваційної системи. 

Метою даної статті є обґрунтування необхідності вироблення методичних підходів до оцінювання результативності й ефективності 
функціонування НІС та її складових у специфічних умовах України. 

У щорічних статистичних збірниках Держкомстату України «Наукова та інноваційна діяльність в Україні» [3] функціонування НІС 
як системи взаємодій не відображено. У щорічному бюлетені «Інвестиції та інноваційний розвиток» Державного агентства України з 
інвестицій та інновацій [4] публікуються показники розвитку інноваційної діяльності в Україні з посиланням на дані Держкомстату. 
Зусиллями вітчизняних дослідників [1,5] здійснюється адаптація європейських методичних підходів до статистичного обліку інновацій та 
закінчується підготовка до впровадження показників Європейського інноваційного табло (European Innovation Scoreboard) [6] в Україні. 
Однак і ці показники відображають лише інтенсивність та результативність інноваційної діяльності (здебільшого фірм, що здійснюють таку 
діяльність), сприятливість інноваційного середовища, розвиток базової інноваційної інфраструктури, а не власне НІС. 

Натомість на замовлення ОЕСР (OECD) та інших міжнародних організацій періодично розробляються звіти про діяльність НІС 
розвинених країн і країн, що швидко розвиваються. Вдалим зразком такого аналітичного звіту, підготовленого за сучасною методологією 
ОЕСР Мартіном Шаапером у 2009 р., є «Оцінка китайської інноваційної системи: національна специфіка та інтернаціональні порівняння» 
[7]. В ньому використана система показників -індикаторів, що відображає структурні зв’язки та взаємодію основних учасників НІС 
(державних НДІ, ВУЗів і комерційних фірм-виробництв), їхню кооперацію в дослідницькій та виробничій сферах, наявні ресурси, 
результативність та прибутковість інноваційної діяльності, формування базових технологій вищих технологічних укладів (інформаційно-
комунікаційних, нано- і біотехнологій), рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Основні показники системи науково-технічних індикаторів (за методологією ОЕСР) [7] 

 
 
Спроба виконати на основі методології ОЕСР статистичну оцінку розвитку НІС в Україні та здійснити порівняння її результатів з 

такими у розвинутих країнах виявила недостатність реалізованої в Україні схеми узагальнення статистичних даних. Здійснити вичерпну 
оцінку функціонування української інноваційної системи за методикою ОЕСР на основі наявних статистичних звітів і нормативних 
документів [3, 4, 8] виявилося неможливим. Згадані звіти не містять достатніх вхідних даних для розрахунку більшості показників, 
особливо тих, що відображають структурні взаємодії компонентів НІС і розвиток системних інноваційних процесів у її складі.  
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Зокрема, наявність у статистичних звітах держкомстату України та інших джерелах інформації щодо ключових учасників НІС та 
стану їх взаємодії становить лише 20%; відносно людських ресурсів та ресурсів фінансування НІС – 29%; щодо стану науково-технічної 
діяльності в Україні – 3%. Інформація щодо розвитку базових інноваційних технологій (вищих технологічних укладів) – майже відсутня.  

Найбільш широко представлені  в статистиці дані щодо основних ресурсів інноваційної діяльності, які відносно легко оцінити. 
Зокрема,  обсяги фінансування науково-дослідних робіт і дослідно-конструкторських розробок. В Україні фінансування НДДКР перебуває 
на надзвичайно низькому рівні, якій протягом останніх п’яти років невпинно знижується. Фінансування науково-технічної діяльності з 
державного бюджету упродовж останніх 5 років не перевищувало 0,4% від ВВП. Зменшилася й підтримка розвитку передових технологій. 
Зокрема, у 2008 р. 60,6% витрат на технологічні інновації фінансувалися за рахунок власних коштів підприємств і лише 2,8% – за кошти 
державного бюджету України.  

Внаслідок зменшення бюджетної підтримки науки і звуження інвестиційних можливостей вітчизняних підприємств у 2008-2009 рр. 
відбулося згортання їхньої інноваційної діяльності. Додатковим фактором такого згортання стала фінансово-економічна криза, що прийшла 
в Україну восени 2008 року. За 9 міс. 2009 р. обсяг витрат на наукові та науково-технічні роботи, що здійснюються власними силами 
організацій, зменшився проти відповідного періоду 2008 р. на 2,3 %. При збільшенні витрат на заробітну плату виконавців досліджень і 
розробок відбулося скорочення обсягу капітальних витрат майже вдвічі.  

Все це суперечить рекомендаціям ЮНЕСКО, згідно з якими для ефективного розвитку науки держава має щорічно виділяти на 
НДДКР не менше 1% від ВВП. Для країн ЄС збільшення інвестицій у дослідницьку діяльність до 3% від ВВП є однією з цілей економічної 
політики (на виконання Лісабонської стратегії). Нині цей показник у країнах ЄС становить близько 2% від ВВП, у США – 2,57%, в Японії – 
3,15%. 

У цілому структура наукових і науково-технічних робіт в Україні не відповідає структурі витрат на НДДКР у розвинутих країнах, 
для яких характерна більша частка прикладних розробок, науково-технічних розробок і послуг (табл. 1). В Україні спостерігається тенденція 
до збільшення частки фундаментальних досліджень за одночасного зменшення науково-технічних розробок, що є індикатором згортання 
інноваційної діяльності у сфері технологій. 

Таблиця 1 
Розподіл обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій в Україні, % 

[3] 

Рік Фундаментальні 
дослідження Прикладні розробки Науково-технічні розробки та 

послуги 
2000 15,8 22,9 61,2 
2005 20,2 15,0 64,9 
2007 24,7 17,9 57,4 
2008 24,5 18,7 56,7 

9 міс. 2009р. 25,5 18,5 56,0 
Довідково (у 2005 р.):    

США 18,0 24,0 58,0 
Японія 16,0 20,0 64,0 
Кітай * 5,2 16,8 78,0 

*Джерело: MSTI database, December 2007.  
 
Недостатній рівень фінансування НДДКР в Україні призвів до зростання останніми роками кількості зарубіжних грантів, насамперед, 

на розробки багатогалузевого профілю. Водночас збільшилися витрати на придбання нових технологій в Україні та за її межами для 
модернізації промисловості (табл. 2). 

Таблиця 2 
Трансферт технологій в Україні, одиниць [3] 

Придбання Передача  Роки в Україні  за кордоном в Україні за кордон 

Всього, в тому числі за формами передання: 2007 
2008 

172 
173 

96 
84 

4 
- 

4 
- 

Ліцензії, ліцензійні угоди на використання 
об’єктів ОПВ; передання виключних майнових 
прав на винаходи, корисні моделі, промислові 
зразки 

2007 
2008 

28 
29 

8 
2 

1 
- 

1 
2 

Ноу-хау, угоди на придбання (передачу 
технологій) 

2007 
2008 

10 
20 

6 
6 

- 
1 

1 
- 

Результати досліджень і розробок 2007 
2008 

25 
65 

6 
11 

- 
1 

1 
- 

Устаткування 2007 
2008 

120 
88 

85 
72 

1 
3 

1 
1 

Інші форми 2007 
2008 

23 
16 

4 
3 

- 
- 

- 
- 

 
Висновки. 
Результати аналізу стану розвитку НІС-Україна за методологією ОЕСР у світлі наявних статистичних даних свідчать, що: по-перше, 
в Україні досі відсутня НІС як сформована система, по-друге: науково-дослідна діяльність в Україні спрямована здебільшого на розвиток 
технологій низьких технологічних укладів; по-третє, недостатнє фінансування та низька прибутковість інноваційної діяльності в Україні 
посилюють загрози науково-технологічні безпеці (втрата наукових кадрів та інтелектуальної власності, поглиблення нераціональної 
структури науково-технічного потенціалу, зменшення інноваційної активності). 
Все це підтверджує відому тезу, що на сучасному етапі розвитку економіки ефективну систему управління науково-технічним та 
інноваційними процесами можна створити лише у складі національної інноваційної системи, результативність функціонування якої потрібно 
відстежувати. Причому такий моніторинг доцільно здійснювати у повній відповідності з міжнародними підходами до оцінки діяльності та 
розвитку НІС. 
Напрямом подальших досліджень у цій сфері є розробка методики оцінки стану розвитку Національної інноваційної системи в Україні. 
 
РЕЗЮМЕ 
Розглянуто проблему організації моніторингу за перебігом інноваційних процесів і функціонуванням структурних компонентів 
Національної інноваційної системи України. Запропоновано методичні підходи до оцінки стану Національної інноваційної системи за 
методологією ОЕСР. 
Ключові слова: національна інноваційна система, інноваційні процеси, трансфер технологій 
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РЕЗЮМЕ 
Рассмотрена проблема организации мониторинга за состоянием инновационных процессов и функционированием структурных 
компонентов Национальной инновационной системы Украины. Предложены методические подходы к оценке состояния Национальной 
инновационной системы на основе методологии ОЭСР. 
Ключевые слова: национальная инновационная система, инновационные процессы, трансфер технологий 
SUMMARY 
The problem of monitoring of the state of innovation processes and the functioning of the structural components of the National Innovation System of 
Ukraine. The methods to assess the state of the National Innovation System, based on OECD methodology. 
Keywords: national innovative system, innovative processes, transfer of technologies 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ СТОСОВНО РЕІНЖИНІРИНГУ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 

К.С. Безгін, к.е.н., доцент кафедри менеджмент ДонНУ ⋅  
 
Важливим напрямом фундаментальних досліджень економічної сутності створення продукту, розуміння мотивів його ринкового 

обміну стає використання основних положень аксіології, що дозволяє розвинути ціннісноорієнтований підхід до управління процесом 
створення продукту. Це дає можливість усвідомити ступінь важливості кожної ланки такого ланцюга і визначити її мотиви та очікувані 
винагороди, а також виявити та вилучити неефективні бізнес-процеси. Причому в умовах цих перетворень у керівництва часто виникає 
необхідність здійснювати організаційні зміни інноваційного характеру (реструктуризацію, реінжиніринг, ревіталізацію тощо), що 
найчастіше пов’язано з прийняттям управлінських рішень орієнтованих на здійснення інноваційних організаційних змін. 

Економічну сутність категорії “цінність” розглядали Б. Андерсен, Е. Бем-Баверк, В. Гальпєрін, Е. Ільєнков, К. Маркс, Дж. С. Мілль, 
Б. Міттел, В. Міхєєв, А. Орлов, М. Портер, К. Прахалад, В. Рамасвамі, Д. Рікардо, А. Сливотські, І. Смірнов, А. Сміт, А. Томпсон, М. Туган-
Барановський, Д. Хлєбніков, Д. Шес, а процеси прийняття управлінських рішень розглянуто в працях В. Бакуменко, В. Бочарова, 
В. Глущенко, Д. Дерлоу, Н. Карданської, Р. Лепи, Т. Сааті, Е. Смірнова, М. Чумаченко, Р. Фатхутдинова , В. Юкаєвої. Поряд з тим 
дослідження процесу прийняття управлінських рішень стосовно вдосконалення процесів створення цінності на підприємстві сьогодні 
носять фрагментарний характер, а основні методичні положення відносно прийняття цих рішень недостатньо висвітлені в наукових 
джерелах. 

Метою статті є розробка методичного підходу до прийняття рішень стосовно реінжинірингу процесу створення цінності, який 
синергітично поєднує науково-емпіричні положення аксіології та теорії прийняття управлінських рішень для їх змістовної та 
функціональної адаптації до потреб практичної та науково-дослідної діяльності.  

Процеси прийняття управлінських рішень (і з цим погоджується більшість дослідників даної проблеми) [0; 2; 4; 7; 12; 14] посідають 
одне з найважливіших місць в управлінській діяльності підприємства, оскільки саме вони в найбільшій мірі визначають сутність та зміст 
цієї діяльності, її результати. Процеси формування та реалізації управлінських рішень впливають як на основні підсистеми менеджменту 
підприємства, так і на функціонування підприємства загалом. Так у роботі [5] автор наводить наступні системні рівні розроблення та 
прийняття рішень при управлінні складними системами: концептуальний, операціональний та елементний (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Характеристика основних системних рівнів управління та розроблення рішень 
Системний рівень управління та розроблення 
рішень 

Основна функція, цілі та завдання управління й 
розроблення рішень 

Методологічний апарат для розроблення рішень

Концептуальний Аналіз проблем, вибір проблеми для рішення, 
формування мети 

Наукові та евристичні методи 

Операціональний Оцінка ефективності й прийняття рішення на 
операцію в рамках мети, постановка завдань 
виконавцям 

Наукові та евристичні засоби (технології) 

Елементний Вибір технологічного прийому, що забезпечує 
вигідне вирішення задачі 

Наукові та евристичні прийоми 

 
Проблемою прийняття управлінських рішень займаються представники різних галузей знань, які згруповані В.Д. Бакуменко в [2] 

відповідно до значеннєвої наукової спрямованості, зокрема психологічної, управлінської, соціологічної, філософської, інформаційно-
кібернетичної тощо. Рішення пов’язані з підвищенням цінності продукту, який створюється бізнес-системою базуються на використанні 
міждисциплінарного підходу до їх прийняття. У праці [12, с. 25] зазначено, що прийняття рішень базується на чотирьох складових - науці, 
техніці, мистецтві та емпіриці. Проте, як відмічається у роботі [14, с. 14], "в процесі вироблення управлінських рішень частка чи вклад цих 
складових не однакова". Багатогранність їх змісту визначає необхідність застосування системного підходу щодо аналізу процесів 
прийняття рішень в сучасних умовах. Проаналізуємо визначення поняття «управлінське рішення» в роботах різних вчених за допомогою 
порівняльного аналізу. 

                                                           
© Безгін К.С., 2010 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2010 

 209

Таблиця 2 
Аналіз визначення поняття «управлінське рішення» в роботах різних вчених 

№  Автор, джерело Визначення Характеристика 
1. Д. Дерлоу [8, 

с. 26]  
Це той пункт, у якому вибір робиться між альтернативними та, як 
правило, конкуруючими можливостями 

Автор вказує на конкуруючі можливості що 
наголошує ірраціональний та стохастичний 
характер визначення 

2. А. Ігнатьєва [9, 
с. 29] 

Деякий процес, який складається з ряду окремих актів і процедур Занадто загальне визначення, яке не відбиває 
основних етапів процесу прийняття рішень, тому 
потребує уточнення та деталізації 

3. Р. Фатхутдінов 
[10] 

Результат аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного 
обґрунтування і вибору альтернативи з множини варіантів 
досягнення конкретної мети системи менеджменту 

Автор акцентує увагу на наявність бажаного 
результату в рамках системи менеджменту, що 
звужує межи практичного застосування даної 
дефініції 

4. Е. Смирнова 
[11, с. 17] 

Результат розумової діяльності людини, що приводить до якогось 
висновку або до необхідних дій, наприклад, повна бездіяльність, 
розробка якої-небудь дії або вибір дії з набору альтернатив і його 
реалізація 

Дана дефініція не визначає специфіки рішення як 
складного, багатоаспектного процесу діяльності 
людини чи групи людей щодо досягнення мети 

5. Н. Карданська 
[12, с. 32] 

Становить соціальний акт, який підготовлено на основі 
варіантного аналізу та прийнятої у встановленому порядку оцінки, 
що має директивне значення, містить постановку цілей і 
обґрунтування шляхів їх здійснення, організує практичну 
діяльність суб'єктів і об'єктів управління, спрямована на 
досягнення вказаної мети 

Автором даної дефініції не визначені процедури 
формалізації проблемної ситуації та технології 
прийняття рішення 

6. В. Юкаєва [13] Управлінське рішення являє собою творчий акт суб'єкта 
управління (індивідуальної чи групової особи), що визначає 
програму діяльності колективу стосовно ефективного розв'язання 
проблеми, яка назріла, на основі знання об'єктивних законів 
функціонування керованої системи і аналізу інформації про її стан 

Автор наголошує на використанні ірраціональних 
методів прийняття рішень, та не з’ясовує, яким 
чином впливає застосування раціональної 
парадигми на ефективність рішень 

7. М. Максимців 
[9, с. 119] 

Вибір керівником альтернативи в рамках його посадових 
повноважень, яку спрямовано на досягнення цілей організації 

Приведене визначення не відображає колективних 
(групових) методів прийняття рішень та їх 
технологій, що є дуже важливим при прийнятті 
рішень стосовно підвищення споживацької цінності 

8. Е. Смирнов 
[132] 

Творчий, вольовий вплив суб'єкта управління на основі знання 
об'єктивних законів функціонування системи, що керується, і 
аналізу інформації про її функціонування, який полягає у виборі 
мети, програми та способів діяльності колективу щодо розв'язання 
проблеми або зміни мети 

Даний підхід не чітко визначає, яким чином 
контролюється рівень компетентності суб'єкта 
управління та неформалізований практичний досвід, 
котрий потрібно використовувати в рамках 
повсякденної управлінської діяльності 

 
Наведені дефініції до трактування поняття «управлінське рішення» пояснюють його багатоаспектність та наявність нових 

напрямків та методів управління, використанням інформаційних технологій, ірраціональних методів прийняття рішень стосовно слабко 
структурованих проблем, до яких відноситься і проблема створення споживацької цінності, все це актуалізує проведення подальших 
досліджень цієї проблеми та уточнення цього поняття. Узагальнюючи наведені поняття й технології прийняття рішень, можна 
запропонувати наступне визначення категорії «управлінське рішення», а саме: процес вибору суб'єктом прийняття рішення на основі 
формалізації проблемної ситуації, з визначеної сукупності альтернатив, за допомогою критеріїв оцінки їх ефективності та визначення 
впливових факторів його реалізації й оцінку наслідків. Дана дефініція в найбільшій мірі відповідає потребам дослідження орієнтованого на 
врахування впливу ключових елементів процесу створення цінності та його інноваційного характеру. 

Розгляд підходів різних наук до процесу вироблення й прийняття управлінських рішень [0; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14], дозволяє 
стверджувати, що в науковій літературі розглядаються різні схеми процесу прийняття управлінських рішень, структура яких базується на 
послідовності реалізації відповідних етапів, кількість і зміст яких у різних авторів відрізняються в тому або іншому ступені. Так в роботі [4, 
с. 48] розглядають процес прийняття управлінських рішень, що складається з п'яти етапів: інформація, модель, прогноз, стратегія, 
ухвалення рішення. В роботі [15, с. 73] наводиться наступна типова схема прийняття рішення, яка віддзеркалює загальні етапи цього 
процесу: формалізацію переваг, побудову функції вибору, пошук раціональних альтернатив, вибір найкращого рішення та його реалізацію. 
Запропонована Бочарьовим В.В. схема процесу прийняття управлінського рішення, представлена в [3, с. 31], складається з шести етапів: 
вибір дії, оцінка внутрішнього й зовнішнього економічного середовища, оцінка альтернативних варіантів, прийняття рішень, реалізація 
рішень, коректування цілей.  

Таким чином, аналіз літератури з питань вироблення й прийняття управлінських рішень дає підставу зробити висновок, що теорія й 
практика менеджменту розробили загальну логічну послідовність рішення організаційно-управлінських проблем. У той же час, варто 
підкреслити, що незважаючи на наявність різноманіття схем прийняття управлінських рішень, у даних схемах відсутні елементи (етапи), 
що дозволяють урахувати специфічні особливості ухвалення управлінського рішення, спрямованого на вибір того або іншого варіанту 
інноваційного проекту, який спрямовано на підвищення цінності продукту й, зокрема, вибору оптимального варіанта. Виходячи із 
зазначеного, у даній статті, ґрунтуючись на загальноприйнятій логічній послідовності рішення управлінських проблем, запропонована 
схема вироблення й ухвалення управлінського рішення (УР) стосовно реінжинірингу процесу створення цінності на підприємстві (рис. 1). 

Сутнісна спрямованість реінжинірингу процесу створення цінності на підприємстві, орієнтована на якісно новий рівень 
організаційного розвитку. Синонімічний ряд поняття «реінжиніринг» може бути представлений наступними словами: «кардинальне» 
(основне, найважливіше); «радикальне» (корінне) (у пер. з лат. «radix» означає «корінь»), які розкривають зміст трансформацій через 
корінні, рішучі заходи. З огляду на результати проведеного аналізу змісту ключових елементів поняття «реінжиніринг процесу створення 
цінності», можна сформулювати його як фундаментальне осмислення й радикальне перепроектування процесів підприємства, спрямоване 
на істотне підвищення їхньої якості. 

З метою підвищення обгрунтовності вироблення й прийняття управлінських рішень орієнтованих на реінжиніринг процесу 
створення цінності слід здійснювати експертну оцінку альтернатив цих рішень. З цією метою в статті пропонується використання методу 
аналізу ієрархій, відомого також як метод Сааті. 

Метод аналізу ієрархій, докладно описаний в [6], є систематичною процедурою для ієрархічного уявлення елементів, що 
визначають суть будь-якої проблеми. Метод полягає в декомпозиції проблеми на усе більш прості складові частини й у подальшій обробці 
послідовності суджень особи, що приймає рішення (ОПР), за парними порівняннями. У результаті може бути виражений відносний ступінь 
(інтенсивність) взаємодії елементів у ієрархії. Ці судження потім виражаються чисельно. 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2010 

 210

т ак

О ц ін к а  с и т у а ц і ї , щ о  
с к ла л а с я  

З б і р  і н ф о р м ац і ї п р о  
п ро б л е м у  

А н а л і з  о т р и м а н и х  д а н и х  і  
ф о р м у в а н н я  м н ож и н и  н а п р я м к і в  

р е ін ж и н і ри н г у  

Ви б і р  з  м н о ж и н и  а л ь т е рн а т и в  
п і д м н ож и н и  к ра щ и х  з а  п е в н и м и  

к ри т е р і я м и  а л ь т е рн а т и в  

В п ро в а д ж е н н я  
р іш е н н я  

К о ре к т у в а н н я  ц іл е й  р іш е н н я  й  
в и б і р  р е зу л ь т ую ч о ї  а ль т е рн а т и в и  

Р е а л і з а ц і я  р іш е н н я  

н і  З а т в е р д ж е н о  
к е р і в н и ц т в ом ?  

В и н и кн е н н я  с и т у а ц і ї , щ о  
в и м а га є  ух в ал е н н я  

уп ра в л і н с ь ко г о  р іш е н н я  щ од о  
з д і й с н е н н я  р е ін ж и н ір и н гу  
п р оц е с у  с т в о р е н н я  ц і н н ос т і  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 
Рис. 1. - Схема вироблення й ухвалення управлінського рішення стосовно реінжинірингу процесу створення цінності на 

підприємстві 
 

Метод аналізу ієрархій, як відзначається в [6, с. 24], базується на гіпотезі поетапного встановлення пріоритетів у процесі рішення 
проблеми. Причому, якщо врахувати, що даний метод приділяє значну увагу інтуїції й суб'єктивному чиннику, як основному вихідному 
матеріалу рішення проблеми, то ухвалення управлінського рішення стосовно реінжинірингу процесу створення цінності на підприємстві, 
які найчастіше приймаються на основі саме цих факторів, метод Сааті можна вважати найбільш прийнятним. 

З використанням метода Сааті та за допомогою комп’ютерної програми Expert Choice слід побудувати ієрархічну модель 
ранжирування альтернатив управлінського рішення стосовно реінжинірингу з метою вибору виду проведення організаційних змін в системі 
управління підприємством в залежності від рівня трансформації. 

У даній моделі ступінь організаційних перетворень слід представити трьома видами: 
ситуативні перетворення − зміни в організації, що виникають спонтанно, тобто не заплановано й проводяться в основному без 

чіткого плану дій; 
поступові зміни − це рух від вихідного стану організації або окремої її частини до бажаного через перехідний стан за умови, що 

бажаний стан намічений у стратегіях різних рівнів, і організація (в особі її персоналу) бажає його досягти; 
трансформації − особливий вид змін, що на відміну від звичайних змін, зачіпає діяльність усього об'єкта зміни, а не окремих його 

частин, і приводить до докорінних перетворень у діяльності даного об'єкта без перехідного стану, або з перехідним станом сильно 
обмеженим у часі. 

Як видно зі схеми, наведеної на рис. 1, на першому етапі відбувається виникнення ситуації, що вимагає ухвалення управлінського 
рішення, щодо реінжинірингу процесу створення цінності на підприємстві. 

На другому етапі відбувається оцінка ситуації, що склалася, усвідомлення того, що перед організацією виникла якась проблема, що 
вимагає ухвалення управлінського рішення, пов'язаного із проведенням організаційних змін. 

На третьому етапі відбувається збір інформації, необхідної для вирішення проблеми, що виникла, і яка б забезпечила аналіз 
існуючого стану даної організації й тих факторів, які вплинули на появу даної проблеми. У той же час, бажано зібрати інформацію про 
схожі проблеми, що виникають в аналогічних організаціях, і відомості, що дозволяють установити, як вони справлялися з подібними 
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проблемами для того, щоб, якщо буде потреба, запозичити їхній досвід вирішення аналогічних проблем (бенчмаркинг). Для цього 
рекомендується створити експертну групу, по можливості, із залученням сторонніх експертів, знайомих із проблемою, що виникла на 
підприємстві, а також мають досвід вирішення проблем у ситуації, що склалася.  

Для збору інформації про ситуації, що можуть викликати необхідність здійснення реінжинірингу процесів створення цінності на 
підприємстві та видах змін, що можуть мати місце відповідно до ситуацій, що склалися, експертам пропонується заповнити анкету, форма 
якої наведена в табл. 3. Аналогічно заповнюються анкети для збору даних про чинники зовнішнього середовища, що ініціюють 
реінжиніринг процесів. 

Таблиця 3 
Анкета для збору інформації щодо реінжинірингу процесів і видах перетворень 

Види перетворень Внутрішнє середовище 
підприємства 

Ситуації, що викликали 
перетворення Ситуативні перетворення Поступові зміни Трансформації 

1. Персонал 1.1.  ...    
2. Технологія 2.1.  ...    
3. Культура 3.1.  ...    
4. Техніка 4.1.  ...    
5. Менеджмент 5.1.  ...    

 
На четвертому етапі аналізуються отримані дані й за допомогою евристичних методів прийняття рішень формується безліч 

альтернатив, критеріїв, сценаріїв. Слід зазначити, що вибір евристичних методів прийняття рішень (табл. 4), зокрема таких, як метод 
мозкової атаки й метод 635 обґрунтований тим, що проблеми, з якими зустрінеться відповідна організація у випадку реінжинірингу 
процесів створення цінності, як правило, не характерні для її основної діяльності. 

Основним інструментом для аналізу зібраних даних на етапі 3 є процедура попарних порівнянь альтернатив xi і xj, здійснювана 
експертами. При цьому експерти, використовуючи шкалу відносної важливості об'єктів за методом Сааті, шляхом закреслювання 
відзначають відповідну інтенсивність відносної важливості впливу того або іншого чинника. 

Таким чином, сукупність заповнених анкет для попарного порівняння являють собою сформовану безліч напрямків перетворень, 
які на 5-му етапі є множиною альтернатив. 

Якщо при порівнянні однієї альтернативи перетворення i з іншої j отримано xij = b, то при порівнянні другої альтернативи з 
першою одержуємо xji = 1/b, що дозволяє не проводити зворотних порівнянь. 

Таблиця 4 
Евристичні методи прийняття управлінських рішень [6] 

Метод прийняття 
рішення 

Основні характеристики методу Стосовно до організаційних змін 

Інтуїтивний Рішення приймаються менеджером на підставі інтуїції Рекомендується для ситуативних змін, в 
умовах  

Очікування 
натхнення 

Базується на використані стану, який виникає в період засипання, коли в 
проміжок переходу до сну людина як би програмується на рішення 
цього завдання 

Можливе застосування у всіх трьох видах 
перетворень 

Метод Меттчета Використовуються різні “режими мислення“ для створення, контролю й 
застосування способу мислення при рішенні проблеми 

Можливе застосування у всіх трьох видах 
перетворень 

“Мозкова атака“ Спільне генерування нових ідей Можливе застосування у всіх трьох видах 
перетворень 

Кінґісьо Розглядається новий проект шляхом обговорення його зі 
співробітниками підприємства Інжиніринг процесу створення цінності 

Метод Дельфі Багатотурова процедура анкетування Займає багато часу, тому застосовний тільки 
при трансформації або при поступових змінах 

Метод 635 Група з 6 учасників після аналізу й формулювання заданої проблеми 
заносить у формуляр 3-и пропозиції протягом 5 хвилин 

Можливе застосування у всіх трьох видах 
перетворень 

Метод інверсії Зміна напрямку пошуку на протилежний Використовується при виникненні ситуації, 
коли жодне з рішень не пасує 

Метод особистої 
аналогії 

Заміщення досліджуваного об'єкта собою – 

Метод суду Розглядаються по дві ідеї одна із яких відкидається, а та що залишилася 
розглядається з наступною ідеєю 

Використовується при великій кількості 
альтернативних рішень 

 
Для більшої вірогідності експертної оцінки слід використовувати не одного експерта, а певної n кількості експертів. 
На п'ятому етапі здійснюється вибір з множини альтернатив, сформованих на попередньому етапі, найбільш підходящих варіантів 

організаційних змін з використанням програмного продукту Expert Choice.  
На шостому етапі схеми виробітки й ухвалення управлінського рішення для проведення організаційних змін, відбувається 

затвердження отриманих результатів керівництвом. Це може бути як менеджер вищої ланки, так і менеджер середньої ланки. 
На сьомому етапі відбувається підготовчий етап реалізації рішення (його впровадження), тобто ознайомлення з поставленими 

задачами і цілями всіх зацікавлених сторін (співробітників, чиї інтереси зачіпаються в першу чергу, після цього всіх інших). 
На восьмому етапі відбувається вивчення реакції і зауважень по організаційно-інноваційній зміні. Після аналізу отриманих даних 

щодо здійснення реалізації стратегічного рішення. На дев'ятому етапі здійснюється реалізація даного рішення. 
Таким чином, запропонований методичний підхід до прийняття рішень стосовно реінжинірингу процесу створення цінності на 

підприємстві, поєднує науково-емпіричні положення аксіології та реінжинірингу, а також теорії прийняття управлінських рішень, що 
дозволило виділити основні етапи розробки рішення з врахуванням основних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища для їх 
змістовної та функціональної адаптації до потреб практичної та науково-дослідної діяльності. 

В наступних дослідженнях необхідно зосередитись на розробці когнітивної моделі процесу створення цінності на підприємстві, що 
дозволить більш чітко будувати причино-наслідкові зв’язки між найбільш впливовими факторами внутрішнього та зовнішнього 
середовища, а також виділяти основні напрями вдосконалення різного ступеню перетворення. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статье предложен методический подход к принятию решения относительно реинжиниринга процесса создания ценности на предприятии. 
Ключові слова: прийняття рішень, реінжиніринг, створення цінності 
РЕЗЮМЕ 
В статті запропоновано методичний підхід до прийняття рішень стосовно реінжинірингу процесу створення цінності на підприємстві. 
Ключевые слова: принятие решений, реинжиниринг, создание ценности  
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SUMMARY 
In article propose a methodical approach to the decision on reengineering process of creating value in the enterprise. 
Keywords: decision-making, reengineering, value creation 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Андрейчиков А.В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике/ А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. – М.: Финансы и 
статистика, 2000. – 368 с. 
2. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: Проблеми теорії, методології, практики: Моногр. – К.: Вид. УАДУ, 
2000. – 328 с. 
3. Бочаров В. В. Корпоративные финансы. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с. 
4. Глущенко В. В. Разработка управленческого решения. Прогнозирование – планирование. Теория проектирования экспериментов / 
В.В. Глущенко, И.И. Глущенко –М.: ООО НПЦ Крылья, 2000. – 400 с.  
5. Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2001. – 832 с. 
6. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. / Т. Саати, К. Керис. – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с. 
7. Чумаченко Н.Г. Принятие решений в управлении производством / Н.Г. Чумаченко, А.П. Савченко, В.Г. Коренев. – К.: Техніка, 1978. 
– 192 с. 
8. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з англ. – К.: Наукова думка, 2001. – 242 с. 
9. Игнатьева А.В. Исследование систем управления / А.В. Игнатьева, М.М. Максимцов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 158 с. 
10. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения. – М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997. – 272 с. 
11. Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 272 с. 
12. Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 408 с. 
13. Юкаева В.С. Управленческие решения. – М.: ИД "Дашков и К", 1999. – 248 с. 
14. Лепа Р. М. Прийняття управлінських рішень на підприємстві: теорія та практика: Монографія / Р М. Лепа, В. М. Тимохін. – Донецьк: 
ТОВ "Юго-Восток, Лтд". – 2004. – 262 с. 
15. Воробьев С.Н. Управленческие решения / С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин, К.В. Балдин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 318 с. 

 
КАЧЕСТВО ПОТЕНЦИАЛА В СТРУКТУРЕ ОЦЕНКИ СИСТЕМНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
И.В. Гонтарева, к.э.н., доцент, Харьковский национальный экономический университет ⋅  

 
Оценка эффективности решений комплексных проблем, сопровождающих процессы функционирования и развития предприятия – 

важнейшая научно-практическая задача, непосредственно затрагивающая интересы всех прямых и косвенных участников хозяйственной 
деятельности. Согласно принципа необходимого разнообразия Эшби, комплексным проблемам должна соответствовать комплексная 
методика расчета эффективности, без которой невозможно управление, ориентированное на конечный результат. При соблюдении всех 
требований комплексная оценка приобретает черты системности, а так как она будет применяться для управления предприятием, то есть 
социально-экономической системой, то ее следует рассматривать как оценку системной эффективности. 

Разработкой различных аспектов системной эффективности занимались многие известные ученые, как в Украине, так и за 
рубежом. Среди современных авторов можно выделить Норта Д., Бира Ст., Друкера П., Синка Д.С., Мейера М.В., Сетрова М.И., 
Емельянова А.А., Петухова Г.Б., Глазьева Ю.С., Клейнер Г.Б., Покропивного С.Ф., Лысенко Ю.Г., Иванова Ю.Б., Пономаренко В.С. Ими 
были получены общепризнанные значимые результаты, однако решены не все проблемы и задачи, связанные с комплексной оценкой 
хозяйственной деятельности предприятия. 

Как было ранее показано автором [1, 2] способность долгосрочного успешного функционирования предприятия (системная 
эффективность) связана со свойствами его потенциала. Существующие методики оценки потенциала предприятия (метод денежной оценки 
элементов потенциала, индексный метод, ресурсно-регрессионный метод, метод приоритетной оценки ресурсов и др.) позволяют 
определять в определенной степени лишь объемные и стоимостные меры. Целью научной статьи является анализ аспектов, 
непосредственно касающихся характеристик качества потенциала, обеспечивающих эффективность функционирования и развития 
предприятия. 

Этимология термина «потенциал» происходит от латинского слова «potentia». Оно обозначает скрытую возможность, силу, которая 
необходима для достижения каких-либо целей [3]. Отсюда экономическая сущность потенциала выражается: а) наличием и достаточностью 
производительных сил как совокупности материально-вещественных элементов производства, рабочей силой и форм организации 
производства для достижения поставленных целей; б) характеристиками внутренних и внешних условий для реализации возможностей; в) 
соотношением условий воспроизводства целей производительных сил и способов их реализации.  

В экономической литературе общее описание потенциала очень близко к его исходному значению. Под потенциалом 
подразумевают совокупность средств, запасов, источников ресурсов, которые могут быть мобилизованы, приведены в действие для 
достижения поставленных целей. Как правило, в состав общего потенциала включают: а) производственный потенциал – имеющиеся 
производственные мощности, оборотные средства и человеческий капитал. Он включает в себя компенсационный потенциал – 
определенный запас ресурсов, находящихся в запасе и не используемых в производственном процессе (страховые запасы, резервные и 
стабилизационные фонды). Этот резерв будет использоваться для адаптации предприятия к возможным изменениям условий 
хозяйствования; б) рыночный потенциал – максимально возможный объем реализации продукции при данном обеспечении необходимыми 
ресурсами. Определяется через потенциальный спрос на продукцию доступностью источников ресурсов и уровнем взаимодействия с 
участниками рынка; в) потенциал развития – возможность по увеличению рыночного и производственного потенциала. В частности, сюда 
включается инвестиционный потенциал – объем инвестиционных ресурсов, которые может привлечь предприятия [3, с.5-24]. 

Качество потенциала предприятия определяется: его архитектоникой (построением) производительных сил действующих на 
предприятии; технико-экономическим уровнем технико-технологической базы предприятия; суммарной компетентностью и 
профессионализмом персонала [4, с.186]. 

Архитектоника потенциала (как аналог органического строения производства) формируется внутренними и внешними 
структурными взаимосвязями и взаимообусловленными пропорциями производительных сил предприятия. Г.Б. Клейнер подчеркивает, что 
предприятие становится целостным только тогда, когда в его структуре в надлежащей пропорции органически сочетаются необходимые 
ресурсы и процессы [5, с.34]. Структура характеризует устойчивую упорядоченность связей элементов системы и уменьшает число 
возможных сочетаний и взаимодействий элементов и их параметров до функционально необходимых для целостности системы. При этом 
между функцией и структурой возникает такая взаимосвязь как между философскими категориями – содержание и форма. Здесь функция 
выражает сущность системы, является главным системообразующим фактором и должна определять структуру. Структура системы как 
формы осуществления ее главной функции, может быть представлена в виде совокупности частных структур.  

Архитектоника предприятия должна подчиняться ряду общесистемных принципов и законов, в том числе таких основополагающих 
как закон гармонии, принцип эквивалентности в системе цель-средство ее достижения, принцип необходимости рационального сочетания 
свойств целостности (жесткости).  

                                                           
© Гонтарева И.В., 2010 
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По закону гармонии существование каждой материальной системы обеспечивается наличием необходимых потенциалов элементов 
с требуемыми коммуникационными отношениями между ними [6, c.103-105]. 
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где  N – общее количество элементов в системе; 
Є – символ принадлежности; 
Rj – потенциал j-го элемента; 
Ki – i-е коммуникационное отношение между элементами. 
Относительно устойчивые, количественно определенные соотношения, сложившиеся при данном уровне производительных сил и 

производственных отношений, называются пропорциями, поэтому в экономике системный закон гармонии находит свое отражение в 
законе пропорциональности.  

Закон гармонии отражает наличие объективных соотношений между частью и целым, соразмерности частей, соответствие и 
взаимозависимость частей и целого, как в статике, так и в динамике. В частности, он проявляется в законах ритма производственного 
цикла. Под законом ритма производственного цикла понимают объективно существующую совокупность причинно-следственных связей 
между параметрами производственной программы предприятия и требующей согласования и гармонизации организационно-
технологических пропорций структуры элементов производства в пространстве и времени. В динамике закон ритма выражается в 
повторении через равные промежутки времени частных производственных процессов на всех стадиях производства и предполагает их 
координацию в ходе календарного планирования, сокращение внутри и межоперационных технологических перерывов и ускорение 
оборачиваемости материально-энергетических ресурсов на уровне всего предприятия. В статике, ритмичность выпуска продукции 
достигается тем, что число рабочих мест пропорционально трудоемкости отдельных технологических процессов производства. Только при 
соблюдении этого закона возможно обеспечить выпуск каждой конкретной продукции в установленных объемах с допустимыми затратами 
производственных ресурсов (рациональной ресурсоемкостью результата). Диспропорции приводят к возникновению узких мест и 
недозагрузке других рабочих мест, а значит к снижению эффективности производства. 

К другим пропорциям, которые важны для эффективно функционирующего предприятия, относится необходимость превышения 
активной части любых факторов производства над пассивными. Под активной частью понимается та часть, которая принимает 
непосредственное участие в производственном процессе, обеспечивая требуемый объем продукции и ее качественные характеристики. 
Условно пассивной считается та часть фактора, которая создает условия для осуществления процесса производства. К таким пропорциям 
относят: соотношение численности основного и вспомогательного персонала, рабочих и управленческого персонала, а также стоимости 
основного и вспомогательного оборудования. 

Соблюдение принципа эквивалентности в системе цель-средство ее достижения для производственного потенциала должно 
обеспечить регулярное приведение в соответствие: а) объем, номенклатуру и качество продукции с общественными потребностями; б) 
возможности технико-технологической базы с требуемым объемом и качеством готовой продукции; в) сложность технико-технологической 
базы с профессионализмом и компетентностью персонала предприятия. 

Технико-технологическая база предприятия представляет совокупность активных элементов производства (техника) и способов их 
использования (технология) [7, с.226-229]. Качество и потенциал технико-технологической базы предприятия отражает степень 
использования современного уровня науки, техники и организации производства и определяет достижение предельного соотношения 
между затратами и результатами. Можно привести известное выражение К. Маркса, что экономические эпохи различаются не тем, что 
производится, а тем, как и какими средствами производится. Это мнение совпадает с современными теориями технологических укладов – 
сложного комплекса технологически сопряженных производств, сохраняющих взаимозависимость в процессе своего развития. Согласно 
этой концепции темпы экономического развития, как национальных экономик, так и отдельных предприятий определяются фазой 
жизненного цикла технологического уклада [8; 9]. 

Это объясняется тем, что технико-технологическая база составляет основу производственного единства предприятия и образует 
канву для его социальной структуры. В организационном плане первичным звеном технико-технологической базы является рабочее место 
персонала, на котором происходит соединение труда со средствами производства и выполняются операции по изменению свойств, формы, 
размеров и других характеристик предметов труда. Собственно, технология в широком значении этого термина, представляет собой 
сложную конфигурацию соединения рабочих мест и выполняемые на них операций в пространстве и времени. В этом плане определения 
технологии, производственного и трудового процесса как специально организованная совокупность методов и средств воздействия 
человека на предмет труда с помощью орудий труда с целью выпуска продукции, очень близки.  

В то же время работники (коллектив работников) закрепленных за данным рабочим местом получает временное право на 
управление имеющимися здесь ресурсами. Человек в любой даже полностью зарегламентированной системе обладает свободой воли и 
индивидуальными ресурсами (знаниями, умениями, временем) позволяющим ему целенаправленно принимать решения об уровне 
использования всех имеющихся в его распоряжении ресурсов, а также способе взаимодействия с соседними рабочими местами. Это дает 
возможность выделить работника на рабочем месте в первичную ячейку социально-экономической структуры предприятия.  

Технико-экономический уровень технологии представляет собой оценку качества ее потенциала и тесно связан с техническим 
уровнем изделий и научно-техническим уровнем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производимых в заданной 
области промышленности, согласно принципу эквивалентности, рассмотренного нами ранее. 

Технико-экономический уровень технологии производственной системы составляют: 1) уровень технологической интенсивности 
процессов; 2) уровень технологической организации производства; 3) уровень технологической оснащенности; 4) уровень управляемости 
технологической системы. 

Уровень технологической интенсивности характеризуется степенью использования материальных, энергетических и временных 
ресурсов, например, выходом продукта; коэффициентом использования сырья, энергии; производственной площади, мощностью и 
производительностью оборудования и др. 

Уровень технологической организации производства определяется числом операций и стадий процесса, их комбинацией, их 
взаимозаменяемостью, совмещением, непрерывностью производства, переналаживаемостью процессов при переходе на изготовление 
других изделий или режимы работы. 

Уровень технологической оснащенности характеризуется степенью оснащенности производства техническими средствами, а также 
согласованностью между требованиями технологии и оснащенностью процесса соответствующими машинами и уровнем рабочей силы, т.е. 
уровнем механизации и автоматизации производства, состоянием информационного обеспечения. 

Уровень управляемости технологической системы характеризуется степенью достижения оптимальных режимов процесса с целью 
их наивысшей эффективности и результативности. 

Технико-экономический уровень технической составляющей технико-технической базы предприятия определяется способностью 
технических средств выполнять свои основные функциональные предназначения и их перспективностью по отношению к лучшим, 
имеющимся и находящимся в разработке образцам аналогичных машин и устройств. 
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Трудовой потенциал – это интегральная социально-экономическая категория, которая определяет текущие и необходимые 
возможности персонала предприятия через совокупность таких качеств как численность, профессионализм и компетентность, а также 
физические, психологические и культурно-нравственные характеристики. Трудовой потенциал формируется на различных уровнях 
совокупного работника. Он проявляется как: а) трудовой потенциал отдельного работника, базирующийся на личных 
психофизиологических, образовательных, интеллектуальных и культурно-нравственных свойствах; б) потенциал малых трудовых 
коллективов, требующих взаимодополнительности квалификационно-профессиональных характеристик отдельных работников и их 
психофизиологической и культурно-нравственной совместимости, культура и отношения на этом уровне повышает удовлетворенность 
персонала своим трудом и способствует раскрытию их потенциала; в) трудовой потенциал предприятия дополняется характеристиками 
производственных отношений, организации труда и социально-культурного климата в коллективе.  Здесь определяется требуемая 
интенсивность и условия использования индивидуальных трудовых потенциалов.  

Трудовой потенциал обуславливает формирование, развитие и использование других потенциалов предприятия. Люди являются 
определяющим элементом производительных сил, которые создают и управляют предприятиями, вносят основной творческий вклад в 
процесс производства. В настоящее время общепризнанно, что фактором, создающим наиболее долгосрочные преимущества, являются 
коллективные знания и умения персонала. Максимизация отдачи, изобретательности, мотивированности персонала, развитие 
организационной культуры – ключ к успеху предприятия при прочих равных условиях или компенсация ограниченности других ресурсов.  

Для того чтобы персонал эффективно выполнял возложенные на него обязанности, он должен быть компетентным и 
профессиональным. Хотя во многом это близкие понятия, но компетентность все же имеет более узкое значение [10, с.365-369]. 
Компетентность – это и индивидуальная характеристика имеющейся степени  соответствия требованиям профессий, выраженная единством 
знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения определенных трудовых функций. Профессионализм же дополнительно 
подразумевает понимание всей совокупности нормативных требований к профессии и внутреннюю готовность, и стремление к их 
овладению и выполнению.  

К профессионально важным качествам обычно относят следующие характеристики человека [10]: 
а) уровень квалификации: объем и качество профессиональных умений и навыков; 
б) образование: общее количество знаний, которыми человек овладел и может применять в работе; формально определяется 

наличием документа об окончании соответствующего учебного заведения; 
в) творческий потенциал: сложное интегральное качество, определенный синтез врожденных свойств психики, объема знаний и 

черт характера; 
г) соблюдение этических норм, сопровождающих профессию; 
д) активность, как уровень внутренней мотивации на реализацию своих способностей; 
е) умение работать в коллективе, снижающее потери в результате конфликтов между сотрудниками; 
ж) здоровье, определяющее потери рабочего времени из-за болезней и затраты на поддержание работоспособности; 
з) организованность, т.е. внимательность, собранность, обязательность, дисциплинированность и т.д. 
В середине прошлого столетия появилась теория человеческого капитала, под которым понимается совокупность человеческих 

способностей (т.е. его компетенций и профессионализма), дающих возможность их носителю получить доход. Свойства человеческого 
капитала приносить доход и воспроизводиться ставит его в один ряд с другими формами капитала [11, с.190]. В современных моделях 
устойчивого экономического развития человеческий капитал учитывается как основной фактор эффективности производства и темпов 
экономического роста.  

В общем плане оценка трудового потенциала строится на основе модели полезности, т.е. способности выполнять определенные 
работы и таким образом создавать условия для получения дохода. Для измерения характеристик, определяющих состояние трудового 
потенциала, используются четыре типа единиц: а) временные. Определяются затраты времени на выполнение рутинных или творческих 
задач; б) объемные. Определяются объемы произведенных товаров и услуг; в) стоимостные. Определяются финансовые результаты или 
затраты; г) бальные (относительные). Определяются экспертные оценки, рейтинги, индексы, синтетические коэффициенты. При этом на 
базовом уровне чаще применяют бальные оценки; на втором – бальные и временные, а на уровне предприятия – объемные и стоимостные. 

Соответственно, предполагаемая или фактическая результативность труда (его производительность) измеряется путем 
сопоставления результатов труда в виде объема произведенной продукции с затратами труда (среднесписочной численностью 
промышленно-производственного персонала). В зависимости от прямого или обратного отношения этих величин существует два 
показателя: выработка и трудоемкость. 

Таким образом, одним из комплексных показателей оценки системной эффективности функционирования и развития предприятия 
является качество потенциала. Качество потенциала предприятия определяется архитектоникой производительных сил действующих на 
нем, научно-техническим уровнем технико-технологической базы, а также суммарной компетентностью и профессионализмом персонала 
(человеческим капиталом). В качестве дальнейших исследований предлагается использовать качество потенциала для оценки системной 
эффективности промышленных предприятий.  

 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглядається якість потенціалу як елементу оцінки системної ефективності підприємства. Автор пропонує визначати якість 
потенціалу на основі архітектоніки продуктивних сил, рівня техніко-технологічної бази, а також сумарної компетентності і 
професіоналізму персоналу.  
Ключові слова: якість потенціалу, архітектоніка потенціалу, техніко-технологічна база, людський капітал. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматривается качество потенциала как элемента оценки системной эффективности предприятия. Автор предлагает определять 
качество потенциала на основе архитектоники производительных сил, уровня технико-технологической базы, а также суммарной 
компетентности и профессионализма персонала.  
Ключевые слова: качество потенциала, архитектоника потенциала, технико-технологическая база, человеческий капитал. 

 
SUMMARY 
In the article quality of potential is examined as an element of estimation of system efficiency of enterprise. An author suggests to determine quality 
of potential on the basis of architectonics of productive forces, level of technique and technological base, and also total competence and 
professionalism of personnel.  
Keywords: quality of potential, architectonics of potential, technique and technological base, human capital. 
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Л. М. Иваненко, к. э. н., доцент кафедры маркетинга, ДонНУ ⋅  

 
Несмотря на кризисные явления в экономике, изучение и понимание поведения потребителя является необходимым  условием 

выживания фирмы на рынке. Оно позволяет обоснованно разрабатывать маркетинговые стратегии деятельности предприятия и определять 
дальнейшие пути развития. Товаропроизводители и торговые организации должны знать, что в действительности интересует потребителей.  

Практически вся продукция и услуги в настоящее время являются аналогичными. Чрезвычайно велико разнообразие предложений 
и незначительна разница в качестве. Поэтому необходимо использовать инновационные методы продвижения и реализации продукта. 

В настоящей статье рассматриваются особенности и тенденции развития покупательского спроса на рынке потребительских 
товаров. 

Проблемам исследования поведения потребителей посвящены работы таких известных ученых, как Р.Д. Блэкуэлл, П. У. Миниард, 
Д. Ф. Энджел, Г. Фоксол, Р. Голдсмит, С. Браун  и др. В публикациях этих авторов выделяются следующие основные аспекты: потребитель 
– король на рынке; поведение потребителя поддается воздействию; для успеха компании на рынке необходимо изучать мотивацию 
потребителя и его поведение [1, 2, 3]. 

Анализ научной литературы показывает, что в настоящее время исследователями и практиками продолжается изучение 
методологических основ поведения потребителей, и фокусирование внимания на рассматриваемой проблеме будет осуществляться в 
долгосрочной перспективе. 

Целью данной статьи является выявление основных особенностей и тенденций покупательского поведения в современных 
условиях. 

Происходящие изменения в экономике, политике, технологии, культуре влияют в определенной степени на то, как люди одеваются, 
как обустраивают свое жилье, что предпочитают есть, пить, как они думают и ведут себя в обществе. 

Сегодня покупатели не просто ходят по магазинам, они осуществляют процесс покупки. Что раньше было практической 
необходимостью, то сейчас стало частью социальной жизни. Классический покупатель уступил место новому, который предпочитает 
посещать удивительные магазины, приобретать товары-новинки, участвовать шоу-программах, и в общем, стремиться к инновационному 
потреблению. Эта новая тенденция способствовала различным изменениям в традиционном покупательском поведении.  

Можно выделить следующие основные особенности в поведении потребителей и определить тенденции его развития. 
Современный мир представляет собой огромное, жестокое место, наполненное агрессией и насилием. В связи с этим появляется 

желание быть вместе, интерес к семейным ценностям, истории и современной интерпретации ретро-товаров. 
Из-за климатических изменений, чрезмерного потребления и развития био-индустрии, появляется все больше людей, которые 

живут более осознанно, правильно питаются и заботятся об окружающей среде. Это проявляется в появлении качественных марок, 
экологически чистой одежды, «зеленых» кредитных карт, в росте рынка органической продукции, «зеленой» энергии, «зеленых» банков и 
эко-дизайна. 

Благодаря стремительному развитию научно-технического прогресса сегодня можно сделать практически все: омолодить и 
значительно улучшить внешность человека, создать товары-подделки под старину, генетически модифицированную пищу, 
многофункциональную бытовую технику и т.д. Потребителям не хватает настоящей, естественной продукции. Эта тенденция выражается в 
популярности деревенской пищи (бренд «Cільпо»), «бабушкиных рецептов» (бренды «Рецепты бабушки Агафьи» и «Домашние рецепты»), 
«забытых» продуктов (шпинат, творожные запеканки «Президент»), домашнего хлеба (хлебопечи «Moulinex» для бытового использования), 
органической пищи, органических и натуральных материалов в дизайне интерьера и «естественных, простых» людей в рекламных 
сообщениях (реклама порошка «Tide»). 

Современный потребитель осознает, что только материальные ценности не приносят счастья в этом «создаваемом» мире, и он 
обращается к более глубокому. Увеличивается интерес к интуиции и ощущениям. Духовность, религия, мистицизм и достойное 
существование приобретают все большее значение. Это отражено в популярных изданиях газет и журналов, проводимых мастер-классах, 
телевизионных программах на тему духовности. Достойное существование человека становится большим бизнесом. Ритуалы возвращают 
себе былую важность, люди празднуют религиозные праздники (рождество, крещение, пасха и т.д.), а религиозные символы становятся 
частью дизайна интерьера. Идет обращение ко всем каналам восприятия; ощущения и чувства становятся маркетинговыми инструментами 
в виде, так называемых, стратегических эмпирических модулей. В связи с появлением такой особенности покупательского поведения 
процесс совершения покупок подкрепляется особой архитектурой магазинов, внутренним дизайном и визуальной коммуникацией. Все 
нацелено на воздействие, стимулирующее чувства, что надолго остается в зрительной памяти покупателя. Благодаря такому сенсорному 
аспекту потребитель не только находит нужной продукт, но и мотивируется к совершению повторной покупки.  

Жестокость, холодная правда бытия и изнурительная лихорадочная природа повседневной жизни приводят к тому, что человек 
стремится хоть не надолго к покою или приключениям в фантастическом, выдуманном мире. Поэтому люди увлекаются Гарри Поттером и 
Алисой из страны чудес, с удовольствием просматривают красивые фильмы и интересуются новинками компьютерных игр. На рынке 
появляется детский, наивный дизайн товаров; маркетинговые агентства проводят исследования покупательского поведения с помощью 
интернет-игр. Рекламные ролики демонстрируют приключенческие захватывающие истории, которые передаются пользователями сети 
Интернет в виде вирусного маркетинга (например, вирусный ролик «Hummer» с рекламным слоганом «It's a little monster»).  

Благодаря распространению сети Интернет на смену традиционному потребителю приходят новые, так называемые, «про-
потребители» и «транс-потребители». «Про-потребитель» - смесь между потребителем и производителем товаров (услуг). Например, 
развитие электронной торговли с помощью интернет-аукционов и интернет-магазинов (eBay, Аuction, Amazon, Bambook) способствует 
увеличению количества подобных потребителей. «Транс-потребители» - это потребители с кочующим стилем жизни, освободившие себя от 
бремени временного владения или обладания вещами. Они могут перепродавать товары, приобретать их во временное пользование 
(арендовать) или обмениваться ими с другими пользователями. Примером может служить Pop-up магазины, действующие по типу 
партизанских, которые появляются для удовлетворения именно таких специфических потребностей  покупателей [4]. 

                                                           
© Иваненко Л.М., 2010 
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Из-за сложности мира, существующего множества возможностей и постоянного дефицита времени, человек реагирует тем, что 
формирует свою потребность в порядке, четкости и стандартизации приобретения товаров и услуг. Например, начиная с уединения при 
выполнении работы на компьютере и заканчивая посещением спортивного клуба. От практического комфорта (обувь «Ecco») до четкого 
черно-белого дизайна, а также использование iPod, который также помогает закрыться от окружающего мира. Учитывая данную тенденцию 
покупательского поведения супермаркеты стремятся к созданию четкой планировки торгового зала, где каждый товар находится на своем 
определенном месте. Используя планировку в качестве маркетингового инструмента создаются дополнительные ценности и новый 
стабильный покупательский опыт. 

 Перечисленные тенденции должны сыграть определенные роли в создании и продвижении новой продукции или услуг на рынок. 
Не каждая тенденция может быть применимой и использована для всего и всех. Поэтому современные предприятия должны сделать свой 
собственный выбор и выделиться с помощью неординарных маркетинговых инструментов.  

Таких инструментов и техник в настоящее время существует великое множество. Особый интерес, по нашему мнению, 
представляет методика SCAMPER, разработанная Б. Эберли [5].  

Она представляет собой список вопросов для выявления тех изменений, которые можно сделать в товаре (услуге), чтобы увеличить 
или укрепить приверженность покупателей к бренду. Выявленные изменения можно использовать как прямое руководство к применению 
или как точку отсчета для дальнейшего совершенствования. Структурная схема методики SCAMPER представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема методики SCAMPER 

 
Техника SCAMPER означает ответ на ряд вопросов: 
- что можно заменить в бренде, т.е. компоненты, материалы, торговый и обслуживающий персонал, чтобы усовершенствовать 

продукт (услугу); 
- что можно сочетать, интегрировать с другими составляющими частями (параметрами) продукта или услуги для решения 

поставленной инновационной задачи; 
- что можно адаптировать (изменить) в существующих функциональных параметрах товара (услуги); 
- что можно модифицировать: увеличить или уменьшить, изменить форму, характеристики; 
- что можно использовать по-другому, на каком другом рынке или сегменте можно реализовывать товар ( услугу), кто может 

использовать данный продукт для удовлетворения принципиально иных потребностей; 
- что можно исключить, удалить, какие элементы упростить, снизить до изначальной функциональности, что произойдет с 

функциональными параметра товара в связи с проведенными изменениями, как при этом может измениться отношение потребителей к 
товару (услуге); 

- что можно перевернуть или использовать наоборот, что произойдет в случае инвертирования порядка выполнения маркетинговых 
операций, каковы пути достижения противоположного эффекта от реализации инновационной идеи товара (услуги). 

Приведенная методика позволяет проводить мероприятия по совершенствованию бренда, любого товара, услуги или идеи с целью 
приспособления к требованиям покупателей и максимального предугадывания будущих потребностей рынка.  

Кроме того, необходимо сделать акцент на подлинности реализуемых брендов, честности торгового персонала и достоверности 
предоставляемой покупателям информации. Если компания способна на создание своего собственного позитивного имиджа и 
последовательно внедряет его, то клиенты в будущем наверняка станут ярыми сторонниками и приверженцами этого бренда. Это будет 
настоящим чувством дружбы или даже любви, которое гораздо сильнее рациональных рекламных призывов. Все это гарантирует активную 
вовлеченность клиента в процесс покупки и длительную связь с компанией. 

Таким образом, проведенный анализ поведения потребителей позволил выявить следующие особенности и тенденции: 
эмоциональная связь с семейными ценностями и историей, вовлеченность потребителя в проблемы экологии, приверженность к 
натуральной и естественной продукции, обращение к духовности, стремление  к замещению жестокой реальности виртуальным миром, 
упрощение и стандартизация приобретения товаров и услуг, кроме того, в связи с развитием сети Интернет появились новые типы 
потребителей – «про-потребитель» и «транс-потребитель». 
 
РЕЗЮМЕ 
Розглянуто основні фактори, що визначають поведінку споживача та проаналізовано тенденції щодо розвитку купівельного попиту на 
ринку споживчих товарів  
Ключові слова: споживча поведінка, купівельний попит, ринок споживчих товарів 
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Рассмотрены основные факторы, определяющие поведение потребителя и проанализированы тенденции развития покупательского спроса 
на рынке потребительских товаров   
Ключевые слова: потребительское поведение, покупательный спрос, рынок потребительских товаров 
SUMMARY 
Basic factors, determining the conduct of user and progress of purchaser demand trends are analysed at the market of consumer goods, are considered 
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З розвитком і закріпленням правового статусу людини, як найвищої цінності, виникає питання щодо забезпечення прав індивіда в 

кожній галузі суспільного життя.  
У системі заходів відносно поліпшення соціальної, правової захищеності громадян важливе місце посідає забезпечення можливості 

одержання необхідної, своєчасної та якісної медичної допомоги відповідно до вимог національного законодавства та міжнародного права. 
В ст.49 Конституції України визначено, що «кожен  має  право  на  охорону  здоров'я,  медичну допомогу та медичне страхування» [1].  
Тобто, одним зі шляхів реалізації права громадян на медичну допомогу є надання можливості громадянам користуватися правом на 
медичне страхування. Проблеми права на медичне страхування висвітлювали в своїх працях такі науковці, як М.Александров, С.Буряк, 
В.Стеценко, О.Рогова, І.Гуменюк, В.Пашков, Д.Карамишев, Г.Волощук, Т.Яковлева, С.Антонов, М.Носков та інші. Але  в роботах 
науковців недостатньо розкрити шляхи впровадження в Україні  медичного страхування, та вирішення питань гарантованого захисту 
здоров’я населення і надання якісної медичної допомоги. 

Метою даної роботи є дослідження правових засад впровадження в Україні обов’язкового медичного страхування та забезпечення 
права на якісну медичну допомогу громадян. 

Об’єктом дослідження є нормативно-правове забезпечення медичного страхування в Україні та  шляхів впровадження 
обов’язкового медичного страхування населення України. 

Основна частина. Ситуація, що склалася в Україні у сфері охорони здоров'я громадян, потребує вжиття невідкладних заходів, 
спрямованих на підвищення  рівня захисту прав громадян, на отримання гарантованої медичної допомоги.  

Рівень медичного обслуговування населення країни зараз не влаштовує ні населення, ні самих медичних працівників. Сфера 
охорони здоров’я практично не реформувалась і залишилась неефективною системою медичної допомоги населенню. Це стосується 
структури управління галуззю, правового забезпечення, фінансування, підготовки працівників, мережі лікувально-профілактичних закладів. 
Разом з тим, за роки незалежності спостерігається поява нових форм медичного обслуговування населення, наприклад, широке 
впровадження приватних клінік, інституту сімейного лікаря, розвинута система платних медичних послуг, що мають право надавати 
державні установи, медичне страхування та інш. Однак, поява нових, так званих, “ринкових” форм медичного обслуговування населення, 
не торкається корінної зміни самої системи охорони здоров’я, не може конкурувати з державною системою по масштабах діяльності, є 
фінансово недоступною для переважної більшості міського населення, а для сільського – ще й фізично недоступна.  

Тобто одне з основних протиріч, що стосується системи охорони здоров’я в Україні, полягає в несумісності сучасних і більш 
ефективних форм надання медичної допомоги населенню і державної системи охорони здоров’я, яка залишилась адміністративною. Це 
протиріччя зумовлює такі недоліки медичного обслуговування населення, як надання неякісної медичної допомоги, відсутність 
відповідальності медичних працівників, корупція в медичній сфері, фінансова недоступність якісних медичних послуг для більшості 
населення. Як наслідок, - це погіршення здоров’я населення всіх вікових груп, скорочення життя людини.  

Єдиним шляхом для вирішення цієї проблеми є надання населенню правового і фінансового забезпечення необхідних медичних 
послуг, і правовий захист населення від неякісної або недостатньої медичної допомоги.  

Важливе значення у зв'язку із цим має розробка і впровадження системи загального обов'язкового державного медичного 
страхування, яка забезпечила б право кожного громадянина на одержання гарантованої і якісної медичної допомоги.  

Особисте страхування в усьому світі - один з найбільш дієвих інструментів вирішення соціальних проблем. Основна мета  
медичного страхування - це гарантувати громадянам (застрахованим особам) при виникненні страхового випадку оплату вартості медичної 
допомоги (медичних послуг) за рахунок коштів страхових резервів, а також фінансування профілактичних заходів. Досвід західних країн 
показує, що напрямки вирішення цієї проблеми можуть бути різні. Вони відрізняються структурою джерел фінансування охорони здоров'я 
й організацією надання медичних послуг [2]. 

У різних країнах питання про співіснування базових державних і приватних систем вирішується по-різному. В Естонії, наприклад, 
медичне страхування введено в 1992 році як єдиний соціальний внесок. У таких країнах, як Франція, Німеччина, Канада, Нідерланди, 
введено обов’язкове медичне страхування. У Швеції та Ізраїлі — добровільне медичне страхування за винятком обов’язкового для окремих 
професій.  

У Німеччині діє децентралізована система страхування через лікарняні каси ще з 1883 року. В основі страхування — рівень доходів 
населення. З 2009 року планується реформування системи охорони здоров’я, яка передбачає високу якість медичної допомоги тим, хто 
застрахований, утворення фонду вирівнювання, що збиратиме всі внески з подальшим розподілом між лікарняними касами, яких вже 
нараховується в країні 240. Так, у Німеччині передбачена можливість виходу певної категорії населення із державної системи та її участь у 
приватному страхуванні за умови контролю держави за його якістю. У Франції державна система не забезпечує повного відшкодування 
вартості лікування, що спонукає населення брати участь у приватному страхуванні. У Великій Британії поряд із тим, що все населення 
застраховане державою, у випадках, коли державна система не влаштовує громадян, з метою поліпшення обслуговування вони мають змогу 
взяти участь у приватному страхуванні. 

В Україні з прийняттям закону “Про страхування” у  07.03.1996р. почала розвиватися система медичного страхування населення. З 
кожним роком зростає кількість страхових компаній, які надають послуги з медичного страхування.  

За даними Державної комісії з регулювання ринка фінансових послуг (Держфінпослуг) наприкінці 2008 року в Україні 
зареєстровано та діяло 469 страхових компаній. Наприкінці березня 2009 року ця кількість вже складала 477 компаній, з них страхову 
діяльність, не пов'язану зі страхуванням життя здійснюють, 402 страхові компанії. 

                                                           
© Злобін І.В., Терованесов А.М., 2010 
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Динаміка зміни кількості страхових компаній відображена на графіку (рис.1). 
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Рис.1. Динаміка зміни кількості страхових компаній в Україні 
 

В зв'язку з відсутністю законодавчої бази щодо впровадження загальнообов'язкового медичного страхування, лікувально-
профілактичні заклади співпрацюють зі страховими компаніями як юридичні особи, які надають медичні послуги застрахованим особам за 
договорами добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров'я, страхування на випадок захворювання, страхування 
медичних витрат) або від нещасного випадку. 

Але державна політика у сфері медичного страхування населення є недостатньо активною, що унеможливлює розгляд страхової 
галузі як інституту соціального захисту населення. 

Ще одна проблема, яка постає перед державою, - питання, що стосується добровільного і обов’язкового страхування, доцільності 
застосовування того чи іншого виду страхування в Україні. 

З одного боку, добровільна форма медичного страхування передбачає надання страхувальникові (застрахованому) ширшого права 
вибору лікарів-спеціалістів, а також установ для отримання необхідної допомоги; поліпшене утримання у стаціонарі, лікувально-
відновлювальній установі; збільшений за строками післялікарняний патронаж та догляд на дому і т. ін. Тобто громадянин користується 
своїм конституційним правом на медичне страхування. Поява добровільної форми медичного страхування зумовлена тим, що обсяг послуг 
й умови надання медичної допомоги за програмами обов'язкового медичного страхування обмежені. Таким чином суспільство забезпечує 
виконання норм законодавства, яке стосується медичного страхування[3]. 

З іншого боку, досвід зарубіжних країн показує недоліки добровільного медичного страхування, а саме: охоплення страхуванням 
нечисленних видів медичної допомоги; жорсткий відбір страхувальників за критерієм імовірності здійснення виплат; залежність обсягу 
медичної допомоги від платоспроможності клієнта або фінансового становища роботодавця.  

Що стосується обов'язкового медичного страхування, то така форма використовується, як правило, у тих країнах, де переважне 
значення має суспільна охорона здоров'я. Медичне страхування, яке провадиться в обов'язковій формі, набуває рис соціального 
страхування, оскільки порядок його проведення визначається законодавством. Обов'язкова форма страхування координується державними 
структурами. Страхові платежі, сплачувані громадянами та юридичними особами, мають форму податку. Обов'язкове медичне страхування 
перебуває під жорстким контролем держави і є безприбутковим. Ця форма організації страхового фонду дає змогу планувати медичну 
допомогу завдяки тому, що надходження коштів до страхового фонду характеризується стабільністю. 

Обов’язкове медичне страхування базується на принципах загальності, державності, некомерційності. Принцип загальності полягає 
в тому, що всі громадяни незалежно від статі, віку, стану здоров'я, місця проживання, рівня особистого доходу мають право на одержання 
медичних послуг. Принцип державності означає, що кошти обов'язкового медичного страхування — це державна власність. Держава 
забезпечує сталість системи обов'язкового медичного страхування і є безпосереднім страхувальником для непрацюючої частини населення 
(наприклад, пенсіонерів). Некомерційний характер обов'язкового медичного страхування базується на тому, що його здійснення і прибуток 
— це несумісні речі. Прибуток від проведення обов'язкового медичного страхування є джерелом поповнення фінансових резервів системи 
такого страхування і не може бути засобом збагачення[4]. 

Система обов'язкового медичного страхування зобов'язує страхувальників укладати відповідні договори із страховиками, згідно з 
якими застраховані мають право на одержання медичних послуг, перелік і обсяг яких установлюється програмами обов'язкового медичного 
страхування, у медичних установах, включених до системи обов'язкового медичного страхування.  

Обов'язкове медичне страхування охоплює практично все населення і задовольняє основні першочергові потреби, але воно не може 
охопити весь обсяг ризиків. Тому незадоволений страховий інтерес реалізується організацією добровільного медичного страхування.  

Добровільне медичне страхування є доповненням до обов'язкового. У рамках добровільного медичного страхування 
передбачається оплата медичних послуг понад програму обов'язкового медичного страхування. Добровільне медичне страхування має на 
меті забезпечити страхувальникові (застрахованому) гарантії повної або часткової компенсації страховиком додаткових витрат, пов'язаних 
із зверненням до медичної установи за послугою, яка надається згідно з програмою добровільного медичного страхування. Програми 
добровільного медичного страхування передбачають заходи, які розширюють можливості й поліпшують умови надання профілактичної, 
лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги населенню. До цієї роботи через систему добровільного медичного страхування 
вдається залучати кваліфіковані медичні кадри, підвищуючи якість медичних послуг. 

Введення в Україні обов’язкового державного медичного страхування забезпечить громадянам України рівні можливості в 
отриманні медичної та лікувальної допомоги, що надається за рахунок коштів обов’язкового медичного страхування в обсягах і на умовах, 
що відповідають програмам обов’язкового медичного страхування. Необхідно встановити мінімум допомоги (послуг), що гарантується 
державою по системі обов’язкового медичного страхування як галузі соціального страхування. Для одних громадян гарантований мінімум 
буде оптимальним, що задовольняє основні життєві потреби та формує почуття захищеності, для інших – мають бути потрібні інші види 
страхування, що будуть забезпечувати потреби та запити особистості. 

Запропонована схема страхування загалом буде відповідати конституційним положенням щодо безоплатної медичної допомоги, 
якщо передбачити зміні в податковому законодавстві і обов’язковий страховий медичний внесок співвіднести з податками фізичних осіб. 
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Розвинута мережа лікувально-профілактичних закладів не дозволяє в повній мірі проводити швидко її реформування для переходу 
на страхову медицину, але потребує в майбутньому закону про обов’язкове медичне страхування використовувати всі переваги існуючої 
медичної системи з метою її поліпшення і удосконалення.    

Пацієнт має право знати — скільки за нього заплатили і які послуги при цьому він одержить. Страхова медицина розв’язує питання 
доступності медичних послуг для широких верств населення, фінансування наукових досліджень, підготовку медичних кадрів, витрати на 
матеріально-технічну базу лікувально-профілактичних закладів, автотранспорт та інші потреби. 

Для вирішення вищенаведених  та багатьох інших проблем необхідно розробити державну програму медичного страхування 
населення, та прийняти необхідні законодавчі акти, які б дозволили реалізувати права застрахованих осіб на отримання медичної допомоги 
належної якості, контролювати обґрунтованість та ефективність наданих медичних послуг. 

Розвиток системи медичного страхування в Україні вимагає для своєї реалізації істотного вдосконалення нормативно-методичної 
бази. Робота в цьому напрямку може відбуватися поетапно, поєднуючи зусилля всіх зацікавлених структур: органів державної влади, 
страхових організацій та медичних установ. 

Необхідним вважається також проведення ряду заходів організаційного характеру, у тому числі, прийняття нормативно-правових 
актів, які б забезпечили рішення наступних найбільш важливих проблем:  

1. Забезпечення конкурентного середовища на ринку медичних послуг у разі прийняття законодавчих актів з питань обов‘язкового 
соціального медичного страхування. 

2. Створення умов розвитку добровільного медичного страхування в якості ефективного доповнення до обов‘язкового соціального 
медичного страхування, яке б забезпечувало покриття витрат за надання медичної допомоги, понад або в межах обсягу і рівня, визначених 
програмами обов‘язкового соціального медичного страхування. 

3. Здійснення оподаткування сукупного доходу громадян у разі отримання страхових виплат за договорами добровільного 
медичного страхування відповідно до бази та ставок, які передбачені до обов‘язкового соціального медичного страхування. 

4. Посилення зацікавленості роботодавців у турботі про збереження здоров'я своїх працівників шляхом встановлення економічних 
стимулів щодо коштів, які направлятимуться підприємствами на добровільне медичне страхування. 

5. Створення умов для найбільш повного задоволення потреб населення в одержанні доступної і високоякісної медичної допомоги. 
6. Підвищення фінансового стану працівників медичних установ.  

 
РЕЗЮМЕ 
В роботі висвітлені правові проблеми впровадження в Україні обов’язкового медичного страхування та шляхи іх вирішення. Запропонована 
модель загальнообов’язкового страхування, дослідженні питання її впровадження на основі досвіду розвинутих країн світу.  
Ключові слова: страхування, медичне страхування, правове забезпечення медичного страхування, права людини, охорона здоров’я. 
РЕЗЮМЕ 
В работе освещенны правовые проблемы введения в Украине обязательного медицинского страхования и пути их решения. Предложена 
модель обязательного страхования, исследованы вопросы ее внедрения на основе опыта развитых стран мира. 
Ключевые слова: страхование, медицинское страхование, правовое обеспечение медицинского страхования, права человека, 
здравоохранение . 
SUMMARY 
The article is devoted to law problems of  introduction in Ukraine compulsory medical insurance and the decision’s ways of them. It proposed model 
of compulsory medical insurance, questions of introduction it based  on the experience  countries with high life’s level was investigated.    
Keywords: insurance, medical insurance, legal maintenance of medical insurance, human rights, public health services.  
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 Постановка проблемы. Для предпринимательской деятельности в сфере услуг в большинстве случаев характерна высокая 
степень конкуренции. Под конкуренцией понимается соперничество между отдельными юридическими или физическими лицами 
(конкурентами), заинтересованными в достижении одной и той же цели на одном сегменте рынка. С точки зрения предприятия такой целью 
является максимизация прибыли за счет завоевания предпочтений потребителя [1, с. 36]. 
 Основой конкурентной стойкости предприятий является стабильная экономическая ситуация в стране и мире. Трудности в 
экономике и кризисные явления серьезно ухудшают динамику развития прежде всего систем обслуживания за счет оттока клиентов, а 
экономические подъемы, напротив, способствуют притоку средств и развитию новых сфер привлечения клиентов. Предприятие сферы 
услуг находятся в тесном взаимодействии с потребителями. Поэтому его конкурентоспособность, финансовая и экономическая стойкость в 
значительной мере зависит от желания и возможности потребителей приобрести услугу, уровень оказания которой удовлетворяет их 
потребности, вызывает доверие и уверенность в справедливости соотношения «цена – качество» услуги. 
 Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы выработки маркетинговых решений в управленческих отношениях 
туристского предприятия, которым посвящено большое количество научных трудов [1, 2, 3, 4], опять приобрели достаточно большую 
значимость в кризисные времена и нуждаются в дополнительных исследованиях.  
 Так, в [1] авторы развивают категорию конкурентного потенциала и его составляющих применительно к туристскому 
предприятию. 
 Ф. Котлер [2, с. 148 – 149] пишет: «раньше специалисты по маркетингу утверждали, что самым важным в их работе является 
умение найти клиентов. …Сегодня деятели рынка единодушно утверждают, что сохранение и развитие отношений с клиентом является 
самой важной стороной их работы. Компания тратит огромные средства на то, чтобы завоевать своего клиента, а конкуренты изо всех сил 
стараются переманить его к себе. Лишившись покупателя, фирма теряет гораздо больше, чем убытки от несовершенной им очередной 
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покупки. …Стоимость привлечения нового покупателя в 5 раз превышает ту сумму, которая потребуется для того, чтобы удовлетворить все 
нужды уже имеющегося». 
 В [3, с. 200] авторы утверждают следующее: «что касается раздела отраслевых и территориальных рынков деловых услуг, то 
здесь следует обратить внимание, что данный процесс происходит, как правило, спонтанно на основе размежевания ниш и сегментов 
рынка, а не как результат монополистического сговора. Естественный (не управляемый) раздел рынка возможен и неизбежен потому, что 
продуценты деловых услуг отличаются (к счастью / несчастью) различной степенью адаптации к различным рыночным условиям. Прямое 
следствие этого – приходится оперировать на тех сегментах целевого рынка, искать те ниши, в которых сервисная структура имеет больше 
шансов использовать свои конкурентные преимущества. 
 Целью работы является поиск направлений усовершенствования конкурентоспособной деятельности предприятия сферы услуг 
на принципах маркетингового менеджмента и концепции стойкого функционирования экономических систем, а также акцентирование 
внимания на минимизации издержек в условиях кризиса на проекты по модернизации работы с клиентами. Это, главным образом, касается 
пересмотра отношений с потребителями услуг таким образом, чтобы он в лице учреждения видел надежного партнера. Ведь в сфере услуг 
ничто не стоит так дешево продуценту и не ценится так дорого потребителем, как вежливость и внимание к потребностям последнего. 
 Изложение основного материала исследования. Современное коммерческое предприятие, особенно то, которое предоставляет 
услуги, является динамической системой, в которой переплетаются различные интересы (экономические, социальные, культурные, личные 
и др.) ее владельцев и клиентов. В сложных условиях макросреды, в которых находится Украина, такое предприятие может быть успешным 
и конкурентоспособным, если оно, прежде всего, клиентоориентированное, то есть, потребитель всегда находит понимание, поддержку и 
реализацию своих нужд, требований и потребностей. 
 Фундаментальным понятием конкурентоспособности системы является категория стойкости. С точки зрения основоположника 
развития кибернетики в Украине В. М. Глушкова, понятие стойкости определяется как «свойство системы возвращаться к первичному 
состоянию после прекращения действия внешнего возмущения, то есть способность системы стремиться с разных начальных состояний до 
некоторого равновесного (стационарного) состояния» [4].  
 Дадим понятие модели стойкости предприятия услуг на основе обеспечения качественного обслуживания клиентов, которое 
описывается следующей совокупностью параметров [6]: 
 

                                   БП = {Un, S, Tn, W },                                          (1) 
 

где Un  – комплекс потенциальных услуг; 
        S   – стоимость услуги; 
       Tn  – технологии обслуживания клиента; 
       W  – правовые и маркетинговые условия обслуживания, определенные в договоре с клиентом. 
 Не все параметры (1) в одинаковой степени интересуют клиента. Ценностью обслуживания для клиента является цена услуги S и 
условия договора W. Именно они вызывают заинтересованность клиента, побуждают его обратиться к тому или другому учреждению. 
Комплекс же потенциальных услуг Un и технологии обслуживания Tn, в первую очередь, находятся в центре внимания производителей, а 
затем, после получения услуги, могут быть оценены потребителем как соответствующие или не соответствующие его требованиям. 
Уровень качества обслуживания должен соответствовать цене. Но вежливость, внимание и высокая культура общения не требуют никаких 
материальных затрат, не занимают много времени и усилий, однако определяют в значительной степени показатель уровня качества 
обслуживания клиентоориентированного предприятия. 
 Дадим перечень факторов, присущих современному клиентоориентированному предприятию услуг: 
 1. Наличие клиентской политики на конкретный период, в которой должны быть определены целевые задания, приоритеты, 
источники средств по формированию целевой клиентской базы. Клиентская политика включает стратегические и тактические задания в 
работе с потребителями, обоснованые методы и приемы ведения этой работы, приоритеты, объемы необходимых ресурсов для их 
выполнения. 
 2. Эффективная работа подразделений (менеджеров), которые профессионально занимаются работой с потребителями 
(формирование клиентских отношений, оценка качества обслуживания, информационно-аналитическая работа с новыми клиентами и 
приверженцами фирмы, модернизация услуг или разработка новых, объемы продаж и др.).  
 3. Наличие разработанных и действующих технологий работы с клиентами на основных рабочих местах, постоянный 
мониторинг конкурентности этих технологий, их коррекция с учетом рыночных новаций.  
 4. Проведение постоянной оценки качества обслуживания клиентов, анализ всех их замечаний и предложений, создания 
постоянно действующей системы опросов клиентов до и после продажи турпродукта. Современные клиентоориентированные предприятия 
услуг вводят интегральные показатели оценки эффективности работы по качеству обслуживания клиентов. 
 5. Обеспечение реальных прав клиента отвечает современным тенденциям развития бизнеса, существенно влияет на уровень 
клиентских отношений, повышает имидж предприятия и его руководства.  
 6. Реализация коммуникаций с клиентами – это развитие их лояльности. Полезны издания бюллетеней для клиентов, развитие 
интернет- и любых других видов коммуникаций. 
 7. Сегментация клиентской базы. Умение работать профессионально с каждым из сегментов клиентской базы позволяет вести 
разговор о создании современной системы клиентоориентированной работы.  
 8. Обеспечение клиентов достоверным консультированием, информационным обеспечением, юридическим и медицинским 
сопровождением, другими формами поддержки – важно в формировании лояльности клиента. 
 9. Наличие корпоративной клиентской культуры, в том числе обеспечение постоянной работы по учебе сотрудников, разработка 
стандартов обслуживания на рабочих местах, проведение внутренних рейтингов менеджеров, работающих с клиентами, организация 
выявления степени удовлетворенности клиентов, борьба с переадресациями просьб клиентов и ряд других действий в данном направлении.  
 10. Действия по развитию имиджа предприятия услуг как клиентоориентированного. 
 Наличие вышеперечисленных факторов – необходимое условие успешной работы систем обслуживания со своими клиентами. В 
конкурентных условиях в сфере услуг особенно возрастает ценность завоевания клиента как источника экономической стойкости 
предприятия, его прибыльности и конкурентоспособности. Все бизнес-процессы и процедуры должны быть подчинены единственной цели 
– удовлетворению потребностей клиента. Развитие сферы услуг идет в направлении применения современных технологий маркетинг-
менеджмента [1, 2., 3], персонифицированном взаимодействии с клиентами [5] в соответствии с их спросом.  
 На рис. 1 приведена развернутая модель формирования спроса на услуги. Модель демонстрирует принципиальные возможности 
влияния на спрос с помощью коммуникационных инструментов. Кроме очевидной возможности формирования внешних детерминантов и 
стимулов, связанных с услугой-продуктом (реклама, паблик рилейшнз), необходимо учитывать и другие аспекты. На спрос можно косвенно 
воздействовать через изменение внутренних детерминантов и стимулов (ценностей, эмоций и др.). Необходимо также учитывать и 
возможные преграды в формировании спроса. Внешними барьерами являются нехватка ресурсов (денежных средств, информации, 
транспортных возможностей и др.) Внутренние барьеры связаны с предубеждениями, культурным уровнем, моральными принципами и т.д. 
Их изменение предполагает вмешательство во внутреннюю (психологическую) сферу человека. 
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Рис.1. Модель формирования спроса на услуги 

На рис.2 раскрыты детерминанты спроса.  
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Рис.2. Детерминанты спроса и маркетинговые воздействия 

 Спрос является производной потребностей (первичная причина) и действия внешних по отношению к покупателю факторов, 
активизирующих и стимулирующих его или наоборот. Контролируемость этих факторов рассматривается относительно возможностей 
предприятия. В некоторых случаях предприятие может влиять на неконтролируемые факторы (экономические, законодательные нормы). 
Необходимость полнее использовать ресурсы предприятия в виде клиентоориентированного фактора, способного удерживать уровень 
спроса в кризисных условиях и развивать его в стабильной экономической ситуации является современной философией маркетингового 
мышления. Изучение подобной информации необходимо для того, чтобы выработать тактику и стратегию поведения предприятия на рынке 
по предложению клиентоориентированного продукта по схеме (авторская): спрос → предложение → управление товарной политикой → 
управление товаром → создание потребительской ценности товара→ восприятие потребителя как ценности → управление спросом. 
Следовательно, маркетинг-менеджмент превращается в науку управления спросом потребителя. 
 Ф. Котлер [2, с. 37 – 40] обозначил три уровня маркетинговой деятельности в борьбе за клиента: маркетинг реагирования, 
предвосхищающий и формирующий запросы. 
 Маркетинг реагирования – это выявление и удовлетворение потребностей потребителя, т.е. способность определить потребности 
клиента и найти реальное решение. 
 Предвосхищающий маркетинг – это умение определить, как латентная (скрытая, невыявленная) потребность станет реальной. 
Предвосхищающий маркетинг более рискован, чем маркетинг реагирования; компания может выйти на рынок слишком рано, или слишком 
поздно, или создать продукт, который не найдет спроса. 
 Маркетинг, формирующий запросы – самый рискованный, предназначенный предлагать услуги, о которых никто не просил и 
часто даже не предполагал о их существовании. 
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 Принципиальное отличие вышеперечисленных видов маркетинговой деятельности в следующем: маркетинг реагирования – 
влекомый рынком, маркетинг предвосхищающий и формирующий запросы – влекущий рынок за собой. 
 Можно предположить, что конкурентоустойчивая деятельность предприятия сферы услуг на принципах маркетингового 
менеджмента и оптимизации издержек в условиях кризиса на проекты по модернизации работы с клиентами в настоящем, направленная на 
получение выгоды в будущем, должна быть связана не столько с маркетингом реагирования, сколько с предвосхищающим маркетингом. 
Только при таком подходе к формированию маркетинг-менеджмента предприятие сферы услуг выйдет из кризисных явлений более 
сильным в конкурентном отношении.  
Выводы. 
 1. Цена на турпродукт должна соответствовать уровню качества обслуживания, что обеспечивает соблюдение принципа 
стойкости и конкурентного соответствия рыночным условиям клиентоориентирован-ного предприятия. 
 2. Перечень факторов, присущих современному клиентоориентиро-ванному предприятию услуг определяет уровень 
удовлетворенности потребителя качеством обслуживания. 
 3. В конкурентных условиях в сфере услуг особенно возрастает ценность завоевания клиента как источника экономической 
стойкости предприятия, его прибыльности и конкурентоспособности. 
 4. Современная философия маркетингового мышления предполагает предложение клиентоориентированного продукта по схеме 
(авторская): спрос → предложение → управление товарной политикой → управление товаром → создание потребительской ценности 
товара→ восприятие потребителя как ценности → управление спросом.  
 5. Метаморфоза в маркетинговом мышлении, когда ценность завоевания клиента становится менее важным фактором, чем 
восприятие потребителя как ценности становится ключевой позицией клиентоориентированного управления конкурентоспособностью 
предприятия сферы услуг. 
 6. Конкурентоустойчивая деятельность предприятия сферы услуг на принципах маркетингового менеджмента и оптимизации 
издержек в условиях кризиса на проекты по модернизации работы с клиентами в настоящем, направленная на получение выгоды в 
будущем, должна быть связана не столько с маркетингом реагирования, сколько с предвосхищающим маркетингом. 
 
РЕЗЮМЕ 
Рассмотрены актуальные в современных условиях кризисных явлений вопросы управления стойкой конкурентоспособностью предприятий 
сферы услуг на основе реализации клиентоориентированного фактора путем их качественного обслуживания, совершенствования 
деятельности на принципах маркетинг-менеджмента, позволяющих развивать маркетинг взаимоотношений.. 
Ключевые слова: клиентоориентированное обслуживание, маркетинговые принципы, предприятие сферы услуг, факторы спроса. 
РЕЗЮМЕ 
Розглянуті актуальні в сучасних умовах кризових явищ питання управління стійкою конкурентоспроможністю підприємств сфери послуг 
на основі реалізації клиентоориєнтованого чинника шляхом їх якісного обслуговування, вдосконалення діяльності на принципах 
маркетинг-менеджменту, що дозволяють розвивати маркетинг взаємовідносин. 
Ключові слова: клієнтоориєнтоване обслуговування, маркетингові принципи, підприємство сфери послуг, чинники попиту. 
SUMMARY 
The actual are considered in the modern terms of the crisis phenomena  management’s questions the proof competitiveness of service’s enterprises on 
the basis of realization of clients trust factor by their high-quality service, perfection of activity on marketig - menegment principles,  that allowing to 
develop marketing of mutual relations. 
Keywords: service of the clients, marketing principles, enterprise of service business, factors of demand. 
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БАНКІВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС КРИЗИ 
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О.Є. Сачли, бакалавр спеціальності «Менеджмент організацій» ДонНУ ⋅  

 
Постановка проблеми. Конкурентоспроможність банків України значно знизилася через вплив багатьох факторів, тому доля 

проблемних кредитів в Україні неухильно зростає, негативно впливаючи на банківський сектор економіки України в цілому.  
Значущість проблеми полягає в тому, що після світової фінансово-економічної кризи конкурентоспроможність банків України 

знизилася за рахунок таких факторів: зовнішній та внутрішній негативний вплив, зниження платоспроможності українських підприємств, 
втрата довіри у зарубіжних партнерів, втрата довіри населення до банків країни, інвестування українських підприємств з офшорних зон, 
рейдерство, зростання частки проблемних кредитів.  

Метою статті є визначення факторів, які негативно впливають на конкурентоспроможність банків України та розробка 
рекомендацій для подолання наслідків кризи у банківському секторі економіки України. 

Основна частина. В цілому, до 1 вересня 2009 року в Україні діяли 184 банка з 198 зареєстрованих (12 банків - у стадії 
ліквідації). На 1 вересня 2009 року негативний фінансовий результат за системою банків України склав 20,5 млрд. грн., - це пов'язано з 
наступним зростанням витрат вищими темпами порівняно з прибутками [1]. 

Загальна кількість діючих в країні банків з іноземним капіталом виросла на два - до 53 банків. Кількість банків зі 100% -м 
іноземним капіталом не змінилася - працює 17 таких фінансових установ [2]. 

В той же час, прибутки банків за 8 місяців 2009 року порівняно з відповідним періодом минулого року виросли на 41,9% і склали 
96,5 млрд. грн. Витрати банків за 8 місяців в 2009 році порівняно з відповідним періодом минулого року виросли на 88,9% і склали 117 
млрд грн. За попередніми даними за 8 місяців 2009 року негативне сальдо діяльності банків України склало 20,5 млрд. грн. [3, 4]. 

В табл. 1.1. представлено рейтинг першої групи банків України на жовтень 2009р. Рейтинг складено за такими показниками: 
фінансовий результат, рентабельність капіталу, рентабельність активів. Розглянемо стан першої групи банків країни відносно таких 
показників: фінансовий результат, рентабельність капіталу, рентабельність активів: 

Таблиця 1. 

                                                           
© Логпчова О.В., Сачли О.Є., 2010 
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Рейтинг першої групи банків України на жовтень 2009р. * 

№ п.п Банк 
Фінансовий 

результат, млн. грн. 
Рентабельність капіталу, 

% 
Рентабельність активів, 

% 
1 ОЩАДБАНК 936.44 5.629761 1.580721 
2 ПРИВАТБАНК 450.07 4.320343 0.557120 
3 УКРСОЦБАНК 80.58 1.157718 0.178372 
4 УКРЕКСIМБАНК 17.82 0.146525 0.030050 
5 БРОКБIЗНЕСБАНК 9.21 0.397083 0.062632 
6 ВТБ БАНК 0.26 0.005302 0.000917 
7 АЛЬФА-БАНК -56.51 -1.136868 -0.195324 
8 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ -198.43 -8.328999 -1.130647 
9 ФОРУМ -364.91 -11.365205 -1.904170 

10 ПУМБ -535.36 -17.990534 -3.125447 
11 СВЕДБАНК -831.18 -39.823512 -5.793136 
12 ОТП БАНК -967.72 -25.830539 -3.223748 
13 НАДРА -1049.93 -60.412922 -3.983108 
14 УКРСИББАНК -1145.55 -17.242722 -2.264755 
15 УКРГАЗБАНК -1555.26 -50.981501 -5.793136 
16 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ -1625.55 -23.323040 -2.876556 
17 УКРПРОМБАНК -5306.14 155.993620 -60.380825 

*Складено за матеріалами [5] 
За даними табл. 1 збитковими є десять з сімнадцяти найбільших банків України. Проблемними виявилися не лише ті банки, в які 

ввели тимчасові адміністрації, але навіть цілком стійкі структури, на яких НБУ не концентрував пильної уваги. Головною причиною 
збитковості таких банків стали кредитні неповернення. Усім цим банкам через неповернення кредитів довелося активно формувати резерви 
під цю заборгованість. 

Клієнти є визначальними для банківської установи. Остаточний вибір клієнтом конкретної банківської установи залежить від 
рівня довіри до неї. Співпраця неможлива, коли між сторонами немає довіри [6]. Довіра громадян України до банківської системи на даний 
момент є катастрофічно низькою. Станом на лютий 2009 року 79,6% населення не довіряло жодному банку і ще 5,3% респондентів вагалося 
з відповіддю [7]. Функціонування банківської системи держави є неможливим, якщо четверо з п’яти громадян не довіряють жодному банку, 
і, як наслідок, не будуть в подальшому співпрацювати з ними. Проблема посилюється тим, що в Україні дуже низький рівень розкриття 
інформації щодо банківських установ. Лише 48% інформації щодо діяльності банку та його фінансовий стану є досяжним громадськості, 
проте в банках Західної Європи та США цей середній рівень сягає 70% [8]. 

Про зниження конкурентоспроможності банківського сектору економіки України свідчать рейтинги банківських установ та 
суверенний рейтинг держави, встановлені міжнародними рейтинговими агентствами. В лютому 2009 міжнародне рейтингове агентство 
Standard & Poor’s знизило довгостроковий і короткостроковий суверенні валютні рейтинги України до "ССС+/С" з "B/В", рейтинги в 
національній валюті – до "В-/С" з "В+/В", прогноз рейтингів – на "негативний". Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило 
довгостроковий рейтинг України за зобов’язаннями в іноземній і національній валюті на одну позицію – до "В" з "В+". Водночас рейтинг за 
національною шкалою знижений до "uaВВВ" з "uАА+" [9]. 

Прогнози фахівців відносно зростання кредитної заборгованості вказують на можливість зростання збитків банків відразу до 10-
15 млрд грн. В обов'язковому порядку збільшиться кількість проблемних банків, до яких НБУ буде вимушений ввести тимчасових 
адміністраторів. Потребуватимуть тимчасового адміністрування від 5 до 15 фінустанов [10]. 

Протягом 2008 р. темп приросту активів банків уповільнився до 41,9%, балансового капіталу - до 44,2%, кредитного портфеля - 
до 49,9%, регулятивного капіталу - до 48,6%, сальдо від результатів фінансової діяльності - до 11,8%. З початку 2008 р. загальний обсяг 
проблемних кредитів банків зріс у 2,4 рази. Приріст депозитів банківської системи уповільнився до 27,7%, приріст кредитів - зменшився до 
71,9%. З метою підвищення ліквідності банківської системі у жовтні-листопаді 2008 р. НБУ надав кредитів рефінансування на загальну 
суму близько 74,7 млрд. грн. Найбільший обсяг рефінансування отримали такі банки (табл. 2). У зв’язку з цими мірами у НБУ практично не 
лишилося резервів у 2009 році [11]. 

Для підтримки банківської системи НБУ ввів заборону на дострокове повернення строкових депозитів. Комерційним банкам 
рекомендовано: 

- здійснювати заходи із забезпечення позитивної динаміки зростання депозитів з метою недопущення дострокового зняття коштів 
вкладниками;  

- банкам дозволено видавати кредити лише в обсягах погашення раніше виданих позик;  
- внесено зміни до нормативно-правових актів НБУ в частині встановлення мінімального розміру регулятивного капіталу в сумі 

10 млн. євро - для банків, що створюються, і поетапного збільшення до цієї суми розміру регулятивного капіталу діючих банків;  
- затверджено Методичні рекомендації щодо планування в банках заходів на випадок непередбачуваних обставин. 

Таблиця 2. 
Обсяги рефінансування НБУ українських банків у 2008р. 

 Назва банку Обсяги рефінансування, млрд. грн. 
1. „Надра" 7,1 
2. „Промінвестбанк" 5,85 
3. „Ощадбанк" 4,6 
4. „Приватбанк Дніпро" 3,4 
5. „Фінанси і кредит" 2,7 
6. „Укрпромбанк" 1,3 
7. „Фінансова ініціатива" 1,3 
8. „Укргазбанк" 1,2 

Криза недовіри населення до банківських структур і політичної сфери неухильно зростає. Проте  рівень концентрації 
банківського бізнесу в Україні дуже великий. Українські банки потребують значних джерел ресурсів та технологічних інновацій.  

Причини економічної кризи в Україні представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Причини економічної кризи в Україні. 

Наслідки економічної кризи в Україні: зниження зовнішньоторговельного сальдо; зростання індексу споживчих цін; відсутність 
стабільності курсу валют; зниження інвестицій в економіку країни; зростання безробіття; пониження рівня дані населення; підвищення 
рівня злочинності; втрата довіри громадян; позика засобів в МВФ і ін. [12, 9]. 

Для подолання кризи слід: 
- послідовно боротися з інфляцією. Способи боротьби з інфляцією: державне адміністрування цін; ревальвація гривни; відміна 

імпортних мит па продукти харчування; продовольчі інтервенції; стимулювання сільського господарства і тваринництва; масштабна 
модернізація промисловості, нарощування темпів зростання виробництва. У сьогоднішніх умовах для збереження високої інфляції немає 
об'єктивних підстав, за винятком неефективного використання бюджетних коштів і монополізації більшості галузей економіки, що 
зберігається; 

- укріплювати фінансову і банківську системи, стимулюючи консолідацію банків, розвиваючи систему гарантування 
міжбанківських кредитів для пожвавлення ринку міжбанківського кредитування і відмінивши практику необґрунтованих преференцій для 
держбанків і законодавчо обмеживши маржу при кредитуванні підприємств і громадян. Провести ретельний аудит банків аудиторськими 
організаціями, найманими і оплачуваними наглядовими органами; 

- продовжувати вливання безпосередньо в банківську сферу. можливо, шляхом дотації коштом держави виплати по іпотечним 
кредитам. Ввести систему страхування на випадок втрати роботи для звільнених по скороченню штатів або у зв'язку з реорганізацією 
фірми; 

- реалізувати активну антимонопольну політику, визнавши, що розвиток української економіки неможливий при тій мірі її 
монополізації, яка нав'язана діями держави. Розробити і ввести прозору систему торгів за визначенням підрядчиків і постачальників товарів 
і послуг для потреб держави і компаній; 

- прийняти новий Податковий кодекс з новим розподіленням податкових надходжень, скоротити і спростити режим видачі ліцензій 
і дозволів на підприємницьку діяльність; 

- скоротити витрати держбюджету в 2010 р. в першу чергу за рахунок витрат на державне управління. Ввести на 2010 рр. повний 
мораторій на підвищення їх доходів; 

- розробити та реалізувати Національну програму підвищення конкурентоспроможності національної економіки, спрямовану на 
розвиток науки, освіти, сучасної інфраструктури; 

- створення інформаційно-організаційно-управлінських структур, антикризових центрів на регіональних рівнях, а так само 
створення потужних аналітичних центрів; 

- розробити програму щодо підвищення активізації іноземного інвестування в рамках підготовки до Євро-2012. 
Стабілізуючим чинником є той факт, що найбільші українські банки належать фінансовим інститутам різних європейських країн, 

тому вірогідність того, що проблеми виникнуть у всіх цих країнах одночасно - мінімальна. Об'єктивно, ситуація в економіці України - 
складна. У цій ситуації багато чого залежить від того, чи зможуть ефективно і погоджено працювати всі гілки влади та центральні її органи. 
Якщо політики правильно реагуватимуть на ці ризики, тоді немає жодних підстав, щоб ситуація вийшла з-під контролю. Потрібно боротися 
з інфляцією, уважно стежити за діяльністю банків і відновлювати політичну стабільність [13]. 

Можливість поглиблення кризи у банківському секторі пов’язана з ризиками, які виникнуть у зв'язку зі значною присутністю 
іноземного капіталу у банківському секторі України (материнські компанії, які уже зіткнулись з кризою ліквідності, не зможуть 
забезпечити вітчизняним банкам достатнього фінансування та прийнятних термінів погашення зобов'язань). Недостатність ресурсів 
призведе до зростання відсоткових ставок як за кредитами, так і за депозитами, подальшого відтоку коштів з банківської системи, 
банкрутства банків. У цих умовах зможуть зберегти стабільність дочірні компанії потужних іноземних банків, державні банки ("Ощадбанк" 
і "Укрексімбанк"), а також фінансові установи, що входять до складу крупних ФПГ із стабільним притоком валюти [11]. 

Висновок. В статті розглянуто вплив таких чинників на банківський сектор економіки України як: втрата довіри населення до банків 
країни зростання частки проблемних кредитів, на розвиток та конкурентоспроможність банків, та окреслений взаємозв’язок економічної 
кризи в Україні та фінансового сектору. Встановлено, що частка проблемних банківських кредитів негативно впливає на 
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конкурентоспроможність вітчизняних банків та зростає в середньому на 12% щомісяця. Виявлено, що часткове покриття строкових 
депозитів банківських кредитів загрожує стабільній роботі банку, проте в умовах кризи є реалією роботи банківських установ. 

Для зниження впливу цих факторів рекомендовано: стабілізувати політичну ситуацію в країні, боротися й уповільнювати 
монополізацію банківської сфери країни, боротися з рейдерством, створювати умови для прискореного розвитку своїх фінансових установ, 
забезпечувати фінансову підтримку малих банків, боротися з безробіттям, запобігати росту цін на споживчі товари, необхідно відновити 
довіру населення до національної грошової одиниці України, сприяти росту добробуту громадян. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті досліджено проблему зниження конкурентоспроможності банків України. Виділено фактори, які мають негативний вплив на 
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Ключевые слова: конкурентоспособность банков, банковский сектор, мировой экономический кризис 
SUMMARY 
This paper studied the problem of declining competitiveness of the banks in Ukraine. There are four factors that have a negative impact on 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 
 
Лысый А. Ф., канд. экон. наук., проф., директор Азовского морского института Одесской национальной морской академии ⋅  

 
В настоящее время уровень развития транспортной системы Украины не в полной мере отвечает потребностям национальной 

экономики. При этом морская отрасль находится в наиболее сложном состоянии: около 90 % грузопотока в украинских портах 
обслуживают не украинские, а иностранные суда, а сами порты требуют модернизации технологического процесса и увеличения грузовой 
базы. Как отмечается в транспортной стратегии Украины, сегодняшние объемные, экономические и качественные характеристики морского 
транспорта и его инфраструктуры не позволяют в полной мере решать стоящие перед ней задачи [1]. 

Инвестиции в транспортный комплекс являются не только катализатором развития всех отраслей экономики и регионов страны, но 
и положительно влияют на уровень и качество жизни населения. 

Проблемой является выбор стратегических направлений инвестирования, определение целесообразности и степени участия 
государства в инвестиционных процессах, определение четких критериев и разработки конкретных организационно-экономических 
моделей функционирования составных частей транспортной инфраструктуры, что будет способствовать привлечению инвестиций, в том 
числе иностранных, в отрасль. 

Отсутствие необходимых ресурсов и инвестиций в транспортную структуру по расчетам Всемирного банка снижают темпы роста 
экономики в долгосрочной перспективе в среднем на 1 – 3 %. Для перехода транспортной системы Украины на новый качественный 
уровень, объем инвестиций должен находиться в пределах 4 – 5 % от ВВП.  

Цель данной работы – определение путей повышения инвестиционной привлекательности морского транспорта. 
Можно выделить следующие основные экономические особенности хозяйственной деятельности морского транспорта, которые 

оказывают влияние на инвестиционные процессы: 
− масштабность инвестиционных проектов, требующих существенных финансовых ресурсов; 
− высокая капиталоемкость; 
− большой срок износа транспортных средств и объектов инфраструктуры; 
− сравнительно невысокая рентабельность; 
− регулирование тарифов на услуги транспортных предприятий в законодательстве и правовых актах. 
Рост инвестиций на морском транспорте и изменение их структуры в сторону увеличения частных инвестиций может быть 

обеспечен в результате повышения его инвестиционной привлекательности. 
На основе анализа последних достижений и публикаций отечественных и зарубежных авторов [2 – 4] и по результатам 

проведенных исследований можно определить структурную схему регулирования инвестиционной привлекательности морской отрасли 
(рис. 1). 

                                                           
© Лысый А.Ф., 2010 
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Рис. 1 – Структурная схема формирования инвестиционной привлекательности морской отрасли. 
 
Инвестиционная привлекательность отрасли как экономическая категория отражает совокупность факторов, формирующих 

условия инвестирования и влияющих на эффективность вложения капитала и риски инвесторов. 
Инвестиционная активность отражает результаты и динамику инвестиционных процессов, является индикатором состояния 

инвестиционной деятельности и непосредственно зависит от инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков, оказывая обратное 
воздействие на их уровень и динамику. 

Инвестиционный потенциал отражает наличие ресурсов и условий, необходимых для инвестиционной деятельности, в 
определенный момент времени. Его необходимо рассматривать как совокупность частных потенциалов: общеэкономического, 
законодательного, организационного, инфраструктурного, маркетингового, производственного, инновационного, трудового, финансового в 
их диалектической взаимосвязи. Приращение инвестиционного потенциала является главным фактором роста инвестиционной 
привлекательности. 

Уровень инвестиционного риска зависит от сложившихся условий для инвестирования и наличия ресурсов (инвестиционный 
потенциал), а также от инвестиционной активности и характеристик реализуемых инвестиционных проектов, в свою очередь, воздействуя 
на них. 

Для эффективного управления инвестиционными процессами в отрасли на основе грамотной инвестиционной политики 
необходима научно обоснованная методика экономической оценки инвестиционной привлекательности водного транспорта. Она строится 
на следующих принципах: 

− сравнительной оценки; 
− модульного построения интегрального показателя инвестиционной привлекательности; 
− оценки и анализа динамики показателей инвестиционной привлекательности; 
− доступности информации. 
Базовым является принцип сравнительной оценки уровня инвестиционной привлекательности морского и речного транспорта на 

основе сравнения индекса их инвестиционной привлекательности с индексами инвестиционной привлекательности других видов 
транспорта и сравниваемых отраслей за анализируемый период с использованием информационного массива статистических показателей. 

Модульный принцип построения интегрального показателя оценки инвестиционной привлекательности морского и речного 
транспорта предполагает расчет частных индексов инвестиционной активности и инвестиционного потенциала, а также оценку 
инвестиционных рисков на основе формирования системы показателей, адекватно отражающих структурные составляющие 
инвестиционной привлекательности. 

Третий принцип подразумевает дополнение расчета статистических показателей инвестиционной привлекательности анализом их 
динамики для определенных периодов времени. Это позволяет оценить характер инвестиционных процессов и идентифицировать фазу 
инвестиционного цикла для формирования эффективной инвестиционно-финансовой стратегии развития морского и речного транспорта. 

Принцип доступности информации означает, что оценка инвестиционной привлекательности водного транспорта проводится при 
использовании информационной базы, сформированной на основе официальных данных органов государственной статистики и 
профильных органов управления промышленности и транспорта. 

На основе сформулированных методических принципов можно выделить группу статических и динамических показателей 
инвестиционной активности видов транспорта и других отраслей (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели инвестиционной активности 

Наименование показателя Целевое значение 

Объем инвестиции в основной капитал отрасли Мах 

Темп роста отраслевых инвестиций в основной капитал Мах 

Объем чистых инвестиций в отрасль Мах 

Коэффициент обновления основных фондов отрасли Мах 

 
Предложенная система показателей отражает объем и динамику валовых и чистых инвестиции, а также процессы обновления 

основных фондов. 
Инвестиционный потенциал отрасли является совокупностью частных инвестиционных потенциалов и может оцениваться с 

помощью следующей системы показателей (табл. 2). 
Предложенная система показателей позволяет оценить наличие отдельных видов ресурсов и эффективность их использования; 

условия инвестирования, определяемые состоянием экономики, национальным законодательством и отраслевой конъюнктурой. 
Количественная оценка инвестиционных рисков основывается на методе анализа чувствительности. 

Далее с помощью метода многомерного сравнения, основанного на методе эвклидовых расстояний, рассчитываются интегральные 
показатели для видов транспорта и других отраслей: индекс инвестиционного потенциала (Ij

ИП) и индекс инвестиционной активности (Ij
ИА) 

по следующим формулам: 
 

                                              
22

2
2
1 ... njjj

ИП
j xxхI +++= ,                                                  (1) 

где jx1 , mjj xx ...2
2  – нормированные значения показателей инвестиционного потенциала для j-й отрасли. 

Инвестиционная привлекательность морской отрасли 

Инвестиционный 
потенциал в отрасли 

Инвестиционная 
активность в отрасли

Инвестиционные риски в отрасли 

Эффективность инвестиционных 
проектов (программ) 

Риски инвестиционных проектов (программ)
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Если нормирование осуществляется по максимальному значению показателя, то 

                                                   
ij

ij
ij a

a
x

max
= ,                                                              (2) 

 
где аy – значение i-го показателя инвестиционного потенциала для j-й отрасли (i=1,n; j =1,m). 
 

Таблица 2  
Показатели инвестиционного потенциала [3] 

 
Частный инвестиционный 

потенциал отрасли Наименование показателя Целевое значение 

рейтинг инвестиционной привлекательности страны (для 
иностранного инвестора) Мах 

Общеэкономический рейтинг инвестиционной привлекательности региона (если 
требуется) Мах 

Законодательный уровень отраслевой налоговой нагрузки Min 
доступность долгосрочных кредитов (разность между 
рентабельностью активов и ценой долгосрочного кредита) Мах 

Инфраструктурный объем эмиссии акций (облигаций) предприятий отрасли; доходность 
акций (облигаций) предприятий отрасли Мах 

доходы отрасли Мах 
темпы роста отраслевых доходов Мах Маркетинговый 
степень влияния инфляции на отраслевые тарифы Мах 
коэффициент годности основных фондов Мах Производственный фондоотдача Мах 

Инновационный доля современного оборудования в общей стоимости основных 
фондов Мах 

Трудовой средняя заработная плата Мах 
сальдированный финансовый результат Мах 
рентабельность основных фондов, рентабельность проданных 
товаров (работ, услуг), рентабельность собственного капитала, 
чистые активы предприятий отрасли 

Мах 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами 
коэффициент текущей ликвидности 

Финансовый 

коэффициент автономии 

соответствие 
нормативным 
значениям 

 
Если нормирование осуществляется по минимальному значению, то 
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где у1j, у2j…уkj – нормированные значения показателей инвестиционной активности для j-й отрасли, процедура нормирования 

которых аналогична нормированию показателей инвестиционного потенциала. 
 
На основе полученных индексов определяются интегральные индексы инвестиционной привлекательности j-й отрасли: 
 

           
ИА
j

ИП
j

ПИр
j III += .                                                       (5) 

 
Затем оцениваются отраслевые инвестиционные риски с использованием метода анализа чувствительности. Для оценки 

инвестиционных рисков рассчитываются относительные изменения индекса инвестиционной привлекательности j-й отрасли при 
одинаковом относительном изменении исследуемого параметра Р по формуле: 
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где α – заданное относительное изменение параметра Р, %. 
 
На последнем этапе определяется рейтинг инвестиционной привлекательности морского и речного транспорта и анализируется 

динамика инвестиционных процессов, выявляются перспективы и факторы повышения их инвестиционной привлекательности. 
На основании выполненного анализа сущности инвестиционной привлекательности отрасли и ее структурных элементов, а также 

предложенной методики количественной оценки можно сформулировать некоторые направления ее повышения. Важнейшим направлением 
повышения инвестиционной привлекательности порта является реализация эффективной, научно обоснованной инвестиционной политики 
государства. Государство, являющееся в силу объективных причин важнейшим участником экономических отношений в транспортном 
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секторе, имеет возможность влиять на инвестиционную привлекательность водного транспорта, осуществляя прямые инвестиции, 
используя современные организационно-экономические механизмы, инструменты кредитной политики в виде компенсации процентных 
ставок по кредитам. Это позволит повысить доходность реализуемых инвестиционных проектов и снизить риски частных инвесторов, 
увеличить инвестиционную активность и инвестиционный потенциал морского транспорта.  

Инвестирование бюджетных средств на морском транспорте в настоящее время осуществляется в рамках соответствующих 
программ на период до 2015 года [5]. 

Одним из современных организационных механизмов стимулирования инвестиционной деятельности на основе баланса интересов 
государства и бизнеса является государственно-частное партнерство (Public Private Partnership). Реализация возможностей механизма 
государственно-частного партнерства для финансирования развития морского транспорта Украины является огромным резервом 
повышения его инвестиционной привлекательности. 

Многие проекты на транспорте реализуются с поддержкой правительства или международных кредитных организаций. Анализ 
расчетов, на основе данных Всемирного банка, показывает, что на транспорте примерно 13 % проектов поддерживаются бюджетом [6].  

Формы бюджетной поддержки могут быть следующими: 
− фиксированные периодические платежи на покрытие разницы между доходами и расходами; 
− фиксированные платежи на погашение некоторых текущих издержек по проекту; 
− фиксированные платежи на покрытие всех или части инвестиционных затрат по проекту; 
− фиксированные платежи на покрытие части инвестиционных затрат и текущих издержек по проекту. 
Именно использование бюджетных средств при реализации концессионных соглашений явилось главной причиной значительного 

увеличения притока частного капитала в инфраструктуру транспорта в 2005-2007 гг. Наибольшую поддержку правительство оказывает при 
строительстве автомобильных дорог – примерно 22 % проектов реализуются с использованием бюджетных средств, наименьшую – при 
строительстве морских портов, меньше двух процентов от всего количества проектов, реализуемых с использованием механизма 
концессии. Хотя строительство и реконструкция морских портов и терминалов в основном проводится без поддержки бюджета, 
большинство проектов не предусматривают обязательства концессионера перед бюджетом, то есть эти проекты реализуются без 
концессионной платы (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Обязательства концессионера перед концедентом по проектам строительства морских портов и терминалов в 1990-2007 гг. [7]. 
Концессионное соглашение, кол-во 

Регион с нулевыми 
обязательствами 
перед концедентом 

с обязательствами 
перед концедентом всего 

Восточная Азия и Тихоокеанский регион, 
в том числе Китай 

73 13 86 

Европа и Центральная Азия 9 4 13 

Латинская Америка и Карибские острова 52 41 93 

Средний Восток и Северная Африка 15 0 15 

Южная Азия 25 2 27 

Северная Африка 13 24 37 

Всего (%) 187 (69 %) 84 (31 %) 271 (100 %) 

 
Расчеты, проведенные на основе данных Всемирного банка, показали, что при строительстве морских портов и терминалов 

концессионная плата составляет 1 % от всех инвестиций в активы по проекту, при реконструкции морских портов и терминалов – 39 %. 
В настоящее время в Украине нет механизмов правового регулирования концессионных соглашений, не разработан 

методологический подход к экономической оценке использования концессионных соглашений на морском транспорте. 
Для решения этих проблем необходимы, в первую очередь, принципы бюджетных отношений с концессионерами, в соответствии с 

которым проект можно реализовать: 
− с поддержкой бюджета; 
− без поддержки бюджета и без концессионной платы; 
− с концессионной платой. 
Таким образом, можно сделать выводы, что отсутствие эффективных механизмов правового и бюджетного регулирования 

использования концессионных соглашений на водном транспорте существенно снижает его инвестиционную привлекательность для 
частного инвестора. Разработка этих механизмов с учетом мирового опыта использования концессионных соглашений на водном 
транспорте позволит снизить бюджетные расходы, привлечь частного инвестора, повысить стабильность инвестиционных процессов в 
отрасли. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглянуті шляхи підвищення інвестиційної привабливості морського транспорту. Визначені основні економічні особливості 
господарської діяльності морського транспорту, які впливають на інвестиційні процеси. 
Ключові слова: морський транспорт, інвестиційна привабливість, інфраструктура, ресурси, рентабельність, структурна схема. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены пути повышения инвестиционной привлекательности морского транспорта. Определены основные экономические 
особенности хозяйственной деятельности морского транспорта, которые оказывают влияние на инвестиционные процессы. 
Ключевые слова: морской транспорт, инвестиционная привлекательность, инфраструктура, ресурсы, рентабельность, структурная схема. 
SUMMARY 
The ways of increase of investment attractiveness of marine transport are considered in the article. The basic economic features of economic activity 
of marine transport are certain, which have influence on the processes of investments. 
Keywords: marine transport, investment attractiveness, infrastructure, resources, profitability, flow diagram. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ДЛЯ ПРОЕКТІВ ТОВАРНИХ ІННОВАЦІЙ 

 
О.О. Міцура, к.е.н., асистент каф. маркетингу Сумського державного університету ⋅  

 
Постановка проблеми. Зважаючи на той факт, що сучасним підприємствам доводиться працювати в умовах надгнучкого ринку, 

складно прогнозованої поведінки споживачів інноваційної продукції, постійного тиску конкурентного середовища, з урахуванням 
особливостей асортиментної політики самих підприємств, їх схильності до проведення інноваційної діяльності, обмеженості ринку 
доступних інвестиційних ресурсів та підвищеного ступеня ризику впровадження товарних інновацій, питання інвестиційного забезпечення 
товарної інноваційної політики є багатоплановим та зазвичай достатньо складним. Проекти товарних інновацій зазвичай розраховані на 
кілька років, вимагають великої підготовчої роботи й інвестицій, які на відміну від торгівельно-закупівельних операцій почнуть приносити 
віддачу далеко не відразу. У цьому контексті важливого значення для обґрунтованого прийняття управлінських рішень набуває проблема 
достовірності прогнозних розрахунків та адекватності підходів до визначення розміру майбутніх відтоків та надходжень грошових коштів в 
залежності від умов реалізації проектів товарних інновацій. Особливістю останніх є неможливість використання для процесу 
прогнозування даних попередніх періодів та проектів. Саме це і зумовлює необхідність більш виваженого підходу до розрахунку розміру 
грошових потоків за проектами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями оцінки економічної ефективності проектів загалом та зокрема підходів до 
визначення грошових потоків займалось багато науковців як іноземних так і вітчизняних, серед них слід відзначити роботи Бланка І.А. [1], 
Брігхема Є.Ф.[2], Бочарова В.В., Віленського П.Л.[3],  
Завліна П.Н.[4, 5], Казанцева А.К.[5], Коссова В.В. та Ліпсіца І.В.[6], Лівшица В.Н.[3], Савчука В.П., Смоляка С.О.[3,7-9] та інших. 

Також великий внесок у розвиток теорії й практики оцінки ефективності інвестиційних проектів, елементи яких є ключовими для 
даного дослідження, внесли Ю.В. Богатин, В.Н. Бурков, А.В. Воронцовський, М.В. Грачова, В.А. Долятовський, В.В. Ковальов, В.Д. 
Шапіро, А.Г. Шахназаров і ін. Серед іноземних учених, чиї роботи визначили сучасну теорію й практику оцінки ефективності 
інвестиційних проектів у країнах з ринковою економікою слід відзначити Г.Александера, Дж. Бейлі, Г. Бірмана, Ф.Блека, Р.Брейлі, 
М.Бреннана, Л.Гапенскі, А.Діксіта, Дж.Кокса, С.Майерса, Г.Марковіца, С.Мейсона, В.Мергрейба, У.Шарпа, С.Шмідта і ін.  

Виділення невирішеної проблеми. Праці зазначених науковців створюють підґрунтя для аналізу та оцінки економічної 
ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності, створюють математичний та організаційний базис для прийняття обґрунтованих 
інвестиційних та проектних рішень управлінським апаратом. Але майже всі вони в якості ключової проблеми розглядають альтернативні 
підходи до розрахунку результуючого показника ефективності проекту та критеріїв прийняття управлінського рішення стосовно проекту. 
Визначальним для даного дослідження є той факт, що майже всі існуючи підходи до оцінки економічної доцільності реалізації проекту 
товарної інновації будуються на використанні грошових потоків, що визначають суму надходжень від реалізації проекту ( +

iCF ) та суму 

відтоку грошових коштів для реалізації цього проекту ( −
iCF ). Іншими словами, потоки +

iCF  та −
iCF  формують інформаційну базу для 

розрахунку ефективності інноваційного проекту, що структуровано може бути представлена у вигляді балансової динамічної моделі 
грошових потоків портфелю товарних інновацій.  

Що ж до самих потоків, то майже всі дослідження гуртуються навколо питання складових, що мають бути враховані при 
розрахунку їх величини, та методів їх урахування, а також часового обліку. Але на нашу думку, іншим суттєвим моментом є необхідність 
врахування факторів, що створюють умови для непередбаченого коливання розміру потоків інвестиційних коштів та зумовлюють їх 
ймовірнісний характер для проектів товарних інновацій, що не можуть бути враховані у нормі дисконтування (як це розглядається деякими 
вченими [6, 8, 10]) та не знаходить ґрунтовного висвітлення у наукових працях. У сучасній практиці господарювання невизначеність, що 
притаманна інноваційним проектам, обліковується за допомогою методів аналізу чутливості проекту, аналізу сценаріїв та імітаційного 
моделювання (методом Монте-Карло)[11]. Але жоден з них не надає можливості кількісно оцінити ступінь впливу того чи іншого фактору 
на розмір коливання величини грошового потоку. 

Мета наукової статті. Метою даного дослідження є розробка методичного підходу для визначення розміру грошових потоків для 
проектів товарних інновацій з використанням методів багатофакторної оцінки. 

Результати дослідження.  
Зазвичай балансова динамічна модель будується відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності IAS і складається з 

трьох розділів, що повинні враховувати грошові потоки за такими видами діяльності підприємства: 
1 операційна діяльність – основна діяльність підприємства: виробництво продукції, надання послуг та/або продаж товарів (у цьому 

розділі відбиватимуться всі надходження (доходи) та відрахування (видатки) безпосередньо пов’язані з діяльністю підприємства); 
2 фінансова діяльність – операції по залученню та поверненню капіталу (отримання та погашення позик і процентних виплат по ним, 

залучення інвестицій, збільшення капіталу, виплата дивідендів, розміщення цінних паперів); 
3 інвестиційна діяльність – операції з придбання активів та їх реалізації (тут повинні відображатися всі надходження та відрахування 

пов’язані з придбанням та продажем виробничих, фінансових, інвестиційних активів). 
У таблицях 1 та 2 представлені всі основні статті балансової моделі згруповані за розділами. 
Для кожного окремого проекту формується власна динамічна балансова модель залежно від умов його реалізації. 

Таблиця 1 
Формування додатних потоків інвестиційних коштів 

Вид діяльності Джерела надходження коштів від реалізації проекту ( +CF ) 

Операційна діяльність - дохід від реалізації інноваційної продукції; 
- інші позареалізаційні доходи 

Фінансова діяльність - грошові надходження від емісії акції або інших цінних паперів; 
- грошові надходження від кредитів та позик; 
- грошові надходження від інвестицій; 
- грошові надходження від цільового і державного фінансування; 
- грошові надходження від розширення уставного капіталу 

Інвестиційна діяльність - доходи від реалізації майна (верстатів, устаткування, меблів, офісної техніки, будівель та 
споруд) й фінансових, інвестиційних і інших нематеріальних активів 

Таблиця 2 
Формування від’ємних потоків інвестиційних коштів 

                                                           
© Мыцура О.О., 2010 
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Вид діяльності Видатки на реалізацію проекту ( −CF ) 

Операційна діяльність - заробітна плата; 
- податки та нарахування на заробітну плату; 
- сировина та матеріали; 
- орендні платежі; 
- накладні витрати; 
- електроенергія, опалення та вода; 
- бюджет маркетингу; 
- податкові виплати 

Фінансова діяльність - процентні виплати по кредитам та позикам; 
- виплата дивідендів; 
- повернення кредитів, позик і інвестиційних коштів; 
- лізингові платежі 

Інвестиційна діяльність - придбання та монтаж верстатів і устаткування; 
- придбання будівель та споруд, ремонт приміщень; 
- придбання офісних меблів та оргтехніки; 
- придбання фінансових та інвестиційних активів 

 
Однак, при розрахунку суми грошових потоків для проектів товарних інновацій, особа, що приймає рішення, завжди спирається на 

дані, що є прогнозними. Особливість саме інноваційних проектів, складається в тому, що достовірно спрогнозувати суму вкладень та 
надходжень – завдання достатньо складне, оскільки спиратись на досвід минулих періодів або ж аналогічних проектів не є можливим за 
таких умов. 

Величина інвестиційних потоків залежить від певних чинників, які нами пропонується групувати за такими ознаками [12]:  
1 група суб’єктивних чинників, що характеризують проект товарної інновації (F1): ступінь розроблення та обґрунтованості 

проектів товарних інновацій, ступінь відповідності поставлених проектних завдань стратегічним цілям підприємства-
інноватора, умови сертифікації та стандартизації товарної інновації, умови ліцензування тощо; 

2 група суб’єктивних чинників, що характеризують підприємство-інноватора та його внутрішнє середовище (F2): потенціал 
інноваційного розвитку,  фінансово-економічний стан, організаційно-економічна структура, інфраструктура підприємства, 
психологічний клімат тощо; 

3  група об’єктивних чинників, що характеризують ринкове середовище (F3): попит на окремі товарні інновації, зміна ринкової 
кон’юнктури, конкурентне середовище, діяльність економічних контрагентів підприємства-інноватора тощо;  

4 група об’єктивних чинників, що характеризують макросередовище (F4): зміни у економічному, політичному та соціальному 
середовищі, дії органів влади, інституціональні чинники, форс-мажорні обставини тощо.  

Таким чином, варіювання величини грошових потоків інвестиційних коштів є функцією від зазначених чинників: 
 

ΔСF = f (F1; F2; F3; F4). 
 
Дія виділених груп факторів та можливі непрогнозовані їх зміни визначають необхідність врахування різних сценаріїв розвитку 

подій. Так, наприклад, у [11] та [13] пропонується розглядати три основних сценарії: оптимістичний, нормальний та песимістичний. За 
допомогою врахування можливості справдження того чи іншого варіанту розраховується середньозважене за ймовірностями очікуване 
значення підсумкового результату. 

Основними недоліками цієї методики є суб’єктивність процесу визначення ймовірностей та інтервалу варіації кінцевого результату, 
що базується на використанні узагальнення експертних думок, а також невизначеність сутності самих сценаріїв, що зумовлює 
неможливість зрозуміти, які саме чинники їх формують. Як свідчить практика, зазвичай в якості основного чинника виступає можливість 
економічного спаду, стабілізації чи піднесення, що, нажаль, не враховує особливості створення, реалізації та впровадження самого проекту, 
дію ринкових чинників, потенціал підприємства тощо. 

 Вирішити це проблемне питання можна за допомогою використання табличної моделі багатофакторної оцінки сценаріїв розвитку 
подій. Оцінку пропонується проводити для кожної групи чинників (F1–F4) (табл. 3 – 7).  

Таблиця 3 
Таблична модель багатофакторної оцінки сценаріїв визначення грошових потоків для проекту товарної інновації для групи 1 

Ступінь впливу чинника за періодами 
Номер  Чинники Можливі 

наслідки 1 2 3 ... T 

F1.1 Повне/неповне розроблення 
проекту товарної інновації 

 
)1(

11CFΔ  )2(
11CFΔ  )3(

11CFΔ  ... )(
11

TCFΔ  

F1.2 
Достатнє/недостатнє 
обґрунтування проекту товарної 
інновації 

 
)1(

12CFΔ  )2(
12CFΔ  )3(

12CFΔ  ... )(
12

TCFΔ  

F1.3 

Повна/неповна відповідність 
поставлених проектних завдань 
стратегічним цілям 
підприємства-інноватора 

 

)1(
13CFΔ  )2(

13CFΔ  )3(
13CFΔ  ... )(

13
TCFΔ  

… ... ... ... ... ... ... ... 

F1.N   )1(
1NCFΔ  )2(

1NCFΔ  )3(
1NCFΔ  ... )(

1
T

NCFΔ  

Загальний показник для F1 )1(
1CFΔ  )2(

1CFΔ  )3(
1CFΔ  ... )(

1
TCFΔ  

 

(1) 
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Таблиця 4 
Таблична модель багатофакторної оцінки сценаріїв визначення грошових потоків для проекту товарної інновації для групи 2 

Ступінь впливу чинника за періодами 
Номер Чинники Можливі 

наслідки 1 2 3 ... T 

F2.1 Достатність виробничо-
збутового потенціалу 

 )1(
21CFΔ  )2(

21CFΔ  )3(
21CFΔ  … )(

21
TCFΔ  

F2.2 
Достатність інтелектуального 
потенціалу 

 
)1(

22CFΔ  )2(
22CFΔ  )3(

22CFΔ  … )(
22

TCFΔ  

F2.3 Достатність науково-дослідного 
потенціалу 

 )1(
23CFΔ  )2(

23CFΔ  )3(
23CFΔ  … )(

23
TCFΔ  

Продовження таблиці 4 

Номер Чинники Можливі 
наслідки Ступінь впливу чинника за періодами 

… 
... ... 

... ... ... ... ... 

F2.K 
  )1(

2KCFΔ  )2(
2KCFΔ  )3(

2KCFΔ  … )(
2

T
KCFΔ  

Загальний показник для F2 
)1(

2CFΔ  )2(
2CFΔ  )3(

2CFΔ  ... )(
2

TCFΔ  

 
Таблиця 5 

Таблична модель багатофакторної оцінки сценаріїв визначення грошових потоків для проекту товарної інновації для групи 3 
Ступінь впливу чинника за періодами 

Номер Чинники Можливі 
наслідки 1 2 3 ... T 

F3.1 
Обмежений/ 
необмежений попит на товарну 
інновацію 

 
)1(

31CFΔ  )2(
31CFΔ  )3(

31CFΔ  … )(
31

TCFΔ  

F3.2 

Узгодженість/ 
неузгодженість дій учасників 
інноваційного (інвестиційного) 
процесу 

 
)1(

32CFΔ  )2(
32CFΔ  )3(

32CFΔ  … )(
32

TCFΔ  

F3.3 
Кількість конкурентів на ринку  )1(

33CFΔ  )2(
33CFΔ  )3(

33CFΔ  … )(
33

TCFΔ  

… ... ... ... ... ... ... ... 

F3.L 
  )1(

3LCFΔ  )2(
3LCFΔ  )3(

3LCFΔ  … )(
3

T
LCFΔ  

Загальний показник для F3 
)1(

3CFΔ  )2(
3CFΔ  )3(

3CFΔ  ... )(
3

TCFΔ  

 
Таблиця 6 

Таблична модель багатофакторної оцінки сценаріїв визначення грошових потоків для проекту товарної інновації для групи 4 
Ступінь впливу чинника за періодами 

Номер Чинники Можливі 
наслідки 1 2 3 ... T 

F4.1 
Зміна чинного законодавства у 
певній сфері  

 )1(
41CFΔ  )2(

41CFΔ  )3(
41CFΔ  … )(

41
TCFΔ  

F4.2 
Наявність/відсутність кризових 
явищ в країні (регіоні, галузі, 
світі) 

 
)1(

42CFΔ  )2(
42CFΔ  )3(

42CFΔ  … )(
42

TCFΔ  

F4.3 
Зміна керівного складу країни 
(регіону) 

 )1(
43CFΔ  )2(

43CFΔ  )3(
43CFΔ  … )(

43
TCFΔ  

… 
... ... 

... ... ... ... ... 

F4.S 
  )1(

4SCFΔ  )2(
4SCFΔ  )3(

4SCFΔ  … )(
4

T
SCFΔ  

Загальний показник для F4 
)1(

4CFΔ  )2(
4CFΔ  )3(

4CFΔ  ... )(
4

TCFΔ  
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Таблиця 7 
Розрахунок інтегрального показника сценаріїв визначення грошових потоків для проекту товарної інновації 

Ступінь впливу групи за періодами 
Група чинників (F1–F4) 

1 2 3 ... T 

Група 1 )1(
1CFΔ  )2(

1CFΔ  )3(
1CFΔ  ... )(

1
TCFΔ  

Група 2 )1(
2CFΔ  )2(

2CFΔ  )3(
2CFΔ  ... )(

2
TCFΔ  

Група 3 )1(
3CFΔ  )2(

3CFΔ  )3(
3CFΔ  ... )(

3
TCFΔ  

Група 4 )1(
4CFΔ  )2(

4CFΔ  )3(
4CFΔ  ... )(

4
TCFΔ  

Інтегральний показник 
)1(CFΔ  )2(CFΔ  )3(CFΔ  ... )(TCFΔ  

 
Можливі наслідки визначаються як зменшення або зростання величини надходжень, чи зменшення або зростання розміру відтоків 

грошових коштів. 
Значення ΔСF пропонується вимірювати у частках або процентах до прогнозованого обсягу грошових потоків за незмінних умов 

реалізації проектів товарних інновацій. 
Розрахунок загального показника для кожної окремої групи можна проводити виходячи з таких міркувань: 

1 якщо події є незалежними і дії визначених чинників не пов’язані між собою загальний показник може бути визначено, як суму 
часткових значень ΔСF. Так, наприклад, для першої групи  F1 )1(

1CFΔ  може бути розраховано у такий спосіб: 

∑
=
Δ=Δ

N

n
nCFCF

1

)1(
1

)1(
1 ; 

аналогічним чином проводиться розрахунок для інших трьох груп чинників; 
2 якщо відмічено наявність кореляції між дією чинників, у такому випадку може бути використаний підхід, що базується на 

використанні дерева рішень і правил комбінування коефіцієнтів упевненості за методикою наведеною у [13]. В якості 
коефіцієнтів упевненості пропонується розглядати часткові значення ΔСF. 

Аналогічним є підхід до розрахунку інтегрального показника сценаріїв визначення розмірів варіювання грошових потоків для 
проекту товарної інновації. 

Запропонований підхід дозволяє розглядати різні сценарії формування грошових потоків в залежності від сформованої сукупності 
чинників. Кожен набір чинників формує окремий сценарій, і таких сценаріїв може бути сформовано множину A={aγ}.  

Ймовірність розвитку подій за тим чи іншим сценарієм із множини А (
γaP ) може бути визначена експертним шляхом, оскільки 

використовувати досвід попередніх періодів не є можливим з огляду на інноваційний характер проектів. 
Врахування ймовірностей сценаріїв перебігу подій дозволяє отримати очікуване значення величини надходжень або відтоків 

грошових коштів за такими формулами: 

;)1()(

;)1()(

1

1

γ

γ

γ
γ

γ
γ

a

G

iii

a

G

iii

PCFCFCFE

PCFCFCFE

∑

∑

=

−−−

=

+++

⋅Δ+⋅′=

⋅Δ+⋅′=
 

де )( +
iCFE  – очікуване значення надходжень грошових коштів по проекту і; 

)( −
iCFE  – очікуване значення відтоку грошових коштів по проекту і; 

′+
iCF  – прогнозне значення +CF  і-ого проекту за незмінних умов його реалізації; 

′−
iCF  – прогнозне значення −CF  і-ого проекту за незмінних умов його реалізації; 

+Δ γiCF  – інтегральний показник оцінки варіювання додатних грошових потоків для і-ого проекту товарної інновації за сценарієм γ; 

−Δ γiCF  – інтегральний показник оцінки варіювання від’ємних грошових потоків для і-ого проекту товарної інновації за сценарієм γ. 

 
Висновки та пропозиції. 

У процесі формування асортиментної політики підприємства специфіка інноваційної діяльності передбачає високий ступінь 
невизначеності та схильності до впливу факторів інноваційного ризику, що без застосування механізму визначення,  врахування та 
попередження дії специфічних ризиків, може звести нанівець всі розрахунки. 

Запропонований підхід дозволяє, окрім розрахунку величини коливання грошового потоку, отримати уявлення про ступінь впливу 
тієї чи іншої групи факторів на його розмір, урахувати не тільки ризики самого проекту, а і підприємства, і ринку, і інших зовнішніх 
чинників. Це, в свою чергу, дозволяє скоригувати загальний стратегічний вектор підприємства, узгодити й адаптувати тактичні й 
операційні дії з розробки та впровадження проекту товарної інновації у разі його прийняття до реалізації. 
 
РЕЗЮМЕ 
Статтю присвячено проблемі визначення розміру грошових потоків, що спрямовуються на забезпечення процесу розробки та впровадження 
проектів товарних інновацій на підприємстві, проаналізовано методичні підходи до їх розрахунку. Запропоновано методичний підхід до 
визначення розміру грошових потоків, що базується на використанні методів багатофакторної оцінки можливих сценаріїв. 
Ключові слова: інновації, товарна політика, проект товарної інновації, інвестиції, грошовий потік, грошові надходження, відтік грошових 
коштів.  
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена проблеме определения размера денежных потоков, которые формируются в процессе разработки и внедрения проектов 
товарных инноваций на предприятии, проанализированы методические подходы к их расчету. Предложен методический подход к 
определению размера денежных потоков, который базируется на использовании методов многофакторной оценки возможных сценариев. 

(2) 

(3) 

(4) 
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Ключевые слова: инновации, товарная политика, проект товарной инновации, инвестиции, денежный поток, денежные поступления, отток 
денежных средств. 
SUMMARY 
The article is devoted to a problem of definition of the cash flows’ size, which are formed in the process of working out and introduction of 
commodity innovations projects, methodical approaches to their accounting are analyzed. The methodical approach to definition of the cash flows’ 
size, which bases on use of methods of a multifactorial estimation of possible scenarios is offered. 
Keywords: innovations, commodity policy, commodity innovation project, investments, cash flow, receipts, cash outflow. 
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ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 
А.Г. Музиченко, к.е.н., доцент кафедри «Міжнародна економіка» ДонНУ 
С.С. Єгоренков, Донецький національний університет ⋅  
 

Сучасні ринки цінних паперів є складною динамічною системою, яка постійно зазнає змін і трансформацій. З кінця XX сторіччя на цих ринках 
спостерігаються численні інновації, спричинені інституційними трансформаціями як на міжнародному рівні, так і в окремих країнах. 
Самодостатність фінансового ринку, що яскраво проявилася за останнє десятиріччя, стає основним дестабілізуючим чинником, який сприяє 
виникненню й поширенню криз на глобальному ринку цінних паперів. Фінансовий капітал, відокремлений від реального сектору 
економіки, став надзвичайно мобільним, що спричиняє нестабільність фінансової системи.  

Світова економіка перебуває в процесі відновлення. Після різкого, великомасштабного й синхронного глобального спаду наприкінці  
2008 - початку 2009 року, у більшості країн світу відзначається ріст валового внутрішнього продукту у квартальному вирахуванні, 
відбулося також помітне збільшення обсягу міжнародної торгівлі й промислового виробництва. Світові фондові ринки також 
відновлюються, премії за ризик при запозиченнях знизилися. 

Аналізом та розробкою напрямів виходу країн зі світової фінансової кризи займаються іноземні економісти й вчені, такі як Глазьєв 
С., Полетровіч В., Рейнхарт К., Рогофф К., Тейлор Дж., а також українські вчені: Бобров Є., Геєць В., Дергачова В., Макогон Ю., Мозговий 
О., Орєхова Т. та інші.     

Метою статті є аналіз впливу світової фінансової кризи на розвиток ринку цінних паперів України. 
У другому півріччі 2009 року світова фінансова система продовжувала активно боротися з кризою. Активізували свою діяльність 

міжнародні організації. МВФ у листопаді 2009 року виділив державам більше грошей, ніж за п'ять попередніх років. Були погоджені 
стабілізаційні кредити на загальну суму 41,8 млрд. дол. США для Ісландії, України, Угорщини і Пакистану. Всесвітній банк, з метою 
пом'якшення наслідків кризи для країн, що розвиваються, також планує надати їм до 100 млрд. дол. США.  

Другий квартал 2009 року позначився позитивними макроекономічними показниками та незначною стабілізацією світової економіки. 
Ця стабілізація була результатом дій підприємств з впровадження нової стратегії, переходу на бартерні розрахунки, пошуком нових ринків 
збуту своєї продукції та сприятливої світової кон’юнктури цін на експортні національні товари. Негативні наслідки рецесії у фінансовому 
секторі країн світу дещо призупинилися.  

Подібні тенденції спостерігалися у багатьох країнах світу. Однак позитивні макроекономічні показники США та Європи призвели до 
підвищення фондових індексів розвинених країн (табл. 1).  

Таблиця 1  
Фондові індекси національних ринків у 2-му кварталі 2009 року 

Індекси 01.01.2009 01.03.2009 01.07.2009 Доходність за 2 кв. 
2009 р. 

Доходність 
з початку 2009 р. 

ПФТС (Україна) 301,91 227,34 411,08 80,82% 36,16% 
РТС (Росія) 626,85 689,63 977,94 41,81% 56,01% 

HANG SENG (Китай) 15042,81 13576,02 18 378,73 35,38% 22,18% 
WSE WIG (Польща) 28331,881 21769,85 30688,731 40,97% 8,32% 
DAX (Німеччина) 4973,07 4084,76 4905,44 20,09% -1,36% 
S&P 500 (США) 931,8 797,87 923,33 15,72% -0,91% 

FTSE 100 (Англія) 4638,92 3926,14 4340,71 10,56% -6,43% 
NIKKEI 225 (Японія) 9043,12 8109,53 9939,93 22,57% 9,92% 
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Водночас, зміна настроїв інвесторів на "оптимістичні" призвела до збільшення капіталу на ринках країн, що розвиваються, 
зокрема й України. За 2-й квартал 2009 року індекс ПФТС зріс на 80,82% і склав на кінець кварталу 411,08 пункти. 

До TOP-20 світових індексів-лідерів зростання за підсумками II-го кварталу 2009 р. увійшли індекси таких країн (табл. 2). 
Таблиця 2 

TOP-20 світових індексів-лідерів зростання за підсумками II-го кв. 2009 р. 
Місце  Індекс  Країна  Зростання, % Місце  Індекс  Країна  Зростання, % 

1 PFTS Україна 80,87 11 BOVESPA Бразилія 25,75 
2 KASE Казахстан 56,48 12 MICEX Росія 25,7 
3 BSE 30 Індія 49,29 13 WIG 20 Польща 23,18 
4 BET Румунія 45,07 14 NIKKEI 225 Японія 22,8 
5 ISE 100 Туреччина 43,41 15 PX Чехія 19,81 
6 BUX Угорщина 38,37 16 DAX  Німеччина 17,72 
7 HANG 

SENG 
Гонконг 35,38 17 RIGSE Латвія 16,06 

8 CRO Хорватія 30,66 18 CAC 40 Франція 11,87 
9 SOFIX Болгарія 28,19 19 DJIA США 11,01 
10 CSI 300 Китай 26,27 20 FTSE 100 Велика 

Британія 
8,23 

 
На частку ринку акцій доводиться майже чверть світового ринку капіталу. За станом на 01.01.2008 р. капіталізація світового 

ринку акцій становила 37168,4 млрд. дол. США. 
Не зважаючи на кризу динаміка світового ринку акцій характеризується стрімким зростанням. Якщо в 1970 р. зазначений 

сегмент світового ринку капіталу становив 3% світового валового внутрішнього продукту, то в 1980 р. цей показник виріс майже в чотири 
рази  й склав 12,1%, в 1990 р. він був  дорівнює вже 57,4%,  в 2000 р. - 84,3%, а на початок 2009 р. становив 90,9% (рис. 1). 
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Рис. 1. Індикатори сучасного стану світового ринку капіталу, 01.01.2009р. 

 
За період з 1980 по 2009 рр. капіталізація світового ринку акцій у цілому зросла в 13,6 рази. Не зважаючи на те, що домінуючі 

позиції на фондовому ринку займають розвинені країни, на частку яких доводиться 88,5% усього світового ринку акцій, варто підкреслити 
ріст фондових ринків країн, що розвиваються, а також країн з перехідною економікою, у яких ріст капіталізації ринку акцій склав за 
зазначений період більш ніж 44 рази. 

Аналізуючи процеси світової фінансової кризи необхідно оцінити рух фондових індексів країн із розвинутою економікою й 
економікою, що формується за таким показником як волатильність. Найбільш волатильним із зазначених ринків акцій є український ринок, 
який найбільш схильний до ризиків і ринкових шоків, що характерно для ринків цінних паперів, що формуються. 

У період кризи макроекономічними фінансовими характеристиками стали:  
- жорсткий дефіцит ліквідності банківської системи та загроза банкротства банків;  
- стрімка девальвація національної валюти;  
- обвал фондового ринку України внаслідок масового виходу іноземних портфельних інвесторів з українських активів.  
Україна вдруге, після кризи 90-х років, зіштовхнулася з відсутністю вільного капіталу на ринку, нестачею оборотних коштів та 

падінням купівельної спроможності населення. 
У реальному секторі це позначилося уповільненням економічного зростання та фактичним входженням у рецесію. Індекс 

промислової продукції України у січні 2009 р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року становив 65,9%. Не досягнуто рівня 
виробництва січня 2008р. в усіх основних видах промислової діяльності, крім нафтопереробки 

Найбільшого падіння у зв'язку із світовою фінансовою кризою зазнав біржовий сегмент вітчизняного фондового ринку. 
Головною причиною такого стрімкого зменшення показників організованого ринку, на переконання  Державної Комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (ДКЦПФР), став значний відтік іноземного спекулятивного капіталу з України, який за різними оцінками становив до 30 
млрд. доларів США, та спекулятивна гра на пониження основних учасників біржової торгівлі. 

Український фондовий ринок цінних паперів значно відстає у своєму розвитку як від ринків промислово розвинутих країн, так і 
від ринків держав із перехідною економікою і не відповідає економіці країни. Так, капіталізація фондового ринку в Україні як часка у ВВП 
дорівнює 7,5% і порівняна з аналогічним показником у Латвії (8%) та Словаччині (7%). 

У 2009 році український ринок цінних паперів функціонував в складних умовах, які, в свою чергу, зумовлювали суттєві зміни 
ринкових тенденцій — внаслідок дефіциту ліквідності та нестачі інвестицій відбулось зниження загального обсягу торгів, «перетікання» 
активності з одних секторів біржової торгівлі в інші. Так, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, частка акцій у загальному обсязі 
торгів ПФТС зросла на 22,87%, державних цінних паперів — майже в чотири рази, сектор корпоративних облігацій втратив більше 50%, 
біржова активність в секторах муніципальних облігацій та цінних паперів ІСІ була мінімальною. 
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За даними ДКЦПФР, обсяг торгів на українських торговельних майданчиках за 8 місяців 2009 року скоротився на 36% (з 22,62 
млрд. грн. до 14,45 млрд. грн.) у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року (табл. 3). З початку 2009 року істотно зменшився обсяг 
сектору корпоративних облігацій - якщо в 2008 році він займав 44% обсягу біржового ринку, то в 2009 році - 37,8%. 

Таблиця 3 
Обсяг торгів цінними паперами на біржах України 

Назва біржі Обсяг торгів за 8 міс. 2009 р., грн. % 
ПФТС 7 598 251 337,01 55,60 
УМВБ 1 402 080 282,91 10,26 
УМФБ 1 130 105 972,38 8,27 

Українська біржа 1 038 019 752,95 7,60 
КМФБ 992 399 540,24 7,26 

Перспектива 909 171 292,73 6,65 
ПФБ 256 045 082,24 1,87 

ІННЕКС 204 233 659,19 1,49 
Східно-Європейська фондова біржа 116 526 475,63 0,85 

УФБ 19 657 471,16 0,14 
Всього 13 666 490 866,44 100,00 

 
За результатами торгів на організаторах торгівлі протягом січня-липня 2009 року обсяг виконаних біржових контрактів з цінними 

паперами становив 10,82 млрд. грн., що менше у 2 рази порівняно з даними за аналогічний період 2008 року. 
Найбільші обсяги торгів на ринку цінних паперів за період зафіксовано з акціями (43,99%) та облігаціями підприємств (37,52%). 

З початку серпня 2009 року станом на 27.08.2009 р. обсяг укладених біржових угод з цінними паперами на організаторах торгівлі становив 
2,08 млрд. грн. 

У кризових умовах підприємства переважно розвиваються за рахунок власних ресурсів. Останнім часом у нашій країні 
спостерігається збільшення обсягів випуску акцій. Так, якщо в 2008 р. обсяг випуску акцій, зареєстрованих центральним апаратом 
ДКЦПФР, становив 46,14 млрд. грн., то в 1 півріччі 2009 р. – 27,59 млрд. грн. Водночас обсяг випусків облігацій скорочується. Зокрема, в 
2008 р. обсяг випусків облігацій, зареєстрованих Комісією, становив 31,35 млрд. грн., а за п’ять місяців поточного року – 3,3 млрд. грн. 

Основні тенденції біржової торгівлі у 2009 р.: 
- значне підвищення концентрації торгів (якщо у 2008 р. на ТОП-10 компаній ПФТС припадало 45,10% загального обсягу торгів 

акціями, то за результатами 8 місяців 2009 р. — 71,52%); 
— максимальна концентрація на торгівлі акціями, які включені до бази розрахунку Індексу ПФТС (Найбільша кількість угод з 

початку року укладена з акціями ВАТ «Єнакієвський металургійний завод», ВАТ «Укрнафта», ВАТ «Азовсталь», ВАТ «Алчевський 
металургійний комбінат», ВАТ «Центренерго»); 

— зростання частки акцій у сумарному обсязі торгів ПФТС до 42,55% за рахунок зниження активності у секторах інших цінних 
паперів; 

— зниження активності в секторі корпоративних облігацій (частка сектора КО у загальному обсязі торгів ПФТС скоротилась 
більш ніж в 2 рази — з 46,53% у 2008 р. до 21,07% у січні-серпні 2009 р.) внаслідок погіршення ситуації з виплатами за облігаціями. За 
даними ДКЦПФР, протягом січня-липня 2009 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств зменшився на 62,33% (на 13,54 
млрд. грн.) порівняно з даними за аналогічний період 2008 року. На сьогодні, згідно оцінці експертів, ринок нараховує дефолтів по 
облігаціях на загальну суму 2,90 млрд. грн.; 

— активне використання державних облігацій у якості інструмента фінансування державного бюджету України, що дозволило 
даному сектору вийти на друге після сектору акцій місце у сумарному обсязі торгів ПФТС (35,07%); 

— повернення показника капіталізації Біржового списку ПФТС на рівень жовтня 2008 року — 212,69 млрд. грн. 
Починаючи з березня, після падіння протягом перших місяців 2009 року, Індекс ПФТС, який є головним індикатором стану 

українського ринку акцій, почав «відігравати» втрачені позиції (рис. 2.9). Прямуючи у руслі світових тенденцій, український ринок цінних 
паперів протягом квітня-травня продемонстрував стрімке зростання та за результатами II кварталу 2009 р. став світовим лідером за 
темпами росту. У II кварталі 2009 року Індекс ПФТС збільшився на рекордні 80,87% (з 227,34 до 411,20 пунктів), що, за даними провідного 
міжнародного агентства Bloomberg, дозволило йому випередити індекси, як розвинених країн, так і країн, що розвиваються. Протягом 
квітня Індекс ПФТС зріс на максимальну за всю історію розрахунку цього показника величину — 49,49%. 

Головним завданням подальшого розвитку ринку цінних паперів України в умовах кризи є його насичення реальним товаром – 
цінними паперами, які будуть вільно продаватися і покупатися за прозорості функціонування ринку і захисті інтересів дрібних інвесторів. 
Необхідна оптимізація структури ринку за всіма напрямками: за видами фінансових інструментів; за співвідношенням як між 
організованим і неорганізованим ринками, так і між біржовим та позабіржовим оборотами; за секторами економіки. 

Виходячи з вищесказаного, необхідно відзначити, що відновлення світової економіки носить нерівномірний характер, а умови 
для її стійкого росту все ще нестабільні. У розвинених країнах зберігаються напруженими умови кредитування; багато провідних 
фінансових установ повинні звільнитися від зайвої заборгованості й покращити свої баланси. Збільшення внутрішнього попиту в більшості 
країн залишається нестійким. Підйом у реальному секторі економіки викликаний в основному масивним фінансовим стимулюванням з боку 
урядів багатьох розвинених і  країн, що розвиваються, а також поповненням товарних запасів (які скоротилися під час кризи). У той же час 
споживчий і інвестиційний попит залишаються низькими, тому що безробіття й неповна зайнятість продовжують зростати, а економіка 
більшості країн все ще функціонують на рівні нижче потенційно можливого. 

Незважаючи на триваючу світову кризу, яка з фінансового поступово перейшла і на промисловий сектор, питання пошуку 
фінансування для багатьох компаній сьогодні як ніколи актуальні. І хоча зараз не кращий час для розміщення емітентами своїх цінних 
паперів на світових фондових майданчиках, але для багатьох компаній випуск акцій або облігацій залишається єдиним шансом залучити 
додаткові ресурси й утриматися на плаву. 
 
РЕЗЮМЕ 
У науковій статті розглянуто державні заходи з подолання фінансової кризи в розвинених країнах та країнах, що розвиваються. Проведено 
аналіз відновлення ринку цінних паперів України на сучасному етапі. Визначено основні тенденції подальшого розвитку українського 
фондового ринку. 
Ключові слова. Світова фінансова криза, фондовий ринок, акція, волатильність, фінансові інструменти, цінні папери. 
РЕЗЮМЕ 
В научной статье рассмотрены мероприятия, предложенные государственными органами власти по преодолению финансового кризиса в 
развитых и развивающихся странах. Проведен анализ восстановления рынка ценных бумаг Украины на современном этапе. Определены 
основные тенденции дальнейшего развития украинского фондового рынка. 
Ключевые слова: Мировой финансовый кризис, фондовый рынок, акция, волатильность, финансовые инструменты, ценные бумаги. 
SUMMARY 
In article describes the activities proposed by the public authorities to overcome the financial crisis in developed and developing countries. The 
analysis of the recovery the securities market of Ukraine. The main trends of further development of the Ukrainian stock market. 
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О МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ 
 
Ю.Н. Полшков, к.ф.-м.н., доцент кафедры математики и математических методов в экономике, ДонНУ ⋅  
 

Постановка проблемы. С тех пор, как в 1958 г. был сформулирован и доказан знаменитый принцип максимума Понтрягина, 
математическая теория оптимальных процессов значительно расширила сферу своего воздействия. Эти результаты нашли применение в 
математических методах исследования операций и в теории массового обслуживания. В маркетинговой деятельности речь идёт об 
управлении товарными запасами, процессами производства и сбыта. Применение таких методов помогает совершенствовать связь 
предприятий и фирм с рынком. 

Анализ последних исследований и публикаций. В последние годы наблюдается повышенный интерес к вопросам управления 
товарными запасами в их взаимосвязи с другими показателями фирмы – заказами, транспортными расходами, размером дефицита, прибыли 
и т.д. Этот интерес нашёл своё отражение в статьях, монографиях, учебных изданиях таких учёных, как Зеваков А.М., Петров В.В., 
Радионов Р.А., Радионов А.Р., Рыжиков Ю.И., Стерлигова А.Н., Аникин Б.А., Николайчук В.Е., Carter R.J., Christopher M., Cooper J., Gattona 
J.L. и др. (см. библиографию учебника [1]). 

Формулировка нерешённых проблем. Рассмотрим следующую однотоварную задачу оптимизации. Пусть имеются данные о 
поставках некоторого товара на склад, спросе на данный товар, издержках и условиях его хранения. В качестве единицы измерения 

времени выберем день. Предположим, что к концу ( 1)t − -го дня на складе имеется запас в количестве 1tx −  единиц. Руководствуясь 

спросом, сделана заявка на пополнение запаса товара объёмом th  единиц. Следовательно, запас товара на начало t -го дня будет 

составлять 1t tx h− +  единиц. 

Пусть потребители нуждаются в tS  единицах товара, причём этот объём был зафиксирован в договорах на поставку. Рассмотрим 

следующую картину развития событий. 

Ситуация 1. Если 1t t tx h S− + ≥ , то потребители будут удовлетворены полностью, а остаток 1t t t tx x h S−= + −  переходит 

на следующий ( 1)t + -й день. Пусть c  грн./ед. – это стоимость хранения единицы товара за один день. Тогда издержки по хранению 

запаса прямо пропорциональны объёму и составляют 1( )t t t tcx c x h S−= + − . 

Ситуация 2. Если же потребители не могут быть удовлетворены в полном объёме, т.е. 1t t tx h S− + < , тогда по отношению к 

складу применяются штрафные санкции. Обозначим через k  грн./ед. размер компенсации за недопоставку единицы товара за один день. 

Поэтому размер штрафа, который должен выплатить склад за t -й день, составит 1 1( ) ( )t t t t t tk S x h k x h S− −− − = − + − . 

Как видно, издержки склада ϕ  грн. в t -й день зависят от запаса 1tx − , его пополнения th  и объёма поставки tS . Очевидно, что 

полные издержки могут быть записаны в виде: 

1 1 1( , , ) max{ ( ); ( )}t t t t t t t t tx h S c x h S k x h Sϕ − − −= + − − + − . 

Действительно, если имеет место ситуация 1, то число 1( ) 0t t tc x h S− + − ≥ , а число 1( ) 0t t tk x h S−− + − < . Понятно, 

что максимальным будет неотрицательное число, т.е. 1 1( , , ) ( )t t t t t tx h S c x h Sϕ − −= + − . При ситуации 2 – наоборот 

1( ) 0t t tc x h S− + − < , 1( ) 0t t tk x h S−− + − >  и 1 1( , , ) ( )t t t t t tx h S k x h Sϕ − −= − + − . 

К концу t -го дня запас товара на складе может быть либо 1t t t tx x h S−= + − , либо 0tx = . Поэтому будет справедливым 

соотношение: 

1max{ ;0}t t t tx x h S−= + − . 

Можно взглянуть на вопрос несколько шире и допустить возможность того, что запас может принимать отрицательные значения. 

Ситуация 0tx <  означает дефицит товара и невозможность его поставки потребителю. С точки зрения полных издержек имеем: 

,      0
( ) 0,         0

,    0

t t

t t

t t

cx x
x x

kx x
ϕ

>⎧
⎪= =⎨
⎪− <⎩

 

Предположим, что объём дневного спроса на товар tS  – некоторая непрерывная случайная величина с заданной функцией 

распределения вероятностей 
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( ) { }tF s P S s= < , 

плотность распределения которой является производной от функции распределения, т.е. 
/( ) ( )tf s F S= . 

Т.к. случайная величина tS  входит в функцию издержек, то сами издержки 1( , , )t t tx h Sϕ −  тоже подразумеваются 

случайными. Введём понятие средних полных издержек склада по данному товару, которые зададим математическим ожиданием 

1( , , )t t tM x h Sϕ − . 

Требуется определить объём пополнения дневного запаса th  таким образом, чтобы ожидаемые полные издержки были 

минимальными, т.е. 

1( , , ) mint t tM x h Sϕ − → . 

Такая задача оптимального управления товарными запасами считается классической задачей маркетинга и её постановка 
приводится во многих источниках научной и учебной литературы. Поэтому автор данной статьи умышленно придерживается обозначений 
учебника [2, гл. 25]. 

Цель работы. Начиная с этого абзаца, автор изложит собственную точку зрения на решаемую проблему. Предположение о том, 

что в качестве дневного спроса на товар tS  можно рассматривать типичные непрерывные случайные величины, на наш взгляд, является 

надуманным. Действительно, если объёмы поставок потребителям оговорены в заключённых контрактах, то числовая величина tS  

утрачивает случайный характер. 
Однако полностью отказываться от стохастического подхода, по мнению автора, не стоит. Например, какой-то из потребителей 

обанкротится или возникнет другая причина отказа от поставки. Подобные ситуации могут вносить элементы случайности в построенную 
модель. Наша задача – сформировать адекватную случайную величину, описывающую объём дневного спроса и найти оптимальный объём 
пополнения дневного запаса, минимизирующий издержки. 

Результаты исследования. Допустим, что имеется выборка достаточного объёма n , которая содержит сведения об объёмах 

поставок 1 2{ , ,..., }nS S S S= . Найдём выборочные характеристики – выборочное среднее S , выборочную дисперсию ( )BD S  и 

выборочное среднее квадратическое отклонение ( )B Sσ : 

1

1 n

t
t

S S
n =

= ∑ , 2

1

1( ) ( )
n

B t
t

D S S S
n =

= −∑ , ( ) ( )B BS D Sσ = . 

Т.к. дневной спрос tS  в незначительной мере носит стохастический характер, то значения построенной случайная величина на 

должны значительно отличаться от среднего показателя S . Обозначим через Δ  ( 0Δ > ) отклонение случайной величины tS  от 

выборочного среднего S . Имеет смысл рассмотреть вероятность следующего события: 

{ } { } { ( ; )}t t tP S S P S S S P S S S− < Δ = −Δ < < + Δ = ∈ −Δ + Δ . 

В силу того, что отклонение не может быть значительным, вероятность данного события должна быть близка к единице, т.е. 

{ } 1tP S S− < Δ ≈ . 

Следовательно, нам нужно построить непрерывную случайную величину, значения которой в существенной мере концентрируются 

вокруг S  – статистической оценки математического ожидания tMS . Наиболее подходящим является нормальное распределение [3, гл. 

5]. 
Случайная величина ξ  распределена нормально с параметрами a  и σ  (условное обозначение ( , )N aξ σ ), если её 

плотность распределения вероятностей задаётся формулой 
( )2

2 
21( )

2

x a

f x e σ

σ π

−
−

= , 

где параметр a  равен математическому ожиданию, а параметр σ  – среднему квадратическому отклонению: M аξ = , 
2Dξ σ= . 

На графике (рис. 1) видно, что кривая плотности симметрична относительно прямой x a= . 

 
 

Рис. 1. График плотности нормального распределения вероятностей  
 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2010 

 238

В параграфе 10.2 учебного пособия [3] было доказано, что M S a= . Поэтому будем полагать a S≈ . Т.о. первый параметр 
нормального распределения a  зафиксирован и осталось определиться с σ . 

Учтём, что вероятность попадания значения непрерывной случайной величины в заданный интервал вычисляется интегралом 

{ } ( )
S

t
S

P S S f s ds
+Δ

−Δ

− < Δ = ∫ , 

который определяет площадь под кривой плотности (рис. 1). Понятно, что 

( ) 1f s ds
+∞

−∞

=∫ . 

Среди свойств нормального распределения (параграф 5.1 [3]) имеется следующее 

{ } 2tP S S
σ
Δ⎛ ⎞− < Δ = Φ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

где 
2 / 2

0

1( )
2

s
xs e dx

π
−Φ = ∫  – интегральная функция Лапласа. Для этой функции имеются подробные таблицы. 

Итак, мы хотим, чтобы дневной спрос незначительно отличался от среднего показателя. На практике часто рассматривают событие 

tS S σ− < , т.е. абсолютное отклонение не превзойдёт среднюю квадратическую характеристику. Оценим вероятность: 

{ } 2 2 (1) 0,6826tP S S σσ
σ
⎛ ⎞− < = Φ = Φ ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Следовательно, абсолютное отклонение tS S−  может превысить σ  в 31,74% случаев. На рис. 2 – это не заштрихованная 

область под кривой плотности. 
 

 
 

Рис. 2. Площадь не заштрихованной области 0,3174 
 

Потеря такого количества случаев для нас не приемлема. Надо стремиться к тому, чтобы { } 1tP S S− < Δ ≈ . Поэтому 

вспомним правило «трёх сигм», изложенное в параграфе 5.1 учебного пособия [3]. Действительно, для нормального распределения 
выполняется: 

3{ 3 } 2 2 (3) 0,9974tP S S σσ
σ

⎛ ⎞− < = Φ = Φ ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Такое событие является практически достоверным, т.к. противоположное событие наступает в 0,26% случаев. Этого нам и хотелось 
бы. 

Для того, чтобы дневные объёмы поставок потребителям tS  практически утратили случайный характер, будем считать, что 

( , ( ) / 3)t BS N S Sσ . В этом случае, оценивая вероятность важного с практической точки зрения события, получим: 

( ){ ( )} 2 2 (3) 1
( ) / 3
B

t B
B

SP S S S
S

σσ
σ
⎛ ⎞

− < = Φ = Φ ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2010 

 239

Чтобы показать преимущество построенного автором нормального распределения ( , ( ) / 3)BN S Sσ  перед распределением 

( , ( ))BN S Sσ , которое часто используют в учебной и научной литературе, приведём рис. 3. Более высокая кривая плотности 

соответствует ( , ( ) / 3)BN S Sσ , более низкая – ( , ( ))BN S Sσ . 

 

 
 

Рис. 3. Сопоставление двух нормальных распределений 
 

Первая поставленная нами задача выполнена. Автор показал, что нормальное распределение вероятностей с параметрами a S=  

и ( ) / 3B Sσ σ=  адекватно описывает поведение величины дневного спроса tS . 

Приступим к решению второй задачи. Эта задача представляет собой задачу нахождения оптимального управления – объёма 

пополнения дневного запаса th . При этом ожидаемые полные издержки склада должны быть минимальными, т.е. 

1( , , ) mint t tM x h Sϕ − → . 

Решение этой задачи известно. Например, оно подробно изложено в гл. 8 учебного пособия [4]. Однако для построенной модели 

поведения tS  такая методика ещё не применялась. 

Введём обозначение для запаса товара на начало t -го дня: 1t ts x h−= + . Оптимальное значение этого показателя определяется 

из равенства: 

0( ) kF s
c k

=
+

. 

Левая часть равенства – значение функции распределения. Правая часть является характеристикой единицы товара за один день. 
Как видно, речь идёт об отношении  величины компенсации k  за недопоставку к суммарной величине стоимости хранения c  и 

компенсации k . 
В силу того, что 

0 1k
c k

≤ ≤
+

, 

то эта дробь может играть роль вероятности: 

0( )t
kP S s

c k
< =

+
. 

Напомним, что событие 0tS s<  означает, что дневной спрос tS  на товар будет меньше, чем оптимальный объём запаса на складе 0s . 

Как раз такая ситуация нас устраивает. 

Автор показал, что функция распределения ( )F s  близка к нормальной функции распределения ( , ( ) / 3)BN S Sσ . Согласно 

свойству нормального распределения (см. параграф 5.1 учебного пособия [3]) получим: 

0 1
( ) / 3 2B

s S k
S c kσ

⎛ ⎞−
Φ + =⎜ ⎟

+⎝ ⎠
. 

Откуда имеем: 

0 1
( ) / 3 2B

s S k
S c kσ

⎛ ⎞−
Φ = −⎜ ⎟

+⎝ ⎠
. 
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В таблицах функции Лапласа по значению функции 
1
2

k
c k

−
+

 определяем аргумент z  (на рис. 4 приведена графическая 

интерпретация). Из уравнения 

0

( ) / 3B

s S z
Sσ
−

=  

находим оптимальный объём запаса 

0
( ) 3
3

Bz S Ss σ⋅ +
= . 

 

 
 

Рис. 4. Определение аргумента функции Лапласа 
 

Зная запас товара 1tx −  на конец ( 1)t − -го дня, определяем для следующего t -го дня оптимальный объём пополнения 

дневного запаса: 

0 1 1 0(0)

1 0

,    ;
0,              .

t t
t

t

s x x s
h

x s
− −

−

− <⎧
= ⎨ ≥⎩

 

Применим разработанные методы в конкретных условиях. Например, завод в соответствии с договором реализует со склада 

холодильники. Имеется долгосрочная статистика объёмов поставок, по которой оценены выборочное среднее 50S =  шт. и выборочное 

среднее квадратическое отклонение ( ) 15B Sσ =  шт. Средние издержки хранения одного холодильника в день составляют 6c =  грн., 

а штраф за недопоставку одного холодильника в день равен 14k =  грн. На конец текущего дня запас составляет в среднем 1 4tx − =  

шт. Требуется определить оптимальный объём пополнения запаса холодильников 
(0)

th  и минимальные ожидаемые полные издержки 

1( , , )t t tM x h Sϕ − . 

С помощью приложений учебного пособия [3] по значению функции Лапласа 

1 14 1 0,7 0,5 0,2
2 6 14 2

k
c k

− = − = − =
+ +

 

определяем аргумент 0,53z = . Вычисляем оптимальный объём запаса: 

0
( ) 3 0,53 15 3 50 52,65
3 3

Bz S Ss σ⋅ + ⋅ + ⋅
= = = . 

Округлив до целого числа, получим 0 53s =  шт. 

Т.к. 1 0tx s− < , то оптимальный объём пополнения дневного запаса: 

(0)
0 1 53 4 49t th s x −= − = − =  (шт.). 

С учётом того, что 
(0)

1 1( , , ) ( , , )t t t t tM x h S x h Sϕ ϕ− −= , 

оценим минимальные ожидаемые полные издержки: 

1( , , ) (4, 49,50) max{6(4 49 50); 14(4 49 50)} 18t t tM x h Sϕ ϕ− = = + − − + − =  (грн.). 
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Заметим, что при 
1 0
2

k
c k

− <
+

 следует пользоваться нечётностью функции Лапласа: ( ) ( )y yΦ − = −Φ . В этом случае 

окажется, что 0z < . Поэтому будет выполняться неравенство 0s S<  (в отличие от примера с холодильниками, когда 0 53s = , а 

50S = ). Заметим также, что издержки 1( , , ) 18t t tM x h Sϕ − =  грн. образовались, т.к. 3 холодильника ( 0 3s S− = ) остались на 

складе. По условию средние издержки хранения одного холодильника в день составляют 6c =  грн. Поэтому общие издержки 

6 3 18⋅ =  грн. Если же 0s S< , то 0 0s S− <  и число 0( )s S− −  – это количество недопоставленных холодильников. Поэтому 

минимальные ожидаемые полные издержки образуются за счёт штрафных санкций, т.е. 1 0( , , ) ( )t t tM x h S k s Sϕ − = − − . 

Выводы и предложения. В работе построена модель, которая адекватно описывает поведение величины дневного спроса на товар, 
отгружаемый со склада. Автором выведены формулы для нахождения оптимального объёма запаса товара на складе, объёма пополнения 
дневного запаса, которые минимизируют ожидаемые полные издержки. Подробно изложена методика применения полученных формул. 

Автор предлагает апробировать разработанные методы управления в деятельности реальных складов. Представляется интересным 
усложнение поставленных проблем с учётом применения балансовых моделей, моделей линейного программирования и рассмотрения 
антагонистических игровых ситуаций. 
 
РЕЗЮМЕ 
Ця стаття присвячена методам оптимізації роботи складів. Побудована модель величини денного попиту на товар. Знайдено оптимальне 
управління запасом товару, яке мінімізує витрати складу. 
Ключові слова: оптимальне управління, товарні запаси, попит, повні витрати, нормальний розподіл. 
РЕЗЮМЕ 
Эта статья посвящена методам оптимизации работы складов. Построена модель величины дневного спроса на товар. Найдено оптимальное 
управление запасом товара, которое минимизирует издержки склада. 
Ключевые слова: оптимальное управление, товарные запасы, спрос, полные издержки, нормальное распределение. 
SUMMARY 
The methods of optimization of activity of warehouses are studied in this article. The writer of the article has constructed model, which one describes 
demand for the goods within day. The optimum control of a reserve of the goods is retrieved. This control makes by minimum costs of warehouse. 
Keywords: optimum control, reserves of goods, demand, full costs, normal distribution. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ В ЄВРОЗОНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ 
 

Н.В. Резнікова, к.е.н, доц., науковий співробітник Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
М.М. Відякіна, к.е.н., асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка ⋅  
 

Постановка проблеми. Економічна ситуація, що  склалася в країнах ЄС, викликає занепокоєння з боку провідних економістів та 
політичних діячів  щодо спроможності держав спільноти виконувати взяті на себе Маастрихтською угодою зобов’язання щодо виконання 
критеріїв конвергенції.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підписана півсторіччя тому Римська угода про створення Спільного ринку 
ознаменувала собою початок валютної інтеграції як складової інтеграції економічної. Розробка теоретичних засад валютної інтеграції 
асоціюється з іменами Дж. Міда, Т. Сцитовські, П. Дібвіга, Д. Даймонда,А. Шварц, П. Кругмана, М. Обстфельда, М. Бордо, К. Рейнхарта, 
А. Веласко, Р. Чанга та інших закордонних спеціалістів, серед яких найбільшого визнання дістала праця Р. Мандела «Теорія оптимальної 
валютної зони». Водночас, попри стисле та систематизоване висвітлення суті теоретичних засад валютної інтеграції у вигляді основних 
умов або критеріїв оптимальної валютної зони, в теоретичному доробку згаданих економістів практично не міститься якісних визначень 
поняття «валютна інтеграція», окрім акцентування уваги на необхідності дотримання певних умов створення так званої об’єктивної 
економічної бази для формування єдиного валютного простору зацікавлених країн. Більшість закордонних дослідників, як справедливо 
зазначає російський економіст В. Шемятєнков, погоджуються в частині того, що «коріння оптимальності знаходяться  в площині реальної 
економіки» [3]. Зокрема, Р. Мандел, Дж. Мід, Т. Сцитовські, П. Кругман, Р. Маккініон та ін., використовуючи метод співставлення вигод та 
втрат від реалізації інтегруючими країнами єдиної грошово-кредитної та валютної політики, встановлення незворотної фіксації взаємних 
курсів валют і введення єдиної грошової одиниці, для оцінки обґрунтованості здійснення валютної інтеграції в якості головних критеріїв 
виокремлювали такі об’єктивно необхідні передумови, як високий ступінь кореляції економічних циклів, диверсифікації виробництва, 
взаємної відкритості економіки, а також вільна міграція трудових ресурсів і капіталу та інші [13].  

Мета дослідження. З точки зору розкриття економічного змісту процесу регіональної валютної інтеграції важливого значення 
набуває висвітлення взаємозв’язку та взаємообумовленості між поняттями «інтернаціоналізація», «глобалізація» та «інтеграція». Як влучно 
було зазначено Ю.Шишковим, в результаті зрощення1 «монодержавних, макроекономічних організмів» в «цілісний полідержавний 
господарський простір», останнє з часом «структурується в новий, укрупнений та, щонайважливіше, більш ефективний економічний 
організм» [5]. За реально існуючих умов нерівномірного економічного розвитку окремих країн та їх розподілу на групи більш і менш 

                                                           
© Рєзнікова Н.В., Відякіна М.М., 2010 
1 зрощення національних ринків товарів, послуг, капіталів та робочої сили й формування цілісного ринкового простору з єдиною валютно-
фінансовою системою на тлі найтіснішої координації внутрішньо- та зовнішньоекономічної політики відповідних держав. 
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розвинених держав, можна вести мову лише про регіональну інтеграцію, або регіоналізацію. Проте за об’єктивно існуючих причин 
соціально-економічного і політичного характеру міжнародне інтегрування не може відбуватися у світовому масштабі.   

Виклад основного матеріалу. Висвітлення економічного змісту процесу регіональної інтеграції має досить суттєве значення для 
визначення суті валютної інтеграції та її місця в загальній системі світогосподарських зв’язків, де, і це принципово важливо, саме 
економічна інтеграція відіграє визначну роль у переході до найбільш розвинутих стадій валютного співробітництва інтегруючих країн. 
Через розповсюджене у зарубіжних джерелах ототожнювання процесів глобалізації, що охоплюють майже весь світ та інтеграції з суто 
регіональною спрямованістю у розрізі аналізу валютних і фінансових ринків, інтернаціоналізація в сфері фінансів як на глобальному, так і 
на регіональному рівнях підмінюється якісно іншими поняттями – «фінансова інтеграція» або «інтеграція фінансових потоків».  

Одним з ключових критеріїв істинної економічної інтеграції, яка виникає на базі інтернаціоналізації, на думку Ю.В. Шишкова, 
виступає синхронізація відтворювальних процесів країн-учасниць регіонального об’єднання [5]. Іншими за формою, але подібними за 
суттю термінами і поняттями характеризує економічну суть інтеграції Р. Мандел в своїй теорії оптимальної валютної зони (ОВЗ). Зокрема, 
він підкреслює, що головним критерієм ОВЗ, яка розглядається як одна з найвищих форм валютної інтеграції, є високий ступінь кореляції 
економічних циклів країн-учасниць, який стає можливим лише на відповідному рівні синхронізації відтворювальних процесів країн, що 
інтегруються [13].    

На відміну від регіональної інтеграції, просторові масштаби глобалізації розповсюджуються на весь світ, неминуче охоплюючи 
фінансові ринки більшості країн, незалежно від рівня їхнього економічного розвитку. Країни з ринками, що розвиваються, порівняно з 
промислово розвинутими державами, виявляються особливо вразливими перед зовнішніми шоками за умов неконтрольованих переміщень 
капіталу. Регіоналізація базується на реальній інтеграції товарних, фінансових і валютних ринків країн одного географічного регіону з 
приблизно схожими виробничими і фінансовими структурами і достатньо високим ступенем стійкості фінансових систем. Таким чином,  з 
одного боку, регіоналізація виступає важливою складовою загального процесу глобалізації, а з іншого – виражає специфічні інтереси більш 
тісно інтегрованих учасників регіональних об’єднань, що прагнуть рухатись в напрямку валютної  і фінансової стабільності.  

Підвищення ступеня взаємної відкритості економіки об’єктивно вимагає більш тісної координації грошово-кредитної та валютної 
політики країн регіону і створення колективного механізму валютного регулювання, що продиктовано  як необхідністю усунення 
трансакційних витрат в процесі взаємного торгово-економічного співробітництва, так і підвищенням ефективності виконуючих грошима на 
території інтегруючого економічного простору своїх основних функцій. Інтеграційний механізм як процес саморозвитку, на думку 
Л. Глухарьова, набуває власну динаміку, викликає необхідність створення форм, механізмів і моделей розвитку у часі й просторі і 
відповідно до рівня розвитку виробничих сил, соціальної структури (різношвидкісна інтеграція), а також відповідно до геополітичної 
ситуації. Однак при цьому державне та міждержавне регулювання знаходяться у взаємозв’язку внутрішньо суперечливої діалектичної 
взаємодії як між собою, так і з ринковою системою господарювання [1].    

Ринкова основа і макроекономічне регулювання – це два прояви єдиного процесу економічної і валютної інтеграції. Зрештою, 
протиріччя, що витікає з невідповідності між потребами в координації макроекономічної, в тому числі грошово-кредитної і валютної 
політики та реальним ступенем досягнення такої координації, стає рушійною силою процесу валютної інтеграції.  

В свою чергу, вчений Л. Глухарьов розглядає регіональну інтеграцію як альтернативу глобалізації, як певну тенденцію 
неоізоляціонізму регіональних блоків, як процес власне деглобалізації, ігноруючи той факт, що регіоналізація та глобалізація – це 
взаємопов’язані та взаємообумовлені процеси, що знаходяться між собою в діалектичній взаємодії [1]. В цілому важливо відмітити, що такі 
зовнішні фактори, як нове розташування сил на світовій арені та інтенсивні процеси глобалізації в сфері фінансів, виступають важливою 
рушійною силою формування економічного і валютного поліцентризму в системі світо господарських відносин, в тому числі, за рахунок 
розвитку ефективної європейської валютної інтеграції. 

Т. Валова пропонує розглядати валютну інтеграцію як процес створення на міждержавній та наднаціональній основі специфічного 
валютного механізму, що зумовлений об’єктивною тенденцією до інтернаціоналізації всіх сфер господарського життя, зближення та 
зрощення національних господарських систем [3].     

Особлива увага в розкритті змісту поняття «валютна інтеграція» акцентується на кінцевій меті цього процесу, а саме створенні 
регіональних угрупувань у вигляді економічного та валютного союзу для колективного регулювання валютних відносин.  

В цілому для визначень поняття «валютна інтеграція» характерним є комплексний підхід до формулювання причин, змісту, форм і 
кінцевої мети даного процесу. Водночас, слід зазначити, що в найрозповсюдженіших тлумаченнях валютної інтеграції необґрунтовано 
зміщується акцент на зовнішньому валютному аспекті характеристики цього багатогранного процесу при ігноруванні не менш важливого 
внутрішнього грошово-кредитного аспекту валютної інтеграції. Основний акцент при аналізі інтеграційних процесів у валютній сфері 
зазвичай робиться на термінах «валютна політика», «валютне регулювання», «валютний механізм» і практично не згадуються поняття 
«грошово-кредитна політика», «механізм або стратегія грошово-кредитної політики». 

Аналіз причин, рушійних сил та особливостей валютної інтеграції в системі світогосподарських зв’язків дозволяє виокремити 
наступні найхарактерніші аспекти змісту поняття цієї важливої економічної категорії. По-перше, валютна інтеграція одночасно виступає як 
невід’ємна складова, так і відносно самостійна вища форма економічної інтеграції, котра визріває на базі нарощення в окремих регіонах 
інтенсивних процесів інтернаціоналізації господарського життя. По-друге, валютна інтеграція, на відміну від глобалізації в сфері економіки 
і фінансів, носить регіональний характер. По-третє, валютна інтеграція представляє собою нерозривну діалектичну взаємодію ринкової 
основи інтеграції виробництва і обміну на мікрорівні, з одного боку, і високого ступеня координації і централізації регулювання на 
макрорівні, в сфері фінансово-економічної, грошово-кредитної і валютної політики, з іншого боку. Вчетверте, валютна інтеграція, не 
будучи самоціллю, покликана в порядку оберненого зв’язку сприяти подальшому поглибленню економічної інтеграції.  

Таким чином, валютна інтеграція є найвищим ступенем економічної інтеграції, в процесі якого формуються необхідні умови1 для 
проведення єдиної грошово-кредитної і валютної політики, незворотної  фіксації взаємних курсів валют і/або введення єдиної грошової 
одиниці з метою забезпечення якісно нового рівня макроекономічної рівноваги в регіоні і подальшого поглиблення економічної інтеграції. 

Необхідні умови формуються в процесі розвитку валютної інтеграції на основі створення зони вільної торгівлі і єдиного 
внутрішнього ринку. Під макроекономічної рівновагою в регіоні мається на увазі досягнення такого природного рівня стану макросистеми, 
за якого забезпечується оптимальний розподіл ресурсів на об’єднаному ринку товарів, трудових ресурсів і капіталів і підтримуються 
стабільні темпи економічного росту, низький рівень безробіття та інфляції. Хоча в ідеалі рівноважний стан макросистеми означає 
досягнення збалансованості сукупного попиту і пропозиції у поєднанні з високим ступенем гнучкості цін і заробітної платні, на практиці 
для підтримки рівноваги необхідне ефективне макроекономічне регулювання. Як влучно зазначив дослідник М.Обстфельд, в певному сенсі 
єдина грошово-кредитна і валютна політика на вищій стадії валютної інтеграції являє собою своєрідний камертон, за допомогою якого 
відбувається «налаштування» всіх основних напрямів фінансово-економічної політики та оцінюється ступінь ефективності розвитку 
інтеграційних процесів в цілому [2].  

Забезпечення необхідних умов переходу до єдиної грошово-кредитної і валютної політики та єдиної валюти на основі зрощення 
національних господарських комплексів – до вищої фази валютної інтеграції – відбувається відповідно до певних об’єктивних 
закономірностей, серед яких: поетапність і послідовність просування інтеграційних процесів від нижчих стадій до більш високих; 
необхідність дотримання балансу між об’єктивною ринковою основою інтеграційних процесів і суб’єктивним регулюючим началом. 

Важливим аспектом інституціонального виміру функціонування валютних союзів є фіскальна конвергенція та наявність 
формальних обмежень на зростання бюджетних дефіцитів. На думку Г. Хогевега, наявність фіскальної дисципліни в умовах валютного 

                                                           
1 Досягнення такого ступеню зрощення національних господарських комплексів, за якого забезпечується високий рівень синхронізації 
економічних циклів і схожа реакція інтегруючих країн на внутрішні і зовнішні шокові впливи. 
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союзу є таким же самим принциповим елементом ефективності його функціонування як і незалежність єдиного центрального банку [3]. 
Такий каркас публічних фінансів будується за принципами фіскальної конвергенції у вигляді встановлення обмежень на зростання 
бюджетного дефіциту та державного боргу. Він виконує складну функціональну роль в процесі формування та активності валютного 
союзу: усуває циклічну дивергенцію, викликану асиметричним застосуванням дефіцитного фінансування; посилює симетричне значення 
фіскальної політики як автоматичного стабілізатора сукупного попиту; підвищує дисципліну національної макрополітики; усуває 
вірогідність курсової дестабілізації за рахунок припливів-відпливів капіталів на боргові ринки; усуває короткострокові зрушення в системі 
цін та інфляції у різних країнах, викликані фіскальною експансією; підвищує значення гнучкості економіки при адаптації до зовнішніх 
шоків усього союзу чи асиметричних шоків в розрізі його учасників тощо [2].  

Упродовж останніх двох століть, а за окремими оцінками протягом тривалішого періоду, такі фінансові явища, як девальвація 
валюти або оголошення дефолту, були здатні викликати несприятливу ланцюгову реакцію серед країн у межах регіону і, в деяких випадках, 
за його межами. В одних випадках вплив подібних потрясінь на країни відображається у стрімкому падінні цін на акції, у змінах рівнів цін 
на міжнародному ринку позичкових капіталів та/або у відпливі капіталу (перша категорія реагування). В інших – країна є ізольованою від 
потоків капіталів та зазнає значного падіння обсягів виробництва (друга категорія реагування). За окремих обставин аналогічні події взагалі 
не набувають міжнародних масштабів, принаймні значного впливу (третя категорія реагування). Можлива також ситуація, за якої фінансові 
ринки відособлюються від подій, котрі охоплюють торгівлю та реальний сектор у країнах, сусідніх з кризовими (четверта категорія 
реагування). 

Докорінна причина нинішньої кризи, з якої випливають і всі інші – втрата довіри між агентами ринку, що призвело до падіння 
інвестиційного, а пізніше й платоспроможного попиту; невідповідність системи регулювання ринків, заснованої на класичній економічній 
теорії, новим умовам їхнього функціонування; перевищення рівня споживання в розвинених країнах над їх реальним виробництвом. Криза 
викликана відсутністю глобальних і слабкістю національних механізмів регулювання. Рішення, які визначають майбутнє глобальної 
економіки, приймають ТНК і портфельні інвестори, а відповідальність за їхні наслідки несуть національні уряди.  

Подолання фінансової кризи країнами-членами ЄС трансформувалось у необхідність пошуку рецептів для виходу з економічної 
рецесії. Так, загальна вартість стабілізаційних програм, взятих до реалізації у ЄС, становить 400 млрд. євро (3,3% сукупного ВВП ЄС) [9].  

Обсяг антикризових пакетів європейських країн зафіксовано у таких розмірах: Німеччина – 695 млрд. євро, Велика Британія – 500 
млрд. євро, Ірландія – 500 млрд. євро, Франція – 361 млрд. євро, Нідерланди – 249 млрд. євро, Іспанія – 150 млрд. євро, Австрія – 100 млрд. 
євро, Данія – 35 млрд. євро, Португалія – 20 млрд. євро [4].  
 

Таблиця 1 
Показники економічної та фінансової стійкості окремих країн ЄС за результатами 2009 року 

Джерело: складено на основі Eurostat: [Electronic resource]. – Mode of access: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes. 
 
Головними перешкодами на шляху подолання наслідків кризи виявились різні підходи країн-членів до трактовки понять 

економічного добробуту їхніх держав, а саме соціальний фактор, вплив якого був дещо недооцінений. Так, страйки й маніфестації в 
окремих країнах ЄС унеможливлювали поступову реалізацію антикризових програм, що передбачили суттєве зменшення витратної частини 
бюджету й зростання податкового тиску на населення. Сумніви у дієвості національного макроекономічного регулювання країн-членів 
проявились у неготовності країн так званої Старої Європи фінансувати зі своїх коштів відновлення партнерів по ЄС понад щорічних 
внесків до бюджету Спільноти.   

Таким чином, країни-члени Європейського Союзу як у пік фінансової кризи, так і при вирішенні проблем економічної стагнації  
доклали зусилля для нейтралізації найпотужніших інструментів наднаціонального рівня – конкурентної політики й Пакту стабільності та 
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Австрія  1,63 39200 3,7 -1,4 58,3 58,8 27 -3,0 18,2 325,0 10,6 
Бельгія  1,96 37500 6,5 -0,7 24,1 80,8 19 -3,8 16,5 395 4,0 
Болгарія  0,47 12900 6,3 1,6 -65,1 16,7 45 -2,0 18,6 93,8 -12 
Велика Британія  11,20 36600 5,5 -6,1 -126,6 47,2 6 -0,6 57,3 2231 -72,5 
Греція  1,75 32000 8,0 -3,3 -1495,3 90,1 96 -0,2 2,4 343,6 -36,3 
Данія  1,03 37400 2,0 7,0 12,6 21,8 5 -4,0 34,3 204,9 4,3 
Естонія  0,14 21200 6,2 -0,6 -83,0 3,8 22 -10,0 3,7 27,7 -3,0 
Ірландія  0,96 46200 6,2 -8,8 -0,9 31,5 7 -8,0 926,2 191,9 -8,6 
Іспанія  6,92 34600 13,9 -6,7 -713,3 37,5 49 -3,0 21,4 1378 -152,5 
Італія  9,14 31000 6,8 -3,5 -66,2 103,7 65 -4,4 104,0 1821 -68,8 
Латвія  0,20 17800 5,5 -1,3 -41,3 17,0 29 -12,0 5,1 39,0 -2,1 
Литва  0,32 17700 4,8 -0,7 -80,7 11,9 28 -10,0 8,4 63,3 -6,8 
Нідерланди  3,37 40300 4,5 1,4 193,6 43,0 26 -4,8 24,3 670,2 47,0 
Німеччина  14,38 34800 7,9 1,2 196,1 62,6 25 -5,6 136,2 2863 267,1 
Польща  3,35 17300 9,7 -1,5 -34,9 41,5 76 -0,7 84,5 667,4 -29,5 
Португалія  1,19 22000 7,6 -2,6 -207,5 64,2 48 -4,1 11,6 237,6 -24,0 
Румунія  1,36 12200 3,6 -2,5 -63,0 14,1 47 -4,1 44,5 271,2 -28,0 
Словаччина  0,60 21900 8,4 -2,3 -27,5 35,0 36 -2,1 19,5 119,5 -5,4 
Словенія  0,30 29500 6,7 0,4 -41,6 22,0 54 -2,7 8,9 59,1 -3,7 
Угорщина  1,03 19800 8,0 -2,6 -22,3 73,8 41 -3,3 31,0 205,7 -6,9 
Фінляндія  0,98 37200 6,4 0,6 110,6 33,0 14 -5,2 9,3 195,2 10,3 
Франція  10,53 32700 7,4 -4,1 -28,4 67,0 31 -3,0 204,4 2097 -58,0 
Чехія  1,34 26100 6,0 -1,7 -17,5 29,4 75 -3,5 37,0 266,3 -6,5 
Швеція  1,75 38500 6,4 3,4 113,5 36,5 17 -4,3 31,0 348,5 35,2 
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росту. В результаті не лише не відбулось переходу до перерозподільної держави, але й частково послабилась регулятивна функція 
Євросоюзу. Єдиним заходом частково перерозподільного характеру, котрий був адаптований країнами-членами для реалізації на 
наднаціональному рівні, стало збільшення позикових коштів Європейського інвестиційного банку з 65 до 230 млрд. євро., при цьому 
кредити надаватимуться на проекти, котрі відповідають проголошеним ініціативою Європейської комісії (KEC) пріоритетам (інноваційна 
економіка й підвищення енергетичної безпеки). Більше того, країнам-членам вдалося тимчасово обмежити традиційні регулятивні функції 
європейського рівня, що виразилось, по-перше, в гарантії того, що з правил про надання державної допомоги до 2010 року була виключена 
підтримка малого та середнього бізнесу (економія близько 500 000 євро), по-друге, у отриманні права на прискорений розподіл державних 
замовлень (що обмежує можливість участі у тендері підприємств з інших країн-членів). До того ж, під тиском країн-членів KEC обмежила 
дію пакту стабільності та росту, котрий забороняє перевищувати рівень дефіциту державного бюджету в 3%.  

Таким чином, попри фінансову кризу, країни-члени не відмовились від частини свого суверенітету на користь європейського рівня, 
надавши перевагу розгляду необхідності проведення у майбутньому глобальних трансформацій всієї фінансової архітектури. У зв’язку з 
цим посилення координації у фінансовій сфері на рівні ЄС виглядає можливим, але виключно шляхом міждержавних процедур для 
збереження досягнень внутрішнього ринку, а не подальшого поглиблення інтеграції. Прикметно: нинішня ситуація характеризується 
високим ступенем взаємної недовіри країн-членів, що проявляється як у бажанні контролювати фінансові установи на своїй території, так і 
в боротьбі за місце за столом переговорів G20, замість делегування функцій одному представникові [3].  

Це вкотре підтверджує думку британського дослідника А. Мілворда про те, що країни-члени йдуть на інтеграцію не через 
впевненість в її позитивному результаті, а заради збереження свого центрального становища в наявному світо порядку [6]. Інакше кажучи, 
вони погоджуються делегувати на наднаціональний рівень ті компетенції, котрі самостійно не в змозі виконувати на національному рівні. 
Саме цей процес передачі дозволяє зберегти легітимність в очах національного електорату й гарантувати своє центральне становище в 
політичному процесі. У той же час, країни ніколи не відмовляються від тих аспектів, котрі здатні самостійно реалізовувати.  

Особливе занепокоєння серед країн Єврозони викликає грецький варіант розгортання кризи. За результатами 2009 року бюджетний 
дефіцит Греції склав 12,7% ВВП, що більш ніж в чотири рази перевищує допустимий рівень для країни-члена Єврозони. Попри те, що 
дохідність держоблігацій Греції зросла з вересня 2009 року по березень 2010 року з 4% до 6,339%, зарубіжні інвестори не поспішають 
відновлювати кредитування її економіки через сумніви у можливостях своєчасного обслуговування боргу. Попри намагання Греції 
залучити до вирішення її економічних проблем всю європейську спільноту, міністр закордонних справ ФРН Г. Вестервелле зазначив, що 
уряду країни слід звернути увагу на вирішення внутрішніх проблем шляхом зменшення бюджетного дефіциту, а не на пошук винних. Втім, 
експортний сектор Німеччини вже використовує собі на користь ситуацію з послабленням курсу євро, що спричинило зростання 
конкурентоспроможності його продукції.  

Переддефолтний стан грецької економіки віддзеркалив неоднорідність поглядів країн-членів ЄС на можливості їхньої співпраці. З 
одного боку, Німеччина в особі свого канцлера А. Меркель засвідчила небажання утримувати за свій рахунок проблемні економіки, з 
іншого боку, Голова Єврокомісії Ж.-М. Баррозу бачить в допомозі Греції своєрідний захист перед можливим розпадом Євросоюзу. Таким 
чином, вартість майбутнього ЄС оцінена у 22 млрд.євро, але європейський механізм надання допомоги Греції може бути доповнений 
коштами Міжнародного валютного фонду.  

Втім, провідні економічні аналітики застерігають, що можливе звернення до МВФ негативно позначиться на престижі Єврозони і 
підірве довіру до європейської валюти, адже спекулянти вже використовують ситуацію з коливанням співвідношення долар-євро на свою 
користь. Проте наявна ситуація – це не історія зростаючого долара, а швидше поступового знецінення євро. У той же час, співвідношення 
євро-долар чинить неабиякий тиск на американську валюту з боку китайського юаня, а саме в частині прогнозованого перегляду курсу у бік 
підвищення його ціни, що спровоковано недооцінкою юаня на близько 40%. Дослідники єдині в думці, що найвразливішим місцем євро 
очевидно є відсутність у цієї колективної валюти єдиної держави-емітента, як у решти ключових грошових одиниць: відсутність 
суверенного емітента загрожує можливістю виходу країн-членів ЄС із зони євро за несприятливих обставин, тим більше в умовах 
відсутності конституції Співтовариства. Проблемним виглядає також єдиний курс колективної валюти, що встановлюється примусово для 
досить різних економік – такої відсталої, як Португалія, і найпередовішої в ЄС, як ФРН. Сучасна валютна історія періоду глобалізації 
свідчить про те, що попри наявність певних вигід, наявна ситуація в зоні євро має багато шансів призвести до несприятливих наслідків [6].  

Цілком прогнозовано: світова фінансова криза позначилася на сприйнятті ризикованості боргів, у тому числі й державних. Одним 
із індикаторів сприйняття ринком ризику дефолту є кредитний дефолтний своп (КДС), що по суті є спекулятивною ставкою щодо 
ймовірності дeфолту1. Щойно набула широкого обговорення критична ситуація у Греції, почали відчутно зростати котирування КДС, в 
тому числі, й для Португалії. Занепокоєння інвесторів викликала інформація про те, що уряди вищезазначених країн самі скуповували 
емітовані ними ж ОВДЗ. Агентство Fitch відразу ж зазначило, що значний бюджетний шок, спровокований макроекономічною та 
структурною слабкістю, не міг не понизити кредитний рейтинг Португалії. Попри те, що країна не була серйозно пригнічена глобальною 
кризою, перспективи її економічного відновлення об’єктивно є більш слабкими, ніж у решти країн ЄС. Цілком очевидно, що озвучена 
позиція здійснюватиме значний тиск на фінанси країни у середньостроковій перспективі. Загалом, економічна ситуація в Португалії є 
несприятливою з точки зору інвестиційного клімату: за результатами 2009 року дефіцит бюджету країни становить 9,3% і вимагає 
суттєвого скорочення його витратної частини з тим, аби необхідний для Єврозони показник дефіциту у 3% був досягнутий якнайшвидше. 
Втім, беручи до уваги те, що податкова база суттєво не збільшилась, очікується, що у 2010 році економіка Португалії  відновиться не 
більше, ніж на 0,7% ВВП. Так, у 2009 році були заморожені зарплати держслужбовців, податок на доходи понад 150 тис. євро на рік було 
збільшено до 45%, а військові витрати зазнали скорочення більше, ніж на третину. Очікувана приватизація державної власності зможе 
принести державному бюджету не більше 6 млрд. євро, що з вищеперерахованими заходами дозволить скорегувати борговий тягар країни 
лише на 2% - з 91% до 89%.  

Виходячи з існуючої ситуації в економіках країн Єврозони, Голова Єврокомісії Ж.-М. Баррозу наполягає на створенні особливого 
регулятора, який буде використовуватись Європейським Союзом у тому випадку, якщо інші вжиті країнами внутрішні заходи не 
спрацюють. Серед потенційних претендентів на таку допомогу вже у короткостроковій перспективі можуть опинитись Португалія, Іспанія 
та Італія.  

Крім того, у кризовий період відбулося різке зростання цін кредитних дефолтних свопів на п'ятирічний державний борг (в євро), 
власне, як і по казначейським зобов’язанням США. Так, ціна кредитних дефолтних свопів по іспанським казначейським зобов’язанням 
становила 300 базисних пунктів, 200 б.п. – по італійським, 150 б.п. – по австрійським. Лише ціни кредитних дефолтних свопів по 
німецьким, французьким та фінським казначейським зобов’язанням були рівні КДС по державному боргу США [11]. 

Нині вимальовується чітка взаємозалежність між зростанням ціни кредитних дефолтних свопів на казначейські облігації США та   
збільшенням зобов'язань американського уряду більше ніж на 8 трлн. дол. (або 2/3 ВВП). Втім, в умовах відносно невеликого бюджетного 
дефіциту і низького співвідношення боргу на фоні незначних перспектив запровадження фіскальних і монетарних антикризових заходів 
порівняно з аналогічними показниками в США, тенденція до зростання ціни кредитних дефолтних свопів на казначейські зобов’язання 

                                                           
1 Наголосимо, що ризику дефолту за суверенним боргом уряду не існує. Однак, є спосіб зробити ставку на такі події для тих, хто вірить у їх 
можливість. Статистика стосовно ціни кредитних дефолтних свопів на п'ятирічні казначейські облігації США (в євро1) свідчить, що ціна 
такого своєрідного «страхування» в період кризи різко зросла (з менш як 10 до понад 60 базисних пунктів) [11]. Чиновників ЄС непокоїть 
розширення спреду по облігаціям,  проданим  різними європейськими країнами, та власне майбутнє євро. Це пов'язано із сумнівами щодо 
спроможності урядів Іспанії, Греції, Португалії, Ірландії та Італії виплатити їхні борги. 
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країн Єврозони свідчить про підвищену обережність інвесторів. Зрештою, суттєве зростання цін кредитних дефолтних свопів для деяких 
країн Єврозони, саме по собі, спричиняє цілком природне занепокоєння щодо можливого їхнього дефолту.  

Ще у рамках підготовки до офіційного запровадження євро, Р.  Манделл зазначав, що урядові облігації, випущені в період пост-
Європейського Валютного Союзу, будуть «майже» ідеальним замінником [13]. Цьому суперечить реальна ситуація на фінансових ринках, 
постійне (а наразі й різке) розширення спредів прибутковості облігацій. Незважаючи на той факт, що всі країни-члени  випускають 
«ідентичний» (деномінований в євро) борг, ринок капіталу чітко виявляє їхні відмінності. Спреди змінюються залежно від часового періоду 
та специфіки окремої країни-члена і суттєво розширюються в сучасній кризовій ситуації, вказуючи на очікуване зростання ризиків 
ліквідності та/або дефолту. Крім того, спреди зростають в умовах погіршення фінансового становища країни. Виклики, що супроводжують 
випуск суверенних облігацій, пов'язані зі стурбованістю з приводу зростаючого дефіциту бюджету та державного боргу.  

Справді, майже половина всіх країн-членів ЄС, згідно з прогнозами, подолає 3% межу співвідношення боргу до ВВП (у деяких 
випадках вперше). Деякі трансформації державних бюджетів відбуваються ендогенно, оскільки по мірі скорочення податкових надходжень 
спрацьовують автоматичні стабілізатори. Разом з тим, реалізація дискреційних заходів країнами-членами ЄС позначилася і на державних 
фінансах. Загалом, за оцінками Європейської Комісії, впродовж 2010 року розмір антикризової програми (у тому числі недискреційні 
витрати) складе близько 4% ВВП, наближаючи рівень співвідношення дефіциту бюджету до ВВП Єврозони до середнього показника в 4 %. 
Зростання дефіциту та численні програми порятунку проблемних фінансових інститутів можуть призвести до збільшення боргу на рівні 
76% ВВП у 2010 році [14]. Однак увесь цей борг повинен бути придбаний на приватному ринку капіталів, де фінансові умови істотно 
погіршилися. Це породжує серйозні проблеми для урядів країн, які повинні знайти покупців для своїх облігацій. Різке зростання 
прогнозованих рівнів заборгованості посилило конкуренцію між продавцями і змусило деякі держави платити істотно вищі відсотки, з тим 
щоб компенсувати кредиторам очікувані ризики ліквідності. 

На рисунку 1 наводяться прогнозовані бюджетні позиції 16 країн-членів ЄС. Очікується, що в наступні два роки лише п'ять країн 
уникнуть подолання 3-відсоткової межі бюджетного дефіциту. У зв’язку з цим, різко зростає попит на кредити, чому усіляко запобігають 
фінансові ринки. Їх учасники не лише вимагають кілька додаткових процентних пунктів, вони схильні інвестувати в більш надійні німецькі 
казначейські зобов’язання. Підвищена увага до останніх, безсумнівно, не залишилася непоміченою провідними рейтинговими агенціями, 
тим самим, ставлячи під сумнів стійкість державних фінансів (та обслуговування державного боргу). У результаті перегляду та зниження 
рейтингів для цілої низки країн Єврозони, поновилися спекуляції щодо майбутнього Єврозони, спричиняючи зростання премій по 
казначейським зобов’язанням решти країн ЄС. 

 

 
Рис. 1. Прогнозовані бюджетні позиції окремих країн ЄС (%) 

Джерело: складено на основі Eurostat: [Electronic resource]. – Mode of 
access:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes. 

В результаті відбулося різке збільшення премій по цінним паперам інших країн Єврозони у порівнянні з німецькими 
казначейськими облігаціями. Збільшення спреду доходності по іншим паперам вказує на відносну перевагу зобов’язань німецького уряду і 
підвищує вартість запозичень для інших держав. Фінансові ринки вимагають різкого зростання цін для компенсації підвищеного ризику 
дефолту та скорочення ліквідності фінансових активів загалом. Наразі різниця доходності німецьких та іспанських зобов’язань досягла 
максимальних значень з часів запровадження євро. Зростаючий бюджетний дефіцит може призвести до недооцінки рівня державного боргу 
і спонукати фінансові ринки вимагати вищих премій, що збільшує процентні витрати і розмір дефіциту. Так, на початку 2009 року ціна 
хеджування п'ятирічних облігацій Ірландії, Греції та Австрії зросла на 360, 250 і 245 базисних пунктів, відповідно [11]. Оскільки члени ЄС-
16 більше не емітують суверенні валюти, їх фіскальна політика повністю залежить від ситуації на фінансових ринках. 

Щойно ринки починають сприймати державу як слабкого емітента, вони можуть ефективно блокувати здатність країни до 
стабілізації. Це фундаментальна слабкість Єврозони. Це означає, що облігації, випущені Грецією, Португалією, Ірландією та Італією, 
сприймаються як інструменти з меншою ліквідністю, ніж ті, що емітовані Німеччиною, Францією та Фінляндією. Облігації, що 
випускаються малими країнами не такі ж ліквідні, що й боргові зобов’язання великих країн. Як наслідок, інвестори вимагають від менших 
емітентів додаткового захисту у вигляді премії ліквідності, спричиняючи ще більше розширення спреду доходності. І, як справедливо 
зазначив Д. Джордан, виникає порочне коло, коли бюджетні обмеження майже не лишають прийнятних альтернатив фінансовим органам 
будь-якої країни-члена. Якщо доходність державних цінних паперів, на які існує ринковий попит, перевищує зростання номінального 
доходу країни, то процентні витрати по заборгованості стають серйозним тягарем [15].  

У такій країні, як США, така перспектива не повинна викликати фінансову напругу, оскільки американський уряд у змозі сплатити 
будь-які доларові зобов'язання.  Цього не можна сказати про Єврозону, де уряди вже  не спроможні друкувати гроші.  

Як вже зазначалось, фінансова дисципліна у зоні євро забезпечується Пактом стабільності та зростання (1997), що забороняє 
державам-членам долати межу дефіциту 3% ВВП або державного боргу (понад 60% ВВП). У випадку, якщо країна не виконає ці фінансові 
критерії, до неї застосовується Процедура надмірного дефіциту (PUR), передбачена ст. 104, згідно до якої дефіцит, який перевищує 
3%ВВП, підлягає штрафу Європейської Ради. 

Окремі дослідники вважають обмеження, передбачені Пактом стабільності та зростання, невід’ємною умовою сталого, 
неінфляційного зростання, високого рівня зайнятості [19]. Інші розцінюють їх як надто жорсткі та висловлюються за реалізацію державами-
членами ЄС незалежної фіскальної політики [12; 10; 7]. Третя група дослідників вважає, що Пакт і Процедура надмірного дефіциту не 
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обмежують державні витрати, тому посилення (або усунення) довільних обмежень не призвело б до збільшення фінансової свободи [20; 16; 
8]. Попри переконання окремих дослідників, що держави-члени все ще можуть обслуговувати вищі рівні заборгованості, оскільки 
зберігають за собою право змінювати податкові ставки [12], визнається обмеженість можливостей європейських країн у цьому напрямку. 
Перспектива високих податків призводить до міграції факторів виробництва та, у кінцевому рахунку, до скорочення податкової бази. Крім 
того, підвищення податків спричиняє зниження економічної продуктивності, що збільшує дефіцит і призводить до іншого роду порочного 
кола.  

Така фіскальна конкуренція є прямим наслідком Статті 104. Оскільки держави-члени більше не можуть створювати депозити 
внутрішнього характеру (емітувати гроші, наприклад), вони повинні конкурувати за євро, продаючи облігації приватним інвесторам (у тому 
числі приватним банкам), котрі не вважають різного роду зобов'язання ідеальною альтернативою. Таким чином, уряди змушені розміщати 
облігації на ринку капіталу, де вони конкурують з борговими інструментами інших державних (і недержавних) установ. Деякі країни 
конкурують за найнижчу ставку відсотка по своєму боргу (наприклад, Німеччина, Франція), інші ж – щодо величини власних ризиків 
відносно перших. Допоки політики намагаються досягти цієї мети, вони приділяють менше уваги таким цілям, як стабілізація виробництва 
та зайнятості.  

Висновки. Після переходу на євро більшість економістів очікували зближення рівня доходності суверенних облігацій, випущених 
країнами зони євро. У дійсності ж, поступово відбувалася диференціація ринків на основі ліквідності. Так, навіть облігації з високим 
рейтингом, випущені урядами малих країн з обмеженими обсягами випуску, були зобов'язані пропонувати інвесторам премію відносно 
доходності облігацій еталонних країн-емітентів [18]. Частково це можна пояснити стабільною різницею доходності, однак головною 
причиною різниці доходності облігацій, особливо в умовах світової фінансової кризи, є кредитний ризик. Так, фінансова конкуренція між 
країнами Єврозони суттєво поглибилася, щойно рейтингові агентства заявили про те, що вони враховуватимуть можливе зростання 
бюджетного дефіциту при присвоєнні кредитних рейтингів урядам країн ЄС. Отже, поки не буде вжито заходів щодо усунення подібних 
фінансових обмежень (наприклад, створення федерального бюджету ЄС або нової кредитної установи для надання допомоги державам у 
реалізації широкого комплексу політичних цілей), перспектив стабілізації в Єврозоні лишається мало. Проблема в тому, що Єврозоні 
бракує фінансової установи на кшталт Міністерства Фінансів США, що має можливість надавати істотні бюджетні стимули. План 
Європейської комісії щодо стабілізації економіки передбачає фінансові стимули у розмірі лише 1% від ВВП (сума, вочевидь, недостатня 
для відновлення економіки). Таким чином, долаючи кризу, країни Єврозони змушені безальтернативно покладатися на автоматичні 
стабілізатори та дискреційні антикризові заходи на державному рівні.  

Для країн-членів ЄС з економікою, що формується, процес фінансової інтеграції в Союзі стане головним фактором, стимулюючим і 
визначаючим їхній фінансовий розвиток. ЄС рухається в напрямку єдиного ринку фінансових послуг, що одночасно створює як сприятливі 
можливості, так і нові проблеми для нових країн-членів. З одного боку, це дозволить краще диверсифікувати варіанти фінансування та 
інвестицій і посилить конкуренцію, з іншого – посилить вразливість перед потенційними ризиками, пов’язаними з міжкраїнним рухом 
капіталу. У зв’язку з цим швидка і повна реалізація відповідних директив ЄС буде мати ключове значення для подальшого розвитку в сфері 
законодавства, регулювання і практики, укріплення фінансового сектору, забезпечення довіри як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів і 
зміцнення позиції країн з економікою, що розвивається як значимих гравців на фінансовому ринку ЄС.      

То ж проблема для урядів Європейського союзу криється у самій природі побудови монетарної системи, а структурна реформа ЄС 
ускладнюється по мірі розширення Союзу, залишаючи можливість радше до дезінтеграції, ніж до більшої уніфікації.  
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СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА Й ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
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Сучасна світова фінансова криза, що є безпрецендентною за масштабами та глибиною, на думку фахівців, продемонструвала кризу 

ідеології «ринкового фундаменталізму» та ідеї ліберального саморегулювання ринку, викликала необхідність докорінного переосмислення 
механізмів і моделей державного впливу на економічні і соціальні процеси [1]. 

Розгляд впливу фінансової кризи на процеси глобалізації світової економіки є метою досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних 
економістів. Своє бачення цієї проблеми виклали В.Геєць, І.Бураковський, О.Шаров, О.Некіпєлов, В. Бурлачков, О.Барановський, 
Р.Манделл. 

Кожна криза так само, як і кожна революція, великий соціальний перелом, завжди має безліч причин. Загальними причинами 
бурхливої фінансової кризи, є:  

• Циклічність динаміки світової й національної економік розвинених країн і посилення синхронізації цих процесів в основних 
центрах світової економіки (в «Великій тріаді»).  

• Глобалізація світової економіки й світових фінансів на загальному тлі росту політичної нестабільності й погроз збройних 
конфліктів у різних регіонах світу - це підсилює нестійкість світової економіки й глобальний рух потоків капіталу. 

• Специфічний вплив високих цін на нафту на рух позичкового капіталу, «відрив» ціноутворення на цей продукт від «класичного» 
формування ціни й «тиск» величезних масивів «вільних грошей» на світові фінансові центри, створення «мильних бульок» і відповідно 
надзвичайний ріст масштабів фіктивного капіталу.  

• Формування процесів, що ведуть до знищення конкуренції в сфері великого фінансового капіталу, ріст глобального монополізму, 
що придушує конкуренцію.  

• Зниження ефективності і якості менеджменту в США, ЄС і Японії, невиправдані ризики, що допускаються ними у погоні за 
надприбутками.  

• Криза Бреттон-Вудських фінансових установ, створених ще наприкінці Другої світової війни для регулювання світової фінансової 
системи, відсутність адекватних сучасній обстановці наднаціональних інститутів регулювання руху фінансових потоків.  

• Неадекватність методологічної бази (ліберально-монетарні підходи), що перебуває в основі сучасної фінансово-економічної 
політики більшості країн миру (розвинених і перехідних економік).  

У всій сфері суспільно-економічної глобалізації криза найбільш могутньо втрутилась в сферу міжнародних фінансів, створюючи 
обставини крайньої нестійкості не тільки самої фінансової системи, але й загальної глобальної економічної системи.  

Ознаки «хвороби» стали виявлятися в США ще в 2007 р. у ряді секторів фінансово-банківської системи. Але загальні причини 
фінансової кризи, безсумнівно, приховані, насамперед, у циклічному русі національної й світової економіки. Час від часу національні 
фінансово-економічні системи мають потребу в «очищенні» (це стосується ринкової економіки), перебудові агентів ринку, переході на інші 
інструменти регулювання, нові технології. Це — стала закономірність розвитку, принаймні, з XIX ст.  

Питома вага американської економіки й фінансового ринку у світовій економіці дуже велика, тому криза, що вибухнула в США, 
рикошетом вдарила по економіці практично всіх країн. В умовах, коли долар США залишається основною резервною валютою й головним 
платіжним засобом у міжнародний розрахунках, різке зниження доступності міжнародних кредитів приводить до аналогічних процесів у 
національних економіках. У результаті скорочується попит, зменшуються ринки збуту, знижується використання виробничих потужностей, 
і відбуваються звільнення працівників, що викликає нове зменшення попиту. Припиняється реалізація інвестиційних програм, 
відкладаються плани розширення виробництва. Адміністрація США в цьому світлі є відповідальною за глобальну кризу. Із цим важко не 
погодитися. Американська економіка дійсно має борговий характер.  

Світовий валовий внутрішній продукт (ВВП) за паритетом купівельної спроможності дорівнює приблизно 60 трильйонів доларів. 
ВВП США, за їхніми власними оцінками, напередодні кризи наблизився до 14 трильйонів доларів (для порівняння, ВВП Росії становить 
приблизно 1,3 трильйони доларів, України 0,18 трильйони доларів), а загальний борг США, що включає борги федерального уряду, штатів, 
муніципалітетів, підприємств і домогосподарств, перевищив 50 трильйонів доларів, з яких чиста зовнішня заборгованість становить 10 
трильйонів доларів. Світова економічна система перебуває в ситуації, при якій борг США наближається до розміру всього річного 
світового ВВП. У силу цього американська економіка гостро реагує на підвищення дисконтної ставки, що викликає подорожчання кредиту, 
вартість його обслуговування. Величезні борги виплачувати неможливо, США вже відмовилися від цієї ідеї, заборгованість доводиться 
рефінансувати, перезаймати, а значить - брати зобов'язання виплачувати відсотки. При дисконтній ставці федеральної резервної системи 
(ФРС), що доходила до 5%, сукупні витрати на обслуговування всього боргу становили 2,5 трильйони доларів або п'яту частину ВВП США. 
Такі витрати не може витримати ніяка економіка. Отже, США доводиться збільшувати борг. Темпи його росту становлять близько 10% у 
рік, що в 2,5 рази вище темпів росту американської економіки [2].  

Очевидно, що фінансова криза має під собою більш вагомі причини, ніж помилкові дії адміністрації США в сфері фінансової й 
грошово-кредитної політики, вони полягають в глибоких структурних диспропорціях їхньої національної економіки, кількісній і якісній 
невідповідності обсягів і структури виробництва й споживання. Високий рівень споживання в США формувався цілеспрямовано, з метою 
продемонструвати переваги капіталізму перед соціалізмом. Якщо внесок США у світовий ВВП становить 20-24%, то у світовому 
споживанні їхня частка становить близько 40%. Високий рівень життя американців дотується практично наполовину за рахунок прямих 
кредитів громадянам, підприємствам і населенню й завищеному курсу долара [3]. 

Чому криза вибухнула в системі американської іпотеки?  
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Індивідуальне житлове будівництво в Америці має особливо важливе значення - і як сектор економіки, і як істотна частина всієї 
соціальної політики держави. На хвилі досить стійкого розвитку протягом останніх років (втім, як і в попередні два десятиліття) уряд 
проводив цілеспрямовану економічну політику в цій сфері, забезпечуючи громадян країни порівняно легким доступом до банківських 
кредитів через систему іпотечних банків. Така політика - найважливіша складова всієї соціальної політики американської держави, 
спрямована на забезпечення високого рівня життя населення країни.  

Насправді ця іпотечна політика була (і є при всіх спадах і депресіях) і продуманою, і відповідальною, вона - складова частина всієї 
американської соціально-економічної політики, що переслідує серед інших завдання скорочення розриву між багатими й бідними, роблячи 
доступними іпотечні позики для будь-якої працюючої людини в Америці.  

Головні причини кризи перебувають в іншій площині - в сфері загального погіршення відтворювальних умов, в «загасанні» темпів 
росту економіки, у спекулятивному русі великих мас капіталу й формуванні «мильних бульок», що прямо вибиває колосальні прибутки на 
біржових спекуляціях цінними паперами. А також, у вичерпаності самої моделі економічної політики, заснованої на неоліберально-
монетарній ідеології. Звідси - невідповідність політики новим умовам розвитку сучасного капіталізму в його основних центрах (США - ЄС 
- Японія).  

«Загасання» темпів економічного росту — це загальний індикатор, який формується внаслідок великої кількості свого роду «міні-
факторів», що переплітаються між собою, у тому числі випадків порушення бізнес-етики менеджерами в промисловій і банківській сфері, 
що трапляється все частіше. На ці «епізоди» не можна не звертати уваги, оскільки вони формують потужні імпульси в поведінці основної 
маси агентів вільного ринку — клієнтів, підриваючи їхню довіру. Падіння довіри людей до фінансових інститутів — це смертний вирок, що 
власне й відбулося в системі американської іпотеки. Звідси — криза платежів, проблема ліквідності й відповідно банкрутство діючих у 
сфері іпотеки банківських і інших інвестиційних інститутів. Загибель гігантських «Fannie Mae» і «Freddie Mac» стала потрясінням для 
всього американського суспільства. Досить відзначити, що сумарні активи цих двох іпотечних банків становили близько 6 трлн дол. і 
можна тільки уявити собі масштаби нещастя від їхнього банкрутства, якби не державне втручання.  

Слід зазначити, що сучасну світову фінансову систему з достатньою умовністю можна називати «системою». Вона складається з 
різнорідних підсистем, головними ланками якої є найбільші приватні фінансові групи, банки, фінансові сектори промислових, 
торговельних і інших корпорацій, що діють (і дуже часто) у різнонаправлених векторах, що викликає збурювання в системі. Фінансові 
спекулянти, що оперують десятками мільярдів дол., діють винятково за мотивами одержання негайного прибутку, перекидаючи гігантські 
ресурси з одного фінансового центра в іншій, з галузі (сфери) у галузь, наносячи могутні удари по умовній рівновазі самої системи, 
підводячи її до краю загибелі. Так формуються «фінансові бульки», коли ціни на акції в десятки разів перевищують їхню реальну вартість. 
Рецесія в реальному секторі економіки розвинених країн світу стає реальністю.  

Наведемо історичні паралелі. В 1929 р. вибухнула «велика» світова економічна криза, що тривала до середини 1933 р. і дощенту 
потрясла всю систему капіталізму. За Марксом ця криза повинна була стати передоднем світової пролетарської революції. На практиці, 
однак, капіталізм, як суспільний лад на основі приватної власності, устояв. Але криза не пройшла безрезультатно - в Італії, Німеччині, 
Іспанії, Болгарії, Румунії й Угорщині виникла модифікація капіталізму - фашизм, закамуфльований його ідеологами під яскраве 
словосполучення - націонал-соціалізм. Насправді ж, у зазначених країнах ніякого соціалізму не було. Під цією вивіскою була збережена 
приватна власність на засоби виробництва, що є визначальною ознакою капіталізму.  

Суспільно-політичному класу США, породженому і вигодуваному капіталізмом удалося висунути видатного суспільного діяча 
Рузвельта, реформи якого в банківській сфері (по суті, націоналізація банків) дозволили погасити хвилю пролетарського стихійного руху. 
Однак наслідки цієї кризи вражають. Скоротилося промислове виробництво, відповідно, у США на 46%, у Великобританії на 24%, у 
Німеччині на 41%, у Франції на 32%. Упали курси акцій промислових компаній, відповідно, у США на 87%, у Великобританії на 48%, у 
Німеччині на 64%, у Франції на 60%. За офіційним даними, в 1933 р. в 32 країнах ринкової економіки налічувалося 30 млн. безробітних, у 
тому числі в США 14 млн. Уряди капіталістичних країн, на відміну від їхніх історичних попередників, прийняли безпрецедентне рішення. 
Замість законодавчого втручання в товарно-грошові відносини усередині окремої держави, в 1944 р. на курорті Бреттон Вудс (Bretton 
Woods, з 1 по 22 липня 1944 р.) у штаті Нью-Хемпшир, США була укладена угода про міжнародну систему (Bretton Woods system) 
організації грошових відносин і торговельних розрахунків. Одним з організаторів цієї угоди був Д.М. Кейнс. Відповідно до прийнятої 
системи виник Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР) і Міжнародний валютний фонд (МВФ). Долар США став одним з видів 
світових грошей, поряд із золотом. Це був перехідний етап від золотодевізного стандарту до вільної конвертації на основі попиту та 
пропозиції. Однак система нових золотовалютних відносин не стала ліками від криз. Найчастіше економічні кризи повторювалися в США в 
1948-1949, 1953-1954, 1957-1958, 1960-1961, 1969-1971 і 1973-1975 роки, з падінням промислового виробництва відповідно на 17%, 9%, 
13%, 7%, 8% і 13% [1].  

Перша післявоєнна світова криза почалася наприкінці 1957 р. і тривала до середини 1958 р. Вона охопила США, Великобританію, 
Канаду, Бельгію, Нідерланди й деякі інші капіталістичні країни. Виробництво промислової продукції в розвинених капіталістичних країнах 
знизилося на 4%. Армія безробітних досягла майже 10 млн. осіб.  

Відносно стабільний економічний розвиток ряду капіталістичних країн в 50-60-х рр. сприяв появі нових буржуазних економічних 
теорій, які стверджують, що існує нібито можливість безкризисного розвитку капіталізму шляхом удосконалювання методів державного 
регулювання господарських процесів. Однак на початку 70-х рр. у капіталістичній системі виникла ціла низка порушень процесу 
відтворення, які привели до розгортання чергової світової кризи, що почалась у США наприкінці 1973 р., а потім в 1974 і 1975 р., що 
охопила практично весь капіталістичний світ. Ця криза за широтою охоплення країн, тривалості й глибині руйнувань значно перевершила 
світову кризу 1957-1958 р. і наблизилась до кризи 1929-1933 р.  

Особлива глибина й тривалість світової кризи 1973-1975 р., на думку радянських економістів, пояснювалися тим, що вона 
перепліталась з найсильнішими інфляційними процесами у всіх капіталістичних країнах, з валютною й енергетичною кризами, 
загостренням продовольчих і екологічних проблем. Саме в цей період лауреат Нобелівської премії Мілтон Фрідмен (Milton Friedman) 
порадив американському керівництву відмовитися від політики втручання держави в економіку, надаючи учасникам ринку лише гроші, що 
випускаються державою. Однак, кризи які відбулися після цього й всесвітня сучасна  (2008 р.) криза в країнах ринкової економії, показали, 
що й неомонетаристська (різновид фрітредерскої) політика не виправдала надій громадськості капіталістичного суспільства. Заборгованість 
США на жовтень 2008 р. склала 19 трлн дол.  

Наведена інформація дозволяє зробити висновок про те, що економічні кризи постійно супроводжують капіталістичний спосіб 
виробництва й розподілу благ. При цьому руйнівні наслідки криз проявляються тим значніше, чим більше часу існує ринковий лад у тій або 
іншій країні й чим більша кількість країн одночасно втягується в кризу. Отже, цілком обґрунтовано виникає питання про суть і причини 
економічної кризи в капіталістичних країнах. У сімдесяті роки в радянській економічній науці сформувалась думка, що зазначені кризи 
являють собою «фази капіталістичного циклу, під час яких відбувається насильницьке відновлення порушених у ході розвитку 
капіталістичної економіки основних пропорцій відтворення. Економічні кризи проявляються в абсолютному падінні виробництва, 
скороченні капітальних вкладень, зростанні безробіття, збільшенні кількості банкрутств фірм, падінні курсу акцій і інших економічних 
потрясінь. Причиною економічних криз є основне протиріччя капіталізму - між суспільним характером виробництва й 
приватнокапіталістичною формою присвоєння його результатів» [4]. Ці причини не збігаються із причинами зазначеними Марксом [5]. 
Дійсно, Маркс уважав, що кризи - є наслідком протиріччя між обмеженими можливостями капіталізму з розвитку продуктивних сил 
суспільства й прагненням розвивати продуктивні сили на тлі цих обмежених можливостей.  

Наскільки думка [4] збігається з реальністю, випливає з того, що при капіталізмі із часом у виробництві матеріальних благ бере 
участь все менша кількість населення. Так у сучасних країнах Заходу в сільському господарстві зайнято не більше 10 відсотків 
працездатного населення, а в промисловому виробництві предметів споживання зайнято до двадцяти п'яти відсотків того ж самого 
населення. Отже, із часом все більша частина населення відходить від участі у виробництві предметів споживання. Із цього погляду 
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виробництво матеріальних благ у капіталістичних країнах із часом стає усе менш суспільним. Одночасно, все більша вироблена кількість 
благ у цих же країнах розподіляється між людьми, які не являються ні власниками засобів виробництва, ні виробниками життєво важливих 
предметів споживання. Разом з тим, надбанням історії став той факт, що соціалістичний спосіб виробництва, заснований на 
загальнонародній власності на засоби виробництва й розподілі благ, що відповідає цьому способу, так само не уник виникнення 
економічної кризи. Причому ця криза в самій могутній соціалістичній країні СРСР, за порівняно невеликий проміжок часу, призвела до 
руйнування суспільного ладу. При цьому первинні наслідки економічної кризи при соціалізмі в точності співпадали з наслідками криз 
капіталістичного способу виробництва.  

З викладеного випливає, що економічна криза за ознаками наслідків властива як капіталістичній системі, так і соціалістичній 
системі виробництва.  

Разом з тим, досить логічним є питання про кризи як про явище, що виникає в економічному організмі при будь-якому суспільному 
ладі. Історія залишила чимало свідчень руйнування всіх без винятку видів суспільного ладу - від первісного до соціалістичного. У всіх 
відомих формаціях, рано або пізно, наступала криза, руйнівному впливу якої піддавалися відповідні способи виробництва. Як відомо, 
Велика депресія 1929-1933 р. поклала початок кінцю класичної ліберальної економічної теорії, що проповідує невтручання держави в 
економічне життя, і відмежувала формування потужної теоретико-методологічної альтернативи - кейнсіанства. Воно стало базою для 
економічної політики Заходу, аж до кризи 70-х рр., коли на зміну знову «повернулися» неоліберальні підходи.  

Кейнсіанство повертається?  
Перше десятиліття XXI сторіччя - це, звичайно, не часи Великої депресії, не післявоєнні десятиліття - зовсім інші умови 

економічного розвитку в порівнянні з ними. Але схоже на те, що при всій своїй величезній міцності приватні фінансово-економічні 
корпорації не в змозі самостійно впоратися із проблемами глибоких спадів і депресій, що загрожують найсучаснішій капіталістичній 
системі, без опори на силу держави і її регулюючі можливості. Кейнс виявився прав: знову необхідна активізація економічної функції 
держави, без чого неможливі не тільки загальний розвиток країни, не говорячи вже про вихід економіки й фінансів із кризового стану, але й 
збереження існуючої системи.  

В умовах, коли процеси глобалізації вторгаються, насамперед, у фінансову підсистему світової економіки, регулювання фінансово-
господарських процесів через традиційне розуміння «ринку» (коли передбачається конкуренція) стає ілюзорним. Тут правлять бал могутні 
фінансові, промислові й інші корпоративні групи, що контролюють активи в трильйони дол., а конкуренція відходить на другий план - не 
вона визначає їхній прибуток. Традиційна конкуренція діє вже лише в секторах середнього й дрібного підприємництва. Але навіть «великі» 
виявляються неспроможними при недосконалому менеджменті.  

Безперервне зниження податків на корпорації, що відбувається в останні двадцять років у міру розгортання неоконсервативної 
хвилі, сприяло «поверненню» образів «праздного класу» Торстейна Веблена в американське ділове життя. Менеджмент великих 
корпорацій, як в Америці, так і в Європі, та й інших країнах,  все частіше виявляється підданий корупції й різного роду шахрайським 
операціям. Це є не випадковим, а, скоріше, закономірним відображенням домінуючих у сучасних капіталістичних суспільствах ідей 
підпорядкування людської особистості одному всесильному, хоча й Ідолові, - владі Грошей. Це відверто розбещує сучасне суспільство, 
робить його вразливим у нашому неспокійному світі, у тому числі в тій жорстокій боротьбі, що розв'язана альтернативними глобальними 
силами по всьому периметрі євроатлантичної цивілізації.  

Великі фінансові гравці, виходячи з тільки їм зрозумілих міркувань, всі частіше йдуть на необґрунтовані ризики, легко 
маніпулюють десятками й сотнями мільярдів доларів, «перекидають» їх з однієї сфери в іншу, часом штучно породжуючи передумови 
потрясінь на фінансових ринках і банкрутства. Все це перестає бути «приватною справою бізнесу», набуваючи небезпечних для суспільства 
масштабів, наносячи нищівні удари по рівновазі всієї світової фінансової системи. Цілком очевидно й те, що дані процеси суперечать 
самому поняттю «ринок», він усе більше «розмивається» поза ринковим поводженням самих агентів ринку. Відповідно формується помітна 
тенденція до «нейтралізації» ринку як механізму акумуляції й розподілу фінансових ресурсів. Це, зокрема, проявляється в найсильнішій 
деформації руху позичкового капіталу по міжнародних каналах.  

Ще один показовий момент, що впадає в око, коли ми аналізуємо дії уряду США, який намагається блокувати кризу, і реакцію 
великого бізнесу на ці дії. Американський уряд, що традиційно орієнтується на ліберально-монетарну ідеологію в економічній політиці, 
змушений у своїх практичних кроках відмовитися від цієї традиції на користь кейнсіанської методології й, зокрема, здійснити 
націоналізацію цілої групи фінансових компаній.  

Всі ці події, підтверджують, що сучасний ринок (а в більше загальному плані - сучасний капіталізм) - це далеко «не саморегулююча 
система», він не в змозі функціонувати сам по собі, без активного державного втручання. Це ключова ідея Дж. М. Кейнса, що 
розмежовувала його з ліберальними теоріями. Криза відродила спроби теоретичного осмислення подій які відбуваються не тільки зараз, але 
й старої «великої суперечки» щодо долі сучасної капіталістичної системи: чи може вона існувати без активного державного втручання? 
Сучасні неоконсерватори, вважають, що «змушений державний дирижизм» - це тимчасове явище, яке пройде, коли завершиться криза. 
Протилежна точка зору, якої дотримується значна частина науково-експертного співтовариства й політичної еліти (це сучасні реалісти-
неокейнсіанці), досить чітко випливає з думки вичерпності позитивного потенціалу великого капіталу як «саморегулюючої системи». Вона 
виходить із ідеї неможливості нормального розвитку сучасної економічної системи без активного державного економічного втручання, 
причому в напрямку досягнення більшої соціальної справедливості.  

Уряд США розробив великий план порятунку всієї фінансової системи — це так званий «План Полсона» (по імені міністра фінансів 
Генрі Полсона). Відповідно до нього він звернувся до конгресу з проханням виділити для цих цілей 700 млрд. дол. У результаті важких 
дискусій, внесення в «план» істотних змін він був схвалений. Уряд одержав карт-бланш на реорганізацію всієї фінансово-банківської 
системи країни — через масове державне втручання. Це означає не що інше, як тріумфальне повернення кейнсіанства, дискредитоване в 
70–80-і рр., коли його замінила ліберально-монетарна доктрина як методологія економічної політики розвинених країн світу. Таким чином, 
мова йде про два взаємопов’язані явища-процеси.  

Перше. Офіційний кінець неоліберально-монетарної ідеології в економічній політиці США (і інших країн).  
Друге. Хоча саме ім'я Кейнса не вимовляється, але змістовна частина всіх антикризових заходів відповідає його відомим 

рекомендаціям у частині використання потенціалу держави як економічної сили, що рішуче втручається в економіку «вільного ринку».  
Відзначимо, що всі ці дії, зберігши від руйнування фінансову систему могутньої Америки, не вберегли її від наступаючої рецесії в 

цілому в економіці країни.  
Подолання фундаментальних причин світової фінансової кризи неможливе без чіткої реструктуризації економіки цієї наддержави, 

але добровільно провести її США не зможуть, не поставивши країну перед загрозою соціально-політичної кризи. Якщо обмежити грошову 
масу розраховуючи на те, що ринок сам усуне неефективних виробників і споживачів, відбудеться майже дворазове зниження життєвого 
рівня американців, порівнянне за масштабами з подіями 90-х років у СРСР.  

Процес банкрутств фінансово-банківських інститутів швидко перекинувся з Америки на інші країни й континенти, насамперед у 
Європу — занадто великий ступінь «переплетення» економіки й фінансів у сучасному глобальному світі, їхня взаємозалежність і 
взаємозв'язок. Це призвело до консолідації зусиль урядів провідних європейських і інших держав. Центральні банки «великої тріади» — 
Північної Америки, ЄС і Японії — 18 вересня 2008 р. виступили із заявою про те, що вони мають намір здійснити масовану доларову 
інтервенцію (з метою вирішити проблему ліквідності банків) на загальну суму в 247 млрд. дол.  

11-12 жовтня 2008 р. на саміті міністрів фінансів G-7 у Вашингтоні був прийнятий інший план, що передбачає 5 пунктів:  
• Необхідно використати всі наявні засоби, щоб підтримати системно важливі фінансові інститути, не допускаючи їхніх банкрутств.  
• Забезпечити прийняття всіх необхідних заходів для розблокування кредитних і грошових ринків, гарантувати вільний доступ 

банків і інших фінансових інститутів до ліквідності й фінансування.  
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• Забезпечити банкам можливість залучати капітал, як із приватних, так і з державних джерел у достатніх кількостях для 
відновлення довіри й поновлення ними кредитування бізнесу й приватних осіб.  

• Забезпечити надійність національних програм по страхуванню внесків через систему державних гарантій.  
• Вжити додаткових заходів для поновлення діяльності вторинних ринків іпотечних і інших цінних паперів.  
Ці загальні принципи, які, однак, виходять далеко за межі Бреттон-Вудських угод, означають перехід всієї фінансової системи на 

якісно інший вектор розвитку. Головним інструментом регулювання проголошується відтепер не ринок, не його приватні агенти, а держави 
й рішення їхньої фінансової влади. Це, як було сказано вище, свідчення відмови від неоліберальної доктрини як методологічної бази 
фінансово-економічної політики, що проводилася на протязі останніх трьох десятиліть.  

Потрібні якісь інші, могутніші зусилля, — для створення міжнародної (наднаціональної) системи регулювання глобальних 
фінансово-економічних процесів. Треба визнати, що Бреттон-Вудські інститути, створені з цією метою, недієздатні в сучасних умовах, і 
терміново слід розпочати консультації для пошуку нових оригінальних міжнародних механізмів регулювання із чітко вираженим 
наднаціональним елементом. У протилежному випадку світова фінансова система розлетиться на шматки, підриваючи світову економіку.  

Криза існуючих механізмів національного й міжнародного регулювання в досить виразній формі виявилась в ході азіатської кризи 
1997 р., коли від «послуг» МВФ відмовилася ціла група азіатських країн, зокрема Малайзія, яка, до речі, першою вийшла зі стану кризи. 
Але в ті часи на цю найважливішу сторону проблеми у світових фінансових колах і науково-експертному співтоваристві не звернули 
належної уваги. Проблема ускладнена тією обставиною, що фактично не існує наднаціональних механізмів регулювання руху глобальних 
фінансових потоків. Відзначимо при цьому й те, що в глибокій кризі перебувають Бреттон-Вудські фінансові установи (Міжнародний 
валютний фонд, Всесвітній банк), покликані регулювати глобальні фінансові процеси. МВФ так і не «отямився» після поразок у ході 
азіатської кризи 1997–1998р. Різко звузилася сфера діяльності Всесвітнього банку, керівництво якого, всупереч статутним обов'язкам, 
порівняно недавно оголосило про те, що його головними функціями стає «боротьба з бідністю в слаборозвинених країнах на ринковій 
основі» (2003 р.). Звідси - його деградація. Бідність у світі стрімко розширюється, а у зв'язку з настанням світової продовольчої кризи вона 
стає критичною.  

Таким чином, існуючі міжнародні регулюючі інститути фактично нейтралізовані, вони потребують не просто в глибокого 
реформування, а в заміни їх на реальні наднаціональні інститути, які могли б діяти ефективно, адекватно сучасним умовам, здійснюючи 
глобальне торгово-економічне й фінансове регулювання.  

Уряди країн вживають різноманітних заходів антикризового регулювання. Їхня структура залежить від інституціональних 
особливостей і стану економіки даної країни, теоретичних концепцій, що панують у її політиці, а також від специфіки підтримуваного 
сектора економіки. У США для підвищення ліквідності фінансових установ протягом 2008 р. ФРС знизила ставку рефінансування з 3,75 
процентних пункти до 1,0%, надала необмежений обсяг короткострокових кредитів для комерційних банків. Результатом стало зниження 
ставок міжбанківського кредитування з рекордних значень, установлених у вересні-жовтні 2008 р., після краху банку Lehman Brothers. 
Тримісячна ставка LIBOR упала до 3,0%. Колишній глава ФРС США А. Гринспен визнав, що припустився помилки, вважаючи, що 
кредитні організації зможуть упоратися із кризою самостійно. У США в 1985-2008 р. сумарний борг держави, корпорацій, фінансових 
установ і домогосподарств збільшився з 150 до 255% ВВП. Коли ціна закладених під цей борг активів стала падати, державі довелося 
компенсувати розрив, що утворився. Перші два пакети були спрямовані на підтримку фінансових інститутів і домогосподарств, третій (800 
млрд. дол.) - на підтримку автозаводів, малого бізнесу, споживчого кредиту, викуп іпотечних облігацій. Четвертий пакет Б. Обами (більше 
1,2 трлн дол.) спрямований на створення нових робочих місць у розбудові інфраструктури, альтернативній енергетиці, соціальній сфері, 
медичне страхування й соціальну допомогу безробітним. На 275 млрд. дол. за програмою Б. Обами протягом 10 років знижуються податки 
(184 млрд. одержать домогосподарства, 43 - місцеві адміністрації, 23 - малий бізнес, 21 - інвестори в альтернативну енергетику, 5 млрд - 
депресивні зони). 550 млрд. дол. державних інвестицій направляється в освіту (навчання й підтримку безробітних (102 млрд.), збереження 
робочих місць у суспільному секторі й сферу послуг (91 млрд.), модернізацію доріг, мостів, водних комунікацій (90 млрд.), екологічну 
енергетику (54 млрд.), нові технології охорони здоров'я (24 млрд.), науку й критично важливі технології (16 млрд.) і іншу інфраструктуру 
(31 млрд. дол.). Нове робоче місце обійдеться в середньому в 100 тис.дол. у рік, у т.ч. 2/3 - за рахунок державних, а 1/3 – приватних 
інвестицій [6].  

Країни ЄС прийняли й свої національні плани порятунку фінансових систем, сконцентрувавши для цього величезні фінансові 
ресурси: Великобританія — 980 млрд. дол.; Німеччина — 643 млрд.; Франція — 540 млрд.; Італія — 200 млрд.; Іспанія — 150 млрд; Швеція 
— 120 млрд. дол. Природно, країни ЄС відчувають не менші труднощі в економічному розвитку, ніж США. Їхній ріст також призупинився. 
Відповідно зростають масштаби соціальних проблем. Їх передбачається вирішувати вже не через всесильний ринок, а через державну 
політику стимулювання.  

Найбільш ефективні системні заходи інституціонального характеру, спрямовані на поліпшення ділового, інвестиційного й 
інноваційного клімату, створення нової архітектури глобального фінансового ринку. Однак вони вимагають реформи права, 
правозастосування, зміни норм поведінки господарських суб'єктів.  

Особливо гострі дискусії в економічній літературі пов'язані з вибором об'єкта антикризового регулювання, однак їхнє 
протиставлення невиправдано, пріоритети багато в чому визначаються інституціональною специфікою й фазою кризи.  

Потенційні можливості економіки полягають у створенні великих сучасних корпорацій за прикладом тісно інтегрованих з 
державою південнокорейських економічних гігантів, що забезпечили Південній Кореї лідерство в області автомобільної, суднобудівної, 
сталеливарної промисловості, виробництві побутової техніки й електроніки. Опираючись на внутрішні фінансові ресурси й не допускаючи 
їхнього вивезення із країни, Республіка Корея змогла практично «з нуля» побудувати всесвітньо відомі «чеболи», такі як Samsung, LG і 
Hyundai, підійшовши до подальшого розвитку середнього й дрібного бізнесу. Істотною особливістю цих корпорацій була відсутність 
фінансової самостійності й повна залежність від держави. Їхнє фінансування здійснювалося через державні банки в обмін на точне 
дотримання урядових планів розвитку національного виробництва. Особливо примітно, що країна змогла в короткий термін перебороти 
наслідки фінансової кризи 1997-1998 років, підтвердивши конкурентоспроможність своєї економіки. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті аналізуються причини та прояви світової фінансової кризи. Використовуючи історичні явища, було виявлено сутність сучасної 
економічної кризи, розглянуті її наслідки в контексті глобалізації, заходи щодо боротьби з кризою в різних країнах. 
Ключові слова: фінансова криза, глобалізація, світова економіка  
РЕЗЮМЕ 
В статье анализируются причины и проявления мирового финансового кризиса. На основе исторических событий выявлена сущность 
современного экономического кризиса, рассмотрены его последствия в контексте глобализации, меры борьбы с кризисом в разных странах. 
Ключевые слова: финансовый кризис, глобализация, мировая экономика 
SUMMARY 
In this article is opened the role of international finance and economic crisis to the economics of the different countries. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РИНКІВ КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ 

А. Л. Галіуліна, аспірант кафедри «Міжнародна економіка», ДонНУ ⋅  
 

Характерною рисою світових економічних відносин стає інтенсивний розвиток фінансової глобалізації із залученням національних 
економік до світового ринку капіталу, посилення їх взаємозалежності. Відображенням цих процесів стало виникнення єдиного 
інформаційного простору, інтернаціоналізація та швидке зростання ринків капіталу. Інтенсифікація міжнародного обміну товарами, 
послугами та капіталом призводить до появи нових тенденцій у сфері фінансових відносин. Тому стратегічно важливим напрямом є 
розробка ефективної національної політики в області ринку капіталів. 

Істотний внесок у вивчання цих питань зробили російські та українські вчені-економісти: С. Боринець, О. Гаврилюк, В. Геєць, Б. 
Губський, О. Киреєв, Л. Красавіна,  Ю. Макогон, А. Махмудов, В. Новицький, Т. Орєхова, О. Рогач, Є. Савельєв, М. Савлук, С. 
Якубовський, а також західних вчених Д. Блейка, Л. Вальраса, Дж. К. Ван Хорна, Д. Едмістера, Л. Ерхарда, Дж. Кейнса, М. Портера, 
С. Фішера. 

Метою даної статті є дослідити сучасний стан та заходи, щодо державного регулювання ринків капіталу в Україні. 
Український ринок прагне до інтеграції у світовий фінансово-економічний простір і претендує на статус ринку, що розвивається. За 

класифікацією Standart&Poor’s, його віднесено до групи граничних (незначних) ринків (Frontier markets) в яку, крім України, входять ще 20 
країн (Румунія, Словенія, Словаччина, Хорватія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва та ін.), і де, як показано в таблиці 1, Україна посідає чільні 
місця як за темпами зростання, так і за обсягами капіталізації. 

Таблиця 1 
Показники розвитку фондового ринку країн, що входять до групи Frontier Markets, 2005-2007 рр. 

Капіталізація, млн. дол. США Середньомісячний обсяг торгів, 
млн. дол. США Місцевий індекс: зміна, % № Країна 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 
1 Україна 24975,6 42869,7 111756 54,99 99,91 383,9 35,7 41,3 135,3 
2 Румунія 20587,9 32784,3 44925 283,21 354,99 758,4 50,9 22,2 22,05 
3 Хорватія 12918 29005,6 65977 66,52 151,91 416,1 27,6 60,7 63,24 
4 Словенія 7898,9 19181,7 28963 65,68 84,92 300,3 -5,59 37,9 78,13 
5 Литва 8812,8 10198,6 - 61,71 174,47 - 52,97 9,28 - 
6 Естонія 3495,1 5963,3 - 206,52 80,98 - 47,97 23,9 - 
7 Болгарія 5085,6 10325 21793 115,7 125,75 770,9 _ _ _ 
8 Латвія 2527,2 2704,9 - 8 9,29 - 63,5 -3,09 - 

Фінансовий ринок забезпечує механізми для створення та обміну фінансових активів. Ринки капіталу є ринками довгострокових 
фінансових активів. Фінансовий ринок може бути також визначений як система економічних та правових відносин, пов’язаних із купівлею-
продажем або випуском та обігом фінансових активів. [1, с. 11] 

Існування будь-якої держави з ринковою економікою неможливе без ефективного функціонування розвинених ринків капіталу. 
Зарубіжна практика переконливо свідчить про те, що створення та розвиток таких ринків саме на першому етапі є неможливим без 
втручання держави, її всебічної підтримки. Практика державного втручання в організацію торгівлі цінними паперами і нагляду за 
операціями показує, що однією з її основних цілей є захист прав інвестора.  

На даний час внутрішні ринки фінансових  інструментів капіталу в Україні не сформовані на рівні, здатному забезпечити достатній 
рівень захисту прав інвестора та їх конкурентоспроможність відносно ринків країн Східної Європи. Пріоритетний і випереджаючий 
розвиток ринку державних цінних паперів порівняно з корпоративними, незавершеність розбудови інфраструктури призвели до вкрай 
низьких темпів формування цих ринків як дієвого засобу мобілізації фінансових ресурсів та їх перерозподілу. 

Про це красномовно свідчать два останні показники ринку корпоративних цінних паперів - капіталізація і ліквідність. До 1998 року 
капіталізація ринку (тобто, обсяг сукупної вартості корпоративних цінних паперів - акцій і облігацій підприємств) становила близько 2 
млрд. доларів США (близько 12% ВВП), тобто в середньому 40 доларів на одного середньостатистичного громадянина країни. В 2003 році 
капіталізація ринку становила 15,3 млрд. доларів (понад 300 доларів на одиницю населення). Для порівняння: капіталізація у США 
оцінювалася у ці роки у 9 трлн. доларів (близько 90% ВВП, або 33 тис. доларів на особу). В 2005 році капіталізація ринку становила 24,98 
млрд. доларів, в 2006 році – 42,87 млрд. доларів, та в 2007 році вже понад 111, 75 млрд. доларів. 

Ліквідність українського ринку в 2009 році була значно менша, ніж в 2008 році. Наприклад, офіційний об'єм торгів на двох 
найбільших українських біржах (ПФТС, УБ) склав порядка 8 млрд. грн., знизившись на 40% в порівнянні з рівнем 2008 рока. З врахуванням 
позабіржових операцій скорочення об'ємів торгів було ще істотнішим, що пов'язане з відходом багатьох іноземних інвесторів з нашого 
ринку з початком фінансової кризи.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України №  976-р від 8 листопада 2007 затверджена Концепція Державної цільової 
економічної програми модернізації ринків капіталу в Україні. Триває процес підготовки заходів з реалізації державної програми, 
покликаної суттєво реформувати ринки капіталу, які визначаються як група взаємозв'язаних ринків, на яких формується попит, пропозиція 
та ціни на фінансові інструменти (у тому числі базовим активом яких виступають енергетичні та товарно-сировинні ресурси). 

Таким чином, згідно з визначенням, наведеним у Концепції державної програми, ринки капіталу включають у себе ринки цінних 
паперів (фондовий ринок) та інших фінансових інструментів, за винятком інструментів грошового ринку. Виходячи з окресленого програ-
мою об'єкта реформування (модернізації), можна дійти висновку, що йдеться про правову, інституційну та технологічну перебудову сфери 
довгострокового інвестування економіки, тобто про те, що Конституцією України визначається як інвестиційний ринок.  

Конституцією України визначено, що засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного 
ринків встановлюються виключно законами України. Отже, основним Законом України передбачене одночасне функціонування «фінансо-
вого», «грошового», «кредитного» та «інвестиційного» ринків, що не зовсім співпадає з міжнародне визначеною класифікацією сегментів 
недержавного фінансового сектору економіки. 

Не заперечуючи факту, що всі ці ринки дійсно існують, треба зазначити, що з позиції регулювання та нагляду за діяльністю 
учасників зазначених ринків (особливо професійних) в Україні історично склалися дещо інші принципи поділу (сегментації) недержавного 
фінансового сектору економіки. Зокрема, регулятором банківської системи є Національний банк України, який визначає грошово-кредитну 
політику держави, відтак формує грошовий та кредитний ринки. Отримали свого державного регулятора і ринки цінних паперів (окрім 
державних цінних паперів, які вважаються інструментами грошового ринку і регулюються Національним банком України). Таким органом 
стала утворена у 1995 р. Державна комісія з цінних паперів та. фондового ринку (далі - ДКЦПФР). [2, с. 20] 

У 2001 р. внаслідок введення у дію Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 
попри всі недоліки зазначеного Закону, в правовій системі України з'явилося поняття «фінансова послуга», яке, починаючи з 1986 р., є 
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загальновживаним в Європейському Союзі. Введення поняття «фінансова послуга» допомогло визначитися з іншими дефініціями - 
«фінансовий ринок» та «ринки капіталу». Причому питання дефініцій в даному випадку є суто практичним, адже у Конституції України 
зазначаються «фінансовий» і «інвестиційний» ринки, а не «фінансові послуги». Новий Закон запропонував підхід, згідно з яким в Україні є 
фінансові установи, що надають різноманітні фінансові послуги.  

Унаслідок прийняття нового Закону була утворена Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ( 
Держфінпослуг). Закон розмежував повноваження Національного банку, ДКЦПФР і Держфінпослуг, причому не за видами послуг чи 
типом операцій, а по установах.  

Кабінет Міністрів України забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики. Є також Рада 
Національного банку, що розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням. Суттєві (хоча і 
дещо розпливчасті) повноваження мають також Мінекономіки, Мінфін, безпосередній вплив на ринки капіталів справляє 
Антимонопольний комітет України, але немає жодного органу, що відповідав би за цілісність, прозорість і ліквідність довгострокових 
інвестицій та хеджування ризиків на оптових товарних і фінансових ринках. 

ДКЦПФР, поклала на себе більшу частину повноважень не тільки з регулювання, а й щодо розвитку основного сегменту ринків 
капіталу - випуску та обігу емісійних цінних паперів господарських товариств. Міжбанківські грошово-кредитні ринки (в тому числі 
валютний) регулює Національний банк України. 

Узагальнення показників і відпрацювання рекомендацій для уряду провадить Мінекономіки, проте урядові можливості щодо 
прямого впливу на приватний капітал, природно, вкрай обмежені. Внаслідок цього реальний сектор самофінансується сам по собі, а рух 
капіталів відбувається на ринках сам по собі. 

Основним недоліком такої диверсифікованої моделі державного регулювання є, у підсумку, її невідповідність вимогам Конституції 
України. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 № 1620 при Кабінеті Міністрів України було створено постійно діючий 
орган - Координаційну раду з питань політики фінансового сектору. Основними завданнями зазначеної Ради стало призначення місця і ролі 
фінансового сектору та окремих його складових у розвитку національної економіки, а також узгодження програм розвитку, комплексів 
заходів і завдань окремих сегментів фінансового сектору. 

Відсутність вертикальної централізації системи регулювання і нагляду за фінансовим сектором економіки нині компенсується 
горизонтальними зв'язками. Зокрема, між Національним банком України, ДКЦПФР і Держфінпослуг укладений Меморандум про 
співпрацю та координацію діяльності, підписана Угода про обмін інформацією між Національним банком і ДКЦПФР. 

Серед найважливіших завдань, вирішення яких передбачене Концепцією Державної програми модернізації ринків капіталу, одне з 
чільних місць посідає реформування системи державного регулювання ринків капіталу. Реформа полягає у вертикальній консолідації 
системи державного регулювання ринками капіталів. 

Порівняльний аналіз досвіду 73 країн свідчить, що у світовій практиці регуляторні органи наділені різними повноваженнями та 
функціями. Зокрема, у 35 країнах функціонують окремі регулятори для кожного виду діяльності, у 3 країнах - об'єднані (цінні папери та 
страхова діяльність), у 9 країнах - об'єднані (банки та цінні папери), у 13 - об'єднані (банки та страхова діяльність), у 7 країнах функціонує 
єдиний регулюючий орган, у 3 країнах ці функції покладені на центральний банк. Вертикальна консолідація є помітною тенденцією на 
світових ринках капіталу, яка поступово поширюється і на країни, що розвиваються. [2, c. 22] 

Спостереження за процесами, що відбуваються в країнах з перехідною економікою, свідчить, що реформа системи державного 
регулювання триває там поетапно і синхронно з консолідацією національних ринків капіталу, не випереджаючи їх розвиток.  

Належним чином сформовані та організовані ринки капіталу в Європі та світі мають ряд наступних переваг: 
- є кращим посередником між постачальниками і користувачами капіталу, ніж кредитні посередники; 
- забезпечують широку участь інвесторів у всіх секторах економіки (приватному, державному і індивідуальному); 
- спрямовують капітал в інноваційні проекти, що збільшує ринкову вартість підприємств та стимулює подальші 

інвестиції; 
- запобігають відпливу інвестицій в офшорні зони (створюючи інвестиційні можливості для пенсійних фондів) і 

залучають іноземні інвестиції; 
- визначають ціни на товарні і фінансові активи всередині країни, а не за її межами; 
- є середовищем, яке створює фінансове і інтелектуальне багатство з перевагами, які матимуть наслідки для інших сфер 

економіки, що є важливим економічним мультиплікатором; 
- спрямовують кошти на створення добробуту, а не в інфляцію; 
- створюють робочі місця, притягують і утримують в країні висококваліфіковані кадри; 
- через зрівняння доходу на капітал зменшують відтік інвестицій за кордон; 
- надають поштовх структурним змінам в економіці через знищення прихованих субсидій, що дає довгострокові 

переваги; 
- забезпечують ліквідність малих і середніх підприємств, що сприяє створенню нових робочих місць. 

З точки зору розвитку вітчизняного ринку цінних паперів на особливу увагу заслуговує не лише досвід країн Західної Європи, 
США, інших країн, в яких ринки цінних паперів формувалися протягом десятиріч й досягли високого рівня розвитку, але й досвід країн – 
найближчих сусідів, перш за все, Російської Федерації та Польщі.   Зокрема, рівень розвитку фондового ринку Республіки Польща 
характеризується наступними показниками: 

- високою прозорістю ринку, якістю правових регуляторних норм, професійним наглядом за ним; 
- європейськими стандартами розрахунків, клірингу та депозитів; 
- публічними офертами з використанням проспектів; 
- відповідністю акціонерних товариств, які включені до лістингу Варшавської фондової біржі високим стандартам; 
- захистом міноритарних акціонерів; 
- зростанням довіри до ринків капіталу. [3, c. 63] 

В Україні останнім часом стратегічним напрямом на шляху залучення в господарський обіг вільних грошових ресурсів інвесторів є 
подальший розвиток ринку цінних паперів та залучення за допомогою його інструментів інвестицій у реальний сектор економіки.  

Найважливішим джерелом залучення фінансових ресурсів на ринку цінних паперів виступали такі види цінних паперів, як акції, 
облігації підприємств та інвестиційні сертифікати. 

В таблиці 2. представлений обсяг торгівлі цінними паперами на фондовому ринку у 2008 році, який перевищив обсяги у таких 
сферах, як виробництво промислової продукції та будівництво.   

Таблиця 2 
Порівняльні дані обсягів торгів на ринку цінних паперів, реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), продукції сільського 

господарства та будівництва, млрд. грн 
Роки 2004 2005 2006 2007 2008 

Обсяг торгів на ринку цінних паперів 321,3 403,8 492,8 754,31 883,39 
Обсяг промислової продукції 400,7 468,6 551,7 600,05 779,13 
Обсяг продукції сільського господарства 83,5 92,5 94,3 109,85 150,85 
Обсяг виконаних будівельних робіт 31,5 40,02 38,03 53,68 64,36 

На початок грудня 2009 року в Україні зареєстровано як юридичні особи 29977 акціонерних товариства, з них: відкритих – 9 618, 
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закритих – 20 359. З початку року кількість акціонерних товариств зменшилась, зокрема ВАТ – на 4,9%, ЗАТ – на 4,4%. 
Обсяг випусків акцій, зареєстрованих Комісією протягом 2009 року, збільшився порівняно з 2008 роком у 2 рази та становив близько 102 
млрд. грн. (у 2008 році – 46,14 млрд. грн.). Обсяг випусків акцій, зареєстрованих Комісією, у тому числі, збільшився за рахунок реєстрації 
випусків акцій банківськими установами з метою збільшення ними статутного капіталу (61% від загального обсягу). Підприємствами 
зареєстровано понад 200 випусків облігацій підприємств на загальну суму 9,55 млрд. грн., що порівняно з 2008 роком менше на 21,8 млрд. 
грн. або менше у 3 рази (2008 рік – 31,35 млрд. грн.). Обсяг зареєстрованих випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ становив 47,21 
млрд. грн., що порівняно з показниками за 2008 рік менше на 18,16 млрд. грн. (2008 рік – 65,37 млрд. грн.). Обсяг зареєстрованих випусків 
акцій КІФ зменшився порівняно з даними за 2008 рік на 4,99 млрд. грн. та становив 3,9 млн. грн. (2008 рік – 8,89 млрд. грн.). [4] 

Серед фінансових інструментів, як представлено на рисунку 1, найбільші обсяги випусків зареєстровано з інвестиційними 
сертифікатами КУАП ІФ – 42,71 %, акціями – 30,15% та облігаціями підприємств – 20,48% від загального обсягу зареєстрованих випусків 
цінних паперів у 2008 році. 

 
Рис. 1  Розподіл зареєстрованих Комісією обсягів випусків цінних паперів у 2008 році 

 
Протягом 2009 року загальний обсяг торгів на ринку цінних паперів становив близько 1 трильйона грн., що більше на 120 млрд. 

грн. порівняно з даними за 2008 рік (2008 рік – 883,42 млрд. грн.). За результатами торгів на фондових біржах протягом 2009 року обсяг 
біржових контрактів з цінними паперами становив 36,02 млрд. грн., що менше на 1,74 млрд. грн. порівняно з даними за 2008 рік. Найбільші 
обсяги торгів на біржовому ринку зафіксовано з акціями (37,59%). [5]  

Зміни в економіці спостерігаються і на початку 2010 року (таб.3). Обсяги випусків, наприклад, зареєстровано з 11 січня по 22 
лютого 2010 року з акціями – 32,04%, інвестиційними сертифікатами – 7,8%, та облігаціями підприємств – 5,2%, деривативами – 0,09% від 
загального обсягу зареєстрованих випусків цінних паперів на початок 2010 року. 

 Таблиця 3  
Вартість укладених біржових угод за фінансовими інструментами за період з 11 січня по 22 лютого 2010 року [6] 

 

 
 

Для забезпечення подальшого економічного розвитку необхідним є більш активно задіяти всі ринкові механізми щодо 
забезпечення саме індустріального сектора необхідними фінансовими ресурсами з метою отримання реального підґрунтя для цього 
розвитку. Ефективний розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів на основі платності можливий за умови існування в країні ефективних, 
прозорих та ліквідних ринків капіталу і, перш за все, ринку цінних паперів. Це відкриє нові можливості для розвитку вітчизняної 
економіки, покращення інвестиційної привабливості нашої країни шляхом вдосконалення існуючої нормативно-правової бази та створення 
відповідної інфраструктури її ринків капіталу. 

Необхідність термінової модернізації ринків капіталу в Україні викликана відсутністю належним чином організаційно оформ-
лених ринків, сучасних механізмів первинного розміщення акцій, ринків похідних фінансових інструментів, високою ризикованістю та 
низьким рівнем розвитку ринкової інфраструктури. 

З огляду на вищевикладене нагальними завданнями є: 
по-перше, стабілізація законодавчої бази, створення системи захисту прав інвесторів шляхом впровадження системи 

відповідальності учасників ринку цінних паперів, запровадження фінансових (штрафних) санкцій у разі невиконання останніми 
зобов'язань перед інвесторами. Таким чином, надати державні гарантії збереження коштів дрібних власників цінних паперів. Обмеження 
маніпуляцій ринку цінних паперів ти використання інсайдерської інформації. 
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По-друге, захист державних інтересів на ринку цінних паперів шляхом обмеження доступу нерезидентів та впровадження такого 
виду цінних паперів, як “золота акція”, що дасть змогу державі контролювати великі, прибуткові підприємства, зокрема ті, які мають 
стратегічне значення для країни. 

По-третє, вжиття заходів щодо централізації та організованості фондового ринку: заборона укладати угоди купівлі-продажу 
цінних паперів на неорганізованому ринку, що підвищить ліквідність ринку цінних паперів, збільшить капіталізацію усіх структур 
останнього та зробить його діяльність прозорішою. 

По-четверте, поліпшення якості професійної діяльності на ньому, підвищення рівня компетентності фахівців на ринку цінних 
паперів, розвиток і посилення системи регулювання і нагляду за діяльністю професійних учасників ринку, створення системи збирання й 
розкриття інформації про професійних учасників ринку цінних паперів, підвищення конкурентоспроможності українських професійних 
учасників ринку цінних паперів порівняно із зарубіжними фінансовими інститутами. 

По-п'яте, підвищення рівня компетентності населення з питань фондового 
ринку, що сприятиме залученню вільних фінансових ресурсів домашніх господарств. 

По-шосте, визначення концептуальних засад політики розвитку ринку цінних паперів в Україні та реалізації державних інтересів 
на ньому. 
Сьогодні безперечно одне: коли в Україні ринок перебуває ще в стадії становлення, у тому числі й фондовий,коли ще не створені надійні 
інституційні правила поведінки його учасників, потрібні жорсткі обмеження діяльності та законодавча урегульованість на ринку цінних 
паперів з урахуванням досвіду розвинених країн та національної специфіки. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуто державне регулювання та сучасний стан ринків капіталу в Україні. 
Ключові слова: державне регулювання, ринок капіталу, цінні папери 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрено государственное регулирование и современное состояние рынка капиталов в Украине  
Ключевые слова: государственное регулирование, рынок капитала, ценные бумаги 
SUMMARY 
In the article are considered the government control and the contemporary state of the market capital in Ukraine.  
Keywords: state regulation, the capital market, securities 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. В. Шелудько Фінансовий ринок: Навч. посібник. -  2-ге вид., випр. І доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – 535 с. 
2. А. Головко. Реформування системи державного регулювання ринків капіталу в Україні // Ринок цінних паперів України № 11-12 / 2007. 
- с. 19 – 34 
3. С. Радзімовська. Ринки капіталу: українська та світова практика. Напрями розвитку та вдосконалення // Економіка і держава. – 2007. - 
№4. – с. 63-66 
4. Фондовий ринок у 2009 році: проблеми, тенденції та перспективи 
http://www.ssmsc.gov.ua/(X(1)S(c0oarj453du1vpvq0g0imv45))/ShowArticle.aspx?ID=2228 
5. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Річні звіти Комісії. 
http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=12&AspxAutoDetectCookieSupport=1 
6. Оперативна інформація щодо стану ринку цінних паперів. 
http://www.ssmsc.gov.ua/(X(1)S(pra2ngbfmsyihkudodr125qj))/CurrentData.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

 
СПОСОБИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЗАДАЧАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

 
Н.В. Караєва, к.е.н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
І.І. Гусєва, аспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ⋅  

 
Реформування електроенергетичної системи (ЕЕС) України передбачає перехід на ринкові відносини, лібералізацію ринку, 

створення оптового ринку електроенергії, вдосконалення цінової політики тощо. Проте в умовах переходу на ринкові відносини і 
лібералізації електроенергетичного ринку (ЕР) в процес аналізу і прийняття рішень по її розвитку виявляються залученими багато 
учасників (суб'єктів відносин) з різними інтересами: електроенергетичні компанії, споживачі, інвестори, громадські організації, державні і 
регіональні органи влади. Наявність значної кількості груп суб'єктів відносин, кожен з яких приймає на себе частину ризику, певною мірою 
є фактором ризику, оскільки невиконання хоча б одним з них своїх зобов’язань може призвести до виникнення небажаних подій 
(наприклад, збитків (або втрат) внаслідок порушення надійного режиму електропостачання) [1-3 тощо]. Тому при розробці стратегії і 
тактики поведінки на ЕР суб'єктам ринкових відносин необхідний систематичний аналіз ризиків, який передбачає включення управління 
ризиками в процес прийняття рішень на всіх ієрархічних рівнях.  

В сучасній економічній літературі з проблем ризику існує значний за кількістю перелік різних видів та визначень терміну “ризик”. 
Наприклад, в [3, с.74] наведено 62 визначення терміну “ризик”. Перелік складових ризиків, який сформований авторами роботи [4] на 
основі аналізу 65 літературних джерел (українських і російських авторів, як пострадянського так і сучасного періоду), включає 110 видів 
ризику. Це свідчить про те, що на даний час не існує єдиного узгодженого підходу щодо опису складу та характеристики ризиків.  

Постановка завдання. Результати більшості теоретичних досліджень пов'язаних з прийняттям рішень в умовах ризику і практична 
реалізація їх в конкретних методиках відносяться в основному до задач, пов'язаних з інвестиціями, страхуванням, економічною або 
екологічною безпекою окремих господарюючих суб'єктів. Але враховуючи особливості ЕЕС, їх не можна використовувати безпосередньо. 
Крім того, сьогодні відсутня загальна класифікація ризиків в електроенергетиці відповідно до джерел їх виникнення, а отже, неможливими 
є і процеси оцінки та управління ризиками. Тому питання чіткої дефініції, класифікації ризиків суб’єктів енергетичного ринку (ЕР) та 
визначення способів ефективного управління ними є актуальними. 

Класифікація ризиків суб'єктів електроенергетичного ринку 
Впливовим джерелом виникнення якісно нових ризиків в сучасних умовах розвитку енергетики України є ймовірність зіткнення 

суперечливих інтересів різних груп суб'єктів ЕР у процесі обґрунтування рішень по розвитку паливно-енергетичного комплексу. Вочевидь, 
що схильність ризику можна розглядати як функцію від двох параметрів: вірогідність настання негативної події і масштабу можливого збитку, 
тобто чутливості портфеля (організації) до наслідків цієї події. З урахуванням вищезазначеного можна запропонувати наступне визначення 
поняття «ризик» в задачах електроенергетики. Ризик в електроенергетиці – це об’єктивно-суб’єктивна категорія, що пов’язана з 
ймовірністю виникненням небажаних подій (загроз) в умовах невизначеності та суперечливості інтересів різних груп суб’єктів ЕР і 
відображає міру їх втрат (збитків) від порушення надійного режиму електропостачання внаслідок неузгоджених дій даних суб’єктів. 

Стосовно електроенергетики в якості загальної класифікації пропонується згідно [5, 6] виділяти наступні ризики: ризики, пов'язані 
з небезпекою для життя людей, природні, екологічні; виробничо-технологічні; правові; фінансово-економічні; соціально-політичні; 
інформаційні; комерційні. Слід відмітити, що у відповідності до методології побудови класифікації, яка детально розглянута в роботах [4, 
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7], дані ризики відносно причин та джерел виникнення відносяться до різних рівнів класифікації, зокрема фінансово-економічні та 
комерційні.  

Дещо відмінний підхід до загальної класифікації ризиків представлений в [3,8, с.52], згідно якого в залежності від можливого 
результату ризики поділяються на чисті і спекулятивні, в залежності від причин виникнення – на техногенні, природні, екологічні, 
політичні, транспортні, комерційні. Комерційні ризики в свою чергу поділяються на майнові, виробничі, торгівельні, маркетингові, спільні, 
фінансові. Фінансові ризики поділяються на інфляційні, дефляційні, валютні, ризики ліквідності, інвестиційні, ризик упущеної вигоди, 
ризики зниження прибутковості, ризики прямих фінансових втрат (ризик банкрутства, селективний ризик, біржовий ризик). 

Вищенаведений огляд підходів класифікації ризиків свідчить про те, що до теперішнього часу в економічній і фінансовій теорії ще 
не розроблено загальноприйнятої й одночасно вичерпної класифікації ризиків. Проте певний галузевий консенсус відносно основних типів 
або класів ризику, до яких схильні фінансові посередники, все ж досягнутий. Важливу роль у формуванні загального погляду на типологію 
фінансових ризиків зіграв вихід в світ 1996 р. «Загальноприйнятих принципів управління ризиком» (який отримав назву GARP) [9], 
розроблених компанією Coopers & Lybrand (нині «Pricewaterhousе Coopers»). 

Відповідно до визнаної нині стандартної класифікації, головними загрозами для діяльності всіх суб’єктів господарювання, а не 
лише фінансових інститутів є [10]: ринкові ризики, кредитні ризики, ризики ліквідності, операційні ризики, ризики (бізнес-) події. 

 

Рисунок 1 – Класифікація ризиків суб’єктів ЕР 

Способи управління ризиками суб’єктів ЕР 
Згідно даного підходу і вищевикладених теоретико-методичних передумов побудови науково обґрунтованої класифікації ризиків 

пропонується загальна класифікація ризиків суб’єктів ЕР, схема якої наведено на рисунку 1. Класифікація ризиків дозволяє розробити 
ефективну схему управління ризиками суб’єктів ЕР.  

Під управлінням ризиком розуміють процес (систему заходів) впливу на об'єкт з метою пошуку шляхів зменшення його негативних 
наслідків. Основними способами зниження ризиків в економіці незалежно від галузевої специфіки є: страхування;  резервування 
(самострахування); хеджування; розподіл; диверсифікація; мінімізація (управління активами і пасивами); уникнення (відмова від пов'язаної 
з ризиком операції) тощо.  

Ефективна схема управління ризиками суб’єктів ЕР включає в себе, серед інших, такі шляхи мінімізації їх негативного впливу, як: 
державний контроль над діяльність суб’єктів ЕР, антимонопольне законодавство, страхування діяльності суб’єктів ЕР та цивільної 
відповідальності, судові позови споживачів та виробників, розробка, введення та використання ефективної фінансової моделі здійснення 
діяльності гарантуючого постачальника та інші. Розглянемо зміст ризиків в задачах електроенергетики та шляхи їх мінімізації. Для 
зручності сприйняття зміст вищезазначених ризиків в залежності від направленості взаємодії суб'єктів ЕР і шляхи їх мінімізації 
представлені в табличній формі. 

Технологічній ризик – відображає імовірнісні наслідки відмов технічних систем і їх елементів. Зміст технологічних ризиків 
суб'єктів ЕР залежно від направленості їх взаємодії і шляхи їх мінімізації наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Зміст основних технологічних ризиків суб'єктів ЕР залежно від напряму їх взаємодії та шляхи їх мінімізації 
Напрям Зміст ризику Шляхи мінімізації ризиків 

Незаконне підключення до мереж РК споживачів 
послуг, які одержують безкоштовну електроенергію  

Легітимізація на державному рівні відключень від 
постачання електроенергії за неоплату вартості 
мережевих послуг 

Порушення цілісності мережі РК через спорудження 
ділянок мережі, що належать іншій компанії, 
усередині мереж РК 

Державний контроль над діяльністю РК. 
Ліцензування, сертифікація і атестація РК органом, 
уповноваженим Урядом 

Відсутність можливості відключення всіх споживачів-
неплатників 

Розробка, введення і використання диференційованих 
механізмів забезпечення фінансових гарантій оплати 
електроенергії 

Екологічні ризики внаслідок технологічних аварій 

РК←ІСР 

Ризик для життя людей через недотримання правил 
експлуатації і техніки безпеки 

Придбання суб'єктами ринку страховки ризиків від 
діяльності РК 

Невиправдано часті відключення від 
електропостачання, низька якість електроенергії, що 
поставляється споживачеві  

Введення системи стимулювання РДУ до якісного 
виконання своїх функцій шляхом встановлення 
залежності прибутку від якості виконання робіт РДУ→ІСР 

Загроза здоров'ю людей через неякісне виконання 
своїх зобов'язань 

Придбання суб'єктами ринку страховки ризиків від 
діяльності РДУ 

Ризики суб’єктів енергетичного ринку 

Чисті ризики Спекулятивні ризики 

Технологічні 
ризики 

Екологічні 
ризики 
Соціальні 
ризики 

Ринкові  
ризики 

Кредитні ризикиРизики 
ліквідності

Операційні 
ризики 

Ризики (бізнес-) 
події

Процентний 
ризик 

Валютний 
ризик 

Ціновий ризик 
ринку акцій 

(фондовий ризик) 

Ціновий ризик 
товарних ринків 
(товарний ризик) 

Ризик ринкової 
ліквідності 

Ризик
балансової 
ліквідності 

Юридичні 
ризики 

Бухгалтерські 
ризики 

Податкові 
ризики
Ризик 

репутації

Ризик дій 
регулюючих 
органів 

Ризик 
персоналу 

Ризик 
технологій 
Зовнішні  

дії 

Ризик невиплати основної суми 
боргу і відсотків по ньому 

Ризик заміщення 
позичальника 

Ризик 
завершення 
операції

Ризик 
забезпечення 
кредиту 

Ризик 
контрагента

Ризик 
країни 

Ризик обмеження 
переведення 

грошових коштів

Ризик 
концентрації 
портфеля

Внутрішні 
кредитні 
ризики 

Зовнішні 
кредитні 
ризики 
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Постачання електроенергії неналежної якості в 
порівнянні з нормативними характеристиками, 
визначеними в договорі енергопостачання 

Розробка і введення механізму гарантії якості і 
легітимна процедура вирішення суперечок по оплаті 
електроенергії неналежної якості 

Відключення або обмеження споживачів у результаті 
виходу ЕЗК з ринку, банкрутство тощо 

Введення інституту ГП на весь період 
функціонування ринку СЕ←ІСР 

Відсутність ЕЗК, що може обслуговувати (в 
результаті банкрутства або виходу з ринку 
попередньої ЕЗК тощо) 

Введення інституту ГП, що забезпечує споживачам 
надійне і безперебійне постачання електроенергії  

ЕЗК→ПЕ, 
ОРЕ 

Соціально-політичний ризик при роботі ЕЗК з 
населенням у разі фінансової ненадійності ЕЗК 

Механізм надання ЕЗК фінансових гарантій або 
укладення фінансових договорів з передоплатою 

ЕЗК→СЕ, 
АС 

Часта зміна збутових компаній, соціально-політична 
нестабільність 

Ефективних способів зниження ризику для споживача 
немає 

Прим. В таблиці прийняті наступні скорочення: ЕЗК – енергозбутова компанія, РК – розподільна компанія, СЕ – споживачі 
електроенергії, ГП – гарантуючий постачальник, ЕР – електроенергетичний ринок, ІСР – інші суб’єкти ринку, РДУ – регіональне 
диспетчерське управління. 

Ринковий ризик (market risk) - це можливість невідповідності характеристик економічного стану об'єкту значенням, яких очікують 
особи, які приймають рішення під дією ринкових чинників. Ринкові ризики пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон'юнктури - 
ціновими і курсовими (валютними) ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і тому подібне - і чутливістю до цих коливань об'єктів, що 
несуть ризики (наприклад, активів тощо). Основні блоки системи управління ринковим ризиком явно або неявно виконують наступні функції [10]: 
побудова критерію управління на основі виявлених переваг по ризику суб'єкта ризику з рішенням проблеми узгодження інтересів, якщо це необхідно; 
діагностика портфеля (аналіз параметрів ризику) з врахуванням вагання кон'юнктури і використанням відповідних банків даних; 
оптимізація портфеля по критерію управління із застосуванням фінансової інженерії для синтезу фінансових інструментів з потрібними для 
управління ризиковими і іншими параметрами. Аби відповісти на питання, як схильна та або інша компанія процентному, валютному і ціновому 
ризикам, необхідно, перш за все, ознайомитися з фінансовою звітністю фірми: балансовим звітом, звітом про фінансові результати і іншими 
документами, у тому числі і з примітками до звітності. 

Зміст окремих ринкових ризиків суб'єктів ЕР залежно від напряму їх взаємодії і шляхи їх мінімізації наведено в таблиці 2. 
Таблиця 2 

Зміст окремих ринкових ризиків суб'єктів ЕР залежно від направленості їх взаємодії і шляхи їх мінімізації 
Напрям Зміст ризику Шляхи мінімізації ризиків 

ЕЗК←ІСР 
Обмеження вільного входу на ринок енергозбутової 
діяльності з боку вертикально інтегрованої 
енергокомпанії 

Антимонопольне законодавство. Виконання вимог по 
недискримінаційному доступу до мереж 

Ризик розвитку конкуренції на ринку електроенергії 
від недотримання принципу недискримінаційного 
доступу до мережі і (або) зловживання монопольним 
положенням на ринку 

Державний контроль над діяльністю РК 
(ліцензування, затвердження технологічних правил 
функціонування мережевого обладнання методик 
ціноутворення, нормування можливих наслідків 
екологічної дії РК→ІСР 

Завищена вартість мережевих послуг 
Обов'язкової вимога надання фінансових гарантій 
оптовому ринку і об'єктам малої генерації по 
платежах від РК. Спеціального механізму банкрутства 
РК 

РК←ІСР 
Зловживання органу державного регулювання при 
встановленні плати за послуги ГП і кінцевої ціни 
електроенергії, що поставляється споживачам 

Єдина методика встановлення плати за мережеві 
послуги. Ефективний механізм оскарження РК дій 
регіональних органів державного регулювання 

Монополізація ринку ЕЕ на території і встановлення 
надмірно високих цін 

Антимонопольне законодавство. Наявність ГП. 
Механізм подолання бар'єрів для виходу на 
конкурентний ринок ЕЗК→СЕ, 

АС Монополізація ринку ЕЕ на території шляхом 
будівництва (придбання) мереж 

Законодавча заборона для РК діяльності по 
конкурентному збуту електроенергії 

ГП→ЕЗК, 
РК, ПЕ, СЕ 

Невиправдано висока вартість послуг компанії по 
виконанню функцій ГП 

Ефективна модель ГП для обмеженого числа 
споживачів (єдиний ГП для кожного окремого 
споживача) 

РДУ→ІСР 
Завищення ціни на електроенергію на оптовому і 
роздрібному ринках із-за неефективних планових 
графіків і ведення режимів РДУ 

Державний контроль над діяльністю РДУ. 
Ліцензування, сертифікація і атестація оперативно-
диспетчерського персоналу органом, уповноваженим 
Урядом 

Невиправдано високі ціни за ЕЕ, стягувані ГП в 
порівнянні з цінами, встановленими ЕЗК 

Державне регулювання максимального розміру 
збутової надбавки ГП 

СЕ←ІСР 
Невиправдано високі ціни за ЕЕ, стягувані ЕЗК 

Введення інституту ГП, ціна електроенергії у якого 
буде природною верхньою межею для конкурентних 
ЕЗК 

Прим. В таблиці прийняті наступні скорочення: ЕЕ – електроенергія, ЕЗК – енергозбутова компанія, РК – розподільна компанія, 
СЕ – споживачі електроенергії, ГП – гарантуючий постачальник, ЕР – електроенергетичний ринок, ІСР – інші суб’єкти ринку, АС – 
адміністративні суб’єкти, ГП – гарантуючий постачальник, РДУ – регіональне диспетчерське управління, ПЕ – постачальник 
електроенергії. 

Слід також відмітити, що в економіці з низькою мірою інформаційної «прозорості» бізнесу, якої в теперішній період є українська, 
необхідно часто проводити коректування викривленої бухгалтерської звітності з врахуванням управлінської інформації. 

Ризик (бізнес-) події ([business] event risk) - можливість непередбачених втрат унаслідок форс-мажорних обставин, змін 
законодавства, дій державних органів тощо. Даний вид ризику важко піддається формалізації і кількісній оцінці у зв'язку з «людським 
чинником». Саме тому обрання необхідної моделі підтримки прийняття рішень щодо управління ризиками (бізнес-) події в енергетиці, на наш 
погляд, повинно виконуватися в залежності від величини ступеня ризику та від схильності до ризику особи, яка приймає рішення.  

Зміст окремих ризиків (бізнес-) події суб'єктів ЕР залежно від напряму їх взаємодії і шляхи їх мінімізації наведено в таблиці 3. 
Ризик ліквідності (liquidity risk) поділяється на: а) ризик ринкової ліквідності (market liquidity risk) — можливість втрат, викликаних 

неможливістю купити або продати актив в потрібній кількості за досить короткий період часу через погіршення ринкової кон'юнктури; б) 
ризик балансової ліквідності (funding liquidity risk) - можливість виникнення дефіциту готівкових засобів або інших високоліквідних 
активів для виконання зобов'язань перед контрагентами. 

Кредитний ризик (credit risk) - це можливість втрат внаслідок нездатності контрагента виконати свої контрактні зобов'язання. 
Процес управління кредитними ризиками включає два аспекти: 1) якісний, який полягає у визначенні кредитоспроможності (надійності) 
позичальника або контрагента; 2) кількісний. 
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Таблиця 3 
Зміст окремих ризиків (бізнес-) подій суб'єктів ЕР залежно від направленості їх взаємодії і шляхи їх мінімізації 
Напрям Зміст ризику Шляхи мінімізації ризиків 

Дискримінація ЕЗК з боку розподільної компанії Антимонопольне законодавство. Заборона РК 
займатись енергозбутовою діяльністю 

ЕЗК←ІСР 
Неправильний облік споживання 

Оперативний контроль. Заміна застарілих приладів 
комерційного обліку. Впровадження автоматизованої 
системи обліку ЕЕ і потужності 

РК←ІСР 
Навмисне викривлення показників споживання ЕЕ 
споживачами, що приводить до збільшення втрат і 
витрат РК 

Закріплення за РК права надання мережевих послуг 
споживачам з відповідними приладами комерційного 
обліку ЕЕ в точках приєднання до мережі РК 

РДУ→ІСР Руйнування інфраструктури диспетчерського 
управління Придбання РДУ страховки цивільної відповідальності 
Суб'єкти роздрібного ринку не укладають договір або 
не підкоряються оперативним командам диспетчерів 
РДУ 

Відповідальність за невиконання команд РДУ, 
встановлена або в законодавчих актах, або в договорі 
між суб'єктом ринку і РДУ або системним оператором РДУ←ІСР 

Суб'єкти роздрібного ринку не оплачують послуги 
РДУ 

Методика встановлення плати за послуги РДУ. 
Ефективний механізм оскарження РДУ дій 
регіональних органів державного регулювання 

ГП←СЕ, ЕЗК 

Неефективне державне регулювання (штучне 
заниження тарифів, що призводить до розорення ГП і 
відключенню від електропостачання споживачів; 
введення і (або) збереження механізму перехресного 
субсидування тарифів тощо 

Введення ефективної системи державного 
регулювання діяльності ГП 

Прим. В таблиці прийняті наступні скорочення: ЕЕ – електроенергія, ЕЗК – енергозбутова компанія, РК – розподільна компанія, ГП 
– гарантуючий постачальник, ЕР – електроенергетичний ринок, ІСР – інші суб’єкти ринку, РДУ – регіональне диспетчерське управління. 

 
Сучасний підхід до кількісної оцінки кредитного ризику ґрунтується на концепції value at risk (VAR), що стала загальноприйнятим 

стандартом для оцінки кредитних ризиків [11, 12]. Основою процесу управління кредитними ризиками є кредитний аналіз, який включає 
наступні основні етапи: аналіз обґрунтування потреби в кредиті, представленого потенційним позичальником; аналіз фінансової звітності 
енергопідприємства; розгляд плану руху грошових коштів в цілях планування надходження платежів і визначення вірогідності їх 
відстрочення і оцінка на його основі можливості позичальника своєчасно погасити позику; сценарний аналіз і оцінка стійкості позичальника 
до екстремальних змін економічного середовища; оцінка вищої управлінської ланки енергопідприємства, його стратегій, методів управління і 
ефективності діяльності на основі досягнутих результатів; оформлення необхідної документації для надання кредиту. 

Зміст основних кредитних ризиків суб'єктів ЕР залежно від напряму їх взаємодії і шляхи їх мінімізації наведено в таблиці 4. 
Таблиця 4 

Зміст основних кредитних ризиків суб'єктів ЕР залежно від направленості їх взаємодії і шляхів їх мінімізації 
Напрям Зміст ризиків Шляхи мінімізації ризиків 

Банкрутство через «некваліфіковану» поведінку на 
оптовому ринку Страхування ЕЗК своїх фінансових контрактів  

ЕЗК←ІСР 
Неплатежі споживачів 

Відключення з умовою відміни переліку споживачів, 
що не відключаються (за винятком стратегічних 
об'єктів) 

Неплатежі за поставлену ЕЕ Механізм надання ЕЗК фінансових гарантій або 
укладення фінансових договорів з передоплатою ЕЗК→ПЕ, 

ОРЕ Підвищення тарифу для споживачів, що залишилися 
на обслуговуванні ДП «Енергоринок» за рахунок 
ліквідації механізму перехресного субсидування 

Розробка методології проведення оптимальної 
тарифної політики і призначення об'єктивних 
тарифних ставок 

ЕЗК→РК Неплатежі за розподільним тарифом Механізм надання ЕЗК фінансових гарантій для РК 

Банкрутство ГП 

Розробка, введення і використання ефективної 
фінансової моделі здійснення функції ГП, яка 
знижувала б до мінімуму ризики її цінової гри на 
оптовому ринку; ризики неплатежів; стимули до 
«утримання» економічно привабливих споживачів 
неконкурентними методами 

ГП→ЕЗК, РК, 
ПЕ, СЕ 

Неефективна організація компанією виконання 
функцій ГП, що виражається в низькій якості послуг 
СЕ 

Введення ефективної моделі ГП для обмеженого 
числа СЕ (єдиний ГП для кожного окремого 
споживача) 

Неплатежі ГП («відведення» на сторону платежів за 
електроенергію, що надходять від СЕ, які 
обслуговуються ГП 
Неефективне здійснення ГП купівлі електроенергії на 
оптовому ринку; заявки недостатніх об'ємів на 
купівлю ЕЕ; примусові закупівлі потрібних об'ємів ЕЕ 
на балансовому ринку за свідомо вищими цінами; 
укладення договорів прямого платежу, що 
передбачають постачання ЕЕ за вищими цінами тощо 
Неплатежі СЕ, обслуговуваних ГП, за електроенергію 
і невідключення їх ГП 

Введення «жорстких» майнових і фінансових вимог 
до компанії, що виконує функції ГП. Не допускати 
призначення на виконання функцій ГП «ненадійної» 
компанії (відносно активів і фінансових потоків), яка 
у будь-який момент часу зможе безперешкодно піти з 
ринку, і (або) з якої неможливо буде стягнути забор-
гованість постачальникам за поставлену ними 
електроенергію, РК за розподільний тариф або 
споживачам по зібраних авансових платежах 

ГП←СЕ, ЕЗК 

Недостатні об'єми збору платежів за ЕЕ внаслідок 
недосконалої організації ГП обліку спожитої ЕЕ, 
виставлення рахунків, неефективного управління 
власними фінансовими потоками, неякісної роботи із 
споживачами тощо 

Ризик особливо високий в перехідний період 
функціонування ОРЕ, коли практично не діє механізм 
фінансових гарантій, а платежі здійснюються за 
фактом постачання електроенергії 

Неплатежі оптовому ринку за втрати електроенергії в 
мережах РК РК→ІСР 
Неплатежі об'єктам малої генерації 

Введення обов'язкової вимоги надання фінансових 
гарантій ОРЕ і об'єктам малої генерації по платежах 
від РК. Спеціальний механізму банкрутства РК 
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Продовження таблиці 4 

Недостатнє покриття витрат на здійснення діяльності 
РК 
Недостатність величини прибутку РК, що 
закладається в тариф для розвитку мереж РК 

Єдина методика встановлення плати за послуги РК. 
Ефективний механізм оскарження РК дій 
регіональних органів державного регулювання РК←ІСР 

Несплата споживачами мережевих послуг РК 
розподільного тарифу 

Надання можливості РК самостійного збору плати із 
споживачів за мережеві послуги.  

Формування режимів, що збільшують технічні втрати 
в мережах РК 

Державний контроль над діяльністю РДУ. 
Ліцензування, сертифікація і атестаця оперативно-
диспетчерського персоналу органом, уповноваженим 
Урядом РДУ→ІСР 

Додаткові витрати суб'єктів ринку, пов'язані з 
істотними відхиленнями фактично заданих режимів 
РДУ від запланованих 

Введення системи стимулювання РДУ до якісного 
виконання своїх функцій шляхом встановлення 
залежності прибутку від якості виконання робіт 

РК не забезпечує покриття економічно обґрунтованих 
витрат на здійснення діяльності РДУ РДУ←ІСР Величина прибутку РДУ недостатня для розвитку 
основних засобів РДУ 

Єдина методика встановлення плати за послуги РДУ. 
Ефективний механізм оскарження РДУ дій 
регіональних органів державного регулювання 

СЕ←ІСР Фінансова недобросовісна ГП 

Розробка, введення і використання механізму 
пред'явлення жорстких вимог до компанії, що виконує 
функції ГП. Введення і використання фінансових 
гарантій оплати спожитої ЕЕ (передоплата, попов-
нюваний депозит, інкасове доручення, страхування, 
банківська гарантія.  

СЕ←ІСР 
Відсутність грошових коштів для оплати 
електроенергії (для організацій, що фінансуються з 
бюджетів різних рівнів) 

Розробка, введення і використання механізму 
забезпечення гарантій своєчасної оплати спожитої ЕЕ 
з боку бюджетів відповідних рівнів; затвердження 
бюджетів на підставі реальних нормативів 
споживання ЕЕ і прогнозів зміни цін на ЕЕ в 
бюджетному році 

СЕ→ІСР Повна, неповна і (або) несвоєчасна оплата спожитої 
електроенергії з боку споживачів 

Розробка, введення і використання диференційованих 
по категоріях споживачів механізмів забезпечення 
фінансових гарантій оплати ЕЕ 

Прим. В таблиці прийняті наступні скорочення: ЕЕ – електроенергія, ЕЗК – енергозбутова компанія, РК – розподільна компанія, ПЕ 
– постачальник електроенергії, СЕ – споживачі електроенергії, АС – адміністративні суб’єкти, ГП – гарантуючий постачальник, ЕР – 
електроенергетичний ринок, ІСР – інші суб’єкти ринку, РДУ – регіональне диспетчерське управління, ОРЕ – оптовий ринок електроенергії, 
РЕК – регіональна енергетична комісія. 

Операційній ризик (operational risk). На відміну від ринкового і кредитного ризиків, однозначного визначення операційного ризику 
серед фінансових фахівців на разі немає. У 2001 р. Базельський комітет запропонував власне визначення операційного ризику, яке отримало 
загальне визнання. Згідно останньої редакції Нової Базельської угоди по капіталу [13]: «операційний ризик визначається як ризик виникнення 
збитків в результаті недоліків або помилок в ході здійснення внутрішніх процесів, допущених з боку співробітників, функціонування 
інформаційних систем і технологій, а також унаслідок зовнішніх подій».  

До способів управління операційним ризиком можна віднести: аудиторські перевірки; контроль за діяльністю компанії на основі: 
аналізу індикаторів операційних рисок; аналізу об'ємів доходів; оцінки втрат при здійсненні бізнес-процесів. Всі підходи до управління 
операційними ризиками можна умовно розбити на «низхідних» і «висхідних» [14]: 

– низхідні моделі (top-down models) розглядають операційний ризик зверху «вниз», з точки зору кінцевих результатів діяльності, 
тобто наслідків, до яких наводить операційний ризик (наприклад, загальна сума збитку в результаті збою інформаційних систем або 
помилок персоналу). Отримані результати використовуються для адекватного розподілу капіталу між підрозділами як резерв під такі 
втрати. 

– висхідні моделі (bottom-up models) розробляються «від низу до верху», з точки зору підрозділів або бізнес-процесів. Основна увага 
приділяється причинам виникнення операційних ризиків, які можуть привести до негативних наслідків. 

Зміст основних операційних ризиків суб'єктів ЕР залежно від напряму їх взаємодії і шляхи їх мінімізації наведено в таблиці 5. 
Таблиця 5 – Зміст основних операційних ризиків суб'єктів ЕР залежно від направленості їх взаємодії і шляхів їх мінімізації 
Напрям Зміст ризиків Шляхи мінімізації ризиків 

РК←ІСР 
Зменшення або втрата клієнтської бази в результаті 
спорудження і (або) введення в експлуатацію 
альтернативної мережі іншим власником 

Державний контроль над діяльністю РК. 
Ліцензування, сертифікація і атестація РК органом, 
уповноваженим Урядом 

ЕЗК→ПЕ, 
ОРЕ 

Втрата ДП «Енергоринок» платоспроможних 
споживачів 

Введення ефективної системи державного 
регулювання діяльності ЕЗК 

ЕЗК→РК Заниження об'єму спожитої електроенергії Контроль з боку РК і адміністратора торгівельної 
системи 

ЕЗК→СЕ, АС Недопостача електроенергії Положення договору купівлі-продажу, судові позови 

ГП→ЕЗК, РК, 
ПЕ, СЕ 

Обман ГП своїх клієнтів: ГП отримує авансові 
платежі від власних споживачів і не платить оптовому 
ринку, внаслідок чого споживачі втрачають гроші і не 
отримують електроенергію 

Встановлення високих кваліфікаційних вимог при 
призначенні ГП. Судові позови 

Прим. В таблиці прийняті наступні скорочення: ЕЗК – енергозбутова компанія, РК – розподільна компанія, СЕ – споживачі 
електроенергії, ГП – гарантуючий постачальник, ЕР – електроенергетичний ринок, ІСР – інші суб’єкти ринку, АС – адміністративні 
суб’єкти, ГП – гарантуючий постачальник, РДУ – регіональне диспетчерське управління, ПЕ – постачальник електроенергії, ОРЕ – оптовий 
ринок електроенергії. 

 
Вищенаведений огляд способів управлінням ризиком та шляхів їх мінімізації свідчить, що ефективна робота електроенергетичної 

галузі в умовах формування і розвитку конкурентного ринку безпосередньо пов'язана з проблемою використання всіх можливостей 
сучасного ризик-менеджменту, так як традиційні методи менеджменту не дають реального ефекту, оскільки орієнтовані на підприємства, 
які стабільно функціонують на ринку. 

 
Висновки 
1. Проблема ризиків в задачах елекроенергетики пов’язана із подальшою зміною організаційної структури галузі й суб'єктів її 

відносин.  
2. Ризик в електроенергетиці – це об’єктивно-суб’єктивна категорія, що пов’язана з ймовірністю виникненням небажаних подій 
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(загроз) в умовах невизначеності та суперечливості інтересів різних груп суб’єктів ЕР і відображає міру їх втрат (збитків) від порушення 
надійного режиму електропостачання внаслідок неузгоджених дій даних суб’єктів.  

3. Ефективна схема управління ризиками суб’єктів електроенергетичного ринку включає в себе, серед інших, такі шляхи мінімізації 
їх негативного впливу, як: державний контроль над діяльність суб’єктів ЕР, антимонопольне законодавство, страхування діяльності 
суб’єктів ЕР та цивільної відповідальності, судові позови споживачів та виробників, розробка, введення та використання ефективної 
фінансової моделі здійснення діяльності гарантуючого постачальника та інші. 

4. Огляд способів управлінням ризиком та шляхів їх мінімізації свідчить, що ефективна робота електроенергетичної галузі в умовах 
формування і розвитку конкурентного ринку безпосередньо пов'язана з проблемою використання всіх можливостей сучасного ризик-
менеджменту. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті висвітлено актуальні питання управління сучасними ризиками суб’єктів електроенергетичного ринку в умовах реформування 
енергетики України. 
Ключові слова: ринок електроенергії, реформування, енергетика України 
РЕЗЮМЕ 
В статье отражены актуальные вопросы управления современными рисками субъектов электроэнергетического рынка в условиях 
реформирования энергетики Украины. 
Ключевые слова: рынок электроэнергии, реформирование, энергетика Украины 
SUMMARY 
Questions of management the modern risks of electroenergetic market entities in the conditions of reformation of energy sector of Ukraine are 
reflected in the article. 
Keywords:  electric power market, reforming, power engineering of Ukraine 
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СВІТОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА КРИЗА 2008-2009 РР. ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

УКРАЇНИ 
 

Н.В. Криворучко, старший викладач кафедри менеджменту та правового забезпечення господарської діяльності Бердянського державного 
педагогічного університету ⋅  

 
Постановка проблеми. Сучасні досягнення України в міжнародному вимірі конкурентоздатності економіки, рівня розвитку і 

особливо ефективності функціонування національної інноваційної системи є недостатніми для забезпечення сталого розвитку вітчизняної 
економіки, гарантованої національної безпеки, виходу в найближчій перспективі за рахунок економічного зростання на європейські 
стандарти життя українських громадян. 

Як показує досвід людства, жодна суспільна проблема не розв’язується без допомоги науки. Нині, коли практично у всіх країнах 
глобальною проблемою є вихід із фінансово-економічної кризи, беззаперечним є те, що в країнах, де інноваційний розвиток був провідним, 
де науку підтримували влада й бізнес, наслідки кризи стали не такими відчутними. 

Натомість сильно постраждали держави (Україна зокрема), в яких економіка будувалася на використанні сировини й де не 
модернізувалися технології. Саме через це ми так важко переживаємо кризу. Системний інноваційний розвиток – це пріоритет кожної 
технологічно розвинутої країни, як, наприклад, Японія, Данія, Нідерланди чи Німеччина.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств в умовах 
глобалізації приділяється багато уваги з боку як вітчизняних, так і провідних зарубіжних науковців, серед яких Б.І. Адамов, А.І. Амоша, 
М.Т. Пашута, Б.Санто, В.П. Семиноженко, Д.М. Черваньов та інші. Але публікацій за вказаною проблематикою в умовах кризи є небагато, 
оскільки само по собі питання дискусійне та вимагає подальшого розгляду. 

Виділення невирішеної проблеми. Світова криза – це предмет наукових досліджень, а саме: наскільки вона ще затягнеться, чи 
буде друга її хвиля, який буде її алгоритм. Єдиної авторитетної точки зору з цього приводу ще немає. Але очевидним стає той факт, що 
сама світова фінансово-економічна криза показала: ті галузі економіки, ті підприємства і загалом країни, які зробили свого часу ставку на 
інноваційність, у більшості своїй кризи не відчули або потерпіли менше. Криза може стати певним шансом для науки. Про свідчить досвід 
багатьох країн. Нашим завданням є цей досвід розглянути та проаналізувати можливість його застосування в українських реаліях. 

                                                           
© Криворучко Н.В., 2010 
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Мета статті. Розглянути вплив світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на інвестиційно-інноваційний розвиток 
економіки України, а також досвід інших країн по цьому питанню. 

Результати дослідження. Світова фінансово-економічна криза – це, беззаперечно, негативний фактор інвестиційно-інноваційного 
розвитку національної економіки. Але, заради справедливості, зазначимо, що процес «розвалу» інноваційного потенціалу розпочався 
задовго до 2008-2009 рр. Світова криза – це нагода виправдати довгі роки байдужості до технологічного розвитку та небажання 
налагоджувати та вміло керувати процесом залучення інвестицій у цей напрямок. Це легко можна підтвердити наступними даними. 

Попри позитивні тенденції економічного зростання у 2006-І півріччі 2007 рр., рейтинг України за індексом глобальної 
конкурентоспроможності Світового економічного форуму (СЕФ) загрозливо знижується – з 69-го місця серед 117 країн у 2005 році, 78-го 
серед 125 країн у 2006 р. поряд з іншими важливими субфакторами зниження глобального індексу (інституційного – зниження з 92-го місця 
до 104-го, макроекономічних показників), які можна покращити у середньостроковому періоді, особливо небезпечним є зниження оцінок 
інноваційності з 54-го на 73 місце. Забезпечення зростання фактора інноваційності економіки, як «набутої» переваги 
конкурентоспроможності національної економіки, вимагає набагато більше часу, фінансових і організаційних ресурсів, інституційних та 
структурних змін, ніж інших факторів. Причому таке зростання повинно відбуватися на всіх рівнях ієрархії управління економікою, у тому 
числі на рівні підприємств, як ключової ланки національної інноваційної системи. 

Якщо 1990-го року в Україні 36% усіх підприємств були інноваційними, у 1994-му таких було 26%, то в 2009 році їх вже тільки 
13%. На початку 90-х років Україна входила в сімку інноваційних та інтелектуальних держав. Зараз він зменшився мінімум вдвічі. 

В країнах Європейського Союзу мінімальний показник інноваційної активності має Португалія – 26%, Греція – 29%, але й тут вони 
є вдвічі більшими, ніж в Україні. А якщо взяти Данію, то це – 71%, Ірландію – 74%, Нідерланди – 62%, Австрію – 67%. Кількість 
винахідників за час незалежності у нас зменшився у 20 разів. Якщо на початку 1990 років в Україні нараховувалося 313 тисяч вчених, то на 
кінець 2008 року їхня чисельність скоротилася в 3,3 рази до 94,1 тисяч осіб.  

У рамках Європейського Союзу прийнято орієнтир для визначення обсягів фінансування розвитку інноваційної складової, який до 
2010 року повинен становити не менше 3% від національного ВВП. Слід зазначити, що це надскладне завдання в умовах кризи навіть для 
ЄС, оскільки у 2006 році середній показник фінансування ЄС становив 1,7%.  

Незважаючи на постанову Верховної Ради України №73/94 «Про стан науки та її роль в економічному розвитку України» від 
01.07.94р., Указу Президента України від 13.01.97р. №1-147/97 та Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», прийнятого 
в грудні 1998 р., бюджетне фінансування за розділом «Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу» на рівні 1% 
від ВВП так і залишилося нездійсненим. Навпаки, відбулося подальше зниження частки витрат держави на розвиток науки. У державному 
бюджеті України вже і 1995 році вона становила 0,62%; у 1996 р. – 0,64%; у 1997 р. – 0,57% у 1998 р. – 0,53%, а у 1999 р. –лише 0,4% від 
ВВП. Лише в 2000-2001 рр. на науку було передбачено 1,4% від ВВП країни [1].  

Для України у 2007 році рівень фінансування у сфері інновацій склав тільки 0,85% від ВВП. Бюджет же 2009 року передбачає 
кошторис Державного агентства України з інвестицій та інновацій у розмірі 29,7 мільйона гривень, що значно менше навіть показника 2008 
року – 329,4 мільйона гривень. Але ця сума існувала тільки на папері. Оскільки звіт агентства за 2008 рік свідчить, що з передбачених 
бюджетом коштів витрачено всього 27,3 мільйона гривень. При чому, з цієї суми 96,4% припадає на сплату комунальних послуг та 
зарплату, а безпосередньо на розвиток інновацій – лише 3,6% або 982,8 тисяч гривень. З 13,3 мільйона гривень, передбачених бюджетом 
2008 року на проведення досліджень, витрачено тільки 7%. Капітальні трансферти організаціям не здійснено взагалі, а це 13,1 мільйона 
гривень. Також не було спрямовано жодної копійки з 160 мільйона гривень внутрішніх кредитів до інноваційних підприємств. Можна 
сказати, що у 2008 році фінансової підтримки інноваційного розвитку з боку держави не було. 

Однією з причин низького рівня інноваційності економіки України є домінування великих підприємств «старопромислових» 
галузей, які забезпечують економічне зростання періоду 2000-2007 рр., у поєднанні з фактичною відсутністю інноваційно активних 
підприємств у секторі малих та середніх підприємств (МСП). 

У середньому по країні тільки 6% промислових малих та близько 16% середніх підприємств є інноваційно активними (наприклад, у 
Польщі – понад 30%). І ця тенденція розпочалася задовго до кризи 2008-2009 рр. [2].  

Зазначимо, що у розвинених країнах, де частка інноваційних підприємств досягає 70%, виробництво і експорт наукоємної 
продукції забезпечує до 80-90% приросту ВВП [3]. Головною причиною відставання нашої країни за цими показниками є суперечлива 
інноваційна політика, несприятливий інвестиційний та інноваційний клімат. Продовжується практика призупинення дії окремих статей 
законів, які стосуються фінансування інноваційної діяльності, прийняття нових законодавчих актів і нормативно-розпорядчих документів 
без належного аналізу і оцінки виконання попередніх. Ця тенденція також розпочалася задовго до фінансово-економічної кризи. Ось деякі з 
таких прикладів: 

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» №40-IV від 04.07.2002 зі змінами та доповненнями передбачає низку заходів щодо 
державного регулювання інноваційної сфери. Так, стаття 6 цього Закону декларує «фінансову підтримку виконання інноваційних 
проектів, встановлення пільгового оподаткування суб’єктів інноваційної діяльності». Разом з тим, у вказаному Законі існують 
істотні протиріччя щодо забезпечення фінансування інноваційної діяльності за кошти державного бюджету. У статті 13, п. 10 
йдеться про те, що «державна реєстрація інноваційного проекту не передбачає будь-яких зобов’язань щодо бюджетного 
кредитування його виконання чи іншої державної підтримки», а статт21 і 22, що передбачають пільгове оподаткування та митне 
регулювання інноваційної діяльності, у 2005 р. взагалі вилучені із Закону.  

2. З метою створення умов для кооперації суб’єктів господарювання прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону 
України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» та інших законів України» №3333- IV від 
12.01.2006 р., яким частково відновлено спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків, а також збільшено 
кількість технопарків. Зарубіжний досвід показує, що технопарки починають давати фінансовий прибуток через 12-15 років після 
їх створення; українські ж технопарки виявилися набагато ефективнішими і вже протягом 2002-2004 рр. випустили інноваційної 
продукції на суму 3,8 млрд. грн. – 11% всієї інноваційної продукції України [4]. Проте у 2004 році було скасовано пільговий 
режим інвестиційної та інноваційної діяльності технопарків, що завдало їм значних втрат. Відновлення пільгових умов 
функціонування технопарків забезпечило реалізацію інноваційної продукції на 1,69 млн. грн. за три квартали 2006 р., що 
свідчить про істотний вплив інституційного середовища на ефективність інноваційної діяльності. 

3. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» №143-V від 14.09.2006 р. передбачено 
низку заходів щодо стимулювання підприємств, які здійснюють передачу технологій та впроваджують інновації: мінімальна 
ставка винагороди особам, які здійснюють трансфер технологій; цільове субсидіювання трансферу технологій на суми податку 
на прибуток підприємств, одержаного від впровадження технологій, та суми ввізного мита при ввезенні в Україну для реалізації 
проектів трансферу технологій устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні; надання державних 
гарантій щодо погашення кредитів комерційних банків, наданих для придбання технологій та їх складових, підприємствам, що 
належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук. 

4. Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року «Про стан 
науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України» №606/2006 від 11.07.2006р. 
передбачено цілу низку регуляторних заходів, спрямованих на створення, вдосконалення та забезпечення функціонування 
інноваційної інфраструктури. Набуття Указом чинності не спричинило вагомих змін у даній сфері, оскільки ключові його 
положення залишаються не реалізованими. А саме, не розроблено концепцію розвитку національної інноваційної системи, не 
підготовлено законопроект «Про стимулювання інноваційної діяльності та виробництва високотехнологічної продукції в 
Україні» і про внесення змін до Законів України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про інноваційну 
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діяльність», у Законі Україні «Про державний бюджет України на 2007 рік» не передбачено видатки на фінансову підтримку 
інноваційних підприємств та діяльності технологічних парків згідно відповідних Законів. 

5. Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007р. №749 затверджено Положення «Про Державне агентство України з 
інвестицій та інновацій». Агентство бере участь у визначенні обсягу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки 
суб’єктам інноваційної діяльності, які реалізують інноваційні та інвестиційні проекти; вивчає світовий досвід залучення 
інвестицій та запровадження механізмів стимулювання інноваційного розвитку; подає в установленому порядку пропозиції щодо 
створення інноваційної інфраструктури в регіонах, забезпечує її розвиток.  

На сьогодні залишається багато невирішених проблем, до яких відносяться низький рівень патентної активності, відсутність 
ефективних механізмів стимулювання підприємств та організацій, особливо бюджетних, до комерціалізації результатів інтелектуальної 
діяльності та обліку і введення їх в господарський обіг, тенденції до неконтрольованої передачі за кордон новітніх розробок українських 
вчених, які створено за державні кошти. 

Так, з 2004 року по 2008 рік кількість поданих заявок на винаходи за національною процедурою від національних заявників 
зменшилася з 4085 до 2823 у 2008 році, або на 30,9%. Найбільш суттєве зменшення числа поданих заявок у порівнянні із попереднім роком 
(на 18%) мале місце у 2008 році внаслідок збільшення діючих ставок зборів за патентування винаходів та корисних моделей, які відповідно 
до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1148 (постанова вступила в дію 16 травня 2008 р.) збільшені до 35 разів. 
У цілому патентна активність національних заявників у поданні заявок на видачу патентів на винаходи та у видачі патентів на винаходи (на 
1 млн. населення) в Україні в останні 3-4 роки приблизно у 2 рази нижче, ніж в Російській Федерації. Відставання України за показником 
патентної активності від розвинутих країн ще значніше.  

Не відповідає потребам забезпечення технологічної безпеки держави та її конкурентоспроможності формування бази чинних 
патентів на винаходи, оскільки за станом на 1 січня 2009 р. кількість 20-річних патентів складала всього 23153 шт., причому із загальної їх 
кількості національним заявникам належить не більше половини, або всього приблизно 210–220 патентів на 1,0 млн. населення [5].  

Внаслідок неврегульованості питань комерціалізації та введення в господарський обіг результатів інтелектуальної діяльності з 
урахуванням оптимального поєднання інтересів їх творців, бізнесу та держави обсяги нематеріальних активів не перевищують 1,5% 
вартості основних засобів, що значно нижче середніх показників в країнах ЄС, де їх обсяги дорівнюють 50–80% балансової вартості 
підприємств та організацій.  

До речі, в 2008 році на авторитетному Всесвітньому економічному форумі в Женеві Україна серед 154-х країн зайняла в сфері 
вищої освіти 46-те місце, у сфері інноваційного розвитку – 52-ге, за оснащеністю сучасними технологіями – 65-те, а у сфері захисту прав 
інтелектуальної власності – 114-те. Нині ми за інноваційністю та конкурентоспроможністю – між Уругваєм та Гватемалою, на 166-му місці, 
разом з Кенією. 

В умовах глобалізації великого значення для позиціювання країни на високому рівні інноваційного розвитку має використання 
можливостей міжнародного співробітництва. Серед таких факторів надзвичайно важливим є залучення зарубіжних інвесторів до розвитку 
вітчизняної інноваційної сфери. Вирішення проблеми залучення зарубіжних інвесторів має здійснюватись наступними заходами:  

1. поліпшення загальних умов для інвестицій в економіку України; 
2. створення законодавчих норм, ідентичних для вітчизняних та зарубіжних інвесторів; 
3. розробка єдиних критеріїв оцінки інвестиційної привабливості інноваційних програм і проектів.  

На жаль, фінансово-економічна криза вносить свої корективи в ці процеси. У таблиці 1 видно, як змінювалися обсяги капітальних 
інвестицій в Україну. 

Таблиця 1 
Капітальні інвестиції, млн. грн. [6] 

 
Роки   

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 січень-
червень 

2009 
Всього 46563 59899 89314 111174 148972 222679 272074,1 65961,7 

у тому числі за 
напрямками: 

        

Інвестиції в 
основний капітал 

37178 51011 41885 93096 125254 188486 233081,0 54081,7 

 
Більшість управлінців в умовах кризи намагалися подолати її наслідки за допомогою зменшення інвестицій в основний капітал, 

скорочення персоналу та використання аутсориснгу. Однак не можна стверджувати, що такий сценарій розвитку подій є правильним. 
Доцільніше, на нашу думку, є спрямовувати значну частку фінансових ресурсів з отриманих прибутків на проведення інноваційних 
розробок, які, в свою чергу, забезпечать в майбутньому скорочення витрат. На користь такого варіанту розвитку свідчать результати 
дослідження Фраунхоферської групи з Німеччини, що охопило 1600 українських промислових підприємств. Воно виявило позитивний 
зв'язок між цілісністю виробничого процесу та продуктивністю праці. 

Демотивація до промислового і комерційного використання об’єктів інтелектуальної власності, недооцінка підприємствами 
інтелектуального капіталу призводить до спрямування ресурсів фінансової сфери на інвестування підприємств «старопромислових 
галузей», а не до інноваційно активних підприємств чи науково-дослідних розробок. Так, за даними Держкомстату у 2006 році частка 
коштів інвесторів у загальних обсягах фінансування інноваційної діяльності становила лише 2,8% [6].  

Висновки. Розглянувши всі перераховані аргументи, доцільно зауважити, що фінансова-економічна криза не спричинила різких 
негативних явищ в інноваційних процесах в Україні. Всі негативні тенденції в цій царині розпочалися задовго до 2008-2009 років. Криза 
лише виявила їх та заставила, нарешті, замислитися над подальшим станом інноваційної сфери в Україні. Її вплив був відчутнішим в сфері 
залученні іноземних інвестицій в основний капітал. Але і це питання заслуговує на подальше дослідження, адже несприятливий 
інвестиційний клімат та нестабільна політична ситуація в Україні не перший рік. А це також вплинуло на скорочення рівня капітальних 
інвестицій в цілому, та інвестицій в основний каптал, зокрема.  

Криза – це шанс переосмислити, врахувати світовий досвід. Інакше ми втратимо надії на конкурентоспроможність держави та 
економіки. Якщо не звернути увагу на існуючі проблеми зараз, то через рік-два державні та недержавні інститути, які формували 
інноваційний потенціал, можуть просто зникнути. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглянуто вплив світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на інвестиційно-інноваційний розвиток економіки України, а 
також досвід інших країн по цьому питанню 
Ключові слова: світова економічна криза, інноваційний розвиток, інвестиційний розвиток  
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрено влияние мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов на инвестиционно - инновационное развитие 
экономики Украины, а также опыт других стран по этому вопросу. 
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SUMMARY 
In this article is opened the role of international finance and economic crisis to the innovation and investment development of Ukrainian economic. 
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ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ ЯК ЗАСОБУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Н.Г.Лукова ⋅  
 

В період, коли держава поставила перед собою завдання подолати негативні наслідки фінансової кризи та забезпечити стабільне 
економічне зростання, посилюється роль регулюючої функції оподаткування. Одним з найбільш ефективних засобів державного 
регулювання господарської діяльності та стимулювання економічних процесів у суспільстві є податкові пільги. 

Постановка проблеми. Не зважаючи на широке використання в теорії та на практиці поняття «податкові пільги», до цього часу не 
сформувався однозначний підхід до розуміння вказаного явища, а також його специфіки як засобу державного регулювання господарської 
діяльності. Відсутність єдиного розуміння наведеного поняття породжує низку проблем при застосуванні норм податкового та 
господарського права та перешкоджає реалізації регулюючого потенціалу податкових пільг стосовно господарської діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що проблемам державного регулювання господарської діяльності  
приділяється багато уваги, свідченням чого є роботи таких відомих вчених, як В.К. Мамутов, М.Г. Чумаченко [1]. Окремі аспекти 
пільгового оподаткування у вітчизняній науковій літературі також висвітлені достатньо широко. Серед науковців, які досліджували ці 
питання, доцільно виділити праці Д.А. Кобильника, О.Н. Пакової, Г.А. Арцер, А.М. Соколовської, І.О. Луніної, Н.П. Кучерявенка та ін. 
Однак, податкові пільги як засіб державного регулювання господарської діяльності не ставали предметом жодного наукового дослідження.  

Формування цілей статті. Метою цієї статті є встановлення поняття податкових пільг як засобу державного регулювання 
господарської діяльності. Відповідно до вказаної мети було поставлено та вирішено такі завдання: проаналізовано чинне законодавство 
України, що регламентує відносини з надання податкових пільг суб’єктам господарювання; виявлено загальні ознаки податкових пільг та 
специфічні риси вказаного явища як засобу державного регулювання господарської діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб відокремити податкові пільги від інших засобів державного регулювання господарської 
діяльності та від загальних правил оподаткування, необхідно з’ясувати, що саме слід розуміти під цим терміном. На сьогодні правова 
регламентація надання податкових пільг суб’єктам господарювання здійснюється переважно нормами податкового права, а саме, окремими 
податковими законами (Закони України «Про систему оподаткування», «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про податок на 
додану вартість», «Про плату за землю» тощо). Перелік податкових пільг, передбачених законами України, міститься у Довіднику пільг, 
наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів, який затверджується  Державною податковою 
адміністрацією України щоквартально. Треба зазначити, що незважаючи на поширеність податкових пільг, в українському законодавстві 
відсутнє визначення цього поняття. Вказане створює проблеми застосування законодавства про податкові пільги, перешкоджає здійсненню 
обліку податкових пільг суб’єктами господарювання та державними органами. Немає на сьогодні єдиного підходу до визначення терміну 
«податкові пільги» й серед науковців.  

Для вірного та точного визначення поняття «податкові пільги» слід звернутись до словників. Слово «пільга» походить від 
давньоруського «льгота», поряд з яким використовувалось українське – «льго», «вільго», білоруське – «ільго» – легкий, свобода, воля. Усі 
ці слова позначали особливі права, переваги перед іншими, більшу свободу, пізніше стали вживатися у значенні звільнення від данини, 
податків, робіт. Так, слово «пільга» у Великому тлумачному словнику української мови визначається як «переважне право звільнення від 
певних обов’язків, право користування будь-чим, яке надається як виняток з загальних правил, встановлених законом». В тлумачному 
словнику Ожегова наводиться аналогічне поняття: пільга – це «переважне право, полегшення, що надається як виняток з загальних 
правил». У Великому Енциклопедичному словнику пільга визначена як надання будь-яких переваг, часткове звільнення від виконання 
встановлених правил, обов’язків або полегшення умов їх надання [2]. 

Таким чином, загальним для вказаних визначень є підхід до пільг як до чогось виключного, того, що надається лише певній категорії 
суб’єктів.  Як зазначає Г.М. Филюк, пільга надається не всім, якщо якесь переважне право надати всім, то це вже не пільга, – це правило [3, 
с. 61]. Отже, однією з ключових ознак податкових пільг є обмеженість кола суб’єктів, яким вони надаються.  

 Аналізуючи визначення податкових пільг, які наводяться у вітчизняній і російській юридичній літературі, необхідно констатувати, 
що не всі з них є вичерпними та  коректними. Автори, як правило, підкреслюють одну або кілька ознак поняття «податкова пільга», 
залишаючи інші його особливості без належної уваги. Отже, за необхідне видається проаналізувати визначальні ознаки даного поняття. 

Так, деякі науковці пропонують визначати податкові пільги як зменшення обсягів податків, які сплачуються до бюджету, що не 
повністю відповідає вимогам вичерпної повноти характеристики вказаного явища [4]. Подібні визначення дозволяють віднести до 
податкових пільг також і те, що не може кваліфікуватися як пільги. Зокрема, оптимізація податкових платежів та ухилення від сплати 
податків також забезпечують зменшення суми сплачених податків, хоча й не є податковими пільгами. Крім того, такий підхід не враховує 
усіх форм надання привілеїв, які можуть бути пов’язані з оподаткуванням. Так, збільшення тривалості податкового періоду (розстрочення 
або відстрочення сплати сум податкового боргу) при тій самій загальній сумі податкових зобов’язань дає змогу платникові розподілити в 
часі податкові платежі й знизити адміністративні витрати, пов’язані з декларуванням. 

Характер інших визначень свідчить про те, що автори розглядають податкові пільги як «пом’якшення податкового навантаження», 
«звільнення  від виконання встановлених правил та обов’язків або полегшення умов їх виконання» [5]. Однак, названий підхід також не 
позбавлений певних вад. Формулювання «пом’якшення податкового навантаження»  видається дещо загальним, зважаючи на те, що ані 
законодавство України, ані наукова література не містять обґрунтованого визначення поняття «податкове навантаження». Отже, вказане 
формулювання не може забезпечити єдність у розумінні ознак і сутності податкових пільг, дозволяючи вільно інтерпретувати це поняття. 
«Звільнення від виконання встановлених правил та обов’язків або полегшення умов їх виконання» також не можна визнати вдалим 
формулюванням, оскільки при наданні пільг суб’єктам господарювання ці правила не скасовуються, а лише змінюються на інші. Так, при 
наданні відстрочення по сплаті податку обов’язок суб’єкта господарювання погасити суму узгодженого податкового зобов’язання у 
встановлений законом термін трансформується в зобов’язання укласти з податковими органами договір про відстрочення, надавати 
фінансову звітність та сплатити суму податкового боргу у строк, встановлений договором про відстрочення (ст. 14 Закону України «Про 
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»  від 21.12.2000  № 2181 та п. 3 
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Порядку розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платників податків, затвердженого Наказом ДПА України від 18.09.2001 №  
378) [6]. 

Найбільш обґрунтованим видається тлумачення поняття «податкова пільга» як переваги, яка надається певним категоріям платників 
податків порівняно з іншими. По-перше, такий підхід є етимологічно виправданим, а по-друге, вказане поняття відображає правову 
природу податкових пільг, охоплюючи усі форми їх надання. Пільга – це  привілей, відступлення від загальних правил на користь окремих 
осіб або соціальних груп. На необхідності визначення поняття «податкові пільги» як певних переваг справедливо наголошують такі вчені 
як П.Т. Геге, Л.М. Доля та ін. [7]. Слід підкреслити, що Податковий кодекс Російської Федерації визначає податкові пільги саме як 
передбачені законодавством про податки і збори переваги (у тому числі, можливість не сплачувати податок або збір або сплачувати їх у 
меншому розмірі), що надаються окремим категоріям платників податків і зборів порівняно з іншими [8]. 

Як справедливо вказує А. Соколовська, іншою важливою ознакою податкових пільг є те, що до них можна віднести лише переваги, 
які передбачені нормами  чинного податкового законодавства при наявності об’єкта оподаткування. Дана ознака набуває суттєвого 
значення з огляду на судову практику, яка склалася у сфері застосування окремих видів податкових переваг. Так, пільги, передбачені 
Законом України «Про Збройні Сили України», які полягають у звільненні Збройних сил від сплати усіх видів податків, неможливо 
застосувати на практиці, оскільки вказаний закон не є актом податкового законодавства. Відповідно до ухвали Львівського апеляційного 
адміністративного суду від 09 лютого 2009 р. у справі № 22-а-5482/08 за позовом Старокостянтинівської об’єднаної державної податкової 
інспекції  Хмельницької області до Військової частини А-2502, «оскільки Закон України «Про Збройні Сили України» не є актом 
податкового законодавства, то відповідно до вимог ст.1 Закону України «Про систему оподаткування», пільги визначені у ст.14 Закону 
України «Про Збройні Сили України» не можуть поширюватись на платників податків. Враховуючи, що Закон України «Про систему 
оподаткування» є спеціальним Законом про оподаткування, та виходячи із правил співвідношення загальної і спеціальної норм у разі їх 
конкуренції, його норми підлягають застосуванню при вирішенні спору, зокрема, щодо пільг з оподаткування у випадку встановлення 
таких пільг іншими законами, крім законів про оподаткування. Оскільки Закон України «Про Збройні Сили України» не є законом про 
оподаткування, суд дійшов обґрунтованого висновку про відсутність законних підстав для звільнення суб’єкта господарювання Збройних 
Сил України від сплати податків». Виходячи із аналізу вищезазначених норм права, пільги, передбачені іншими (неподатковими) законами 
України, не можуть бути застосовані у разі, якщо не були внесені відповідні зміни до законів про оподаткування.  Аналогічна позиція 
викладена в ухвалі Київського апеляційного адміністративного суду від 27 серпня 2009  року №  22-а-26089/08, ухвалі Вищого 
адміністративного суду України від 31травня 2007 р. № К-7853/06, постанові Господарського суду Сумської області від 29.03.2007 р. № 
АС16/75-07 тощо [9].  

  Однак, вказані характеристики видаються недостатньо повними для ідентифікації податкових пільг, оскільки не дозволяють 
відмежувати їх від податкової оптимізації. Думається, що уточнити визначення наведеного поняття можна, вказавши в ньому, яким чином 
відбувається надання переваг, що можуть розглядатись як податкові пільги. 

На думку більшості вчених, під визначення категорії «податкові пільги» підпадає повне або часткове звільнення платників податків 
від сплати податку [10]. Зокрема, М. Кучерявенко стверджує, що повне звільнення має місце, якщо платник повністю звільняється від 
сплати податку, а часткове – якщо знижується податкове навантаження за рахунок зменшення об’єкта або предмета або розстрочення 
сплати податку» [11, с. 178]. Отже, усі види податкових пільг вказаний автор розглядає як різні форми повного або часткового звільнення 
від сплати податку: зниження податкової ставки – часткове звільнення від сплати податку, відстрочення платежу – звільнення від 
оподаткування на певний строк з обов’язком сплатити податок після його спливу тощо. Однак, з наведеною позицією важко погодитись, 
оскільки, зокрема, розстрочення та відстрочення податкового платежу стосується саме строку сплати вже нарахованого та узгодженого 
податкового зобов’язання, а не звільнення суб’єкта господарювання - платника від оподаткування на певний термін. Слід підкреслити, що 
рішення про відстрочення або розстрочення сплати податкового боргу не зупиняє нарахування податкових зобов’язань суб’єкта 
господарювання на час дії угоди про розстрочення або відстрочення. 

Отже, розуміння податкових пільг як повного або часткового звільнення платника від сплати податку не охоплює усіх видів переваг, 
які надаються суб’єктам господарювання чинним законодавством. Так, обґрунтованою видається точка зору О.Н.Пакової та Д.А. 
Кобильніка, відповідно до якої усі пільги, які надаються суб’єктам господарювання щодо сплати податків, можна поділити на такі групи: 
податкові звільнення, податкові знижки та податкові кредити [12]. 

До першої групи належать: податкові пільги у вигляді повного звільнення від сплати податку окремих категорій платників (ст. 12 
Закону України «Про плату за землю»); податкові вилучення (ст. 5 Закону України «Про податок на додану вартість»); податкові канікули 
(повне звільнення платника від сплати податку на певний період часу); зниження податкових ставок (п.п. 6.2. ст. 6 Закону України «Про 
податок на додану вартість»).  

Друга група – податкові знижки – являє собою сукупність податкових пільг більш складного ступеня, пов’язаних з  різноманітними 
умовами для отримання прав на них. До податкових знижок можна віднести податкові відрахування (виключення з бази оподаткування 
окремих видатків, майна або доходів, передбачених, наприклад, пп. 4.2 ст. 4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»). 
Своєрідною формою податкових знижок, що має на меті стимулювання зростання інвестицій та впровадження нової техніки, виступає 
механізм прискореної амортизації. Деякі автори відносять до даної групи податкових пільг неоподаткований мінімум доходів громадян, 
однак, такий підхід видається невиправданим [13, с. 78]. Розмір вказаного мінімуму встановлюється Законом України «Про податок з 
доходів фізичних осіб» на одному рівні для усіх платників податків, та не є перевагою, що не дозволяє віднести дане поняття до категорії 
податкових пільг. 

Найбільш складним елементом у системі податкових пільг є третя група переваг – податкові кредити. В законодавстві України 
закріплена можливість використання як власне податкового кредиту, так і таких його різновидів як відстрочення та розстрочення сплати 
податкових зобов’язань (п.п.1.11.4 ст.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», ст. 14 Закону України «Про порядок 
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»). 

Наведене дозволяє дійти висновку, що обґрунтоване визначення категорії «податкова пільга» як елементу оподаткування повинно 
мати декілька основних ознак. Так, податкові пільги являють собою передбачені податковим законодавством переваги, які надаються 
окремим платникам податків у формі податкових звільнень, податкових знижок та податкових кредитів. 

Як вказує О.М. Пакова, податкові пільги слід розглядати у двох основних аспектах: як елемент оподаткування та як важливий 
інструмент політики державного регулювання ринкової економіки та підприємницької діяльності. Предметом даного дослідження є 
податкові пільги як засіб державного регулювання господарської діяльності, а отже, визначаючи зміст наведеного поняття, слід звернути 
увагу на деякі специфічні риси, властиві вказаному  явищу.  

Думається, що найбільш повно та обґрунтовано сутність та зміст державного регулювання господарської діяльності відображає 
визначення, запропоноване В.К.Мамутовим і О.О. Чувпило, на думку яких державне регулювання господарської діяльності – це сфера 
діяльності держави для цілеспрямованого впливу на поведінку учасників ринкових відносин з метою реалізації економічної політики, 
програм економічного та соціального розвитку за допомогою засобів державного регулювання господарської діяльності [14, с. 176].  

Як вказує В.В. Добровольська, засоби державного регулювання господарської діяльності – це визначені законодавством засоби 
впливу на господарську діяльність з боку державних органів з метою забезпечення рівного підпорядкування всіх учасників господарських 
відносин правовому господарському порядку та рівного захисту державою всіх суб'єктів підприємництва з урахуванням основних напрямів 
економічної політики держави, результатів постійного моніторингу впливу існуючих засобів державного регулювання та необхідності 
забезпечення реалізації загальних принципів господарювання [15, с. 12].  

Однак, думається, що специфіка податкових пільг як засобу державного регулювання господарської діяльності полягає саме у 
нерівному ставленні з боку держави до окремих суб’єктів господарювання, що проявляється у наданні  їм  податкових переваг з метою 
підтримки або стимулювання їхньої підприємницької діяльності. Крім того, податковим пільгам регулюючого характеру властива особлива 
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мета – забезпечення правового господарського порядку шляхом підтримання та стимулювання певних видів господарської діяльності, 
галузей, окремих підприємств, регіонів, регулювання цін з боку держави, забезпечення конкурентоспроможності стратегічно важливих з 
точки зору держави товарів перед дешевшими та якіснішими імпортними товарами. 

Висновки. Таким чином, податковим пільгам у сфері господарювання властиві як загальні ознаки елементу оподаткування, так і 
специфічні властивості, які відображають регулюючу функцію податкових переваг. До визначальних особливостей вказаного поняття  
можна віднести: обмеженість кола суб’єктів, яким надаються податкові пільги; переважний характер, відступлення від встановлених 
правил на користь певних осіб. Крім того, податкові переваги передбачаються нормами податкового законодавства та надаються у формі 
податкових звільнень, податкових знижок та податкових кредитів.   

Особливості податкових пільг як засобу державного регулювання у сфері господарювання полягають у нерівному ставленні з боку 
держави до окремих суб’єктів господарювання, що проявляється у наданні  їм  податкових переваг та специфічній меті – підтриманні 
правового господарського порядку шляхом стимулювання певних видів господарської діяльності. 

Отже, враховуючи наведене вище, податкові пільги як засіб державного регулювання господарської діяльності можна визначити як 
закріплені податковим законодавством засоби впливу держави на господарську діяльність, які полягають у наданні певним суб’єктам 
господарювання переваг у формі податкових звільнень, знижок та кредитів з метою забезпечення суспільного господарського порядку, 
підтримання та стимулювання господарської діяльності таких суб’єктів господарювання. 

Слід зазначити, що єдиний підхід до розуміння поняття податкових пільг має важливе теоретичне та практичне значення, оскільки 
дозволить уникнути виникнення розбіжностей при застосуванні норм податкового, господарського та бюджетного законодавства, зокрема, 
щодо можливості надання нових податкових пільг протягом поточного бюджетного року (ст. 1 Закону України «Про систему 
оподаткування»), встановлення податкових привілеїв окремим суб’єктам господарювання тощо.  

Викладені у даному науковому дослідженні ідеї можуть бути розвинені у напрямку подальшого дослідження сутності податкових 
пільг як засобу державного регулювання господарської діяльності. 
 
РЕЗЮМЕ 
Метою цієї статті є встановлення поняття податкових пільг як засобу державного регулювання господарської діяльності. 
Ключові слова: податкова пільга, державне регулювання, господарська діяльність 
РЕЗЮМЕ 
Целью этой статьи есть установления понятия налоговых льгот как средству государственного регулирования хозяйственной деятельности. 
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SUMMARY 
Establishments of concept of tax privileges as to means of state regulation of economic activities are the purpose of this article. 
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КРИЗА ЯК ОДИН З ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

 
Н.С. Сириченко , аспірантка кафедри "Міжнародна економіка" ДонНУ ⋅  

 
Постановка проблеми. На думку С.І. Ожегова, посилаючись на одне з його тлумачень, криза – це періодичне відносне 

надвиробництво товарів в капіталістичному суспільстві, що приводить до розладу економічного життя, безробіття та убозтва 
працюючих.[1, с.465] 
Яка же сила керує періодичністю промислових криз, а саме дивною зміною оживлення та застою торгівлі, розширення та скорочення 
виробництва? Чому промисловий підйом з такою ж незмінністю, з якою ніч змінює день, а відлив прямує слідом за приливом, постійно 
приводе до промислового спаду, за яким наступає новий підйом? 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В період світової нестабільності, одним з найактуальніших питань є подолання кризи 
та усіх пов’язаних з нею наслідків, але для ефективного рішення цього питання необхідно спочатку знайти причини їх появи, особливо 
якщо вони періодичні. Багато вчених, економістів та філософів різних країн присвятили свій час пошуку походження криз, серед яких 
Давид Рікардо, Фрідріх Енгельс, Оверсон Сэмюэл Джонс Ллойд, Де Сісмонді Жан Шарль Леонар Сімонд та багато інших. Також хотілося 
би вирізнити Михайла Івановича Туган-Барановського, труд («Промислові кризи» 3-є видання) якого А. Шпитгоф охарактеризував як 
першу наукову монографію про кризи. 

Виділення невирішеної проблеми та мета наукової статті. Виділити основні причини кризи та провести їх досконалий аналіз. 
Результат дослідження. Карл Макс писав, - «Як небесні тіла, що якось почали обумовлений рух, постійно повторюють його, 

цілком також й суспільне виробництво, раз воно втягнуто до руху поперемінного розширення та скорочення, то й постійно повторяє цей 
рух. Наслідки, в свою чергу, робляться причинами, та й фази, що змінюються на протязі всього процесу, який постійно виробляє свої власні 
умови, які приймають форму періодичності». 

Капіталістичний цикл (від греч. kyklos - круг) – це рух капіталістичного виробництва, що постійно повторюється від однієї 
економічної кризи до іншої. Цей цикл складається з послідовних фаз, що змінюють одна одну та мають характерні якості та ознаки: криза 
надвиробництва, депресія, оживлення та піднесення.[2, с.546] 

Капіталістичний цикл обіймає приблизно одне десятиріччя. Декілька років протягом кожного десятиріччя промисловість 
знаходиться у застої, потім відбувається оживлення, яке наростає, до тих пір поки не прийме характер ажіотажу, грюндерства (діяльність, 
яка складається зі створення численних підприємств, акціонерних товариств, банків та інших, що супроводжується біржовими 
спекуляціями, нездоровим ажіотажем та різного роду махінаціями): таке становище ринку передвіщає настання реакції, яка може 
супроводжуватися панікою та біржовим крахом, в залежності від ступеня спекулятивного збудження попередніх років. 

Загальноприйнята думка виокремлювати в циклі ділової активності макросистем чотири фази (Рис.1): 
1. Спад (криза). Триває від декілька місяців до двох років. Протягом чого відбувається скорочення виробництва, спад цін, 

скорочення зайнятості, зростання кількості банкрутств, зниження заробітних плат (лінія ab). Найбільш схильні до кризових впливів 
немонополізовані організації, малий бізнес. Виробники обладнання, побутової техніки. Менш залежні від кризових явищ виробники 
продуктів харчування та товарів широкого споживання. 

2. Депресія (стагнація). Триває від одного до трьох років та становить собою процес знаходження рівноваги на новому, більш 
низькому рівні (за об’ємом та строком) суспільного відтворювання (лінія bc). Протягом цієї фази менеджмент здійснює дрібномасштабні, 
невпевнені, часом суперечливі дії. Інвестор затаївся. Норма відсотку падає. Суспільство, організації знаходяться в стані вичікування. 

3. Оживлення (лінія cd). Для цієї фази характерне збільшення ділової активності, приріст інвестицій, зростання цін, розширення 
виробництва й занятості. Збільшуються відсоткові ставки. В першу чергу оживлення охоплює виробників засобів виробництва, будівельних 
матеріалів та конструкцій. Виникають нові підприємства. Ця фаза завершується досягненням докризового рівня (крапка d). 

4. Піднесення (бум). Для цієї фази характерне значне розширення виробництва, зростання інвестицій (лінія de). Виникає безліч 
нових підприємств, впроваджуються нові технології. Зростають курси акцій, відсоткові ставки, ціни, заробітні плати. Розбухає малий 
бізнес. В цей же час збільшуються товарні запаси, зростає напруженість банківських балансів, збільшується закредитованість виробничих 
фірм, непропорційно зростають інвестиції до виробничих сфер. Збільшується потужність в пропорціях між фазами відтворювального циклу 
на макро- та мікрорівні. Значне зростання активності системи передвіщає різкий спад (лінія ek), а за ним – знову депресія.[3. с.72] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Фази циклу активності макросистем 
Існує багато теорій щодо причин існування криз, деякі з них мають на цей час позбавлене глузду значення, але важливо не те що 

якась з ідей є неймовірною, а те що, кожна з них - це один крок до істини. Тільки методом проб та помилок, можна визначити, що є 
дурницею, а що істиною. Хоча що таке істина? Згідно теорії рефлективності Дж. Сороса існує двобічна взаємодія між мисленням та 
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реальністю.[4, с.11] Людині властиво помилятися, тому що немає абсолютної істини, теорії або ідеальної дії. В підготуванні чи прийнятті 
рішення в конкретній ситуації можна отримати помилкові дані для аналізу, використати помилкову теорію, чи застосувати помилковий 
результат аналізу. Людині необхідно постійно аналізувати ситуацію, шукати свої помилки та мінімізувати їх наслідки. 

Різноманітні теорії, які за колишні часи пропонувались в науці для пояснення проблем криз, можуть бути підрозділені на три 
групи. До першої групи можна віднести теорії, які виявляють причини криз в сфері суспільного виробництва (табл. 1), до другої – в сфері 
суспільного обміну (табл. 2), до третьої – в сфері суспільного розподілу (табл. 3).  

При натуральному обміну, а саме обміну продукту на продукт без посередництва грошей. Наприклад: хліб в обмін на посуд. В разі 
виробництва хліба у надмірної кількості в порівнянні з посудом, то зниження вартості одного продукту буде компенсовано збільшенням 
вартості другого. Надвиробництво, як і падіння цін, може бути в цьому випадку тільки частковим. 

При грошовому обміну, вартість хліба та посуду, буде виражатися грошима. Припустимо, що хліба виробили більше, ніж потрібно 
виробнику посуду; в цьому разі грошова вартість хліба знизиться. Відповідно загальна грошова виручка виробника хліба зменшиться, за 
більшу кількість хліба її виробник отримає менше грошей. Таким чином купівельна спроможність виробника зменшується, а так як на ці 
гроші виробник купує посуд. то зменшиться грошовий попит і на посуд, що в свою чергу викличе зниження цін на нього. В цьому разі 
відбувається загальне перевищення пропозиції товарів порівняно з грошовим попитом на них, загальне зниження цін чи товарне 
надвиробництво, яке непропорційне розподілу народної праці. Ми бачимо, що в разі простого товарного господарства, де накопичення 
капіталу не є самоціллю, споживчі потреби населення регулюють суспільне виробництво. 

Таблиця 1 
Теорії щодо причин періодичності криз в сфері суспільного виробництва 

№ 
п/п Засновник теорії Причини періодичності криз 

1. Жан Батист Сей (1767 – 1832) 
французький економіст, представник класичної 
політичної економії. 

«Неможливість збуту деяких товарів залежить від недостатнього 
виробництва товарів в інших галузях промисловості» 

2. Давид Рікардо (1772 – 1823) 
 представник класичної політичної економії, 
економіст епохи промислової революції, 
талановитий фінансист й один з самих заможних 
людей лондонського фінансового світу свого часу. 

«Випадкове потрясіння торгівлі, яке залежить від самих 
різноманітних причин, а саме: війни, укладання миру, та іншого» 

3. Джеймс Вільсон (1835 – 1920) 
 вчений-аграрник США, професор 
сільськогосподарського коледжу в Айові, сприяв 
розвитку сільськогосподарських наук. 

«У величезних коливаннях сум, які переходять до сплати за 
необхідності життя, або, іншими словами, у коливанні цін на їжу» 

4. Стенлі Уільям Джевонс (1835 – 1882) англійський 
економіст, статистик, філософ, засновник 
англійської школи маржиналізму. 

«Залежить від періодичного збільшення плям на сонячному диску» 

5. Фрідріх Енгельс (1820 – 1895) мислитель та 
суспільний діяч, один з основоположників 
марксизму. 

«Під час сучасного безладного виробництва та й розподілу коштів 
до життя, метою якого є не безпосереднє задоволення потреб, а 
грошовий прибуток, при системі, коли кожний працює та 
збагачується на свій власний страх, застій може наступити кожну 
хвилину» 

6. Карл Каутський (1854 – 1938) один з лідерів 
германської соціал-демократичної партії та ІІ 
Інтернаціоналу. 

«Великі сучасні кризи, які хитають світовий ринок, спричиняються 
надвиробництвом, яке залежить від відсутності плану. 
Надвиробництво … перевищує попит…, ніхто не виробляє для своєї 
потреби, а виключно для збуту. Кожний повинен купувати, що йому 
потрібно. Притому … всякому виробнику надано догадуватись 
самому, як велика потреба в товарі, який він виробляє. З іншого 
боку … ніхто… не може купити, не продавши заздалегідь. 

 
Інше спостерігається в антагоністичному (ворожому) капіталістичному господарстві, де не потреби населення, а накопичення 

капіталу визначає розміри суспільного виробництв та створює постійну тенденцію до його розширення. Капітал постійно тисне на 
виробництво та прагне рухати його вперед. Капіталістичне господарство у цілому хаотичне та неорганізоване, а для можливості збуту 
товару необхідно мати пропорційний розподіл суспільного виробництва, тому створюється постійна тенденція до надвиробництва, коли 
виникають труднощі знайти ринок для товару. Ці труднощі збуту в звичайний час не перешкоджають розширенню виробництва, але час від 
часу вони загострюються і капіталістичне виробництво тимчасово опиняється у стані загального паралічу – промисловій кризі. 

Михайло Іванович Туган-Барановський визначає, що загальні причини криз, полягають у тому, що капіталістичне господарство: 
- є антагоністичним, в якому робочий виявляється простим засобом виробництва для керівника капіталістичного підприємства; 
- на відмінну від інших антагоністичних господарств (рабського та феодального), має тенденцію до необмеженого розширення 

виробництва (як засіб накопичення капіталу); 
- у цілому є господарством неорганізованим, в якому відсутній планомірний розподіл суспільного виробництва між різними 

галузями праці. 
На основі цих трьох характерних особливостей господарської системи капіталізму неминуче виникають господарські 

кризи.[5, с.315] 
Таблиця 2 

Теорії щодо причин періодичності криз в сфері суспільного обміну 
№ 
п/п Засновник теорії Причини періодичності криз 

1. Оверсон Сэмюэл Джонс Ллойд 
(1796 - 1883) 
англійський економіст, банкір та політичний 
діяч, досліджував проблеми грошового обігу, 
пропонував залишати в обігу стільки монет, 
скільки мається в наявності золота 

«Невірна організація банківської справи, а саме надмірний випуск білетів 
Банку, який збільшує товарні ціни та надає штучний стимул для торгівлі, 
а під час посилення спекуляції, яка приводить країну до кризи та й золото 
починає відтік з кас банку,тоді раптове скорочення кредиту, до якого 
банк змушений прибігти за ради забезпечення розміну своїх білетів на 
монети, довершує лихо на грошовому ринку». 

2. Лавєлє Еміль Луі Віктор де 
(1822 - 1892) 
бельгійський економіст і соціолог 

«1. Використання кредиту в його різних формах (оживлення торгівлі); 2. 
Переповнення ринку строковими угодами та обов’язками різного роду: 
підпискою на державні та міські позики, випуск облігацій та акцій великих 
компаній, приватними підприємствами та інше (падіння обмінного курсу); 
3. Розлад торгового балансу, який викликається відливом значної 
кількості монет за кордон (відлив золота)». 
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3. Жюглар Клемент (1819-1908) французький 
економіст та математик 

«Щорічні збереження цивілізованих націй, які безперервно збільшують їх 
багатство, викликають та підтримують постійне збільшення цін: це – 
природний стан ринку, благополучний період. Криза наближається, коли 
рух на підвищення сповільнюється: криза вибухає, коли вона припиняється. 
Головна причина криз – припинення підвищення цін, або іншими словами 
порушення в сфері грошового обігу» 

4. Мілль Джон Стюарт (1806-1873) – 
англійський економіст, філософ та суспільний 
діяч – представник англійської класичної 
політичної економії. 

«Причина криз в духовних особливостях людини, так як кредит, коливання 
якого складають найхарактернішу рису криз, є явищем духовного порядку 
(страх перед розставанням з капіталом та не бажання робити нові 
позики)» 

 
Обставина, яка загострює промислову кризу є кредит, тому що гроші установлюють зв'язок між цінами на товари, а кредит робить 

цей зв'язок більш тісним. Кредит швидко росте, як і падає, в багато разів збільшує купівельну силу суспільства в сприятливий час та 
миттєво руйнує її в тяжку хвилину. Завдяки кредиту усі коливання господарства набувають великий розмах та суспільне господарство 
підіймається вище, для того щоб потім впасти. 

Іншою особливістю багатьох криз є посилення спекуляції з нерухомістю. В Сполучених Штатах перед кризами майже завжди 
відбувається надзвичайне розширення купівлі державних земель та витікаючи звідси великі збільшення цін на них. Спекуляції з міською 
нерухомістю та будівельна гарячка досягла великих розмірів у Відні напередодні знаменитого травневого краху 1873 році, у Берлині – в ту 
ж епоху, в Австралії та Аргентині – наприкінці 80-х років та інше. [5, с.317] 
 

Таблиця 3 
Теорії щодо причин періодичності криз в сфері суспільного розподілу 

№ 
п/п Засновник теорії Причини періодичності криз 

1. Мальтус Томас Роберт 
(1766-1834) 
англійський економіст, ідеолог земельної 
аристократії, був сільським священиком. 

«Недостатній розвиток невиробничого споживання заможних класів в 
порівнянні з ростом виробництва. Головна мета підприємців міститься не в 
споживанні, а в збереженні власного доходу, накопиченні капіталу. 
Надлишок товару, не може бути куплений робітниками, так як їх 
заробітна плата тяжить до мінімуму коштів існування. Отже необхідний 
особливий клас споживачів, який користується надлишком національного 
виробництва – заможні землевласники» 

2. Де Сісмонді Жан Шарль Леонар Сімонд 
(1773-1842) 
швейцарський економіст та історик 

«Так як ринок для продуктів, які виробляються обмежується розміром 
національного доходу, то цілком природно, що всяке розширення 
виробництва та збільшення конкуренції при сучасній організації народного 
господарства приводе до промислової кризи або застою в торгівлі» 

3. Дюрінг Карл Євгеній 
(1833-1921) 
німецький філософ та економіст. 

 «При системі найманої праці обмеженість фінансових кошт робітничої 
маси не дає можливість розвиватися такому споживанню, яке могло б 
спрямувати … виробництво … для маси населення всередині країни … 
Виробництво повинно знаходити збут переважно серед самих достатніх 
класів і в який пункт світового ринку воно би не спрямовувалося … ніде не 
може досягти забезпеченого збуту для товарів що виробляються. Звідси 
виникає … схильність до порушення рівноваги між виробництвом та 
споживанням». 

4. Родбертус-Ягецов Карл Іоганн 
(1805-1875) 
німецький економіст, виразник інтересів 
прусського дворянства що обуржуазилося. 

«Якщо розподіл національного продукту здійснюється цілком вільно, то 
розвиток суспільства неминуче призводить до того, що при зростанні 
продуктивності національної праці частка робочих класів в загальному 
національному продукті становиться менше й менше» 

 
Обставина, яка загострює промислову кризу є кредит, тому що гроші установлюють зв'язок між цінами на товари, а кредит робить 

цей зв'язок більш тісним. Кредит швидко росте, як і падає, в багато разів збільшує купівельну силу суспільства в сприятливий час та 
миттєво руйнує її в тяжку хвилину. Завдяки кредиту усі коливання господарства придбають великий розмах та суспільне господарство 
підіймається вище, для того щоб потім впасти. 

Іншою особливістю багатьох криз є посилення спекуляції з нерухомістю. В Сполучених Штатах перед кризами майже завжди 
відбувається надзвичайне розширення купівлі державних земель та витікаючи звідси великі збільшення цін на них. Спекуляції з міською 
нерухомістю та будівельна гарячка досягла великих розмірів у Відні напередодні знаменитого травневого краху 1873 році, у Берлині – в ту 
ж епоху, в Австралії та Аргентині – наприкінці 80-х років та інше.  

Також в епоху промислового оживлення усі поспішають розмістити свої вільні кошти в будь-яке підприємство, а спритні біржові 
дільці користуються цією нагодою, щоб поживитися за рахунок надто довірливої публіки, тобто перед всякою кризою обов’язково 
відбувається грюндерство – створення великої кількості нових підприємств. 

На думку Клемента Жюглара, війни, неврожаї, зловживання кредитом, надмірні випуски банківських білетів – всі ці причини не 
можуть викликати промислову кризу, якщо загальний стан народного господарства не сприяє цьому. Як остання крапля, яка переповнює 
чашу, раніше перелічені причини можуть прискорити настання промислової кризи, але тільки в тому випадку, коли стан грошового та 
товарного ринку зробив промислову кризу неминучою. 

Між усіма галузями виробництва існує тісний зв'язок. Кожне виробництво викликає попит на інші товари, тому що неможливо 
виробити щось з нічого; щоб виробити нові товари, необхідно придбати сировинний матеріал, знаряддя праці, предмети споживання для 
робітників. Розширення виробництва в кожній галузі праці завжди посилює попит на товари, які виробляються в інших галузях праці, тому 
розширення виробництва завжди діє заразливо та має тенденцію, яка охоплює все народне господарство.[5, с.319] 

Щоб побудувати фабрику чи залізничну дорогу, треба закупити будівельний матеріал (деревину, цеглу, залізо та інше) та придбати 
різні машини, найняти робітників та інше. Будівельний матеріал, так як і машини не падають з неба, а виробляються іншими галузями 
промисловості. Збільшення заробітку робітників підіймає попит робітників на речі їх споживання, їжу, одяг, меблювання та інше. 

Попит на продукти споживання вищих класів також зростає, через те що загальне оживлення промисловості збільшує прибутки 
підприємців. Таким чином, вся промисловість країни, весь товарний ринок, прибуває в збуджуваному стані завдяки тому, що створюється 
новий основний капітал – проводяться нові залізничні лінії, будуються фабрики та дома, споруджаються судна та інше. 

Механізм зростання капіталу, який розширюється не поступово, а періодичними поштовхами полягає у наступному. У будь-якій 
капіталістичній країні швидко накопичується вільний капітал, який не пов'язаний ні з якою галуззю промисловості та прибуває на 
грошовому ринку як вільний позичковий капітал. Він утворюється з капіталізованої частки доходів різноманітних суспільних класів та 
вільної касової готівки будь-якого підприємця та заможної людини. Завдяки банкам – резервуарам для розміщення вільного капіталу, хоч 
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хто отримує можливість перетворити свою касову готівку у капітал, за рахунок внесення вільних грошей до банку у вигляді внеску на 
поточний рахунок. 

Під час застою ринок завалений грошовими капіталами, які не можуть обернутися в виробничий капітал. При неорганізованості 
народного господарства вільний грошовий капітал накопичується, не знаходячи місця-розташування. Капітал, що не розташований, не 
приносить прибуток власникам, тому, чим його більше, тим він енергійніше прагне проникнути до промисловості. Нарешті, накопичується 
так багато вільного грошового капіталу, що опір промисловості зменшується та капітал знаходить собі розташування, після чого наступає 
епоха промислового підйому. 

Внаслідок залежності всіх галузей промисловості одна від одної, відбувається розширення виробництва до тих пір поки не охопить 
усе народне господарство. Вільний грошовий капітал, розташований у банках в формі вкладів і не витрачений їм на дисконтування 
векселів, представляє непорушену купівельну силу, яка накопичується в роки промислового застою та й переходить у діючий стан коли 
капітал починає працювати. Відбувається швидке створення нового основного капіталу, що викликає підсилений попит на засоби 
виробництва та предмети споживання. Промисловість мовби відкриває новий ринок, який створюється розширенням виробництва – 
витраченням раніше бездіяльно лежачих у касах банків. 

Таким чином минає декілька років. Накопичений раніше капітал поволі витрачається, але розширене виробництво створює нові 
великі капітали, які ринок швидко поглинає. Всі прагнуть скористатися вигідною кон’юнктурою, а саме помістити у бізнес увесь капітал, 
який тільки можуть придбати. Надзвичайне розширення кредиту, настільки характерне для цієї доби, вказує на енергійне розміщення 
капіталу. У цей час попит на капітал перевершує пропозицію.  

Підвищення дисконтного процента, яке спостерігається звичайно під кінець періоду промислового росту, виявляється вірною 
ознакою того, що вільного позичкового капіталу в країні надто мало для потреб промисловості. В цей час дорожчає позичковий капітал, а 
саме через те що його залишилось не багато. [5, с.323] 

По-перше, одна з причин застою, полягає у тому, що розширення виробництва поглинає весь вільний капітал, ту вільну, незв’язану 
купівельну силу, скупчення якої на грошовому ринку й було безпосередньої причиною промислового оживлення. Поки залізниця 
будується, її будівництво створює попит на велику кількість товарів. Але залізнична мережа не може кожний рік зростати з тою ж 
швидкістю, як в роки промислового підняття, тому для цього потрібні великі капітали, які жодна країна не має. По-друге, великі товарні 
ціни та бариші, які супроводжують роки промислового оживлення, не можуть не викликати розширення кредиту та спекуляцій. Великі 
бариші подібні напоям, які сп’яняють та вибивають розсудливість з голови самої розважливої людини. 

Загальний розлад торгівлі йде безпосередньо після його підсиленого оживлення, а промисловий цикл завершується застоєм. Під час 
застою накопичується вільний грошовий капітал; коли цей капітал витрачається, настає нова епоха оживлення промисловості, потім криза й 
далі. 

Поведінку всього механізму можна порівняти з роботою парової машини. Роль пара у циліндрі грає накопичення вільного 
грошового капіталу; коли тиск пара на поршень досягає граничної норми, опірність поршня переборюється, поршень рухається, доходить 
до кінця циліндра, для пара відкривається вільний вихід, і поршень повертається в колишнє місце. Також саме, вільний грошовий капітал, 
який накопичувався та досягнув певних розмірів, проникає до промисловості, рухає її, споживається, а потім промисловість приходить 
знову в колишнє становище. Звичайно, що при таких умовах, кризи повинні повторюватись періодично, капіталістична промисловість 
повинна постійно проходити одне й теж коло розвитку. [5, с.326] 

Існування зовнішньої торгівлі робить цей процес ще більш складнішим. При накопиченні вільного капіталу, який можна 
використати для розширення виробництва необхідно збільшити попит на товари за кордоном. Частина вільного капіталу залишається в 
країні та витрачається для внутрішнього розширення виробництва, інша частина переливається за кордон, як позик для іноземних держав, 
улаштування в інших країнах промислових підприємств, залізниць та інше. Але капітал, який емігрує не пропадає даром, він створює за 
кордоном попит на товари, і та частина національного капіталу, яка залишається вдома, знаходить для себе продуктивне застосування. 
Потім, коли вільні капітали в країні – постачальника капіталу вичерпуються та припиняють відливати в країни – споживачі капіталу, що 
ввозять товари країни – постачальника капіталу, країни – споживачі капіталу позбавляються купівельних коштів, зріст експорту країни –
 постачальника капіталу припиняється і наступає промислова криза.  

Висновок. В капіталістичному світі не попит йде попереду пропозиції, а завжди пропозиція тисне на попит, прагне його штучно 
викликати та розширити. Завжди є частка зайвого капіталу та надмірних товарів, які не знаходять собі місце на ринку. 

Ще Шарль Фурье говорив про порочне коло промислової системи, при якій надмірне багатство є безпосередньою причиною 
бідності, низького рівня споживання робітничих класів. Якщо б не було потреби в знаходженні розташувань для нових капіталів, то 
пропорційний розподіл виробництва не приводив би до скрут. В цьому випадку виробництво безпосередньо регулювалось би споживанням, 
як в господарстві дрібних товаровиробників. Бідність народних мас – бідність не в абсолютному, а в відносному значенні, в значенні 
незначності частки робітника в загальному національному продукті – є необхідною умовою промислових криз. Але необхідно ясно 
розуміти, що якщо б виробництво було організовано планомірно, якщо б ринок володів повним знанням попиту та владою пропорційного 
розподілу виробництва, вільного руху праці та капіталу з однієї галузі промисловості в іншу, то, як би не було низьким споживання, 
пропозиція товарів не могла б перевищити попит. Але накопичення капіталу, при повній неорганізованості національного виробництва, при 
анархії, яка панує на товарному ринку, неминуче приводить до криз. 

З погляду доброго розуму виробництво є засобом для споживання, але насправді не споживання керує виробництвом в 
капіталістичному суспільстві, а виробництво керує споживанням. Капіталістичний світ – це система, яка розвивається та є надзвичайно 
складною, атомом якої є людська особистість. Кожна окрема особистість керується своїми особистими інтересами, для кожного учасника 
виробництва споживання – мета, а виробництво – засіб. 
 
РЕЗЮМЕ 
Розглянуті фази ділової активності капіталістичного циклу, зроблено розподіл на групи теорій щодо причин періодичності криз, 
виокремлено одну з теорій щодо причини виникнення кризи та проведений її досконалий аналіз. 
Ключові слова: цикл ділової активності, економічна криза, періодичність криз 
РЕЗЮМЕ 
Рассмотрены фазы деловой активности капиталистического цикла, проведено распределение на группы теорий причин периодичности 
кризисов, выделена одна из теорий причин возникновения кризиса и проведен ее доскональный анализ. 
Ключевые слова: цикл деловой активности, экономический кризис, периодичность кризисов 
SUMMARY 
The phases of business activity of capitalist cycle are considered, distributing on the groups of theories of reasons of periodicity of crises is conducted, 
one of theories of reasons of origin of crisis is selected and its thorough analysis is conducted. 
Keywords:  business cycle,  economic crisis, periodicity of crises 
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ НОВОГО СВІТОВОГО МЕХАНІЗМУ ГРУПИ ДВАДЦЯТИ (G-20) ТА МІЖНАРОДНИХ 
ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 

 
Приліпко М.О.,  Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка  ⋅ 

 
Світова фінансова криза, яка триває з 2006 року поставила нові геополітичні та геоекономічні виклики перед світом. Так, не викликає 

жодних сумнів теза, що вже не можливо повернутися в «докризовий» час. І керівники семи найбільш економічно розвинених країн не 
можуть вирішувати долю світової економіки.  

Відповідно, головним світовим геополітичним регулятором стає група вже 20 найбільш розвинених країн. Проте, незважаючи на те, 
що G20 провела вже три саміти на рівні керівників держави, її перспективи як міжнародного економічного та фінансового регулятора поки 
що під питанням. 

Дослідження проблеми «післякризового» устрою світу та місцем в ньому України займаються такі українські вчені як В. Геєць, С. 
Гриневецький, І. Дорошенко, А. Гальчинський. Проте, роль «великої двадцятки» у новому геополітичному устрої є мало дослідженою в 
українській економічній думці. 

Дослідити роль групи 20 найбільш розвинених країн світу в розвитку світової економіки в умовах світової фінансової кризи 
Вже очевидно, що світова фінансова криза може призвести до радикальної зміни геополітичного ландшафту світу. Яскравим 

свідченням цього є поступове підвищення ролі G20, в якій поряд з традиційними провідними країнами світу – «великою вісімкою» – все 
більшої ваги набувають нові економіки, що розвиваються. G20 – це 19 найбільших національних економік і Європейський Союз (ЄС), 90% 
світового валового національного продукту, 80% світової торгівлі (включаючи торгівлю всередині ЄС) і дві третіх населення світу. [1] У 
G20 увійшли як розвинені, так і країни, що розвиваються, лідери за обсягом ВВП. 

У G20 можна виділити три основні групи: 
1. Англосаксонські країни (США, Великобританія, Канада, Австралія, ПАР). Їх взаємний торговельний оборот приблизно дорівнює 

70% обороту країн, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Історично сформувалися на базі одних 
національно-культурних, економічних зв'язків і правової системи. До цього блоку має пряме відношення і Мексика, оскільки поряд з 
Канадою виступає найбільшим промислово-торговим агентом США. До групи із застереженням можна віднести Японію і Корею, політично 
залежних від Сполучених Штатів. Але, потрібно враховувати і ту обставину, що Японія ще й є регіональним економічним лідером у 
Південно-Східній Азії. 

Неформальний «союз» англосаксів – безумовний економічний лідер у світі. Основний стратегічний інтерес групи - збереження 
докризового status quo в тій чи іншій формі. Їхня економічна система базується на принципах відкритої світової економіки: вільного 
транскордонного руху капіталів і товарів.  

2. Розвинені країни континентальної Європи (Німеччина, Франція, Італія). Франко-німецьке співробітництво склалося в реаліях 
повоєнного світоустрою. Дії та заяви лідерів цих країн останнім часом говорять про те, що у них є зацікавленість у зміні принципів цього 
світоустрою, тим більше економіко-фінансовий базис зробити це дозволяє. Німеччина - найбільша економіка Євросоюзу і п'ята економіка у 
світі. На відміну від США і Великобританії частка промислової продукції в структурі ВВП ФРН ніколи не падала нижче третини і складає 
86% експорту. З нею схожа і економіка Італії (27% ВВП – високотехнологічне виробництво). 

Крім цього, у країнах континентальної Європи єдина валюта, а отже, схожі інтереси. Частка міжнародних розрахунків у євро 
становить близько 25% і, на думку аналітиків Deutsche Bank, буде, ймовірно, в найближчі роки збільшуватися. 

3. БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай). Не зовсім вдала, з точки зору врахування інтересів найбільших країн, що розвиваються, 
поспішна перша зустріч G20 і непереконлива друга, підштовхнула керівників Бразилії, Росії, Індії та Китаю (БРІК) до спільних дій і заяв з 
основних питань в рамках G20. У червні лідери країн провели перший саміт в Єкатеринбурзі, а міністри фінансів зустрічалися у вересні в 
Лондоні. 

За обсягом ВВП ($ 15,4 трлн) формат БРІК випереджає і США ($ 14,2 трлн) і ЄС ($ 15,2 трлн), до того ж динаміка його щорічного 
приросту до кризи була набагато вище, і, як очікується, тенденція збережеться. 

У той же час заяви лідерів країн БРІК свідчать: стратегії цих держав мають на увазі скорочення технологічного та економічного 
відставання від найбільших розвинених держав у найближчому майбутньому і світову рецесію вони розглядають не як перешкоду, а як 
можливість здійснити цей якісний перехід швидше. Для прикладу: у витратах на дослідження та розвиток науки Китай, за даними ОЕСР, 
обігнав Японію ще в 2006 році і вийшов на 2-е місце після США, з їх майже $350 млрд. на рік. До 2020 року Китай збирається довести їх до 
астрономічної цифри 2,5% ВВП, що в сьогоднішніх показниках дорівнює приблизно $ 180 млрд. Намагається не відставати і Індія, 
незважаючи на економічний спад, що збільшила витрати по R&D на 17% на 2009-2010 роки. Однак треба розуміти, що світові технологічні 
ринки обмежені і збільшення частки для країн БРІК буде неодмінно скорочувати вплив розвинених країн з перших двох груп. 

4. Група аутсайдерів (Аргентина, Туреччина, Індонезія). Країни прямо не відносяться ні до однієї з перерахованих вище «фракцій», 
однак вони замкнуті в світові технологічні ланцюги, а Аргентина виступає постачальником ресурсів, у тому числі продовольчих. Окремо 
стоїть Саудівська Аравія - найбільша нафтова держава в світі, основний гравець в об'єднанні країн-експортерів нафти OPEC, а також один з 
найбільших покупців американських облігацій. 

«Великій сімці» поки що відводиться обговорення геополітичних питань. Можна констатувати, що формально передав «великої 
двадцятки» статус всесвітнього керманича, «сімка» знову стала елітним клубом, «привілейованої кастою» всередині двадцятки, фракцією, 
яка виробляє ключові рішення і представляє їх на затвердження «рядових» членів G20. По суті, G7 тепер виступає як президія «великої 
двадцятки». [2] 

Блоковість двадцятки – не тільки кращий спосіб відстоювати власні для країн інтереси, а й адекватний механізм підвищення 
ефективності роботи «двадцятки», за допомогою попереднього обговорення питань. Між нарадами проводяться зустрічі міністрів фінансів і 
голів Центробанків країн G20 і G7 (8). Крім того, працює рада з фінансової стабільності (FSB). Основним операційним інструментом 
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процесу залишається Міжнародний валютний фонд. [1]. 
Основне стратегічне завдання, яке стоїть перед G20 – це пошук шляхів виходу з світової фінансової кризи і розробка заходів, 

спрямованих на недопущення подібного в майбутньому. Незважаючи на позитивні підсумки антикризових заходів в більшості країн світу, 
необхідність підтримки економіки все ще залишається, а тому згортати антикризові заходи регулювання занадто рано. Лідери країн 
визнають необхідність прийняття регулюючих заходів, спрямованих на подальше зміцнення економічного зростання, перш за все, 
координації дії у фінансовому секторі. Найважливішою мірою фінансової стабілізації та забезпечення стабільності зростання є завдання 
зміцнення довгострокового потенціалу зростання, вироблення моделі зростання всіх країн, забезпечення прогресу в частині структурних 
реформ на основі підвищення приватного попиту і зміцнення довгострокового потенціалу зростання/ 

Саме для цього вже третій рік проводяться саміти G20. Останній саміт на рівні глав держав пройшов у вересні 2009 року в Пітсбурзі, 
на якому формат «групи двадцяти» був визначений як головний форум з міжнародного економічного співробітництва. Саміт завершився 
прийняттям підсумкової заяви, що містить стратегію безкризового розвитку країн світу на основі угоди про впевнений, стійкий і 
збалансований ріст економік. Для цього G20 заснувала Раду з фінансової стабільності (РФС), яка покликана розробити правила 
наднаціонального фінансового регулювання і нагляду, і відтепер саме вона буде займатися «координацією та моніторингом заходів 
фінансового регулювання». Основним завданням ради, відповідно до документів саміту, є «координація на міжнародному рівні роботи 
національних органів фінансової влади та встановлення стандартів міжнародних організацій зі створення ефективної наглядової та 
регуляторної політики у світовому фінансовому секторі». Важливо, і те, що у РФС явиться право проводити «по мірі необхідності» стрес-
тести. 

Узгоджені на міжнародному рівні правила щодо поліпшення величини і якості банківського капіталу будуть вводитися поступово і 
остаточно вступлять в дію до кінця 2012 року. Контрциклічні заходи, зростання вимог до високоризикових продуктів і позабалансових 
активів, вимоги до капіталу за стандартами «Базель-2» та вимоги щодо ліквідності покликані знизити надмірні ризики для банків і 
підвищити стійкість фінансової системи. Також на цьому саміті було підтримано рішення про введення такого показника, як 
співвідношення рівня позикового капіталу до власного, в якості додаткового інструменту в рамках угоди «Базель-2» з оцінки ризиків.  

РФС займеться і регулюванням ринку деривативів: відповідно до прийнятих у Пітсбурзі рішенням, всі стандартні контракти 
деривативів повинні торгуватися на традиційних біржах або електронних майданчиках і проводитися через центральних агентів найпізніше 
до кінця 2012 року. Контракти, що проводяться не через центральних агентів, повинні стати об'єктом для більш високих вимог щодо 
достатності і якості капіталу.  

В частині реформування фінансової системи G02 бачить 4 пріоритету.  
Це, по-перше, посилення пруденційного нагляду. Базельський комітет повинен розробити більш жорсткі стандарти такого нагляду до 

кінця 2010 року, з тим щоб ввести їх в дію, коли фінансові умови покращаться і відновлення економіки буде гарантованим. При цьому 
«двадцятка» закликала регуляторів забезпечити, щоб банки направляли все більшу частину своїх прибутків для поповнення капіталу.  

По-друге, G20 знову наголосила на необхідності впровадити на національному рівні правила виплати бонусів, спрямовані на 
фінансову стабільність і увезення з довгостроковими цілями збільшення вартості компаній. Про те, як реалізуються ці цілі, Рада з 
фінансової стабільності доповість в березні 2010 року.  

По-третє, «двадцятка» хотіла б запровадити механізми щодо зниження ризиків, пов'язаних з великими фінансовими інститутами. На 
наступній зустрічі «двадцятка» має намір обговорити пропозиції, які підготує МВФ, як фінансовий сектор міг би полегшити тягар держав, 
що зробили значну допомогу банківській системі під час кризи. Одним з таких пропозицій є введення податку на фінансові операції для 
створення фонду, з якого могли б фінансуватися операції з порятунку «великих» банків.  

Четвертий пріоритет - боротьба з ухиленням від податків і офшорними зонами. Так, більшість учасників «двадцятки» готові 
застосовувати заходи впливу до податкових «офшорів» вже з березня 2010 року і доручили FATF опублікувати список високоризикових 
юрисдикцій до кінця лютого 2010 року. Однак, з цього питання немає єдиної думки, оскільки немає єдиних світових податків, що дозволяє 
бізнесу реєструвати структури в державах з більш вигідним податковим режимом. [2] 

На пітсбургському саміті лідери країн G20 прийняли рішення про необхідність подальшого фінансового стимулювання економіки, так 
як передчасний вихід з антикризової політики може спровокувати черговий виток кризи (інфляція, невиправдано високий обсяг державного 
боргу, вплив на економіку сусідніх країн і світову економіку в цілому). Період виходу з кризи також вимагають узгодженості дій країн.  

З метою забезпечення ефективності заходів стимулювання економіки прийнято рішення про суттєве зміні розподілу квот у МВФ та 
Світовому банку. Так, на саміті зобов'язалися перерозподілити квоти МВФ на користь динамічно формуються ринків країн, що 
розвиваються, передавши не менше 5% від представлених країн до недопредставлених країнам, використовуючи як стартову основу 
поточний розрахунок квот. На думку глави МВФ Домініка Стросс-Кана «реформування (фінансової) моделі - це поворотний момент, який 
приведе до посилення легітимності та ефективності МВФ». [3] 

З ідею посилення ролі МВФ згоден і голова Банку Англії. Так, на його думку, G20 повинна розвивати процедури голосування і 
провести перетворення для того, щоб стати керівним органом для Міжнародного валютного фонду (МВФ), посилюючи його легітимність і 
сприяючи збалансованості зростання світової економіки. Він висловив стурбованість тим, що відновлення глобальної економіки почало 
збільшувати дисбаланс у торгівлі, і попередив, що сили протекціонізму піднімуться, якщо країни не займуться питаннями 
незбалансованості зростання і диспропорції реальних курсів валют. [4] 

Також на саміті було прийнято рішення про суттєве розширення права голосу в розмірі не менше 3% для країн, що розвиваються та 
країн з перехідною економікою у Світовому банку. Реформований Світовий банк повинен реагувати на проблеми, що вимагають 
глобальних спільних дій, створити цільовий фонд на підтримку нової ініціативи в області продовольчої безпеки для країн з низьким рівнем 
прибутковості, який був анонсований влітку 2009 року.  

Варто зазначити, що крім обгорнення геополітичних питань, G20 виступає місцем, в якому здійснюється активний процес в генерації 
прикладних знань: обговорюються причини кризи, роль міжнародних фінансових організацій, проблеми ризик-менеджменту, прозорості 
роботи фінансових ринків, хибних стимулів розвитку фінансового менеджменту, і т.п. Майданчиками для наукових дискусій стають 
експертні мережі та засоби масової інформації. Найчастіше саме тут формулюються нові фінансові ідеї, які фундаментальним 
дослідженням належить вивчати. 

Висновок 
«Велика двадцятка» є новим механізмом регулювання світової економіки та фінансової системи провідними країнами світу. До кризи 

цю роль успішно здійснювала спочатку «велика сімка», а потім «велика вісімка». Проте, фінансова криза змусила розширити коло 
учасників. 

На нашу думку, «велика двадцятка» безповоротно прийшла на місце «великої вісімки», і саме їй в майбутньому належатиме роль 
головного світового економічного форуму. Крім того, створення таких органів як РФС означає, що «велика двадцятка» хоче формально 
закріпити за собою статус головного світового регулятора. 
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Головною перешкодою «великій двадцятці» на цьому шляху є внутрішні протиріч між групами країн. Це може призвести до того, що 
після зникнення спільної цілі (подолання кризи), кожна група відстоюватиме виключно свої інтереси, а отже саміти закінчуватимуться або 
загальними рішеннями, або взагалі безрезультатно. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглядається суть групи G-20, що складається з найбільш економічно розвинених країн світу, а також роль цієї групи в побудові 
нової світової економічної та фінансової систем. Також в статті аналізуються рішення останнього саміту лідерів країн у Пітсбурзі. 
Ключові слова: G20, ЄС, США, БРІК, світова фінансова криза, нова економіка 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматривается суть группы G-20, что состоит из наиболее экономически развитых стран мира, а также роль этой группы в 
построении новой мировой экономической и финансовой систем. Также в статье анализируются решение последнего саммита лидеров 
стран в Питсбурге. 
Ключевые слова: G20, ЕС, США, БРИК, мировой финансовый кризис, новаяэкономика 
SUMMARY 
In article group G-20 essence that consists of most economically developed countries of the world, and also a role of this group in construction of new 
world economic and financial systems is considered. Also in article are analyzed the decision of last summit of leaders of the countries in Pittsburg. 
Keywords: G20, EU, USA, BRIC, world financial crisis, new economy 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Гриневецький С. Два сценарія для посткризової України. [Електронний ресурс] / С. Гриневецький // Дзеркало тижня. – 2009. – № 41 
(769). – Режим доступу: http://www.dt.ua/1000/1550/67552/ 
2. Джангабаева К. Итоги саммита G20 в Питсбурге. [Електронний ресурс]  / К. Джангабаева // Институт мировой экономики и политики. 
– 2009. – Режим доступу: http://iwep.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=3713&Itemid=63 
3. Рубченко А. Президиум «Большой двадцатки» . [Електронний ресурс]  / А. Рубченко // Экспертный канал «Открытая экономика». – 
2010. – Режим доступу: http://www.opec.ru/1153966.html 
4. G20 должна стать руководящим органом для МВФ - глава Банка Англии. [Електронний ресурс] // ІА «Фінмаркет» - 2010. – Режим 
доступу: http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=1393704 
5. G20: работоспособный альянс. [Електронний ресурс] // Інтернет-портал «Финанс.». – 2009. – Режим доступу: 
http://www.finansmag.ru/95264/ 
6. G20 отложила exit strategy [Електронний ресурс]  // Інформаціне агентство «Інтерфакс». – 2009. – Режим доступу: 
http://www.ifx.ru/txt.asp?id=1331729 

 
НОВІ ФОРМИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ КРИЗИ 

 
Кутрань К.В.,  аспірантка Донецького національного університету  ⋅ 

 
Венчурне інвестування, яке впродовж двох останніх десятиліть було одним з основних двигунів розвитку таких сфер економіки 

як комп’ютерні технології, квантові обчислення, альтернативна енергетика, біогенетика, надзвичайно суттєво постраждало від економічної 
кризи. Недостатність вільних коштів та важкість виходу зі стартапу суттєво обмежують бажання та можливості власників капіталу 
інвестувати його у різноманітні проекти. Відповідно, пошук нових можливостей інвестування та виходу зі стартапу є ключовою задачею 
венчурних капіталістів у всьому світі. 

Найбільша увага розвитку венчурного інвестування в кризових та посткризових умовах приділяється в таких країнах як США, 
Великобританія, Німеччина та Японія. Це пов’язано, не лише з тим, що ці країни є лідерами по кількості та об’ємам венчурних інвестицій, 
але й з тим, що саме в цих країнах скорочення традиційних ринків фінансового капіталу та можливостей публічного продажу акцій (IPO) 
найбільш суттєво впливає на венчурних капіталістів. Тому, основні дослідження здійснюються американськими та англійськими вченими, 
такими як Н.Білтон, Д.Галлагхер, К.К.Міллер, Д.Вейлд, У.Подд.  

Дослідити останні тенденції стану венчурного інвестування в умовах економічної кризи, та визначити потенційні шляхи розвитку 
венчурного інвестування в посткризовій економіці. 

Не викликає сумнівів той факт, що індустрія венчурного інвестування знаходиться в кризі. Так, спад в операціях M&A та IPO 
призводить до зниження прибутковості інвесторів та зменшення кількості робочих місць. Відповідно, пошук шляхів виходу з неї є 
першочерговою задачею економістів у всьому світі [1]. Наприклад, на щорічній нараді Національної асоціації венчурного капіталу (NVCA) 
в Бостоні в грудні 2009 року був представлений план вирішення цієї проблеми, що складається з чотирьох етапів. Також свої пропозиції має 
Гарвардська школа бізнесу.  

Ці шляхи виходу з кризи можна розділити на три напрямки: нові типи інвестицій, нові шляхи успішного виходу з стартапу, що є 
невід’ємною частиною венчурного інвестування та зміна підходів до інвестиційного бізнесу в цілому. Щодо альтернативних шляхів 
інвестицій, то останнім часом успішно працюють в кризових умовах такі типи інвесторів як «бізнес-ангели». 

Оскільки «бізнес-ангели» працюють в умовах нинішнього економічного спаду, вони повинні реалізовувати стратегії, спрямовані 
на зниження наслідків кризи та досягнення в таких умовах прибутку. Також ці інвестори повинні оцінити на ранньому етапі можливості 
підприємства і порівняти з іншими можливостями ринку капіталу, такими, як інвестування в акції або ринок нерухомості, на основі 
співвідношення ризику до винагороди. В цілому «бізнес-ангелам»  необхідно обмежити свої інвестиції лише в ті компанії, які 
демонструють чіткий шлях до істотного виходу, але інвестори також повинні бути готові надати додаткові вливання капіталу при потребі.  

З метою залучення капіталу, починаючі компанії вдаються до суттєвого зменшення своїх оцінок. Ангельське інвестування, з його 
історичною стратегією «високий ризик – висока винагорода» може надати можливість для значного прибутку для заможних інвесторів, як 
частини стратегії розподілу активів. Індивідуальні інвестори і менеджери фондів, які зацікавлені в отриманні значних результатів від 
інвестування, можуть створити групу «бізнес-ангелів», в яку також увійдуть і досвідчені інвестори, що можуть допомогти визначити 
«кращу з кращих» компанію, а також допоможуть оцінити і зменшити ризики [2].  

Історично, венчурне інвестування на перших етапах передбачає значно більший ризик, ніж інвестування в будь-які інші 
можливості на ринках капіталу, оскільки основний ризик полягає в можливості втратити всі інвестиції в підприємство. Стартапи можуть не 
мати досвідченої команди менеджерів, ключових клієнтів і значного доходу, а також гарантій додаткового залучення капіталу. Власне, 
«стартапом» називають недавно створену компанію, яка будує свій бізнес на основі інновації або інноваційних технологій. Ключовою 
особливістю «стартапу» є непублічність компанії (відсутність її акції на ринку у вільному продажі, або взагалі неакціонерний тип 
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власності), а також обмеженість матеріальних ресурсів. [1] Тому інвестування в таку компанію завжди є високо ризикованим фінансовим 
вкладенням. Але цей ризик може бути компенсований значним прибутком, що може в 5-10 раз перевершувати початкові інвестиції в акції, 
у разі якщо компанія досягає успішного виходу.  

Відповідно, ключовим питанням є вибір тієї «кращої з кращих» компаній, що найбільш ймовірно призведе до успішного виходу. 
В першу чергу, «бізнес-ангели» опираються на неформальні мережі, що складаються зі своїх членів, адвокатів, бухгалтерів та венчурних 
капіталістів, і які надають початкові можливості для старту. І хоча ці місцеві та регіональні мережі будуть залишатися життєво важливим 
для «бізнес-ангелів», вони повинні мати доступ до угод кращої якості. В даний час багато інвесторів планують інвестувати кошти 
виключно в компанії, що знаходяться в годині їзди від їх місцезнаходження. Проте, «бізнес-ангели» повинні бути готові відкинути ці 
обмеження, і бути більш гнучкими у пошуках майбутніх лідерів ринку, які в кінцевому рахунку забезпечать суттєвий прибуток.  

В даний час венчурні капіталісти в основному інвестують на більш пізніших етапах, тому  «бізнес-ангели» можуть 
використовувати можливості, які лишилися поза їх увагою. У нинішніх умовах економічного спаду інвестори можуть знайти фірми, які 
мають високі потенційні можливості, і при цьому дуже мало коштують. Відповідно, є шанс отримати суттєву винагороду при скромних 
інвестиціях в капітал.  

На додаток до здійснення стратегії зменшення ризику і максимізації винагороди, «бізнес-ангели» повинні дотримуватися 
основних правил інвестування, що включають пошук компаній з сильними, досвідченими управлінськими командами, які працюють на 
привабливих ринках, і очевидна їх конкурентна перевага.  

Недостатність капіталу є одним з основних факторів ризику ранньої стадії інвестування. «Бізнес-ангели» починають займати цей 
пробіл, по суті заповнюючи собою ті сфери, які раніше фінансувалися традиційним венчурним капіталом. Однак, для забезпечення 
наявності додаткового капіталу для захисту своїх початкових інвестицій в акції, у разі, якщо традиційний капітал буде не доступний або 
недостатньо привабливий, «бізнес-ангели» повинні розширити резерви капіталу, завдяки партнерству з новим класом інвесторів – 
сімейними офісами та управителями капіталу. Ці керуючі активами мають більшу ліквідність, ніж індивідуальний окремий «бізнес-ангел», 
який може зіткнутися з більш гострим обмеженням капіталу. [2] 

У співпраці з досвідченими групами «бізнес-ангелів» управителі капіталу та їх інвестори з значними вільними коштами можуть 
використовувати науково-дослідний потенціал і промислові зв'язки «бізнес-ангелів» та досвід груп у виборі «кращої з кращих» угод. Крім 
того, управителі капіталом та їх інвестори можуть співпрацювати з групою «бізнес-ангелів», щоб звести до мінімуму свої майбутні внески 
капіталу.  

Групи «бізнес-ангелів» можуть співпрацювати з іншими подібними групами та створювати синдикати, як і венчурні фонди. 
Формування інвестиційних синдикатів з груп «бізнес-ангелів» може бути корисним на етапах значних інвестицій, і забезпечить 
справедливу співпрацю в подальших етапах. Важливо відзначити, що синдикація може також надати можливість «бізнес-ангелу» 
підвищити свою диверсифікацію, і інвестувати ту ж суму капіталу в більше число компаній.  

Щодо оцінки можливостей для виходу зі стартапу, то «бізнес-ангели» приділяють цьому значну увагу, підшукуючи найбільш 
сприятливі варіанти. Оскільки можливості для IPO останнім часом суттєво зменшилися, «бізнес-ангели» змушені зосередитися на 
операціях злиття і поглинання, як стратегії, що є обов'язковою для забезпечення прибутку. Інвестори почали приділяти більше значення 
кількості потенційних покупців у сегменті ринку компанії і відносинам, що компанія може мати з цими покупцями, для визначення 
ймовірності майбутніх придбань. Також «бізнес-ангели» повинні опиратися на відносини з венчурними капіталістами, щоб допомогти 
оцінити сильні і слабкі сторони угоди, і визначити, чи є компанія привабливою для інституціональних інвесторів на наступних етапах 
розвитку.  

Зміни в стратегії «ангельського» інвестування є результатом як значного спаду в економіці, так і прагнення до покращення 
минулих доходів від інвестицій. У результаті значних втрат на публічних фондових ринках, більшість інвесторів мають менший капітал, 
щоб інвестувати на початковій стадії стартапу. Тим не менш, вони можуть знайти привабливі можливості «ангельського» інвестування в 
знецінені компанії, в яких, тим не менше, є потенціал для отримання істотної віддачі.  

Проте «бізнес-ангелам» все ж таки необхідно адаптувати свої стратегії до нинішніх економічних умов. Вони повинні бути 
спрямовані на пошук компаній з сильним інвестиційним менеджментом, інноваційною продукцією, значними ринками, грошовим потоком, 
незначною конкуренцією та перспективним виходом. Вони також можуть отримати користь з поточних тенденцій в «ангельському» 
інвестуванні, які надають можливість знайти вищу якість угод в інших регіонах, співпрацювати управителями капіталом, отримати доступ 
до додаткових джерел капіталу та синдикувати інвестиції для досягнення диверсифікації портфеля і забезпечення наявності вільних коштів. 
І хоча «ангельське» інвестування продовжує мати свої ризики, винагорода теж залишається достатньо привабливою у разі дотримання цих 
стратегій. 

Другим кроком виходу з кризи є поширення нових форм виходу зі стартапу, таких як SecondMarket та інших бірж, де стартапи 
можуть продати акції на приватному ринку. [3] До недавніх пір засновники стартапів та венчурні капіталісти, які їх фінансують мали два 
способи отримати свої гроші з компанії: продати її іншій або продати акції на відкритій біржі. Проте, в сучасних умовах ринок первинних 
публічних розміщень фактично вичерпний. З іншої сторони, за три квартали 2009 року у США було продано лише 96 компаній, що є лише 
половиною від аналогічної кількості операцій у минулому році. Крім того, кількість ІРО за цей період у 2009 році теж дуже мізерна.  

SecondMarket, яка працює на ринку онлайн-торгівлі неліквідними активами, фактично створила ринок для торгівлі акціями 
приватних компаній. Вона зводить інвесторів разом з акціонерами, за що отримує комісійні в розмірі 2% з кожної сторони. Як правило, 
венчурні стартапи продаються або стають публічними протягом п'яти-семи років, але останнім часом цей період суттєво зріс. Через 
затримку з виходом венчурні капіталісти не в змозі отримати готівкові кошти, і відповідно не можуть повернути гроші своїм інвесторам або 
інвестувати їх в нові проекти. Крім того, впродовж цього часу працівникам усередині стартапів, виплачується низька заробітна плата, а 
інколи навіть із затримками [4].  

Проблеми з виходом "є однією з найбільших трагедій нашого часу" на думку Девіда Вейлда, колишнього віце-голови Nasdaq і 
старшого консультанта SecondMarket. Джерело інноваційної діяльності та конкурентоспроможності США було згублено традиційними 
ринками капіталу.  

SecondMarket була заснована в 2004 році колишнім інвестиційним банкіром, який спеціалізувався у фінансовій реструктуризації, 
у тому числі у справі про банкрутство Enron. Проте, з часом він вирішив створити ринок неліквідних активів, який був би актуальним для 
компаній, що отримали за рішенням суду акції збанкрутілих компаній.  

В даний час компанія працює на інших семи ринках неліквідних активів, у тому числі для публічних акцій, які знаходяться під 
судовою забороною, і вимог щодо банкрутства. Компанія відкрила ринок для банків, які б хотіли вивільнитися від проблемних активів, 
включаючи іпотечні цінні папери та забезпечені боргові зобов'язання.  
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Про існування попиту на ринок неліквідних активів свідчить той факт, що в другій половині 2009 року компанія здійснювала 
операції для акціонерів, співробітників, засновників та інвесторів, які хочуть продати свої частки в таких стартапах, як Facebook, Twitter, 
Glam Media, LinkedIn та Tesla Motors.   

На думку засновників SecondMarket, його перевага в тому, що він успішно створив ринок і в інших класах неліквідних активів. 
Так, його послугами вже скористалося понад 3000 інвесторів, а загальна сума операцій склала понад 1,5 млрд. дол. США. В компанії 
працює понад 100 співробітників, які обробляють фінансові та юридичні дані фірм. 

Тим більше, у зв’язку з кризою на традиційних ринках виходу, потреба в альтернативних варіантах стала ще гострішою, а тому 
багато венчурних капіталістів згодні користуватися послугами SecondMarket. Підприємці не будуть створювати компанії, а інвестори не 
будуть вкладати в них кошти, якщо не існуватиме гарантованого шляху до ліквідності акцій компанії. Відповідно, вторинний ринок для 
приватних акціонерних товариств може заповнити пробіл, що створився за відсутності ринку IPO. 

Проте, є також експерти, що сумніваються в перспективах динамічного ринку незареєстрованих цінних паперів приватних 
компаній, про які є мізерна кількість фінансової інформації. Так, на думку Роджера Еренберга, колишнього інвестиційного банкіра і 
головного директора хедж-фонду, який зараз управляє власним інвестиційним фондом, «це не є третім виходом, по крайній мірі в 
найближчому часі».  

По-перше, це може бути вузьким ринком для обох сторін торгівлі. Комісія по цінним паперам та біржам (SEC) може дозволити 
торгувати незареєстрованими цінними паперами, але лише для деяких інвесторів. Відповідно, новий ринок буде відкритий тільки для 
акредитованих інвесторів та кваліфікованих інституціональних покупців, які SEC визначить як достатньо сильні фінансово, щоб 
інвестувати кошти в цінні папери з високим ризиком, про які мало публічної інформації. До числа цих інвесторів відноситимуться особи, 
чиста вартість яких перевищує $1 млн., та інститути, які управляють не менше $100 мільйонами у цінних паперах.  

По-друге, навіть якщо окремі акціонери та венчурні капіталісти здійснюватимуть торгівлю на такій біржі, цього може виявитися 
недостатньо для її зростання. Існує значна кількість багатих та схильних до ризику інвесторів, тоді як згідно законодавства, в компанії не 
може бути більше 500 акціонерів, інакше вона змушена подати інформацію в SEC про свій публічний статус.  

Потреба ринку неліквідних паперів потребує зміни правил, проте уряд США здійснює прямо протилежні кроки. Так, позиція SEC 
направлена не на зростання кількості покупців неліквідних незареєстрованих інвестиції, а навпаки – на досягнення максимальної 
прозорості.  

По-третє, як і на публічних ринках, інвестори будуть визначувати, скільки компанія коштує, але при цьому змушені 
користуватися набагато меншою кількістю інформації, ніж вони мають від публічних компаній. SecondMarket збирає оприлюднені дані для 
покупців і продавців, і компанії-покупці можуть отримати більше детальну інформацію. Але все одно малоймовірно, що багато приватних 
компаній показують значну кількість даних.[1]  

А деякі венчурні капіталісти взагалі сумніваються у необхідності такого ринку. Так, за словами Терези Ранзетти, яка інвестувала 
в Facebook і Glam Media, справді перспективні компанії розуміють, що вони мають більші можливості при традиційних виходах і в 
традиційних IPO. 

Гарвардський план виходу з кризи, в свою чергу, складається з трьох пунктів. По-перше, це зміна сучасної патентної політики. В 
даний момент патентні судові витрати настільки великі, і тривають так довго, що це занадто обтяжливо для малих компаній. Крім того, 
принципи патентної політики у США мають свої особливості, на відміну від європейських принципів. У Європі винахідники можуть 
оскаржити патенти в Патентному відомстві до затвердження патенту, тоді як у США більшість патентів видаються швидко, а протестуючі 
можуть оскаржити їх лише в суді. Тим більше, за останні два десятиліття побільшала кількість розглядів патентних справ у суді присяжних, 
хоча патентні спори настільки технічно і юридично складні, що присяжним стає дуже важко винести справедливе рішення по даній справі 
протягом короткого періоду часу, і вони майже завжди виносять рішення на користь патентовласника [2].  

По-друге, пропонується використовувати федеральні кошти на підтримку підприємців-початківців, а не лише великих компаній, 
які перебувають у скруті. В першу чергу необхідно використовувати кошти на підтримку перспективних компаній, а не тих, що знаходяться 
на стадії спаду. 

По-третє, США повинні більш залучати закордонних вчених та інвестиційних підприємців. Постійний потік іммігрантів, в першу 
чергу з Китаю та Індії, в останні роки суттєво зменшився. Причина цьому – зростання багатства цих країн, а отже і підвищення їх 
можливостей по утриманню своїх кадрів. Тому, в найближчому часу США може зіткнутися з новими інтелектуальними конкурентами: 
Китаєм, Індією, а в майбутньому і з Малайзією, Індонезією та іншими країнами, що розвиваються. 

Також, на думку гарвардських вчених, американські університети мають стати більш відкритими і більш активно поширювати 
технологічні ідеї, що виникли та розвинулися в їхніх стінах. Статистично, лише одна з тисячі технологій виявляється успішною, проте 
університети ведуть себе так, ніби успішними виявляться всі. Крім того, венчурні підприємці можуть підписати контракт на інтелектуальну 
власність з деякими зарубіжними університетами протягом 30 хв., в той час як аналогічні угоди можуть укладатися два роки в США.  

ВИСНОВКИ 
Отже, венчурне інвестування розвивається у світі навіть в кризових умовах. Фактично, економічна криза лише підштовхнула 

венчурних капіталістів до пошуку нових форм залучення та інвестування капіталу, а не відвернула їх від цієї галузі в цілому.  
Набуває все більшого поширення така форма інвестування як «бізнес-ангели», що дозволяє інвестувати капітал в проекти вже на 

самому початку. Це дозволяє не лише контролювати розвиток компаній у вірному руслі, але й суттєво збільшує прибуток в кінці – до 500-
1000% на початкові інвестиції. Хоча криза теж внесла свої корективи до цього напрямку, і все частіше «ангельські» інвестори створюють 
групи та синдикати, та залучають кошти з нетипових джерел: сімейних фондів та управителів капіталу. 

Крім нових форм інвестування розвиваються також і форми виходу зі стартапу. Так, поступово розвивається ринок неліквідних 
активів, якими часто в сучасних умовах є акції стартапів, які не вийшли на біржу. Такий ринок, з однієї сторони, дозволяє одним інвесторам 
вийти зі стартапу та повернути свої інвестиції, а іншим навпаки – вдало про інвестувати кошти з можливістю їх подальшого повернення 
після відновлення економіки.  

Для України розвиток нових форм інвестування за кордоном теж має значення, оскільки, не зважаючи на місцеві особливості, 
венчурне інвестування в Україні теж розвивається за загальними правилами. А отже, подібні ринки та подібні інвестори можуть 
розвиватися в Україні вже за 2-3 роки. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглядається проблема розвитку венчурного інвестування в західних країнах у сучасних кризових умовах, а також шляхи його 
розвитку після кризи.  
Ключові слова: венчурне інвестування, бізнес-ангели, вторинний ринок неліквідних активів, непублічні компанії. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматривается проблема развития венчурного инвестирования в западных странах в современных кризисных условиях, а также 
пути его развития после кризиса.  
Ключевые слова: венчурное инвестирование, бизнес-ангелы, вторичный рынок неликвидных активами, непубличные компании. 
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SUMMARY 
In article the problem of development of venture investment in the western countries in modern crisis conditions, and also a way of its development 
after crisis is considered.  
Keywords: venture investment, business-angels, secondary marke of t long-term assets, non-public companies. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЯК РЕГУЛЯТОРА СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Б.П. Адамик, Тернопільський національний економічний університет ⋅ 
 

Вступ. Сьогодення перед суспільством ставить багато питань щодо подальшого розвитку світогосподарських зв’язків і моделі 
економічного розвитку окремих країн. Розвиток процесів фінансової глобалізації, дисбаланси в світовій економіці, а також світова 
фінансова криза зумовили необхідність перегляду багатьох теоретичних концепцій регулювання економіки як окремих держав, так і 
світової економіки у цілому. При цьому акцентується увага на можливому зменшенні ефективності національного потенціалу держави, на 
підпорядкованості національної економічної політики впливу глобалізації, навіть якщо це суперечить волі чи інтересам громадян держави.  

Національні держави, незважаючи на процеси глобалізації світової економіки, все ще володіють достатнім простором для маневру і 
проведення своєї економічної політики. Інституційні структури окремих держав, зокрема центральні банки, працюють свого роду як 
«фільтри» в процесі глобалізації, навіть попри намагання держав до тіснішого співробітництва та наднаціональної координації зусиль щодо 
подолання певних загроз. Тому в контексті глобалізаційних процесів важливого значення набуває посилення регулятивної ролі держави, 
оскільки саме державні інституції, що виступають формами державної активності на внутрішньому ринку та міжнародних ринках грошей і 
капіталів, здатні протистояти викликам глобалізаційних процесів і мінімізувати для національної економіки загрози глобалізації. 
Применшувати роль держави та її основної інституції в сфері грошово-кредитного регулювання економіки, регулювання банківської та 
фінансової систем у цілому – центрального банку, за сучасного розвитку світової економіки є помилковим. Позаяк саме через створення чи 
удосконалення правової основи діяльності суб’єктів господарювання, через правове регулювання стабільності фінансової системи, 
забезпечення безперебійності та надійності роботи банківської системи, ефективне регулювання діяльності парабанківських установ – 
страхових й інвестиційних компаній, пенсійних фондів, розвитку фондового ринку держава може забезпечити ефективний розвиток 
національної економіки і протистояти кризовим явищам на фінансових ринках, а також забезпечити як стабільність ринків, так окремих їх 
учасників. 

Враховуючи вищесказане, необхідно наголосити, що в умовах розвитку кризових явищ на світових фінансових ринках, у період 
рецесії в економіці багатьох держав, в період спаду виробництва в більшості галузей народного господарства банківська система країни 
повинна відігравати чи не найважливіший стабілізаційний вплив щодо запобігання негативним явищам і процесам в економіці. Такий 
вплив повинен передбачати, з однієї сторони, безперебійність платежів суб’єктів господарювання та їх впевненість щодо стабільної 
діяльності банків, а з іншої, – можливість доступу до кредитних ресурсів банківської системи.  

Можна з впевненістю сказати, що практично у кожній країні світу органи державної влади суттєво втручаються у діяльність 
банківського сектору економіки. Можна виділити два основні компоненти впливу держави на функціонування банківських установ. З однієї 
сторони, держава намагається забезпечити стабільність банківської системи та безпеку діяльності банків, що проявляється у створення 
державної системи гарантування вкладів громадян, підтримці ліквідності, безперебійності роботи банківської системи через належне 
виконання функції «кредитора останньої інстанції» центральним банком держави. З іншої, держава здійснює вплив як на окремі банки, так і 
на банківську систему у цілому через механізм пруденційного регулювання діяльності банків, встановлюючи вимоги щодо підтримки 
необхідного рівня капіталу банків, показників ліквідності, максимальних розмірів ризиків у діяльності банку, а також надаючи органам 
банківського нагляду повноваження щодо застосування заходів впливу до банків, діяльність яких є надто ризиковою. 

Таким чином, основний вплив держави як регулятора макроекономічних процесів на банківську систему здійснюється через 
центральний банк, який виступає головним органом державного регулювання макроекономічних процесів за допомогою грошово-
кредитних методів. Діяльність центрального банку має вирішальний вплив на стабільність національної валюти, надійність банківських 
установ, дієвість платіжно-розрахункового механізму, активізацію ринкової кон’юнктури, вирівнювання платіжного балансу, що загалом 
визначає ефективність функціонування всієї економіки країни. Зазначені обставини обумовлюють актуальність дослідження проблем, 
пов’язаних із визначенням ролі центрального банку в економіці країни, сфер його функціонування, оскільки розвиток інституту 
центрального банку та його місце в системі регулятивного впливу на перебіг основних макроекономічних процесів багато в чому визначає 
хід та напрямок економічного розвитку країни.  

Питанням дослідження ролі та значення центрального банку в економіці держави та пошуку ефективних методів та механізмів 
забезпечення стійкості банківської системи в умовах глобалізації світової економіки присвячено значну кількість наукових праць, зокрема 
фундаментальні дослідження провідних зарубіжних вчених (Ф. Мішкін, Я. Міркін, С. Моісєєв, Дж. Сакс, Дж. Сінкі, В. Усоскін, С. Фішер, 
М. Ямпольський та ін.). Належне місце в розробці цієї проблематики займають праці відомих українських економістів, до яких належать А. 
Гальчинський, О. Дзюблюк, В. Міщенко, А. Мороз, К. Раєвський, М. Савлук та ряд інших. Водночас, незважаючи на значні здобутки в 
дослідженні теоретичного обґрунтування функцій та регулятивного впливу центрального банку в сфері забезпечення стійкості банківської 
системи, дискусійними залишаються окремі аспекти регулятивної діяльності НБУ в умовах посилення впливу процесів фінансової 
глобалізації на розвиток банківської системи держави. Власне це й визначає актуальність і практичну цінність дослідження дій 
Національного банку, факторів та чинників впливу на стійкість банківської системи в період фінансово-економічної кризи в Україні з 
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метою мінімізації негативних наслідків кризи і забезпечення безперебійного та стабільного функціонування системи банківських установ 
загалом та окремих банків зокрема.  

Метою статті є аналіз основних чинників та факторів впливу на стабільність банківської системи держави, аналіз регулятивних дій 
Національного банку України в період розгортання кризових явищ в економіці України та розробка пропозицій щодо підвищення дієвості 
заходів НБУ щодо забезпечення стабільності банківської системи. 

Основний розділ. Центральному банку відведено важливу роль у регулюванні економіки. Така роль  визначається статусом 
центрального банку як монопольного органу щодо постачання суспільства грошовими коштами. Незважаючи на те, що в останні 
десятиріччя значущість емісійної активності центрального банку суттєво знизилась, виклики сьогодення, основою яких є нестабільність 
фінансових ринків і розвиток кризових явищ в світовій економіці, зумовлюють підвищення ролі емісійної функції центрального банку. Це 
пов’язано з тим, що у порівнянні з казначействами, діяльність яких обмежена рівнем дохідної частини бюджету і бюджетного дефіциту, 
центральні банки володіють більшим ступенем свободи, оскільки можуть випускати в обіг необхідну кількість грошей. Це означає, що при 
виникненні кризових ситуацій вони у змозі надати дієву підтримку суб’єктам господарювання та уряду шляхом створення резервного 
фонду платіжних засобів для попередження їх банкрутств. У більшості країн надання такої підтримки суворо регламентоване законами про 
центральний банк і проводиться згідно з рішенням державних органів управління економікою. Наприклад, хоча більшість розвинених країн 
забороняє безпосереднє надання емісійних кредитів центрального банку уряду, а потреби уряду у додаткових коштах вирішуються через 
покриття дефіциту державного бюджету за рахунок внутрішніх чи зовнішніх державних запозичень, не виключено, що цінні папери уряду 
(при обігу на вторинному ринку) осідають в портфелі центрального банку і фактично призводять до «завуальованого» покриття дефіциту 
державного бюджету за рахунок емісійного каналу центральним банком.   

Проте емісійна функція є далеко не основною, що визначає роль і значення центрального банку в сучасній економіці. Важливими 
сферами діяльності більшості центральних банків промислово розвинутих країн є: регулювання цінності національної валюти; проведення 
грошово-кредитної політики всередині країни; забезпечення кредитними ресурсами комерційних кредитних організацій (кредитор 
останньої інстанції для комерційних банків);  підтримка курсу національної валюти на міжнародному фінансовому ринку;  виконання 
фінансових доручень уряду. 

Цей широкий діапазон функціональних повноважень центральних банків підтверджує важливість їх регулятивної діяльності та 
впливу в системі сучасної фінансової архітектоніки. У країнах з розвинутою ринковою економікою центральний банк є єдиним емісійним 
органом, що “наповнює” грошима та регулює найважливішу складову ефективного функціонування господарства країни – банківську 
систему. Проте ринкова банківська система не в змозі працювати ефективно без розвинутого фінансового ринку, оскільки вплив грошово-
кредитної політики центрального банку передається економіці через механізми грошового, валютного та фондового ринків. Тому від 
ефективності функціонування фінансового ринку залежить дієвість грошово-кредитної політики центрального банку, ступінь його незалеж-
ності у прийнятті та реалізації своїх рішень. 

Центральні банки відіграють ключову роль у фінансовій та економічній політиці різних країн світу. Такою ж мірою це стосується й 
України. Тому вибір моделі побудови, ролі та місця Національного банку також має відбуватися з урахуванням світового досвіду. Тут 
особливу роль відіграє раціональне співвідношення економічних реформ, стратегії і тактики розвитку економіки та наявність приватних 
інтересів, що при цьому враховуються. Саме від вибору ступеня самостійності НБУ та можливостей його впливу на розвиток економічних 
процесів значно залежить соціально-економічне становище держави, її економічний і політичний суверенітет. 

Статус і принципи діяльності НБУ визначені у Конституції – основному законі держави. Статті, що стосуються функціонування 
Національного банку, вміщені у двох розділах, присвячених законодавчій та виконавчій владі. Це не випадково, оскільки мова йде про 
центральний банк держави, що очолює її національну фінансово-кредитну систему. За своїм правовим статусом НБУ є однією з 
найважливіших інституцій держави, не входячи при цьому до жодної з гілок влади. На наш погляд, помилковим було внесення змін до 
статті 93 Конституції України наприкінці 2004 року, що стосувалися скасування права Національного банку України законодавчої 
ініціативи. Такі зміни дещо послабили незалежний статус НБУ і негативно позначаються на розвитку банківської системи держави – для 
ефективної діяльності якої необхідно не лише вдосконалювати чинне банківське законодавство, а й приймати значну кількість нових 
законів. Актуальним є прийняття дієвого законодавства в сфері процесу кредитування, щодо належної регламентації прав та обов’язків 
учасників кредитного процесу, належних законодавчих гарантій як для кредиторів, так і для позичальників. Маючи право законодавчої 
ініціативи, Національному банку України було б значно легше активізувати даний процес і наблизити банківське законодавство України до 
критеріїв провідних країн світу, надійніше захистити інтереси як банківських установ, так і суб’єктів господарювання і населення. 

Важливість дискусії про роль та місце Національного банку України в системі органів влади актуалізувалася наприкінці 2008 року – 
в період розгортання світової фінансової кризи. Виникло багато запитань і проблем навколо діяльності НБУ, шляхи розв’язку яких знайти 
було доволі складно. Основні питання стосувалися вибору моделі поведінки Національного банку в період розгортання кризових явищ в 
економіці, зокрема щодо: належного виконання НБУ своєї основної функції – підтримки стабільності національних грошей (внутрішньої і 
зовнішньої), спрямування емісійних коштів на підтримку банківського сектору, поведінки регулятора на валютному ринку, чіткої позиції 
щодо діяльності проблемних банків, механізмів взаємодії з урядом в сфері запобігання кризовим явищам в банківському секторі та 
економіці держави загалом.  

На протязі 2009 року ми спостерігали вкрай негативну ситуацію для фінансової системи держави – практично не було забезпечено 
партнерських відносин між Національним банком України та урядом держави, внаслідок чого не було забезпечено не лише координацію 
грошово-кредитної і бюджетно-податкової політики, а й проявлялися в монетарному режимі риси суттєвого фіскального домінування. 
Основним проявом такого домінування було законодавчо закріплене у статті 84 Закону України «Про державний бюджет на 2009 рік» [1] 
зобов’язання НБУ щодо обов’язкового викупу облігацій внутрішньої державної позики за їх номінальною вартістю упродовж трьох днів з 
дня надходження пропозиції від банків. Стаття 85 вищезгаданого Закону дозволяла уряду при недоотриманні доходів бюджету здійснювати 
державні запозичення понад гранично встановлені обсяги для забезпечення виконання видатків захищених статей державного бюджету. 
Такі положення Закону фактично обмежують незалежність НБУ в сфері грошово-кредитного регулювання економіки і допускають 
можливість прямого емісійного фінансування видатків державного бюджету.  

Таким чином, питання місця і ролі Національного банку України в системі органів держави, а також регулятивного центру, який 
скеровує банківську і кредитну систему, все ще виступає сьогодні важливим фактором формування і розвитку всієї грошово-кредитної 
політики в країні.  

Вибір стратегії діяльності НБУ та пошук шляхів виходу з кризового стану в Україні дедалі більше привертають увагу до аналізу 
стану існуючої банківської системи, її впливу на процеси фінансово-грошової стабілізації. З одного боку, ми спостерігаємо прорахунки в 
рецептах монетаристів, які намагалися будь-якими засобами стабілізувати національну валюту, а вже потім братися за піднесення 
економіки. З іншого, нормальний економічний розвиток неможливий в умовах високої інфляції. Отже, стабільність грошово-кредитної 
сфери значною мірою визначається тим економічним середовищем, у якому вона функціонує. За цих умов теоретичні посилання на 
можливі швидкі темпи переходу української економіки до ринку, створення стабільної та ефективної банківської системи (яка виконує в 
широкому розумінні свої основні функції – платіжний кліринг і фінансове посередництво), видаються мало реальними в умовах, коли криза 
ліквідності у банківському секторі спричинила неможливість окремих банків вчасно погашати поточні зобов’язання, економічна криза, 
зменшення доходів населення і суб’єктів господарювання, суттєва девальвація національних грошей утруднили погашення позичальниками 
в першу чергу валютних кредитів тощо. Ці явища є умовним фактором сучасного економічного стану в країні.  

Виходячи з того, що в Україні найбільш розвинутим сектором фінансової системи є банківська система, фондові ринки 
залишаються недостатньо розвиненими, а діяльність парабанківської системи характеризується низькою капіталізацією і перебуває на 
початкових етапах свого формування, ми поділяємо точку зору С.І. Юрія щодо розвитку фінансової системи України як банківсько 
орієнтованої, на противагу розвитку світової фінансової системи, яка “… дедалі більше стає окремим, розвинутим і незалежним сектором 
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економіки” [2, с. 354]. При цьому банківська система, незважаючи на поточні негаразди, залишається найбільш розвинутою частиною 
фінансового сектору економіки. На наш погляд, саме банківська система як основний фінансовий посередник на чолі з Національним 
банком є основним джерелом та розпорядником фінансового капіталу, необхідного як для здійснення ефективних реформ, так і для 
довгострокового розвитку економіки.  

Недооцінка важливості стабільної та безперебійної діяльності банків у період кризових процесів у економіці може призвести до 
катастрофічних наслідків – позаяк банки приймають участь практично в усіх грошових потоках в економіці, характеризуються 
багатоманітністю інституційних та ділових стосунків з усіма суб’єктами економіки, включаючи населення. Тому забезпечення стійкості 
банківської системи держави повинно бути пріоритетом в комплексі антикризових заходів НБУ та уряду. 

З метою виявлення можливостей покращення ситуації в банківській системі України та розробки ефективних заходів НБУ щодо 
мінімізації негативного впливу кризових явищ на банківську систему України необхідно здійснити аналіз факторів та основних чинників 
впливу на банківську систему держави в період розгортання фінансово-економічної кризи. 

 На діяльність банків та стан банківської системи держави безпосередній вплив мають певні макроекономічні фактори, що 
визначають середовище функціонування банків. Саме це середовище спонукає банківські установи формувати цілі політики банку, 
визначати напрями діяльності. При цьому виявлення сукупного впливу зазначених макроекономічних факторів на стан банківської системи 
дозволяє забезпечити не лише стабільність та надійність діяльності усіх банків України, але й вирішити комплекс основних 
макроекономічних завдань. Основними з яких в період фінансової кризи є створення бази для стабілізації економіки в цілому, забезпечення 
безперебійності платежів, активізація кредитування банками економіки та ін. з метою досягнення економічного зростання.  

 Оскільки специфіка діяльності банків полягає у тому, що левову частину ресурсів (80-90%) банки формують не з власних, а із 
залучених і запозичених джерел, розподіляючи їх в основному для кредитування суб’єктів господарювання і населення (при цьому терміни 
залучених депозитів і наданих кредитів зазвичай не узгоджуються належним чином банками), забезпечення стійкості банківської системи 
можливе лише в умовах, коли в державі забезпечено наступні основні макроекономічні показники та дії: 

– існує довіра суб’єктів господарювання та населення до діяльності банків та здійснюваних основних фінансових операцій в 
економіці; 

– банки мають взаємну довіру один до одного і забезпечують безперебійне функціонування міжбанківського ринку (валютного, 
кредитного, депозитного тощо); 

– рівень безробіття в економіці не має тенденції до стрімкого збільшення, що може відчутно вплинути на доходи, і, відповідно, 
платоспроможність громадян; 

– відсутній негативний вплив руху цін на основні реальні активи в економіці, що зазвичай є об’єктами застави за кредитами банків 
(земля, нерухомість та ін.); 

– в державі забезпечується цінова стабільність та стабільність валютного курсу національних грошей. 
На наш погляд, без дотримання згаданих макроекономічних показників та дій в Україні забезпечити фінансову стійкість банківської 

системи може виявитися вкрай проблематичним. Для дотримання вищезгаданих показників та дій необхідно не лише своєчасні та 
ефективні дії основного регулятора фінансових ринків – Національного банку України, але й виважена та скоординована діяльність різних 
гілок влади, в першу чергу виконавчої. 

На наш погляд, в системі антикризових заходів уряду і НБУ важливим є забезпечення довіри серед суб’єктів господарювання та 
населення (і в жодному разі недопущення паніки) щодо можливості окремими банками не виконувати свої фінансові зобов’язання. 
Аналізуючи сучасну ситуацію в банківській системі України та антикризові дії Національного банку, ми спостерігаємо ситуацію, коли дії 
НБУ не лише не збільшують довіру до банківської системи, але й посилюють паніку серед населення. Наприклад, неефективним і 
невчасним було запровадження НБУ мораторію на заборону з 13 жовтня 2008 року дострокового розривання вкладів фізичних осіб. В цей 
період проблеми з неповерненням вкладів та неплатоспроможністю були лише в «Промінвестбанку». Інші ж фінансові установи жодним 
чином не відчували проблем з поверненням вкладів громадян. Світова фінансова криза в цей період ще також не завдала відчутного 
«удару» щодо діяльності банків. Запровадивши ж таке «жорстке» обмеження, НБУ фактично спровокував паніку серед населення щодо 
можливості усіма банками України виконувати депозитні зобов’язання. На наш погляд, рішення щодо дострокового розривання депозитів 
прийнято було завчасно і призвело до ще більшого відпливу депозитів з банківської системи України через суттєве збільшення недовіри 
суб’єктів господарювання і населення.  

Не сприяла збільшенню довіри до банківської системи і, в першу чергу, до дій НБУ відсутність чіткої юридичної позиції 
Національного банку щодо мораторію на дострокове вилучення вкладів. У пункті 2.5 постанови Правління НБУ «Про додаткові заходи 
щодо діяльності банків» Національний банк зобов’язав комерційні банки виконувати свої зобов’язання за всіма типами договорів із 
залучення коштів у будь-якій валюті лише  в разі настання строку завершення зобов’язань, незалежно від категорії контрагентів [3]. 
Розуміючи невідповідність даного пункту нормам Цивільного кодексу України, Національний банк «завуальовано» заборонив комерційним 
банкам (згідно постанови Правління НБУ «Про окремі питання діяльності банків») з 5 грудня 2008 року робити дострокове повернення 
депозитів, оскільки вони вкладені у довгострокові кредити та інші активи [4]. Такі дії регулятора не сприяли підвищенню довіри до 
діяльності банків і призвели до подальшого вилучення коштів з банківської системи. 

Розуміючи важливість забезпечення безперебійної роботи діяльності банків, з метою збереження їх ліквідності Національний банк 
України у жовтні-грудні 2008 року здійснив масштабне рефінансування банків на загальну суму близько 100 млрд. грн. (рис. 1), хоча 
населення та підприємства за цей період вилучили з банківської системи держави коштів на загальну суму, що не перевищує 60 млрд. грн. 
Основною помилкою НБУ при рефінансуванні банків було те, що жодним чином регулятор не прослідковував цільового характеру 
використання коштів рефінансування, і банки, відповідно, основну частину коштів рефінансування спрямували на міжбанківський 
валютний ринок, створивши спекулятивний попит на іноземну валюту. Звичайно, згідно чинних нормативних документів НБУ не 
передбачено за жодним з кредитів рефінансування (окрім стабілізаційного кредиту) вимоги щодо цільового характеру використання 
кредиту. Проте, в умовах кризи, застосувавши такий жорсткий адміністративний інструмент як мораторій на дострокове погашення 
депозитів, нами вбачається дивним незастосування змін до політики рефінансування банків з точки зору чіткого контролю за характером 
використання коштів. Тому механізм рефінансування банків для забезпечення стійкості банківської системи у IV кварталі 2008 року 
видається нам малоефективним. 

Здійснюючи аналіз фінансової стійкості банків зокрема і банківської системи у цілому в січні 2009 року, викликає подив позиція 
регулятора щодо рефінансування. Якщо у грудні 2008 року було надано понад 30 млрд. грн. кредитів рефінансування банкам (див. рис. 1), 
то у січні 2009 року – лише 4,7 млрд. грн., з яких близько 3 млрд. грн. було надано 29 і 30 січня, а упродовж всього місяця – лише 1,6 млрд. 
грн. Фактично Національний банк в січні 2009 року повністю зупинив підтримувати банківську систему держави. Наслідком цього стали 
затримки клієнтських платежів окремими фінансовими установами, неповернення банками «Надра» і «Укрпромбанк» депозитів, що 
спричинило паніку серед населення і спровокувало нову хвилю вилучення депозитів з банківської системи. Довіра до банківської системи 
України в січні-лютому 2009 року була значно нижчою, ніж у жовтні-листопаді 2008 р. Такі різкі зміни в політиці рефінансування банків є 
яскравим прикладом неефективності антикризових дій уряду та НБУ та можуть призвести до суттєвих проблем щодо забезпечення 
фінансової стійкості банківської системи України.  

Поведінка Національного банку в сфері рефінансування у січні 2009 року була наслідком протистояння НБУ з урядом з питань 
рефінансування банків і розробки відповідного механізму, що встановлював би: чіткі критерії звернення банків за кредитами 
рефінансування; єдині правила надання кредитів рефінансування банкам із забезпеченням принципу рівного доступу до рефінансування 
усіх банків; контроль за цільовим характером використання банками кредитів рефінансування. Враховуючи зазначену ситуацію, позитивом 
слід вважати прийняття урядом і Національним банком спільної Постанови «Про порядок рефінансування банків у період фінансово-
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економічної кризи» від 29 січня 2009 року [6], що дозволило розблокувати можливість виконання НБУ функції «кредитора останньої 
інстанції» і забезпечити підтримку поточної ліквідності банківської системи в період кризи. 
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Рис. 1. Обсяги кредитів рефінансування, надані Національним банком України банкам  

упродовж жовтня 2008 – грудня 2009 рр. [5] 
 

Про неефективність і низьку результативність свідчать і заходи Національного банку, спрямовані на регулювання валютного ринку, 
оскільки таких суттєвих коливань валютного курсу українська гривня ще не знала. Аналізуючи дії НБУ щодо регулювання валютного 
ринку в період кризи, з метою збалансування попиту і пропозиції на валютному ринку НБУ потрібно було вжити низку адміністративних 
заходів з метою забезпечення пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку. Серед основних заходів потрібно було ще в жовтні 
2008 року відновити обов’язковий продаж частини валютної виручки експортерів і зменшити термін повернення виручки в Україну з 180 
до хоча б 60-90 днів, забезпечивши при цьому стабільність і прогнозованість валютного курсу гривні при помірній його девальвації. 

Окремої уваги заслуговує аналіз проведення Національним банком України інтервенцій на міжбанківському валютному ринку, 
метою яких є підтримка стабільності обмінного курсу національної грошової одиниці, недопущення значних спекулятивних коливань курсу 
гривні. На наш погляд, дії НБУ на міжбанківському валютному ринку наприкінці 2008 року і в першій половині 2009 року були 
малоефективними. Проблема участі чи неучасті НБУ у торгах на міжбанківському валютному ринку посилюється тому, що міжбанківський 
валютний ринок в Україні фактично суттєво залежить від поведінки регулятора. Тому невчасні й невиважені дії Національного банку 
можуть призвести до значних курсових коливань.  

Ми вважаємо, що у період фінансової нестабільності відповідальність регулятора повинна посилюватися і саме НБУ повинен 
відігравати роль «маркет-мейкера» ринку. При цьому дії Національного банку повинні бути спрямовані на досягнення балансу між попитом 
і пропозицією на валютному ринку з метою недопущення суттєвих коливань валютного курсу.  

Якщо проаналізувати причини різких коливань обмінного курсу гривні, то зауважимо, що в їх основі лежить диспаритет між 
попитом і пропозицією на валютному ринку. Такі різкі коливання характерні, наприклад, для періоду закупівлі іноземної валюти компанією 
«Нафтогаз України» для розрахунків за газ з ВАТ «Газпром». Якщо врахувати, що пропозиція іноземної валюти на міжбанківському 
валютному ринку, як правило, суттєвих коливань не має, то суттєве збільшення попиту на міжбанківському ринку призводить, зазвичай, до 
девальвації гривні. Для уникнення цього Національному банку доцільно напряму продавати іноземну валюту НАК «Нафтогаз Україна» за 
ринковим курсом, встановленим на міжбанківському валютному ринку попереднього дня, або оперативно врегульовувати дисбаланс між 
попитом і пропозицією на міжбанківському валютному ринку в такі періоди. Координація дій НБУ і уряду з цього приводу повинна бути 
чіткою.  

Позитивним прикладом можливості здійснення таких дій НБУ можемо назвати купівлю Національним банком понад 4 млрд. 
доларів США напряму, минаючи міжбанківський валютний ринок, при приватизації у жовтні 2005 року комбінату «Криворіжсталь» 
індійською компанією ««Mittal Steel».  

Висновки. Здійснивши аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на банківську систему і проаналізувавши комплекс 
основних антикризових заходів НБУ, можна сформулювати висновок про обумовленість розвитку банківської системи комплексом 
процесів, що відбуваються як у зовнішньому середовищі, так і у внутрішньому – в межах самої банківської системи.  

З метою покращення ситуації в банківській системі України, недопущення погіршення фінансового стану банків, відновлення 
довіри громадян та суб’єктів господарювання необхідно: 

– відновити та удосконалити механізми рефінансування банків України, в основі яких закласти єдині правила надання кредитів 
рефінансування банкам із забезпеченням принципу рівного доступу до рефінансування усіх банків; запровадити належний контроль за 
цільовим характером використання банками кредитів рефінансування; встановити принцип підтримки середньострокової ліквідності 
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банків, у яких виникають проблеми з наявністю ліквідного забезпечення за кредитами рефінансування НБУ, виключно на умовах викупу 
пакету акцій банку за теперішньою ринковою ціною; 

– запровадити жорсткі санкції до банків, що здійснюють неповернення депозитів і затримку платежів клієнтів, а також 
унеможливити здійснення ними спекулятивних і ризикових операцій; 

– прискорити процедуру зміни акціонерів банків, які мають проблеми з ліквідністю (банк «Надра», «Укрпромбанк» та ін.) або 
ініціювати процедура банкрутства неплатоспроможних банків; 

– запровадити комплекс адміністративних заходів на валютному ринку, спрямованих на забезпечення пропозиції іноземної валюти і 
реалізації цієї валюти за ринковим курсом; 

–оперативно інформувати суспільство про ситуацію в банківському секторі як щодо проблем у діяльності банків, так і щодо 
покращення фінансового стану окремих з них і банківської системи у цілому. 

Зволікання Національного банку України щодо запровадження заходів, спрямованих на відновлення довіри суспільства до 
діяльності банків, може мати катастрофічні наслідки, оскільки банкрутство навіть одного-двох великих банків може призвести до кризи 
неплатежів у банківській системі України. 

Узагальнюючи дослідження особливостей діяльності НБУ як центрального банку нашої держави слід зазначити, що сьогодні як 
ніколи Національному банку необхідно відновлювати довіру до своєї діяльності. На наш погляд, існує значний потенціал покращення 
ситуації у сфері грошово-кредитного регулювання, значний потенціал власне банківської системи для покращення ситуації в економіці 
держави. Однак згадані заходи виявляться обмеженими без належної співпраці між гілками влади і ефективного реформування інших сфер 
економіки: бюджетно-податкової, структурної тощо. 

Уряд з року в рік не здійснює ті реформи, що мають привести до структурної перебудови промисловості та збільшення надходжень 
до бюджету. Маючи обмежені ресурси, збільшує обсяг боргів і рано чи пізно постає перед проблемою: їх нічим сплачувати. Без перебудови 
бюджетного процесу кардинально змінити ситуацію в економіці неможливо. 

Лише швидке реформування економіки на основі виваженої загальнодержавної політики здатне привести до покращення стану 
справ у нашій державі загалом. При цьому основною умовою такого покращення є незмінність незалежного статусу Національного банку 
та курсу грошово-кредитного регулювання економіки, метою якого повинна бути стабільність цін в Україні як запорука довгострокового 
економічного зростання і покращення життєвого рівня населення. 
 
РЕЗЮМЕ 
Проаналізовано діяльність Національного банку України в сфері регулювання грошово-кредитного ринку та підтримки стабільності 
банківської системи. Охарактеризовано чинники та фактори впливу на стійкість банківської системи в період розгортання кризових явищ в 
економіці держави. Здійснено критичний аналіз регулятивних заходів НБУ для підтримки стабільності банківської системи в період 
економічної кризи. Запропоновано комплекс антикризових заходів НБУ для покращення ситуації в банківському секторі держави. 
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РЕЗЮМЕ 
Проанализирована деятельность Национального банка Украины в сфере регулирования денежно-кредитного рынка и поддержки 
стабильности банковской системы. Охарактеризованы факторы, оказывающие влияние на стойкость банковской системы в период 
развертывания кризисных явлений в экономике государства. Осуществлен критический анализ регулятивных мероприятий НБУ для 
поддержки стабильности банковской системы в период экономического кризиса. Предложен комплекс антикризисных мероприятий НБУ 
для улучшения ситуации в банковском секторе государства. 
Ключевые слова: национальный банк Украины, регулирование денежно-кредитных отношений, денежно-кредитный рынок 
SUMMARY 
The activity of the National bank of Ukraine is analysed in the sphere of adjusting of money-and-credit market and support of stability of the banking 
system. The  factors of influence on firmness of the banking system are described in the period of development of the crisis phenomena in the 
economy of the country. The critical analyses of regulative measures of NBU is carried out for support of stability of the banking system in the period 
of economic crisis. The complex of measures of NBU is offered for the improvement of situation in the bank sector of Ukraine. 
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 
 

О.С. Поликарпова, аспирантура ДонНУ ⋅  
 

Преодоление монополизма государственной формы собственности, ее реформирование и обеспечение устойчивого 
воспроизводства рыночных субъектов как в рамках государственных, так и приватизированных предприятий предполагает выявление 
объективного экономического фактора, непосредственно детерминирующего возникновение качественно новой субъектно-объектной 
воспроизводственной структуры в экономике Украины. 

Представляется, что такой экономический феномен должен отвечать следующим методологическим критериям: выступать 
генетической основой и структурообразующим фактором изменения форм и видов собственности, определять меру эффективности и 
оптимальности воспроизводства на макро- и микроуровнях в новых организационно-правовых формах хозяйствования. Значимость 
такого анализа обусловлена тем, что генетический и структурообразующий фактор позволяет отразить антологию развития 
(модификацию) субъектов рынка, а также предложить практические рекомендации по обеспечению эффективной приватизационной 
политики. 

Постановка вопроса о накоплении как факторе развития собственности и ее форм в экономической литературе разработана явно 
недостаточно, да и методологические проблемы накопления за предыдущие года анализируются эпизодически [1,21; 2,28;3,47]. 

                                                           
© Поликарпова О.С., 2010 
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Основной целью статьи является исследование сущности накопления как экономической категории в системе производственных 
отношений рыночного типа. Принципы анализа производственного отношения предполагают выявление взаимосвязи экономических 
субъектов по поводу определенного результата общественного производства, выступающего в логических рамках данного отношения 
сферой его движения или объектом.  

Изложение основного материала исследования 
Системные исследования производственных отношений и их развитие в трансформационной экономике Украины приобретают 

фундаментальное значение. Среди них первостепенным является поиск и методологическое обоснование экономического феномена, 
лежащего в основе развития общества, выступающего универсальным средством трансформации социально-экономических систем. Все 
больше ученых и практиков склоняются к тому, что в этом качестве выступают процессы накопления, проявляющиеся в инвестиционной 
деятельности. 

Экономически обособленные субъекты, их взаимодействия обусловливают противоречия экономических интересов по поводу 
использования объекта и противоречия между структурной и функциональной определенностью категории в процессе ее саморазвития. 
Формы противоречий объективно регулируются движением меры данного отношения, обусловливая гармонический характер их 
проявления. В свою очередь, мера отношения представлена причинно-следственными связями или экономическим законом, в пределах 
действия которого кайнгориальное отношение сохраняет свое обособленное экономическое качество. Следовательно, экономический 
закон выступает сущностной характеристикой производственных отношений, противоречивым тождеством его количественно-
качественной определенности. В теоретическом анализе сущности накопления необходимо выделить его имманентные элементы: объект, 
экономические субъекты, доминирующий способ взаимосвязи субъектов, противоречия экономических интересов и форм их 
регулирования. Методологически важно отметить специфические особенности метода анализа сущностных элементов отношений 
накопления. Представляется убедительной позиция тех ученых экономистов, которые разрабатывают и используют структурно-
функциональный метод исследования экономических явлений [4,39-63; 5,86-101; 6,290; 1,38-52;7,61-74; 8,33-40]. 

В развернутом виде существо и механизм применения данного метода представлено в теории основания и обоснованного начала 
которой положила «Наука логики» Гегеля. В ней сущность всегда структурирована в результате постоянно воспроизводимых связей 
элементов, что и полагает сущность в качестве основания [9,55-60;8,60-66]. 

Поскольку сущность проявляется в динамике, в своем процессуальном бытии, поэтому обоснованное всегда представлено 
процессом функциональной реализации субстантного основания. Развитие этого единства детерминирует формирование исходного и 
основного противоречия между структурной и функцией экономического явления как закона его движения. При этом важно учитывать, 
что структурно-функциональная определенность накопления развивается в противоречиях между тождественным различным и 
противоположными элементами дополнительного производства. Так, противоречия между качественно-тождественными элементами 
обеспечивают генезис экономического явления (выделения фонда накопления в доходах), противоречия различных элементов 
обеспечивают целостность системы накопления, как дифференциально-интегрального единства (противоречия субъектов накопления), а 
противоположности вызывают трансформацию экономического качества (противоречия экономических интересов в накоплении 
собственника и работника) [10,64; 11,95]. 

Учитывая многоуровневое строение системы производственных отношений, необходимо применять структурно-
функциональный метод к анализу натурально-вещественного содержания (преимущественно количественная характеристика субстрата 
накопления) и ее социально-экономической формы. Накопление должно рассматриваться как единство материальных носителей в их 
социально-экономических формах. Представляется, что такая методологическая схема-модель позволяет обеспечить анализ накопления 
на пути восхождения от чувственно-абстрактного к сущности, а от последней – к духовно-конкретному, представить системное качество 
накопления. 

В научной литературе довольно часто можно встретить трактовку натурально-вещественного объекта накопления как 
использования части прибыли или национального дохода в виде фонда накопления на цели расширенного производства [12,203; 
13,38;14,82]. Сведение процесса накопления к использованию фонда накопления отражает преимущественно статистическую модель 
объекта накопления. Фонд накопления представляет определенный объем и структуру созданных средств производства и предметов 
потребления, т.е. внутреннюю субстратную структуру одного из моментов производства. А наряду с фондами возмещения и потребления 
– реальное условие, экономический фактор и результат расширенного воспроизводства, т.е. продукт воспроизводственной 
макроэкономической структурной реализации. Последнее означает, что сфера использования  фонда накопления охватывает 
распределение и обмен наличных дополнительных ресурсов производства между хозяйствующими субъектами, а также их использование 
в производстве. В результате образуется субъектно-дифференцированный макроэкономический фонд накопления. Несложно заметить, 
что результатом формирования фонда накопления не является расширение производства, а лишь распределение в рамках уже созданного 
валового внутреннего продукта ресурсов накопления. 

Приведенная трактовка означает механизм экстенсивного функционирования накопления, что отражается в экономической 
литературе [15,28]. Действительно, отождествление накопления и использования фонда накопления приводит к тому, что все проблемы 
современного процесса накопления сводятся, прежде всего, к поиску и аккумуляции свободного инвестиционного капитала, а не к 
эффективному структурному освоению действующего. Но ориентация на увеличение капитальных вложений без создания 
соответствующих условий их эффективной реализации имеет свои пределы. 

Логика такого подхода отражает реалии административной, а не рыночной экономики. Государство, выступая монопольным 
субъектом накопления директивно распределяя потоки средств дополнительного производства, осуществляло преимущественно 
распределительные функции в сфере обращения, вне экономически объективных критериев сбалансированности и эффективности. Что 
касается сферы непосредственного производства, то у предприятий отсутствовали стимулирующие экономические механизмы 
эффективного потребления доводимого до них фонда накопления, поскольку практически весь стоимостной эффект изымается в пользу 
государства. В то же время, создание средств дополнительного производства регламентировалось плановым заданием, которые не 
формировали экономические интересы по оптимизации структуры ресурсов накопления. 

Таким образом, отсутствие экономических критериев при создании ресурсов накопления и централизация их присвоенческих 
функций по распределению макроэкономического фонда накопления у государства обусловило сведение процесса накопления к 
централизованной инвестиционной (а не инновационной) политики экстенсивного использования совокупного фонда накопления в 
отдельных воспроизводственных пунктах экстенсивный характер накопления проявился в постоянно возрастающей норме накопления, 
необходимой для поддержания устойчивых темпов роста, и, следовательно, в гипертрофированном развитии ресурсопроизводящих 
отраслей [15,29;16,50]. 

Итак, трактовка накопления как использования части нового продукта отражает факты экстенсивного и дискретного 
распределения ресурсов накопления. Решение проблемы накопления, на наш взгляд, связано с экономической непрерывностью актов 
накопления, что в теоретическом анализе отражает ее механизмом функциональной реализации ресурсов накопления рыночными 
субъектами. Представляется, что в категориальном значении накопление – дополнительное по масштабам и эффективности производство 
посредством непрерывного кругооборота и оборота дополнительных средств производства и предметов потребления (фонда накопления) 
с предельным периодом окупаемости. Следовательно, в качестве вещественного объекта накопления выступает расширенное 
производство [1,35-37]. 

Такой механизм превращения части созданного продукта в элементы самого производства и создание новых, необходимых для 
дальнейшего накопления, сводится к реальному процессу производительного пользования ресурсом накопления (фондом накопления). 
Именно производительное пользование фондом накопления (извлечение полезных свойств ресурсов дополнительного производств, что 
проявляется в увеличении масштабов и эффективности воспроизводственного процесса) на фазе производства и движения последнего 
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(его формирование для последующих этапов) при актах распределения и обмена выступает функциональной характеристикой 
накопления на уровне натурально-общественной определенности и конституирует субъектов накопления в качестве таковых. 

На стадии непосредственного производства создается определенное превышение стоимостного объема созданной товарной 
массы над фондами возмещения и потребления в виде дополнительных средств производства и предметов потребления, определяется их 
натурально-вещественная и стоимостная структура в рамках валового внутреннего продукта. На этой стадии формируется 
количественные и качественные параметры ресурсов дальнейшего накопления, которые потенциально задают меру эффективности их 
движения в процессе использования. Иными словами, на стадии производства определяется соотношение реальных и номинальных 
ресурсов накопления, а также степень соответствия созданного макроэкономического фонда накопления выделяемому совокупному 
объему инвестиционного капитала по ценовым и структурным показателям. 

Свое окончательное натурально-вещественное выражение фонд накопления в конкретных воспроизводственных пунктах 
получает на стадиях распределения и обмена. На этих стадиях происходит материализация инвестиционного капитала в ходе обмена 
между обособленными производителями. Несложно заметить, что эффект распределения инвестиционных ресурсов в процессе 
реализации ВНП зависит от макроэкономической сбалансированности в финансовой, кредитно-денежной и бюджетной системах. Тем 
самым, собственно накопление реализуется на микроуровне, а условия его непрерывности – на макроуровне. 

Не следует отождествлять стадии производства и использования (распределения, обмена и применения) ресурсов накопления. 
Во-первых, они не совпадают по масштабам операций – объем и структура макроэкономического фонда накопления, как правило, не 
соответствует им на микроуровне в силу динамического неравновесия между инвестициями и сбережениями. Во-вторых, они 
различаются характером и содержанием операций – использование фонда накопления обеспечивает субъектно-структурную 
определенность макроэкономического фонда накопления, а функционирование ресурсов накопления реализует расширенное 
воспроизводство. Последнее определяется организационными условиями эффективности производства и экономическими стимулами на 
микроуровне. 

Накопление характеризуется не только использованием накопительных средств производства, не только созданием новых, но и 
структурно-технологической взаимосвязью ресурсов накопления. Таким образом, накопление как процессуальное отношение структуры 
и функции вещественного состояния дополнительного производства можно представить следующей логической схемой развития: 
достижения определенной конкурентной позиции предприятием в ходе реализации эффекта дополнительного производства: 
формирование денежных потоков от возросших масштабов производства в виде амортизационных отчислений, нераспределенной 
прибыли, привлеченных средств (рост курсовой стоимости акции); рост рыночной стоимости капитала хозяйствующего субъекта; 
инвестирование приобретения или создания на основе действующих факторов дополнительного производства в зависимости от высоты 
процентных ставок по ссудному капиталу; производительное пользование или обеспечение их участия в процессе непосредственного 
производства. Данная схема, на наш взгляд, отражает непрерывность кругооборота и оборота натурально-вещественного объекта 
накопления. 

Необходимо заметить, что внутренним моментом накопления является восстановление износа действующих факторов 
дополнительного производства, которое поддерживает их функциональные характеристики. 

Амортизационный фонд по своей экономической природе и предназначению является инвестиционным ресурсом. 
Амортизационные отчисления – это не что иное, как капитальная стоимость, отделившаяся от своего материального носителя, 
амортизационные отчисления выступают как авансированный капитал уже находящийся в кругообороте и обороте предприятия. В этой 
связи представляются обоснованными рекомендации по целевому использованию амортизационных отчислений с целью активизации 
механизма накопления [17,28-39]. 

Итак, накопление можно рассматривать в двух аспектах: в узком смысле как условие расширенного воспроизводства, т.е. 
использование фонда накопления определенного объема и структуры, и в широком смысле как непрерывный процесс превращения части 
результата производства в реальные факторы дополнительного производства, собственно дополнительное производство, включая момент 
восстановления износа. На наш взгляд, именно последняя характеристика отражает целостную натурально-вещественную 
определенность категории накопления. 

Анализ объекта накопления и сфер его функционирования позволяет выявить и объекты накопления и противоречия 
экономических интересов. В процессе движения накопления принимают прямое и опосредованное участие все рыночные субъекты: 
непосредственные производители – юридические лица, которые обеспечивают деятельность производства и поставки на рынок 
вещественных носителей ресурсов накопления; законодательные органы, осуществляющие разработку нормативных процедур 
инвестиционной деятельности на макро- и микроуровнях; органы государственного управления, формирующие и регулирующие 
благоприятные условия движения ресурсов накопления посредствам налоговой, ценовой, кредитно-денежной, финансовой, бюджетной, 
внешнеэкономической и социальной политики; инфраструктурные рыночные субъекты и институциональные инвесторы (банки, биржи, 
инвестиционные компании и фонды, трастовые, страховые, пенсионные компании и т.д.), обеспечивающие условия эффективного 
распределения и перераспределения инвестиционных ресурсов путем аккумулирования и предоставления инвестиционного капитала; 
физические лица непосредственно создающие ресурсы накопления и предоставляющие инвестиционный капитал. Следует отметить, что 
простое функциональное перечисление субъектов накопления еще не отражает их социально-экономического места и роли в 
непрерывных актах накопления, но дает возможность подойти к проблеме движущих сил накопления. 

Выводы 
Процессы приватизации и разгосударствления в Украине должны преследовать главную экономическую цель – создание условий 

для реализации оптимального накопления на микроуровне и обеспечение пропорциональных темпов экономического роста на 
макроуровне. При этом необходимо видеть основной принцип целесообразности практических мероприятий по реформированию 
государственной собственности в современных условиях: новые формы собственности должны быть адекватны факторному строению 
производства в конкретных условиях хозяйствования, а критерием адекватности выступают потребности производственного накопления 
на микро- и макроуровнях – поддержание социально-экономической эффективности инновационно-инвестиционного цикла. 
Следовательно, дальнейший анализ процесса становления рыночных субъектов связан с выявлением критериев оптимальности 
накопления, которая детерминирована как особенностями самого содержания накопления, так и условиями функционирования факторов 
дополнительного производства на всех фазах их движения, учитывая современное состояние экономики Украины на макро- и 
микроуровнях. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуті актуальні економічні проблеми, які виникають під час дослідження сутності накопичення, як економічної категорії. 
На думку автора вони набувають особливої чинності. Саме про це і йдеться мова в дослідженні.  
Ключові слова: власність, накопичення, фонд накопичення, суб’єкти накопичення, економічний закон, прибуток, інвестиції, 
амортизаційний фонд. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены актуальные экономические проблемы, возникающие во время исследования сущности накопления, как 
экономической категории. По мнению автора они приобретают особое значение. Об этом и идет речь в исследовании. 
Ключевые слова: собственность, накопление, фонд накопления, субъекты накопления, экономический закон, прибыль, инвестиции, 
амортизационный фонд. 
SUMMARY 
In article the actual economic problems arising during investigation substance of accumulation, as economic category. By author point of view is 
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taking meaning. It is the team of speaking in this research. 
Keywords:  property, accumulation, accumulation fund, subjects of accumulation,  economic law, profit, investments. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ 

 
Половян Н.С, . к.є.н., доцент кафедры менеджмент Донецкий национальный университет ⋅  
 

В связи с развитием рыночных отношений хозяйственная деятельность в Украине осуществляется в условиях нарастающей 
неопределенности и изменчивой экономической среды. Таким образом, необходимость изучения экономического риска, его оценки и 
регулирования вытекает из функционирования самого рыночного механизма.  

Общие вопросы изучения экономического риска хорошо рассмотрены в теории и проверены на практике такими учеными, как: 
И. Балабанов [1], П. Ваганов [2], Д. Вехрунг [4], В. Витлинский [3], К. Маккримонк [4], Ф. Найт [5], Д. Пикфорд [6], К. Рэдхэд [7], 
М. Сидоров [10], Л. Тэпман [8], С. Хьюис [7], Э. Човушан [10], А. Шапкин [11], Д. Штефанича [9] и другими. Намного меньше внимания 
уделено экологическим рискам, хотя этот вопрос в сложившейся в мире экологической ситуации становится все более актуальным. 

Начиная с 1999г. в Украине отмечается тенденция к постепенно нарастающему увеличению техногенной нагрузки на атмосферный 
воздух. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха остается за промышленным сектором, однако его удельный вес в общем 
объеме выбросов сократился до 66,7% в пользу передвижных источников загрязнения. Состояние воздушного бассейна является одной из 
наиболее острых проблем в Украине. Наибольшими загрязнителями остаются предприятия угольной промышленности, черной 
металлургии, тепловые электростанции. В 2007 г. от них в атмосферный воздух поступило 91 % всех вредных веществ. Значительным 
источником загрязнения атмосферного воздуха являются транспортные средства, выбросы загрязняющих веществ от которых имеют 
тенденцию к росту. На передвижные источники загрязнения приходиться почти каждая девятая тонны выбросов. В Украине по-прежнему 
актуальна проблема сброса загрязненных сточных вод, объем которых к 2007 г. увеличился на 27,4% по сравнению с уровнем 1990 г. 
Существенно ухудшилось качество воды в водоемах, предназначенных для хозяйственно-бытового водоснабжения. В 1990 г. удельный вес 
проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, не превышал 7 % (по санитарно-химическим показателям) и 4 % (по 
микробиологическим показателям). К 2007 г. 50% проб воды в водных объектах в местах водоснабжения населения не отвечали 
нормативам по санитарно-химическим показателям и почти 35 % – микробиологическим. Уровень отходонакопления в местах 
организованного удаления в Украине за 1990-2007 гг. сократился в 2 раза – на 20711,5 тыс.т., из них 99 % обусловлено утилизацией и 
обезвреживанием (уничтожением) накопленных отходов в соотношении 5:1 и лишь 1 % – общим сокращением объемов отходообразования 
(на 2370,6 тыс.т).  

Существующая экологическая ситуация в стране в совокупности с периодически возникающими авариями на предприятиях 
неизбежно приведет к отрицательным изменениям в окружающей природной среде. Такие причины всегда существуют, поэтому 
неопределенность будущей ситуации делает экологический риск неизбежным. 

Экологический риск- это вероятность возникновения отрицательных изменений в окружающей природной среде, или отдалённых 
неблагоприятных последствий этих изменений, возникающих вследствие отрицательного воздействия на окружающую среду. 
Управленческие решения по риску во многом зависят от степени достоверности его оценки. Степень риска может быть различна: 
допустимый риск; критический риск; катастрофический риск [3]. Для анализа степени риска используют статистический, экспертный и 
комбинированный методы [4]. 

В Украине нет единой концепции управления экологическими рисками, в то время как во многих западных странах такая 
концепция давно оформлена законодательно. Так, например, правительство США расходует на программы и проекты по защите и 
восстановлению окружающей среды более 30 млрд. долл. в год. Возможность количественных оценок обусловлена тем, что современный 
анализ экологического риска базируется на двумерном определении риска, по которому он является произведением оценки тяжести 
последствий экологически опасного события на величину вероятности осуществления этого события. В США разработаны рекомендации 
по приоритизации расходов на природоохранные (экологические) проекты. Эти рекомендации имеют общий характер, они включают 
одиннадцать признаков, которыми должен характеризоваться каждый из рассматриваемых проектов [10]. Для каждого признака 
устанавливаются три степени приоритизации — высокая, средняя и низкая, причем для количественной оценки этих степеней 
устанавливаются соответствующие интервалы численных коэффициентов. Выбор конкретного значения каждого коэффициента должен 
проводиться группой экспертов. 

Предложенная методология по защите окружающей среды обладает важными достоинствами предусматриваемые признаки 
учитывают широкий спектр экологических рисков и четко формулирует критерии учета каждого из признаков. В качестве недостатков этой 
методологии можно выделить неясность выбора конкретных значений коэффициентов; стоимость проекта не рассматривается в качестве 
самостоятельного фактора; не учитывается остаточный риск. 

В США разработана и методология ранжирования экологических проектов, получившую название модели приоритизации рисков. 
Модель устанавливает шесть категорий последствий экологически неблагоприятных событий и четыре ранга частоты таких событий [10].  
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Согласно этой модели наибольшим весом могут обладать категории «безопасность и здоровье людей вне зоны объекта», 
«безопасность и здоровье персонала в зоне объекта» и «защита окружающей среды». Вместе с тем эти категории характеризуются весьма 
широкими интервалами значений весов, что дает определенную свободу экспертам, в задачу которых входит оценить количественным 
образом вклад каждой категории. Категория «безопасность и здоровье людей вне зоны объекта» предусматривает потенциально вредное 
воздействие рассматриваемого события на жителей местности, прилегающей к данному объекту. Категория «безопасность и здоровье 
персонала в зоне объекта» касается потенциально опасного влияния события на постоянный персонал объекта и временных посетителей. 

Категория «согласованность с законодательством» учитывает наличие в юридическом документе, относящемся к 
рассматриваемому событию, возможных противоречий с существующими законами и нормативными актами различных уровней. 
Категория «воздействие на работу объекта» характеризует возможное негативное влияние рассматриваемого события на 
функционирование объекта. Категория «учет соотношения между стоимостью и выгодой в управлении риском» отражает связь 
возможных материальных потерь в результате осуществления опасного события с затратами на мероприятия по снижению 
соответствующего риска. Категория «защита окружающей среды» включает всевозможные виды ущерба, причиняемого рассматриваемым 
событием среде обитания и природным ресурсам. 

Каждая категория характеризуется своим весом, для которого установлен диапазон значений. Конкретное значение должно быть 
выбрано командой экспертов, включающей специалистов разных профилей. Для учета частоты опасных событий вводятся коэффициенты, 
каждый из которых представляет собой произведение веса категории на вероятность рассматриваемого события. Полная оценка 
представляет собой сумму этих коэффициентов. 

Концепция экологического риска внедряется в природоохранное законодательство США не без проблем. Противники 
использования концепции риска в природоохранном законодательстве выдвигают целый ряд доводов [10]: 

 -концепция слишком сложна и поэтому ею можно манипулировать для достижения чисто политических целей. По данной причине 
процесс принятия решений становится якобы менее демократическим; 

-ученые, подсчитывая вероятности смерти и опасных заболеваний в результате воздействия тех или иных неблагоприятных 
факторов, не могут доказать справедливость сопоставления соответствующих рисков.  

В Великобритании также существует руководство по оценке и управлению факторами риска с целью охраны окружающей среды, 
которое основано на следующих положениях. 

В Украине не разработан действенный механизм управления экологическими рисками. В Украине управление экологическими 
рисками рассматривается только через призму экологического страхования. В Донецкой области с 1996 года ведется работа по 
формированию системы экологического страхования предприятий, которые являются источниками повышенной опасности. 

Концепция экологического страхования в Донецкой области содержит следующие разделы: Методологические особенности 
страхования риска загрязнения окружающей природной среды. Объекты экологического страхования. Экологический аудит в обеспечении 
экологической безопасности. Принципиальные положения методики обследования экологически опасных предприятий Донецкой области. 

Этих методических разработок по страхованию риска загрязнения окружающей среды недостаточно для эффективного управления 
экологическими рисками, поэтому целесообразно разработать концепцию такого управления (рис.1). Эта концепция должна 
предусматривать анализ риска, позволяющий оценить целесообразность принятия решения и предусмотреть защиту от возможных потерь. 
Такой анализ должен проводится по двум взаимодополняющим направлениям: качественному и количественному. 

На основании предложенной концепции можно разработать основные виды мероприятий по преодолению риска: избежание риска; 
сокращение риска и его регулирование. 

Для эффективного управления рисками необходимо проводить исследования причин возникновения рисков и анализ рисков и на 
основе полученных результатов принимать соответствующие управленческие решения. Такой анализ выполняет оценочную, 
диагностирующую и поисковую функции. 

Согласно этой концепции задачи системы управления экологическими рисками включают два уровня: разработку проектов 
нормативно-методических документов и инструкций для реализации экологического страхования и экспериментальную апробацию 
принципов обязательного экологического страхования. Первый из предложенных уровней подразумевает:  

1. Разработку методов квалиметрического моделирования оценки уровня опасности промышленных объектов, включающую: 
методику оценки экологической опасности предприятий и производств, проявляющейся в аварийном загрязнении атмосферы, и инструкции 
по ее применению; методику оценки экологической опасности предприятий и производств, проявляющейся в аварийном загрязнении 
водных источников, и инструкции по ее применению 

2. Разработку методики исчисления убытков, причиняемых третьим лицам в результате аварийного загрязнения атмосферы и 
водных источников.  

3. Предложение рекомендаций по расчету и экономическому обоснованию тарифных ставок, страховых взносов и страхового 
возмещения при страховании ответственности предприятий – источников повышенной опасности за аварийное загрязнение окружающей 
природной среды 

4. Подготовку перечня объектов области, подлежащих обязательному экологическому страхованию. 
Второй уровень состоит из:  
1. Рекомендаций по организации обязательного экологического страхования в регионе.  
2. Положений о порядке проведения экологического аудирования для целей экологического страхования на региональном уровне. 
3. Порядка создания и использования специального гарантийного фонда экологического страхования. 
4. Проектов типовых правил и порядка проведения обязательного экологического страхования 
Этапами выявления рисков являются:  
1. Необходимость подобрать команду высококвалифицированных специалистов, хорошо знающих рассматриваемую область 

деятельности и способных разработать перечень возможных внешних и внутренних рисков. 
2. Подготовка необходимого инструментария для проведения исследования по выявлению рисков: программу исследования, 

вопросник для проведения опроса экспертов, методику, ключ к обработке и оценке его результатов, перечень необходимых для этого 
технических средств и программного обеспечения. 

3. Создание группы экспертов, которые методом "мозгового штурма" осуществляет сбор и генерацию идей. Здесь необходимо 
соблюдение следующих основных условий: 

• для высказывания как можно большего количества идей, мнений, оценок относительно потенциальных рисков стимулируется 
максимальная активность экспертов;  

• в адрес высказываемых идей не допускается никакая критика.  
4. Утверждение перечня потенциальных рисков и работа по анализу рисков и разработке программы по предупреждению, 

минимизации или устранению последствий рисков. 
Существующие методы управления рисками можно разделить на четыре основные группы, которые включают в себя следующие 

элементы: 
 Уклонение от риска: отказ от ненадежных партнеров; отказ от рискованных проектов; страхование хозяйственных рисков; поиск 

гарантов. 
 Локализация рисков: создание венчурных предприятий; создание специальных структурных подразделений для выполнения 

рискованных проектов. 
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 Диссипация рисков: диверсификация видов деятельности зон хозяйствования; диверсификация сбыта и поставок; 
диверсификация инвестиций; распределение ответственности между участниками; распределение риска во времени. 

 Компенсация рисков: стратегическое планирование деятельности; прогнозирование внешней обстановки; мониторинг социально-
экономической и правовой сферы; создание системы резервов; активный целенаправленный маркетинг. 

Основные факторы риска можно разделить на внешние, внутренние, объективные и субъективные, каждый из которых имеет свою 
внутреннюю классификацию (рис.2). 

Обобщенную дифференциацию степеней риска можно представить, как: низкая, приемлемая и полная.  
По выявленному риску на основе анализа принимаются управленческие решения. Процесс принятия решения состоит из 

нескольких этапов: 
производится сбор информации и ее обработка. Затем анализируют возможность возникновения рисков, выявляют наиболее 
вероятные риски, способные оказать наиболее существенное влияние на принимаемое решение. 
на основе полученных результатов подготавливаются варианты управленческого решения.  
анализируются последствия, которые могут наступить при принятии каждого из рассматриваемых вариантов.  
дается сводная количественная оценка риска.  
на основании результатов проведенного анализа принимается окончательное управленческое решение.  
 
Выводы 
1. Количественная оценка целесообразности принятия решения в условиях рынка осуществляется по критериям вероятности, 

затрат и прибыли. Однако наиболее сложным является выбор такого из них, в котором совокупное значение этих показателей отклонения 
окажется оптимальным. 

2. Избежание риска - наиболее простой метод, однако он означает отказ от каких-то операций. Регулирование риска выражается 
рядом методов: проверка платежеспособности клиента и текущий контроль; страхование риска, использование залога; разделение риска; 
рассеивание риска; ограничение риска посредством определенных нормативов. 

3. Результативное регулирование риска связано с определением степени риска; с контролем за минимизацией риска в выделенной 
зоне; с финансированием риска. Финансирование риска требует определения, за счет каких средств должна производиться работа по 
минимизации риска: создания специальных резервов; поиска источников покрытия риска; разработки механизма стимулирования 
работников, снижающих риск. 

4. Указанные направления регулирования позволяют оптимизировать соотношения между прибылью, риском и в конечном счете 
прогнозировать будущее развитие хозяйственной деятельности. Однако при этом не следует забывать о том, что риск это величина 
переменная во времени, то есть с учетом волатильности окружающей среды, риск меняет все свои характеристики.  
 
РЕЗЮМЕ 
У статті проаналізовано досвід створення концепції управління екологічними ризиками в західних країнах. Виявлено позитивні моменти 
існування такої концепції. Запропоновано комплекс управлінських дій і способів впливу на суб'єкти господарювання, який забезпечує 
максимально широкий обхват можливих ризиків, обґрунтовано ухвалення і доведення їх впливу до оптимально можливих меж для 
зниження вірогідності настання стохастичних негативних дій і нейтралізації їх наслідків. 
Ключові слова: екологічний ризик, вірогідність ризику, управління ризиками 
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализирован опыт создания концепции управления экологическими рисками в западных странах. Выявлены положительные 
моменты существования такой концепции. Предложен комплекс управленческих действий и способов влияния на субъекты 
хозяйствования, который обеспечивает максимально широкий охват возможных рисков, обоснованное принятие и доведение их влияния до 
оптимально возможных границ для снижения вероятности наступления стохастических негативных действий и нейтрализации их 
последствий. 
Ключевые слова: экологический риск, достоверность риска, управление рисками 
SUMMARY 
In the article experience of creation of management ecological risks conception is analysed. The positive moments of existence conception are 
exposed. The complex of administrative actions and methods risk management is offered. Such complex is provided by the maximally wide scope of 
possible risks. This complex is provided by taking of influence of risks to the optimum possible scopes. 
Keywords: ecological risk, reliability of risk, management of risks 
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КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ  
 

Ростовська Г.В., аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія ⋅  
 

Постановка проблеми. В Україні відбуваються глибокі економічні перетворення, що не може не вплинути на діяльність основного 
суб’єкту ринкової економіки – підприємство. В умовах ринкових відносин збільшується рівень самостійності підприємств, а також їх 
економічна і юридична відповідальність. Досить різко зростає значення фінансової стійкості суб’єкта господарювання. 

Все це потребує удосконалення практики управління витратами виробництва з урахуванням особливостей сучасного стану 
економіки України та міжнародного досвіду, що дозволить підприємству протистояти в конкурентній боротьбі, максимізувати прибуток та 
мінімізувати витрати, забезпечити рентабельність своєї діяльності.  
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Перехід до ринкових відносин призвів до радикального переосмислення змісту, методів та інструментарію управління витратами. 
Але незмінними залишились витоки процесу управління витратами, тобто концепції, на базі яких було створено сучасний механізм 
управління цією важливою складовою діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок в дослідження сучасних концепцій управління витратами зробила 
Г.І. Хотинська [1]. І вже на основі роботи даного автора подальшим дослідженням цієї теми займались такі фахівці в сфері економіки, як 
А.В. Череп, Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін, М.Г. Грещак, Н.В. Гришко, В.І. Несвет, В.С. Шишкова, 
Р.П. Лизогуб. Також необхідно відмітити праці зі стратегічного управління витратами таких авторів, як О.К. Нєженцева, Л.М. Христенко, 
Т.М. Адаменко. 

Мета статті – огляд й узагальнення існуючих концепцій управління витратами та аналіз умов їх застосування. 
Результати дослідження. Термін «концепція» (conceptio) перекладається з латинської мови: по-перше, як система поглядів, те чи 

інше розуміння явищ, процесів; по-друге, як єдиний, визначальний задум, провідна думка якого-небудь твору, наукової праці тощо. [2, с. 
33]  

Концепція – це певний спосіб розуміння, тлумачення яких-небудь явищ, основний погляд, керуюча ідея їхнього висвітлення, 
провідний задум, конструктивний принцип тієї чи іншої діяльності. [3, с. 43] 

До базових концепцій в управлінні витратами відносяться наступні: 
 концепція витратоутворюючих чинників; 
 концепція доданої вартості; 
 концепція ланцюжка цінностей; 
 концепція альтернативних витрат; 
 концепція трансакційних витрат; 
 концепція АВС; 
 концепція стратегічного позиціонування. 
Концепція витратоутворюючих чинників, як теоретична основа управління витратами, була сформульована на Заході у 80-ті 

роки ХХ століття. На думку більшості фахівців з управління витратами [2, 3,4], «ця концепція є традиційною для більшості видів 
підприємницької діяльності і знаходить використання і у стратегічному, і в оперативному управлінні витратами». 

Ця концепція базується на існуванні стохастичної або факторної залежності величини повних витрат підприємства від 
різноманітних чинників, вплив яких представлено сукупністю показників, і передбачає аналіз витратоутворюючих чинників в їхньому 
взаємозв’язку і взаємовпливу. Знання витратоутворюючих чинників і ступеня їхнього впливу на величину витрат підприємства, а також 
залежностей між чинниками дає змогу через вплив на чинники формування витрат впливати на саму величину витрат підприємства.[3, с. 
43] 

Як відмічає В.І. Несвет, «...витратоутворюючі чинники розглядаються більш широко, їх перелік далеко не вичерпується носіями 
витрат, що відповідають певним етапам бізнес-процесів й елементам діяльності. Витратоутворюючі чинники також залежать від 
стратегічної орієнтації підприємства, що полягає у виборі: бути лідером у власній галузі або прямувати слідом за лідером». [5, с. 110] 

Розрізняють дві групи чинників, що мають вплив на рівень витрат: структурні та функціональні (див. рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Витратоутворюючі чинники 
 
Слід зауважити, що структурні чинники не вимірюються пропорційно показникам діяльності підприємства, тобто для кожного із 

них «більше» не означає «краще». Функціональні чинники навпаки – вимірюються, тобто для них «більше» означає «краще». 
Аналіз витратоутворюючих чинників дає змогу не тільки розглянути кількісні залежності між різними показниками діяльності 

підприємства і величиною витрат, а і якісні дескриптивні залежності, що, в свою чергу, дозволяє встановлювати змішаний вплив якісних 
чинників на величину витрат підприємства в довгостроковому періоді. Це розширює можливості управління витратами, оскільки за 
результатами такого аналізу з’являється інформація про те, які чинники і як впливають на рівень витрат підприємства. Така інформація дає 
змогу планувати витрати підприємства в стратегічному діапазоні з урахуванням саме тих чинників, що впливають на їхній рівень, витрати 
стають більш передбачуваними і керованими, і, крім того, з’являються додаткові можливості їх зменшення. 

Перевагою аналізу витратоутворюючих чинників є виявлення залежності, часто неявної, між показниками діяльності підприємства і 
величиною його витрат. Однак його застосування викликає певні труднощі, зумовлені складністю формалізації впливу різноманітних 
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чинників на формування повних витрат підприємства, навіть якщо ці чинники відомі, та складністю виокремлення саме домінантних 
чинників, тобто чинників, які переважно визначають величину витрат. Крім того, не завжди є можливість впливати на чинники, що навіть 
відомі. На практиці застосування аналізу витратоутворюючих чинників виправдане тоді, коли підприємство здійснює стратегічний вибір, 
розпочинає великий інвестиційний проект, проводить масштабну реорганізацію діяльності, тобто здійснює великі зміни.[3, с. 43] 

Провідна ідея витратоутворюючих чинників полягає у тому, що при аналізі витрат необхідно піднятися на більш високий рівень 
причин їх виникнення. Саме за таких умов ухвалення вірного стратегічного рішення на вищому рівні (наприклад, зміна організаційної 
структури управління підприємством, зміни в технологічному процесі виготовлення продукції) надасть потенційну можливість позбавитися 
від великої кількості факторів нижнього рівня. Однак серйозне стратегічне рішення призводить, як правило, до великого обсягу 
інвестиційних витрат, і в кожному конкретному випадку це рішення необхідно ретельно перевіряти й обргунтовувати. 

Концепція доданої вартості, на думку Н.В. Гришко, відіграє ключову роль в управлінні витратами. Згідно з цією концепцією усі 
види діяльності, які призводять до витрат, поділяються на такі, що приносять підприємству додаткову вартість (тобто їх наявність є 
виправданою), і такі, що не приносять підприємств додаткової цінності. Саме останні витрати, в даному випадку, розглядаються як 
найбільш перспективні з точки зору зниження витрат.  

В рамках концепції доданої вартості складові витрат розглядаються на всіх стадіях додавання вартості, починаючи із закупівель 
сировини й матеріалів і закінчуючи реалізацією власної продукції, робіт, послуг. Ключовим моментом такого підходу до управління 
витратами є максимізація різниці (доданої вартості) між закупівлями і реалізацією. Однак, за таких умов, зі сфери уваги аналітиків випадає 
велика частина матеріальних витрат, що є важливим для матеріалоємних виробництв. [4, с. 21] 

«Такий підхід звужує сферу впливу операційних витрат на загальні, і аналітичні оцінки з цих позицій навряд чи можуть бути 
вичерпними в матеріалоємних видах діяльності. Що ж до не матеріалоємних робіт і послуг, то підхід до аналізу поведінки витрат з позиції 
доданої вартості може бути цілком виправданим» – відмічає Череп А.В. 

Слід також зауважити, що з позицій стратегічного позиціювання ця концепція розглядається як дуже вузька і небезпечна, оскільки: 
 з одного боку, починається надто пізно і не дозволяє використовувати в своїх інтересах зв’язки з постачальниками, оскільки 

багато управлінських рішень може бути зведено нанівець через їх неузгодженість з ланцюжком цінностей постачальників; 
 з іншого боку, закінчується дуже рано і відкидає всі можливості використання зв’язків з клієнтами, оскільки для успішного 

позиціювання на ринку необхідно враховувати не тільки власні витрати, але і витрати споживача після купівлі товару або 
отримання послуги. [4, с.21] 

Концепцію ланцюжка цінностей вперше було сформульовано М. Портером у 1985 році. З гідно з М. Портером, під ланцюжком 
цінностей слід розуміти узгоджений набір видів діяльності, що створюють цінність для підприємства, починаючи від вихідних джерел 
сировини до готової продукції, доставленої кінцевому споживачу, включаючи післяпродажне обслуговування (див. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Ланцюжок формування цінностей щодо продукції підприємства за М. Портером [6, с. 53] 
 

О.К. Нєженцева наголошує, що «...саме концепція ланцюжка цінностей стала відображенням тенденції виходу управління 
витратами за межі підприємства. Адже саме для ефективного управління витратами необхідно акцентувати увагу на процесах, що 
відбуваються за межами підприємства». 

Кожна частина ланцюга розглядається як з позиції її необхідності у виробничому процесі, так і з позиції спожитих нею ресурсів. 
Далі визначається керуючий фактор – параметр, який характеризує вартість здійснення конкретної операції. Шляхом контролю за 
керуючими факторами та перебудови ланцюга утворення вартості досягаються стійкі переваги над конкурентами.  

Для досягнення цієї мети необхідно розглядати ланцюг утворення вартості не лише в масштабі однієї організації, а й галузі, тобто 
необхідно враховувати процес визначення вартості від видобутку ресурсів до сервісного обслуговування готової продукції. Такий масштаб 
дасть змогу визначити частину галузевого ланцюга утворення вартості, де підприємство може реалізувати одну зі своїх стратегій, що буде 
відповідати стратегічному галузевому оточенню. [7, с. 318] 

Отже концепція ланцюжка цінностей ґрунтується на розширювальному підході до управління витратами і пропонує враховувати 
витрати впродовж усього ланцюжка цінностей у рамках узгодженого набору видів діяльності – від вихідних джерел сировини до готової 
продукції або послуг, отриманих кінцевими користувачами. Акцент в даному випадку робиться не тільки на процесах, що відбуваються 
всередині фірми, а значно ширше виходячи за межі конкретного підприємства.  

Наступна концепція управління витратами – концепція альтернативних витрат – базується на двох передумовах: 
1) кожний ресурс обмежений; 
2) кожний вид ресурсу має хоча б два альтернативних варіанти його застосування. 
Тому, коли підприємство використовує якусь кількість ресурсу у виробництві певного товару, така ж кількість ресурсу не 

використовується у виробництві якого-небудь іншого товару. 
Альтернативні витрати, які називають також ціною шансу або ціною упущених можливостей, є сумою економії (приріст доходу), 

яку може отримати підприємство за іншого варіанта використання ресурсів. [3, с. 45] 
Першим до такого розуміння витрат наблизився австрійський економіст Ф. Візер (1851-1926), який відзначив, що «издержки 

означают не цены, необходимые для побуждения владельцев факторов производства, а выплаты, которые необходимо совершить, чтобы 
отвлечь факторы от альтернативного способа использования. Фактические издержки – это упущенная полезность других товаров, которые 
могли быть произведены теми же ресурсами». [2, с. 35] 

Дія цієї концепції поширюється на: 
• поточні операційні витрати; 
• ухвалення фінансових рішень поточного характеру, наприклад відносно управління дебіторською заборгованістю; 
• організацію внутрішньофірмового управління, зокрема, на створення системи управлінського контролю; 
• ухвалення і проведення інвестиційних рішень, наприклад при оцінці варіантів можливого вкладення капіталу. [4, с. 22] 
Витрати упущених можливостей можна оцінити двома способами: по-перше, з точки зору упущеної можливості альтернативно 

отримати який-небудь реальний фізичний продукт; по-друге, з точки зору упущеної вартості даного реального продукту. [2, с. 34] 
Тому концепція альтернативних витрат ґрунтується на тому, що будь-яке фінансове рішення приймається за результатами 

порівняння альтернативних витрат, а практична реалізація будь-якого управлінського рішення в цьому разі пов’язана з відмовою від 
якогось альтернативного варіанта. [3, с. 45 ] 
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Концепція трансакційних витрат уперше була викладена англо-американським економістом Рональдом Гаррі Коузом у 1937 році, 
якому у 1991 році було присуджено Нобелівську премію в галузі економіки за «піонерські роботи з проблем трансакційних витрат і прав 
власності». [2, с. 34] 

У вітчизняній економічній літературі ця концепція розглядається з 90-х років ХХ століття. 
Концептуальним зерном концепції є той факт, що в будь-якій економіці є два види витрат: виробничі і трансакційні.  
Базовою одиницею в теорії трансакційних витрат визнається акт економічної взаємодії, операція, трансакція. Категорія трансакції 

розуміється гранично широко і використовується для позначення обміну товарами, юридичними зобов’язаннями, операціями 
короткострокового і довготривалого характеру, що вимагають детального документального оформлення і припускають просте 
взаєморозуміння сторін. Витрати і втрати, якими може супроводжуватися така взаємодія, одержали назву трансакційних витрат. 

Ортодоксальна класична теорія розглядала ринок як досконалий механізм, де немає необхідності враховувати витрати з 
обслуговування операцій. Проте в сучасних умовах за кожною операцією необхідно проводити переговори, здійснювати нагляд, 
встановлювати взаємозв’язки, усувати розбіжності. 

Трансакційні витрати включають витрати збору і переробки інформації, проведення переговорів і ухвалення рішень, контролю за 
дотриманням контрактів і примушення до їх виконання. 

Концепція трансакційних витрат останніми роками є предметом підвищеного інтересу економістів. Проте їх облік в управлінні 
витратами на вітчизняних підприємствах є надзвичайно проблематичний: 

 по-перше, через високу частку подібних витрат, що носять нелегальний характер; 
 по-друге, через труднощі їх виділення з сукупності легальних витрат, оскільки вітчизняними регулятивами бухгалтерського 

обліку таке поняття, як трансакційні витрати, не передбачено. [4, с. 23] 
У зв’язку із значним ростом трансакційних витрат в останні десятиріччя приділяється значна увага економічних інститутів до їх 

вивчення. За деякими оцінками вартість трансакційних витрат складає до 55%, або навіть до 70-80% від ВНП. [2, с. 34] 
Концепція АВС формалізує облік і аналіз витрат за видами діяльності в частині розподілу накладних витрат на конкретні товари, 

роботи і послуги. Традиційні варіанти розподілу накладних витрат реалізуються в бухгалтерському обліку і ґрунтуються на показниках 
обсягу (натуральних чи вартісних), прямих витратах на оплату праці або машино-годинах (за високого ступеня механізації й автоматизації 
праці). В основу концепції АВС покладено не так рутинне бухгалтерське формування затрат, як економічний розрахунок реальної 
собівартості товарів, робіт, послуг, що не потребує обов’язкового відображення даних у рамках головної книги. Такі розрахунки не 
потребують щомісячного моніторингу і не коректуються їз закриттям бухгалтерських рахунків наприкінці кожного місяця. Вони 
виконуються поза бухгалтерськими регістрами і мають довгостроковий характер. Тимчасовою рамкою цих розрахунків є півріччя або рік. 

Найефективніше концепція АВС реалізується в тих випадках, коли з накладних витрат виокремлюють витрати стратегічного 
характеру (дослідження і розробки, маркетинг і розповсюдження) і витрати розглядають у повному обсязі в найширшому сенсі слова, 
незалежно від того, наскільки точно їх оцінено у виробничому сегменті поточного (нинішнього) ланцюжка цінностей. Перевага концепції 
АВС – можливість відображення реальних витрат на здійснення будь-якої операції або виробництво одиниці продукції, що вдосконалює 
інформаційне прийняття рішень. [3, с. 45] 

Системи розподілу витрат типу АВС стали застосовуватися в практичній діяльності зарубіжних підприємств наприкінці 80-х років 
ХХ сторіччя. 

Ключова ідея концепції стратегічного позиціонування – включення до сфери управлінського обліку й аналізу витрат докладної 
інформації про стратегічний розвиток підприємства, галузі й економіки загалом. Традиційно облік і аналіз витрат розглядають з позиції 
оцінки відбитих у бухгалтерському обліку господарських операцій, здійснених у результаті альтернативних управлінських рішень. Однак 
облік є не самоціллю, а засобом досягнення успіху в бізнесі. Тому оцінку прийнятим на підприємстві системі і методології обліку ватро 
давати з позиції їхньої відповідності чи невідповідності прийнятої стратегії розвитку. [3, с. 45] 

Стратегічне позиціонування впливає на процеси управління витратами підприємства в залежності від його стратегічного вибору 
створення конкурентних переваг. Згідно з М. Портером, підприємство може досягти успіху у конкурентному суперництві, або підтримуючи 
низькі витрати (лідерство на основі витрат), або пропонуючи споживачам різноманітну продукцію, що перевершує конкурентів (стратегія 
диференціації продукції). Цілком очевидно, що підходи до управління витратами будуть різнитись в залежності від стратегічного 
позиціонування. [5, с. 110] 

Інформація про витрати в тій чи іншій формі важлива для всіх підприємств, але різні стратегії потребують різних поглядів на 
витрати. Власне, концепція стратегічного позиціонування припускає гнучкий підхід до управління витратами, визначаючи його організацію 
залежно від того, наскільки лідерство за витратами потрібне для підприємства з погляду досягнення конкурентної переваги.[3, с. 45] 

Висновки. На основі узагальнення вищенаведеної інформації можна дійти висновку, що сучасна концепція стратегічного 
управління витратами, яку у своїх роботах висвітлюють деякі фахівці в сфері економіки [2, 5, 8], створена Дж. Шанком та 
В. Говіндараджаном на базі більш ранніх концепцій (напрямків стратегічного менеджменту), а саме: витратоутворюючих чинників, 
ланцюжка споживчої вартості та стратегічного позиціонування. Слід наголосити, що стратегічне управління витратами – це саме концепція, 
а не метод управління витратами, як твердять деякі автори [7, 9].  

Кожне підприємство, керуючись у своїй діяльності стратегічними орієнтирами (розробляючи та впроваджуючи стратегію свого 
довгострокового розвитку), на свій розсуд обирає той метод (методи) управління витратами, що найбільш ефективно дозволить йому 
досягти своєї стратегічної мети. 

Отже огляд концепцій управління витратами дозволив більш глибоко зрозуміти витоки сучасних методів управління витратами, що 
сьогодні є складовою сучасного механізму управління такою важливою складовою діяльності підприємства, як витрати. 
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Ключевые слова: концепция, затраты, концепция затратообразующих факторов, концепция добавленной стоимости, концепция цепочки 
ценностей, концепция альтернативных затрат, концепция транcакционных затрат, концепция АВС, концепция стратегического 
позиционирования, концепция стратегического управления затратами. 
SUMMARY 
Review and generalization of the modern conception of expenses management are carried out. Recommendation above condition application of them 
are given. Conclusion above essence of modern strategic expenses management conception is made. 
Key words: conception, expenses, formation of expenses factors conception, additional value conception, chain of value conception, alternative 
expenses conception, transaction expenses conception, ABC conception, strategic positioning conception, strategic expenses management conception 
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В современных условиях хозяйствования нестабильность функционирования отечественных предприятий приобретает все более 

массовый характер, а эффективность деятельности в значительной мере зависит от их финансового потенциала. Исследования показали, 
что на данный момент общий уровень научных разработок по проблемам формирования и реализации финансового потенциала 
предприятий отстает от потребностей хозяйственной практики. Так, финансовый потенциал предприятия выступает источником и 
ускорителем эффективного расширенного воспроизводства на всех уровнях хозяйствования. Чем больше величина финансового 
потенциала предприятия и эффективность его использования, тем более конкурентоспособно предприятие во внешней среде, а значит и 
результаты его деятельности более высоки. Рост финансового потенциала предприятий позволяет увеличить объем валовой продукции, 
валовой выручки и, как следствие - валового и чистого дохода предприятий. Следовательно, расширяются экономические условия и 
источники расширенного воспроизводства на предприятиях, достигается их экономическая состоятельность и рыночная адаптация. 

Значительный вклад в исследование вопросов, связанных с управлением финансовым потенциалом предприятия, внесли такие 
ученые-экономисты, как            З.А. Васильева,  П.К. Ильичук,  В.Ю. Катасонов, Е. А Неживенко, Е. В. Попов,          В.М. Родионова, Л.С. 
Сосненко,  О. С. Федорин, М.А. Федотова, M. Т. Шафиков и др. Однако, проведенный анализ показал, что в настоящее время нет единого 
мнения относительно сущности финансового потенциала предприятия, кроме того, в научной литературе раскрываются только отдельные 
аспекты управления им, что и предопределило актуальность исследования. 

Таким образом, целью статьи является разработка с позиции системного подхода механизма управления финансовым потенциалом 
предприятия, направленного на обеспечение его эффективной адаптации к изменениям во внешней и внутренней среде с учетом 
управления финансовыми ресурсами и финансовым равновесием для достижения и сохранения устойчивого функционирования, 
динамичного и сбалансированного развития предприятия. 

Прежде всего, для определения понятия «финансовый потенциал предприятия» с позиции данного исследования необходимо 
проанализировать трактовки различных авторов таких отдельных категорий как  «потенциал» и «финансовый потенциал».  

В этимологическом значении термин «потенциал» происходит от латинского (potential - сила) - скрытая возможность, способность, 
сила, могущая проявиться при известных условиях [4, с.198]. 

В Советском энциклопедическом словаре  приводится определение термина «потенциал» как «… средства, запасы, источники, 
имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенных целей, 
осуществления плана; решения какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области» [9, 
с.564]. 

Между приведенными выше толкованиями термина «потенциал» есть много общего. В них говорится о совокупности каких-либо 
возможностей в какой-то сфере. Следовательно, термин «потенциал» представляется целесообразным использовать с точки зрения 
совокупных возможностей субъекта хозяйствования в финансовой сфере. 

Анализ публикаций по проблеме определения финансового потенциала выявляет слабую её проработку на уровне отдельной 
отрасли и, особенно, на уровне предприятия [1,2,3,5,7,8,10,11,12]. В некоторых публикациях лишь констатируется тот факт, что вопросы 
определения и оценки потенциала отдельных субъектов хозяйствования остались в стороне от внимания исследователей.  

Так, Шафиков М.Т. считает, что финансовый потенциал необходимо анализировать во взаимосвязи со свойственной каждой 
общественно-экономической формации производственными отношениями, возникающими между отдельными работниками, трудовыми 
коллективами, а так же управленческим аппаратом предприятия, организации, отраслей народного хозяйства в целом по поводу полного 
использования их способностей к созданию материальных благ и услуг [12, с.237]. В данном определении, на наш взгляд, подчеркнута 
достаточно важная черта финансового потенциала. Однако, финансовый потенциал в равной степени зависит от уровня развития 
производственных сил.  

Изучая финансовый потенциал субъекта хозяйствования целесообразно обратиться и к такому определению, как "рыночный 
финансовый потенциал". Ряд публикаций по теории  финансового потенциала посвящен  и такому показателю как «рыночный  финансовый 
потенциал предприятия», однако четкого и ясного представления о  его структуре пока также не дано [7, с. 24]. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что, несмотря на разнообразие интерпретаций изучаемого понятия, можно 
отметить ряд моментов, присущих большинству подходов.  

1. В структуре рыночного финансового потенциала субъекта хозяйствования отдельным блоком выделяют ресурсы, имеющиеся в 
распоряжении предприятия.  Целесообразность такого подхода во многом зависит от глубины анализа и уровня системы стратегического 
управления на предприятии в целом.  

2. Кроме ресурсной составляющей в современной экономической теории выделяют блок управления. В нем, как правило, 
различают три подсистемы: планирования – нацелена на выявление будущего потенциала успеха; реализации – имеет задачами создание 
нового потенциала и превращение существующего в факторы успеха; контроля – выполняет функции проверки эффективности 
осуществления планов и решений и постоянного контроля за достоверностью плановых предпосылок.  

Анализ последних публикаций, посвященных проблемам определения потенциала субъекта хозяйствования, позволяет выделить 
наиболее удачный подход, предложенный Федориным О. С. и Репиным И. М., согласно которому к предметным составляющим 
финансового потенциала субъекта хозяйствования необходимо отнести:  потенциальные финансовые показатели производства 
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(прибыльности, ликвидности, платежеспособности), потенциальные инвестиционные возможности [11, с.238]. 
На наш взгляд, финансовый потенциал промышленного предприятия это отношения, возникающие на предприятии по поводу 

достижения максимально возможного финансового результата при условии:  
• наличия собственного капитала, достаточного для выполнения условий ликвидности и финансовой устойчивости;  
• возможности привлечения капитала, в объеме необходимом для реализации эффективных инвестиционных проектов;  
• рентабельности вложенного капитала;  
• наличия эффективной системы управления финансами, обеспечивающей прозрачность текущего и будущего финансового 

состояния.  
Финансовый потенциал  предприятий представляет собой не только способность предприятия привлечь и рационально 

использовать внутренние и внешние финансовые ресурсы, но и важнейшую функцию воспроизводства производственной мощности 
предприятия. Следовательно, увеличение доходов предприятий расширяет внутренние источники инвестиций, а также повышает 
инвестиционную надежность и привлекательность предприятий для внешних инвесторов. По мере роста производственной мощности 
предприятия увеличивается его финансовый потенциал, что влечет за собой увеличение конкурентоспособности предприятия в целом. 
Тоесть, финансовый потенциал характеризуется финансовой независимостью предприятия, его финансовой устойчивостью и 
кредитоспособностью (ликвидностью). В свою очередь, финансовый потенциал хозяйствующего субъекта складывается под влиянием двух 
основных групп факторов: 

– факторов, обусловливающих накопление финансовых ресурсов предприятия; 
– факторов, влияющих на формирование финансовых потребностей предприятия. 
Таким образом, обобщая вышеизложенные подходы, под финансовым потенциалом предприятия следует понимать совокупность 

имеющихся в наличии у предприятия, а также нереализованных финансовых ресурсов, которые с одной стороны обеспечивают 
возможность субъекта хозяйствования  решать свои текущие и стратегические задачи, а с другой – это способность самого субъекта 
хозяйствования использовать эти финансовые ресурсы, что в своей совокупности обеспечивает его устойчивое  функционирование и 
развитие.  

Основываясь на результатах исследования проблем управления финансовым потенциалом субъекта хозяйствования, считаем 
целесообразным представить концепцию механизма управления финансовым потенциалом (рис.1). 

 
Рис. 1. Концепция механизма управления финансовым потенциалом предприятия 
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Каждая научная работа требует подхода с точки зрения научности, поэтому при формировании концепции управления финансовым 

потенциалом предприятия следует использовать такие принципы научного познания как: 
Системность – не элементы сами по себе составляют суть целого (системы), а наоборот целое как первичное порождает при своем 

делении элементы системы. Согласно данному исследованию, все компоненты системы управления финансовым потенциалом 
взаимосвязаны и в своей совокупности помогают достичь общей поставленной цели. 

Адаптивность – предложенная концепция решения проблемы должна быть максимально приспособлена к потребностям 
хозяйственной практики. Система управления финансовым потенциалом предприятия должна обладать свойством устойчивого 
функционирования под влиянием факторов внешней среды. 

Динамичность - тоесть процесс управления финансовым потенциалом субъекта хозяйствования непрерывен и чувствителен к 
изменениям внешней среды 

Целенаправленность – составляющие  разработанной концепции должны в своем  комплексе быть ориентированы на достижение 
единой поставленной цели. 

Научность – при разработке концепции должны быть соблюдены принципы научного познания. 
Перспективность – предложенная концепция должна быть направлена на перспективу, отвечать потребностям современных 

условий хозяйствования и быть актуальной не только в нынешних условиях, но и в будущем. 
Альтернативность - при построении концепции механизма управления финансовым потенциалом субъекта хозяйствования  следует 

обеспечивать альтернативность других направлений достижения и сохранения предприятием конкурентоспособности и как следствие – 
устойчивого функционирования. 

Оптимальность – число элементов системы должно быть оптимальным. В нашем случае, элементы системы управления 
финансовым потенциалом субъекта хозяйствования, управление которыми направлено на достижение и сохранение 
конкурентоспособности, это совокупность  трех основных комплексов методов: 
 

• методов управления финансовыми ресурсами предприятия; 
• методов управления взаимодействия предприятия с внешней и внутренней средой; 
• методов управления финансового равновесия предприятия. 
Каждый из указанных комплексов методов состоит из совокупности конкретных инструментов, и способов управления 

финансовым потенциалом предприятия. 
С позиции данного исследования считаем целесообразным использование конкурентоспособности предприятия в качестве критерия 

эффективности управления финансовым потенциалом субъекта хозяйствования. 
Для того, чтобы использовать конкурентоспособность предприятия как критерий эффективности системы управления финансовым 

потенциалом, необходимо указать основные методы оценки конкурентоспособности предприятия. 
Установлено, что комплексный подход к оценке конкурентоспособности предприятия реализуется при помощи метода 

интегральной оценки, содержащего два элемента: критерий, характеризующий степень удовлетворения потребностей потребителя, и 
критерий эффективности производства. Преимуществом этого метода является простота расчета и возможность однозначной 
интерпретации результатов, а основной недостаток заключается в неполной характеристике деятельности предприятия. 

Важной составляющей анализа конкурентоспособности при управлении финансовым потенциалом предприятия является изучение 
адаптивности и инновационности предприятия. При этом менеджмент предприятия фактически приводит к выбору уровней развития 
адаптивности и инновационности и осуществлению выбора соотношения по критерию конкурентоспособности. 

Как показали проведенные исследования, представляется целесообразным к интегральной оценке конкурентных преимуществ 
применять системный, комплексный и нормативный подходы. 

Так, с позиции системного подхода при интегральной оценке конкурентных преимуществ предприятия как системы следует 
отдельно оценивать факторы внешнего окружения и внутренней структуры системы. 

При использовании комплексного подхода при оценке конкурентных преимуществ предприятия следует учитывать технические 
(технический уровень производства и выпускаемой продукции и т. п.), правовые (стабильность демократических преобразований, 
системность и обоснованность законодательных актов по различным направлениям права, рыночные (потенциал рынка, сила 
конкуренции, открытость, маркетинг и т. д.),  научные (глубина анализа экономических законов и закономерностей, законов организации, 
широта и глубина применения научных подходов, современных методов), экономические (рентабельность, устойчивость, финансовые 
инструменты, обеспеченность ресурсами и т. д.), психологические и другие аспекты обеспечения конкурентоспособности, а также их 
взаимовлияния. 

Как правило, качественные методы оценки конкурентоспособности имеют низкий уровень математической формализации, 
отличаются трудоемкостью реализации и прерывистостью оценки. Они не дают возможности использовать оценку 
конкурентоспособности при анализе и определении направления укрепления конкурентных позиций предприятия. Отсутствие 
эффективных методов оценки, которые позволяют количественно описать конкурентное положение предприятия, затрудняет процесс 
использования этой важной характеристики при принятии решений в процессе управления предприятием. 

Следовательно, методики оценки конкурентоспособности преимущественно носят не описательный, а экономический, 
количественный характер. Показатель конкурентоспособности отображает самые существенные итоги деятельности и будущие 
возможности всех служб и подразделений предприятия, а также его способность реагировать на изменения факторов внешней среды. 

На данный момент наиболее распространенным методами в западных странах (где конкурентоспособности уделяется 
наибольшее внимание) являются методы оценки конкурентоспособности в соответствии с рыночной долей и индекс Херфиндла-
Хершмана [11, c.127]. Руководствуясь долей рынка, довольно проблематично разработать стратегию повышения конкурентоспособности 
предприятия. Она позволяет лишь объективно зарегистрировать те или иные изменения в конкурентной позиции, но не позволяет 
рассмотреть причины таких изменений, тем более разработать меры реагирования. Кроме того, данный показатель не отображает всех 
требований, которые выдвигаются к оценке разными группами пользователей. 

Более полную оценку конкурентоспособности предприятия позволяют получить методы, которые базируются на теории 
эффективной конкуренции. В соответствии с этой теорией более конкурентоспособными являются те предприятия, где лучше всего 
организованы производство и сбыт продукции, эффективное управление финансами.  

На основании вышесказанного с позиции данного исследования представляется целесообразным для оценки 
конкурентоспособности пользоваться не одним конкретным методом, а системой показателей, позволяющих определить, 
конкурентоспособно ли предприятие в целом, что позволит качественно оценить эффективность системы управления финансовым 
потенциалом субъекта хозяйствования. Для определения является ли функционирование предприятия устойчивым, считаем 
целесообразным изучение системы основных показателей его деятельности (в первую очередь рентабельности, ликвидности, 
самостоятельности) и тенденции их изменения. Если динамика показателей относительно стабильна и нет тенденции к снижению основных 
показателей (в том числе и конкурентоспособности), то цель управления финансовым потенциалом предприятия достигнута. 

Таким образом, в работе осуществлена постановка и решение актуальной задачи разработки концепции механизма управления 
финансовым потенциалом предприятия, эффективность которого во многом зависит от того, насколько данный механизм будет 
соответствовать реализуемым в процессе экономической реформы целям и задачам повышения инвестиционной активности 
хозяйствующих субъектов и действенности государственного регулирования в этой сфере, что свидетельствует о необходимости 
дальнейшего исследования. 
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РЕЗЮМЕ 
У статті розглянута сутність фінансового потенціалу підприємства, розроблена концепція управління фінансовим потенціалом з позиції 
системного підходу. 
Ключові слова:  фінансовий потенціал підприємства, системний підхід, управління потенціалом 
РЕЗЮМЕ 
В статье исследована сущность финансового потенциала предприятия, разработана концепция управления финансовым потенциалом с 
позиции системного подхода. 
Ключевые слова:  финансовый потенциал предприятия, системный подход, управление потенциалом 
SUMMARY 
In the article propose the essence of financial potential of enterprise, designed concept of management by financial potential of enterprise from positions of 
system approach. 
Keywords: financial potential of the enterprise, the system approach, management in potential 
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МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕНННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ  
НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ КРАЇН ЄС 

 
Матюх С.А., к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету ⋅  

 
Постановка проблеми. Багатоаспектна економічна природа оплати праці, з одного боку, складає об'єктивну основу її регулювання 

в умовах перехідної економіки, з іншого боку – реалізується законодавчо закріпленою системою організації оплати праці. Від того, 
наскільки адекватно і повно організаційно-правові форми і принципи оплати праці відбивають особливості її економічного змісту залежать 
ступінь реалізації функцій заробітної плати, ефективність регулювання оплати праці, результативність державної соціальної політики в 
цілому. Особливе місце в системі організації оплати праці займають акти міжнародного права, пов'язані з працею і її оплатою. Їх вплив на 
національну систему організації оплати праці подвійний. По-перше, відповідно до Конституції України, міжнародні конвенції про працю, 
ратифіковані Верховною Радою України, є частиною її національного трудового законодавства, основою державно-нормативних методів 
регулювання оплати праці в Україні. По-друге, нератифіковані акти міжнародного трудового права впливають на національну систему 
організації оплати праці тим, що демонструють варіанти рішення ряду загальних для багатьох країн проблем регулювання суспільних 
відносин, пов'язаних із працею і її винагородою. На сучасному етапі розвитку економіки України постає необхідність наукового 
обґрунтування процесів реформування оплати праці. При цьому для такого дослідження корисно висвітлення досвіду економічно 
розвинутих країн Європейського Союзу щодо ступеня урахування показників конкурентоспроможності робочої сили в процесі формування 
заробітної плати. Характерною особливістю економіки країн ЄС є їх надзвичайний динамізм. Блискавичний розвиток інформаційних 
технологій, переорієнтація корпоративної культури на зниження витрат, збільшення гнучкості ринку робочої сили, попри прогнози про 
гальмування економіки внаслідок інфляції, дозволили підвищити темп зростання ВВП. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем організації заробітної плати, визначення її сутності в умовах 
формування ринкових відносин здійснюють такі вітчизняні вчені-економісти: Д.П. Богиня, А.М. Колот, Г.Т. Куліков, І.Ф. Ломанов, О.А. 
Турецький та інші. Наукові роботи цих економістів містять пропозиції щодо реформування системи оплати праці. Вчені інших країн також 
приділяють велику увагу дослідженню зазначених питань. Серед вчених високорозвинутих країн вагомий внесок у розробку проблем 
регулювання заробітної плати здійснили Ж.Б.Сей, А.Маршалл, Дж.М.Кейнс, П.Самуельсон, К.Р.Макконелл та інші. Через те, особливого 
значення набуває вивчення зарубіжного досвіду, проведення аналізу стану оплати праці на вітчизняних підприємствах і пошук шляхів її 
удосконалення в контексті загальних проблем розвитку економіки на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях з використанням досвіду 
країн ЄС. 

Виділення невирішеної проблеми. Реформування оплати праці важливе не саме по собі, а лише в тому випадку, коли це буде 
сприяти стійкому економічному розвитку національної економіки та вирішенню соціальних проблем суспільства. З цього випливає, що 
удосконалення системи оплати праці варто розглядати як одне з напрямів виходу економіки Україні із кризового стану. Мета реформування 
складається із створення механізму регулювання оплати праці, який адекватно відповідає сформованим економічним умовам. При цьому 
заробітна плата повинна стати основним стимулом для підвищення продуктивності праці, що в свою чергу підвищить ефективність 
виробництва на рівні національної економіки. Вважаємо, що подібні зусилля повинні бути спрямовані на створення ефективного механізму 
регулювання оплати праці на всіх рівнях управління. 

Мета наукової статті. Метою даного наукового дослідження є вивчення досвіду країн ЄС і  визначення напрямів реформування 
оплати праці на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях соціально-трудових відносин в Україні. 

Результати дослідження. Критерієм ефективності даного механізму має бути ступінь виконання заробітною платою своїх 
основних функцій: відтворювальної, стимулюючої, розподільної, соціальної, інфляційної, глобально-оптимізаційної оцінки і відповідності 
затрат результатам праці. Зрозуміло, що жодна з названих функцій заробітної плати повною мірою у нашій державі не функціонує. 
Розробка заходів щодо реалізації перерахованих напрямів має проходити на різних управлінських рівнях: державному; регіональному; 
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місцевого самоврядування; підприємства. При цьому необхідною умовою є трансформація загальної мети на всі перераховані управлінські 
рівні, що забезпечить комплексність рішення проблем і від взаємозв’язку рішення різнорівневих соціально-економічних завдань буде 
залежати, в цілому, успіх реформи заробітної плати. Створення нормальних умов для життєдіяльності населення України, є головною 
метою реформування економіки, у тому числі й заробітної плати. Зрозуміло, що під нормальними умовами мається на увазі відповідність 
соціальних показників встановлених державою до соціальних норм та стандартів, наприклад, країн ЄС. Для досягнення поставленої мети 
необхідно вирішити комплекс соціально-економічних завдань. При цьому кризовий стан економіки вимагає поетапного вирішення цих 
завдань. Для розробки комплексу стратегічних і, пов’язаних з ними, оперативних завдань необхідно, насамперед, визначитися з методами 
регулювання оплати праці в існуючих умовах. Створення такого механізму складається із напрямів, які зображені на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Напрями створення ефективного механізму оплати праці в Україні 

Всі методи можна умовно поділити на дві групи: ринкові й неринкові (адміністративні). Як відомо, до неринкових відносяться 
методи державного регулювання, до ринкових – ринкове саморегулювання й система соціального партнерства. На думку автора, на даному 
етапі реформування економіки необхідне поєднання неринкових і ринкових методів. Причому пріоритет у цьому співвідношенні має 
належати державним (неринковим) методам регулювання [1].  

Усі перераховані методи взаємозалежні й від ступеня комплексності їхнього використання залежить ефективність реалізації 
представлених заходів щодо реформування оплати праці. Узагальнення отриманих принципів дозволило приступити до створення 
концептуального або узагальненого механізму управління системою оплати праці в Україні, виходячи з досвіду країн ЄС. Дана модель 
механізму представлена на рисунку 2. Вона являє собою систему, що поєднує п’ять основних блоків (підприємство, ринок праці, державне 
регулювання, профспілковий рух, науку про працю).  
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Рис. 2. Механізм удосконалення системи оплати праці в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС 

 
Блоки, у свою чергу, складаються з елементів, що характеризують їхній вплив на механізм оплати праці. Усі блоки мають розвинуті 

взаємозв’язки один з одним. Вищеописані елементи діють повною мірою не на кожному підприємстві, тому що мова йде лише про загальну 
зведену систему. Але саме з цих елементів складається найбільш ефективна взаємодія. Крім того, у різних системах ці елементи можуть мати різне 
значення, формувати різну структуру. Отже, концептуальний механізм системи управління оплатою праці може мати в різних країнах особливості і 
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специфічний характер. У цілому дана система може бути оптимізаційною тільки у випадку наявності всіх блоків і елементів, що діють повною 
мірою. Відсутність якого-небудь блоку або елемента, або їхній ослаблений стан може привести до неефективного функціонування всього механізму 
реформування системи оплати праці в Україні. 

Перший етап реформування на макроекономічному рівні повинен складатися із системи заходів, спрямованих на створення 
економічної основи підвищення заробітної плати. Досягнення цієї мети забезпечить вирішення комплексу завдань спрямованих на: 
ліквідацію заборгованості із оплати праці; підвищення рівня продуктивності праці; стабілізацію економіки. Досягнення вказаної мети й 
вирішення перерахованих завдань визначають здійснення наступних заходів: 

– обмеження зростання заробітної плати без випереджаючого зростання продуктивності праці; 
– встановлення співвідношення між темпами росту продуктивності праці й середньої заробітної плати за принципом 

випереджального росту першої; 
– проведення інвестиційної політики, спрямованої на вирівнювання регіональних і галузевих рівнів оплати праці; 
– здійснення заходів адресної соціальної допомоги бідним; 
– удосконалення механізму бюджетно-фінансових відносин; 
– зміна умов регулювання розмірів дотацій і трансфертів регіонам. 
Перераховані заходи на першому етапі реформування заробітної плати повинні бути спрямовані на активізацію стимулюючої 

функції оплати праці.  
Другий етап реформування оплати праці на регіональному рівні повинен бути спрямований на відновлення заробітною платою 

відтворювальної функції. Отже, мета цього етапу - підвищення рівня оплати праці у всіх секторах економіки. На цьому етапі встановлення 
співвідношень у рості оплати й продуктивності праці, як державного регулятора, варто скасувати. Для досягнення поставленої мети 
необхідно вирішити наступні завдання: 

– проводити індексацію мінімального розміру оплати праці при інфляції, яка перевищує поріг статистичної похибки 
(наприклад, у 4 %); 

– здійснювати у встановлений термін поступове підвищення розміру мінімальної заробітної плати; 
– за допомогою державної інвестиційної політики забезпечувати вирівнювання міжрегіональних і міжгалузевих темпів 

зростання оплати праці; 
– підвищувати дієвість соціального партнерства.  
Мета третього етапу - досягнення мінімальною оплатою праці рівня прожиткового мінімуму працездатного населення. У цьому 

випадку мінімальна заробітна плата буде виконувати роль соціального нормативу, що дозволить перейти на новий соціальний стандарт, 
апробований у країнах ЄС, - мінімальну годинну оплату праці. На цьому етапі соціальне партнерство має повною мірою виконувати свої 
функції, а роль державного регулювання необхідно звести до встановлення гарантій в оплаті праці. 

Регіони, як нижча сфера соціально-трудових відносин, безпосередньо підпорядковуються політиці держави, яка спрямована на 
вдосконалення організації праці. При цьому, регіональне управління виступає провідником загальноукраїнських інтересів регулювання 
оплати праці з урахуванням специфіки регіону. Варто виділити три аспекти регіонального управління, відповідно до яких і варто 
розробляти систему заходів щодо вдосконалення організації оплати праці на цьому рівні. До названих аспектів можна віднести: взаємини 
регіонального та обласного рівнів, взаємини регіону й місцевого самоврядування, власне регіональне управління. 

У взаєминах між регіонами та областями при реформуванні оплати праці всі напрями регіонального рівня повинні 
трансформуватися на область. З огляду не це - ціль реформування оплати праці на першому етапі полягає у створенні економічних умов 
росту заробітної плати на рівні області. Досягнення цієї мети обумовлено вирішенням групи завдань: 

– ліквідація заборгованості по оплаті праці у всіх секторах економіки області; 
– підвищення продуктивності праці; 
– поступове припинення спаду виробництва товарів (послуг) і перехід у стадію стабілізації економіки . 
Для вирішення відповідного кола завдань необхідно здійснити систему заходів, які включають: 
– встановлення коефіцієнтів співвідношення між темпами зростання продуктивності праці й середньої заробітної плати 

диференційовано по галузях економіки регіону на основі державного нормативного коефіцієнта; 
– реалізацію державних напрямів обмеження зростання оплати праці; 
– розробку й реалізацію інвестиційних регіональних програм, спрямованих на вирівнювання галузевих рівнів оплати праці на 

території регіону; 
– розробку й реалізацію регіональної програми адресної соціальної допомоги незаможним громадянам; 
– удосконалення механізму формування обласного бюджету. Реалізація названих заходів має враховувати регіональну сферу 

інтересів і відповідальності. Важливо підкреслити, що хоча ці інтереси тільки частина мотиваційних факторів, вони є основою 
життєдіяльності, оскільки реалізуються на конкретній території в специфічних для неї умовах. Регіональні інтереси це, насамперед, потреба 
в стабільному характері виробництва, відтворенні трудових ресурсів. Відповідно до цього, державна політика в області реформування 
оплати праці не суперечить інтересам регіону, а навпаки - представляє їх. Не вдаючись у сутність бюджетних відносин, варто виділити ще 
одне найважливіше завдання управління на регіональному рівні - завдання перерозподілу доходів між адміністративно-територіальними 
одиницями з метою вирівнювання рівня оплати праці. Ціль другого етапу реформування оплати праці на регіональному рівні, полягає у 
підвищенні рівня оплати праці у всіх секторах економіки регіону.  

Реалізація завдань третього етапу реформування оплати праці на рівні регіону спрямована на підвищення мінімальної заробітної 
плати до мінімального споживчого бюджету працездатного населення даної території. Роль регіонального керування складається в 
створенні умов для рішення цих завдань. При цьому варто підкреслити, що велике значення при цьому повинна відігравати інноваційна 
політика регіону. У зв’язку з цим, у сферу управління повинна входити область діяльності, яка пов’язана із створенням і реалізацією 
стратегічного курсу вдосконалювання організації оплати праці, з яким пов’язані створення нових організаційних структур і перехід на 
наукомісткі технології, що використовують місцеві ресурси. 

На наш погляд, схема обґрунтування стратегії регіону по вдосконаленню організації оплати праці повинна мати такий вигляд: 
аналіз економічних і соціальних процесів для виявлення можливості підвищення рівня оплати праці; обґрунтування стратегії росту оплати 
праці в регіоні; розробка концепції й вибір методів державного й ринкового регулювання оплати праці; прогноз рівня оплати праці з 
урахуванням зміни фінансових ресурсів регіону. Проблема регулювання оплати праці на рівні місцевого самоврядування не зводиться 
тільки до пошуку оптимальних форм і методів взаємодії регіональних і муніципальних органів за даними питаннями. Важливим моментом 
є визначення функцій адміністрацій регіонів і міст обласного підпорядкування для досягнення цілей і вирішення завдань регіону в цілому. 
Для реалізації переваг механізму конкуренції при встановленні ринкової ставки заробітної плати органи місцевого самоврядування повинні 
подбати про розвиток ринку праці, забезпечити працівників і роботодавців всебічною інформацією про існуючі вакансії. Необхідна також 
періодична публікація даних про рівні тарифних ставок і окладів, надтарифних виплат за професійно-кваліфікаційними групами 
працівників у районі, місті, області. 

Реалізація третього етапу реформування оплати праці на рівні району, міста повинна підвищити державні гарантії в області оплати 
праці, забезпечити основу для розширеного відтворення робочої сили, створити передумови неухильного росту оплати праці. Конкретна 
мета даного етапу - підвищення мінімальної заробітної плати до рівня мінімального споживчого бюджету. Подальша стратегія 
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адміністрацій районів, міст - створення за допомогою проведеної соціально-економічної політики умов безперервного росту оплати праці 
на даній території. 

Логіка досліджень вимагає розгляду проблем реформування оплати праці не тільки на державному та регіональному рівнях, але й 
на рівні підприємства. Роботу відносно вдосконалення стимулювання праці на підприємстві необхідно здійснювати відповідно до обраної 
стратегії розвитку. Під стратегією розвитку підприємства варто мати на увазі вибір довгострокових напрямів соціального та економічного 
його розвитку. Головне завдання при цьому складається у визначенні пріоритетів подальшого розвитку, ретельному запровадженні 
комплексу заходів [4]. 

Так, стратегічною метою підприємства має стати підвищення тарифної ставки 1-го розряду або заробітної плати самих низькооплачуваних 
працівників до рівня прожиткового мінімуму. У цьому напрямку на підприємстві необхідно поетапно реалізувати два інших напрями: створення 
економічних умов для зростання заробітної плати, ліквідація заборгованості працівникам по оплаті праці; створення передумов для неухильного 
зростання заробітної плати . 

На першому етапі перетворень у якості пріоритетних варто визнати вирішення економічних завдань, що припускають збільшення 
прибутку підприємства, як джерела власних коштів, що направляються на техніко-технологічний розвиток підприємства. На 
підприємствах, де є заборгованість по заробітній платі, необхідно в першу чергу ліквідувати цю проблему. При цьому не слід підвищувати 
рівень поточної заробітної плати, необхідно строго дотримуватися принципу випереджального зростання продуктивності праці у 
порівнянні зі зростанням заробітної плати й виконувати співвідношення між цими показниками, рекомендоване державою. Міри подібного 
роду будуть сприяти створенню економічної основи росту заробітної плати. У комплекс конкретних заходів повинно входити 
вдосконалювання видів, форм і систем оплати праці, для підвищення їхньої стимулюючої функції.  

Другий етап удосконалення оплати праці припускає введення механізму корегування оплати праці за кінцевими результатами 
господарської діяльності підприємства. Цей етап припускає застосування мотиваційних моделей, що створюють високу матеріальну 
зацікавленість у результатах праці. Цей етап повинен створити передумови для неухильного росту рівня оплати праці працівників 
підприємств. 

Третій етап припускає вирівнювання рівнів мінімальної заробітної плати й мінімального споживчого бюджету. Тільки в цьому 
випадку можна буде забезпечувати підвищення рівня життя з урахуванням специфіки кожного регіону.  

Висновки та пропозиції. Отже, не можна забувати про те, що зростання заробітної плати може бути реально забезпечене тільки 
зростанням продуктивності праці. Причому ця обставина має враховуватися при прийнятті рішень на всіх управлінських рівнях. У 
компетенції центральних органів влади перебуває створення законодавчої бази, що дозволяє чітко регулювати зростання оплати праці в 
різних секторах економіки на період, необхідний для виходу країни із кризового стану. Аналіз досвіду країн ЄС, вивчення їх особливостей, 
конкретних інструментів регулювання допоміг побудувати механізм удосконалення системи оплати праці в Україні, що відповідає вимогам 
ринкової економіки, до реалізації якого необхідно приступити за всіма блоками та на всіх рівнях. Таким чином, ефективна система 
організації оплати праці може стати одним з факторів успішного розвитку економіки України. Вона повинна інтегрувати в собі добре 
продумані й неухильно використовувані форми й методи підвищення трудової активності персоналу. Вирішення цієї проблеми припускає 
тривалий цикл перетворень. Нами представлені перші три етапи, як першочергові, наступні перетворення повинні базуватися на аналізі 
сформованої соціально-економічної ситуації в країні.  
 
РЕЗЮМЕ  
Стаття присвячена питанням формування концептуальних засад удосконалення оплати праці в Україні на основі використання досвіду 
країн Європейського Союзу.  Удосконалено концептуальний механізм управління системою оплати праці в Україні на основі досвіду країн 
ЄС. Запропоновано комплекс заходів щодо реформування оплати праці в Україні на рівні держави, регіону та підприємства з урахуванням 
досвіду країн ЄС. 
Ключові слова: оплата праці, система оплати праці, досвід країн ЄС 
РЕЗЮМЕ  
Статья посвящена вопросам формирования направлений совершенствования оплаты труда в Украине на основе использования опыта стран 
Европейского Союза. Усовершенствован концептуальный механизм управления системой оплаты труда в Украине на основе опыта стран 
ЕС. Создан комплекс мероприятий по реформированию оплаты труда в Украине на уровне государства, регионов и предприятий с учетом 
опыта стран ЕС. 
Ключевые слова: оплата труда, система оплаты труда, опыт стран ЕС 
 SUMMARY 
Article is devoted of the questions of forming by conceptual principles of improvement of labour payment in Ukraine on the basis of experience’s 
wage of EU countries. The conceptual mechanism of the labour payment system management in Ukraine is improved. The set of actions towards the 
reform of labour payment in Ukraine on the state level, on the regions level and enterprise level is offered. The schemes of total spendings influence 
on the level of labour payment are worked out. 
Keywords:  payment, payment system, experience of the EU countries 
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РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗОВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА БАЛАНСА 
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Постановка проблемы.  
В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания определенного 

круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. Чтобы обеспечить выживаемость 
предприятия в настоящее время, необходимо уметь реально оценить финансовое состояние как своего предприятия, так и существующих 
потенциальных конкурентов. Финансовое состояние – важнейшая характеристика эффективности экономической деятельности предприятия. 
Она определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические 
интересы самого предприятия и его партнеров в финансовом и производственном отношении. Однако, одного умения реально оценивать 
финансовое состояние недостаточно для успешного функционирования предприятие и достижения им поставленной цели. Необходимым 
условием успешного развития производственного потенциала предприятия является разработка проектов и прогнозов его развития в условиях 
недостаточного количества и качества информации, а также нестабильности экономической среды. В условиях развития рыночных отношений, 
корпоратизации предприятий, развития фондового рынка актуальными становятся показатели финансового состояния предприятия и их 
оценка. Информация о финансовом состоянии предприятия представляет значительный интерес для поставщиков, зарубежных инвесторов, 
работников налоговой службы, страховых компаний, органов государственного управления и статистики. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что любому отечественному предприятию приходится осуществлять свою 
деятельность в условиях нестабильной транзитивной экономической среды. В связи с этим реальная и своевременная оценка собственного 
финансового состояния и финансового состояния партнера по бизнесу имеет большое практическое значение. 

Анализ последних исследований и публикаций.  
Значительный вклад в разработку вопросов теории и практики оценки финансового положения предприятия отечественной 

экономической системы внесли известные зарубежные ученые: Альтман, Бернстайн Л.А., Ван Хорн Дж.К., Норкотт Д., Энтони Рис и др. Среди 
ученых стран СНГ это: Блатов Н.А., Палий В.Ф., Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Фатхутдинов И.Т., Рубин Ю.Б., Ковалев В.В., Крейнина М.Н. и 
др. Среди работ ученых Украины особо следует выделить труды Бланка И.А., Егорова П.В., Кононенко О., Костырко Р.А., Лысенко Ю.Г., 
Ионина Е.Е., Терещенко О.О. 

Выделение нерешенных проблем. 
Выработка собственной, сугубо отечественной, концепции практического применения методики финансовой диагностики позволит не 

просто сократить переходной период в нашей экономике, но и определит качество вхождения отечественных производителей в мир 
цивилизованных экономических отношений. 

Целью работы является изучение методологии формирования показателей бухгалтерского баланса и их использования для оценки 
финансового положения предприятия, отраженного в отчетности на момент ее составления, а также прогнозирование возможностей будущего 
потенциала этого предприятия. 

Предметом исследования явилась система показателей, характеризующих финансовое положение предприятия. Методами исследования 
были балансовое обобщение, системный анализ, метод коэффициентов, графический метод, метод группировок, сравнения. 

Результаты исследования. 
На базе трудов перечисленных ученых-экономистов в работе выполнено обобщение и адаптация методики оценки финансового состояния 

на примере управления процессом стабилизации, развития и повышения эффективности производственной деятельности предприятия, 
относящегося к такой важной отрасли региона как металлургическая. ОАО «Авдеевский коксохимический завод» (АКХЗ) является частным 
предприятием по производству коксохимической продукции. Завод, в основном, производит металлургический кокс, который составляет около 
70% всей валовой продукции. Современное  коксохимическое  предприятие  характеризуется  сложностью  взаимосвязанных экономических, 
производственных, технологических и других процессов. Работа предприятия основана на четком взаимодействии всех структурных 
подразделений предприятия, которые работают по единому строго регламентированному графику. Финансовая устойчивость предприятия 
высокая, а его деятельность приносит прибыль. 

Одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия — стабильность его деятельности с позиции долгосрочной 
перспективы, которая связана с общей финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от партнеров по бизнесу. В процессе 
функционирования любое предприятие стремится сохранить баланс между внутренними возможностями и внешними силами с целью 
стабилизации своей финансовой устойчивости.  

Общее понятие устойчивости предприятия — это состояние его равновесия, которое предполагает своевременность и экономичность 
адаптации к изменениям среды функционирования при сохранении основных законов развития, таких как целенаправленность, динамизм, 
адаптационность и управляемость [3].  

Главным компонентом общей устойчивости предприятия является финансовая устойчивость, характеризующаяся состоянием 
финансовых ресурсов, их распределением, использованием и обеспечивающая развитие организации на основе роста прибыли и капитала при 
сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. На финансовую устойчивость предприятия 
влияют различные факторы. Она тесно связана с долгосрочной платежеспособностью предприятия. Способность предприятия своевременно 
производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить непредвиденные потрясения и поддерживать 
свою платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. Если 
платежеспособность — это внешнее проявление финансового состояния предприятия, то финансовая устойчивость — внутренняя его сторона, 
отражающая сбалансированность денежных и товарных потоков, доходов и расходов, средств и источников их формирования. Финансовая 
устойчивость является отражением стабильного превышения доходов над расходами. Устойчивое финансовое состояние достигается при 
достаточности собственного капитала, хорошем качестве активов, достаточном уровне рентабельности, ликвидности, стабильных доходах и 
широких возможностях привлечения заемных средств. Определение границ финансово-экономической устойчивости предприятия относится к 
числу наиболее важных экономических проблем. Недостаточность финансовой устойчивости может привести предприятие к 
неплатежеспособности. Избыточная финансовая устойчивость препятствует развитию предприятия, отягощая его затраты излишними запасами 
и резервами, вызывая замедление оборота капитала и снижение эффективности воспроизводства. Финансовая устойчивость должна 
соответствовать такому оптимальному состоянию и движению финансовых ресурсов, которое одновременно удовлетворяет требованиям рынка 
и способствует эффективному развитию предприятия. 

Единого общепризнанного подхода к решению задачи количественной оценки финансовой устойчивости и построению соответствующих 
алгоритмов оценки нет [4]. В отношении способов решения этой задачи сложилось два основных подхода: оценка финансовой устойчивости, 
основанная на данных об источниках финансирования или на анализе взаимосвязей актива и пассива баланса. Коэффициенты, рассчитанные по 
данным пассива баланса, являются основными в этом блоке анализа. Но характеристика финансовой устойчивости с помощью таких 
показателей будет не полной. Важно знать не только то, откуда привлечены средства, но и куда они вложены, какова их структура и 
эффективность использования. Поэтому, оценку финансовой устойчивости предприятия выполним при помощи коэффициентов из обеих 
групп. 
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В ходе анализа финансовой устойчивости конкретного предприятия ОАО «Авдеевский коксохимический завод» оценим оптимальность 
соотношения собственного и заемного капитала предприятия. Данные показатели можно разделить на два блока: коэффициенты 
капитализации, коэффициенты покрытия. Расчеты представим в таблице 1. (рис.1). Данный анализ изменения коэффициентов финансовой 
устойчивости свидетельствует о стабильном положении предприятия и о его независимости от внешних источников финансирования. 

Таблица 1 
Оценка показателей финансовой устойчивости ОАО «АКХЗ» в динамике 

Год №
п/
п 

Показатели Экономическая 
сущность 

Выражение 
показателя 

Алгоритм 
расчета 

Оптималь-
ное значе-

ние 2005 2006 2007 2008 

Рекомен-
дуемое 
значение 

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ КАПИТАЛИЗАЦИИ 

1 

Коэффициент 
финансовой 

автономии (не-
зависимости) 

Характеризует 
долю собственных 

средств 
предприятия 

(собственного 
капитала) в общей 
сумме средств, 

авансированных в 
его деятельность 

Отношение 
собственного 
капитала к 

всем источни-
кам средств 

[ф.1 стр. 
380]/[ф.1 
стр. 640] 

Равномер-
ное увели-
чение в 
динамике 

0,5540 0,6315 0,5622 0,4855 0,4855 

2 
Коэффициент 
финансовой 
зависимости 

Является обратным 
коэффициенту 
финансовой 

автономии (неза-
висимости) 

Отношение 
всех источни-
ков средств к 
собственному 
капиталу 

[ф.1 стр. 
640]/[ф.1 
стр. 380] 

Равномер-
ное умень-
шение пока-
зателя в 
динамике 

1,8051 1,5835 1,7789 2,0597 1,5835 

3 

Коэффициент 
финансового 
риска (фи-
нансового 
левериджа) 

Показывает со-
отношение при-

влеченных средств 
и собственного 

капитала 

Отношение 
привлеченных 
средств к соб-
ственному 
капиталу 

[ф.1 
стр.430+ф.1 
стр.480+ 

+ф.1 
стр.620+ф.1 
стр. 630]/ 
[ф.1 стр. 

380] 

Равномер-
ное умень-
шение пока-
зателя в 
динамике 

0,8051 0,5835 0,5099 1,0597 0,5099 

4 

Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала 

Показывает, какая 
часть собственного 

оборотного 
капитала находится 
в обороте, т.е. в той 
форме, которая 

позволяет свободно 
маневри-

роватьэтими 
средствами, а какая 
капитализирована 

Отношение 
собственного 
оборотного 
капитала к 
собственным 
источникам 
финансирова-

ния 

1)[ф.1 стр. 
380-ф.1 

стр.080]/[ф.
1 стр. 380];    
2)[(ф.1 стр 

260+ф.1 
стр.270)-

(ф.1 
стр.430+ф.1 
стр.480+ф.1 
стр.620+ф.1 
стр.630)]/[ф.
1 стр. 380] 

В динамике 
незначи-
тельное 

увеличение 

-0,4588 -0,3913 0,0427 0,0775 0,0775 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОКРЫТИЯ  

5 

Коэффициент 
структуры по-

крытия 
долгосрочных 
вложение 

Показывает, какая 
часть основных 
средств и прочих 
необоротных 

активов 
профинансирована 

внешними 
инвесторами 

Отношение 
долгосрочных 
обязательств к 
необоротным 

активам 

[ф.1 
стр.480]/[ф.
1 стр.080] 

Зависит от 
профиля 
деятельно-

сти 

0,3809 0,2052 0,3123 0,1250 0,1250 

6 

Коэффициент 
долгосрочного 
привлечения 
заемных 
средств 

Рост в динамике 
является негативной 
тенденцией, означая 
все усиливающуюся 
зависимость от 
внешних инве-

сторов 

Отношение 
долгосрочных 
обязательств к 
сумме собст-
венного капи-
тала и долго-
срочных обя-
зательств 

[ф.1 
стр.480]/[ф.

1 стр. 
380+ф.1 
стр.480] 

В динамике 
незначи-
тельное 

уменьшение 

0,3572 0,2221 0,2301 0,1034 0,1034 

7 

Коэффициент 
финансовой 

независимости 
капитализи-
рованных 
источников 

Доля собственного 
капитала должна 

быть достаточно ве-
лика (60%) или 
рентабельность 
собственного 

капитала не будет 
отвечать 

признанным 
оптимальным 
значениям 

Отношение 
собственного 
капитала к 
сумме собст-
венного капи-
тала и долго-
срочных 

обязательств 

[ф.1 
стр.380]/[ф.

1 стр. 
380+ф.1 
стр.480] 

В динамике 
незначи-
тельное 

увеличение 
(нижний 
предел 0,6) 

0,6428 0,7779 0,7699 0,8966 0,8966 
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Все расчеты иллюстрируются диаграммами, которые позволяют наглядно представить применение приема сравнения в 
динамике за ряд лет. Сразу же в каждой таблице представлено прогнозное значение анализируемого показателя. Аргументация в пользу 
каждого конкретного значения показателя будет приведена далее. 
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Рис. 1. Оценка показателей финансовой устойчивости ОАО «АКХЗ» в динамике   

 
Важным показателем, характеризующим финансовую устойчивость предприятия, является вид источников финансирования 

материальных оборотных средств. Для характеристики источников формирования материальных оборотных средств (запасов) используется 
несколько показателей, которые и характеризуют виды источников. При помощи этой методики [3, 4]  определяется трехкомпонентный 
показатель типа финансовой устойчивости предприятия. S(Ф)={1, если Ф>0;   0, если Ф<0. 

После проведения расчетов показателей по критерию финансовой устойчивости предприятие может быть отнесено к одному из 
четырех типов: абсолютная финансовая устойчивость (S={1,1,1}); нормальная финансовая устойчивость (S={0,1,1}); неустойчивое финансовое 
положение (S = {0,0,1}); кризисное финансовое состояние (S = {0,0,0}). Для удобства определения типа финансовой устойчивости представим 
рассчитанные показатели в таблице 2. 

Таблица 2. 
Сводная таблица показателей по типам финансовой устойчивости 

Тип финансовой устойчивости Показатели 
абсолютная устойчивость нормальная устойчивость неустойчивое состояние кризисное состояние 

Фс=Кс.об.-З Фс≥0 Фс<0 Фс<0 Фс<0 
Фт=Кс.об.-З Фт≥0 Фт≥0 Фт<0 Фт<0 
Фо=Кс.об.-З Фо≥0 Фо≥0 Фо≥0 Фо<0 
Определим тип финансовой устойчивости анализируемого предприятия: для этого рассчитаем необходимые показатели и результаты 

расчетов представим в таблице 3.  
 

Таблица 3. 
Классификация типа финансового состояния ОАО «АКХЗ» в динамике 

 
Показатели 2005 2006 2007 2008 

1. Общая величина запасов (3) 
З = ф.1 стр.100 + ф.1 стр.110 + ф.1 стр.120 + ф.1 стр.130 + ф.1 стр.140 177544 223028 263397 243220 

2. Наличие собственных оборотных средств (Кс.о6.) 
Кс.об.= IП-IА = ф.1 стр. 380 – ф.1 стр.080 = (IIА+IIIП) – (IIП+ 
IIIП+IVП+VП) =  (ф.1 стр 260+ф.1 стр.270)-(ф.1 стр.430+ф.1 
стр.480+ф.1 стр.620+ф.1 стр.630) 

-1339508 -1672708 177501 480355 

3. Величина функционирующего капитала (Кс.да.) 
Кс.дз.= Кс.об.+ IIIП= (ф.1 стр. 380 – ф.1 стр.080)+ ф.1 стр. 480 282701 -452095 1418952 1195076 

4. Общая величина источников (Ко) 
Ко.= Кс.дз. + Краткосрочные кредиты = ф.1 стр. 380 – ф.1 стр.080+ ф.1 стр. 480 + ф.1 
стр. 500 

282701 -452095 1418952 1195076 

5. Фс = Кс.о6.-3 -1517052 -1895736 14104 237135 
6. Фт = Кс.да.-3 105157 -675123 1155555 951856 
7. Ф° = Ко-3 105157 -675123 1155555 951856 
8. Трехкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости   
S=[S(±Фс), S(+Фт), S(±Ф°)] (0,1,1) (0,0,0) (1,1,1) (1,1,1) 

 
Предприятие финансово устойчиво. Более того, в 2007 и 2008 годах оно имеет абсолютный тип финансовой устойчивости. 

Считается, что такая ситуация на практике встречается достаточно редко. Особенно важно сохранить этот тип финансовой устойчивости 
предприятию в период сложной экономической  обстановки в регионе и стране. Положительным моментом в этой ситуации является то, что 
все запасы предприятия покрываются собственными оборотными средствами, т.е. завод не зависит от внешних кредиторов. Но ее также нельзя 
считать идеальной, поскольку это означает, что руководство предприятия не умеет, не считает нужным или не имеет возможности 
использовать внешние источники средств для основной деятельности. Использование заемных средств долгосрочного финансирования в 
хозяйственной деятельности предприятия  могло бы повысить рентабельность собственного капитала. Сумма средств, которая может быть 
привлечена предприятием без ухудшения его финансовой устойчивости, которая будет характеризоваться как нормальная, составляла в 2007 
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году – 1155555 тыс. грн., а в 2008 году – 951856 тыс. грн., т.е. руководство предприятия явно работает над повышением эффективности этого 
процесса. 

Финансовое состояние предприятия в краткосрочной перспективе оценивается показателями ликвидности и платежеспособности, 
характеризующими возможность своевременного и полного произведения расчетов по краткосрочным обязательствам перед контрагентами. 
Под платежеспособностью предприятия понимается наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов в количестве, достаточном 
для расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения. Ликвидность баланса определяется как степень покрытия 
обязательств организации ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. Анализ ликвидности 
баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания 
ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания таких 
сроков.  

В работе выполнен анализ баланса ОАО «АКХЗ» по степени ликвидности за 2005 – 2008 годы и результаты расчетов 
свидетельствуют о том, что баланс завода по степени ликвидности далек от абсолютно ликвидного (табл. 4), но анализ, проводимый по 
предложенной схеме, считается приближенным [4]. Более детальным является анализ ликвидности с использованием финансовых 
коэффициентов, которые часто применяются на практике (табл.5).  

Таблица 4 
Анализ баланса ОАО «АКХЗ» по степени ликвидности в динамике 

Абсолютно ликвидный баланс 2005 2006 2007 2008 
Л1≥П1 < < < < 
Л2≥П2 > > > > 
Л3≥П3 < < < < 
Л4≤П4 > > < < 

Таблица 5 
Анализ коэффициентов ликвидности ОАО «АКХЗ» в динамике  

Год №
п/
п 

Показатели Экономическая 
сущность 

Выражение 
показателя 

Алгоритм 
расчета 

Оптималь
ное 

значение 2005 2006 2007 2008 

Рекоменд
уемое 

значение 

1 

Коэффициент 
общей 

(текущей) 
ликвидности 

Показывает, в 
какой степени 
имеющиеся 
оборотные 
активы 

достаточны для 
удовлетворения 

текущих 
обязательств 

Отношение 
всех 

оборотных 
активов ко 

всем текущим 
обязательствам 

[ф.1 стр.280-
ф.1.080]/[ф.1 
стр. 620+ф.1 
стр.430+ф.1. 
стр.630] 

1 – 2 0,9341 1,8456 1,7118 0,5525 1,8 

2 
Коэффициент 

срочной 
ликвидности 

Наиболее 
жесткий 

коэффициент, так 
как при его 
расчете не 
берется во 
внимание 
наименее 

ликвидная часть 
оборотных 
активов – 
медленно 

реализуемые 
активы 

Отношение 
суммы 

денежных 
средств, 
текущих 

финансовых 
инвестиций и 
дебиторской 
задолженности 

ко всем 
текущим 

обязательствам 

[ф.1 стр.260-
ф.1 100-ф.1 
стр. 110-ф.1 
стр.120-ф.1 
стр.250]/[ф.1 
стр. 620+ф.1 
стр.430+ф.1. 
стр.630] 

0,7 – 0,8 0,7780 0,5720 1,5809 0,3405 1,6 

3 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

В западной 
практике 

коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

рассчитывается 
редко 

Отношение 
суммы 

денежных 
средств и 
текущих 

финансовых 
инвестиций ко 
всем текущим 
обязательствам 

[ф.1 
стр.220+ф.1.23

0+ф.1 
стр.240]/[ф.1 
стр. 620+ф.1 
стр.430+ф.1. 
стр.630] 

0,2 – 0,35 0,3271 0,3739 0,2596 0,2375 0,3 

 
Далее проанализируем рентабельность деятельности предприятия, чтобы определиться окончательно с утверждением о его 

финансовой устойчивости. Рентабельность – показатель, характеризующий экономическую эффективность. Существует множество 
коэффициентов рентабельности, использование каждого из которых зависит от характера оценки эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Обычно выделяют три группы коэффициентов рентабельности: рентабельность капитала, рентабельность продаж, 
рентабельность производства. 

При факторном анализе коэффициентов рентабельности наиболее широкое распространение получила факторная модель фирмы 
«DuPont». В основу анализа заложена следующая детерминированная модель: RROE=Чистая прибыль/Собственный капитал = RNPM+ Ротд +Кзав = 
(Чистая прибыль/Чистая выручка от реализации)*(Чистая выручка от реализации/Всего активов)*(Всего источников средств/Собственный 
капитал) = (ф.2 стр.220/ф.2 стр. 035)*(ф.2 стр.035/ф.1 стр. 280 или 640)*(ф.1 стр. 280 или 640/ф.1 стр. 380), где Ротд— ресурсоотдача; RNPM— 
чистая рентабельность продаж; Кзав — коэффициент финансовой зависимости. Выполним факторный анализ рентабельности собственного 
капитала ОАО «Авдеевский коксохимический завод», использовав прием элиминирования. 
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Оценив влияние каждого из перечисленных факторов в динамике за период с 2005 по 2008 года включительно (табл.6), 

представим результаты расчетов в виде сводной табл. 7.  
Таблица 6 

Факторный анализ коэффициента рентабельности собственного капитала ОАО «АКХЗ» в динамике 
Фактически за год Фактически за год Название 

показателя и его 
условное обозначение 2005 2006 Откл. 

+,- 2007 2008 Откл. 
+,- года к 200

Чистая 
рентабельность продаж 

(RN P M )  
0,0655 0,0160 -

0,0495 0,0425 0,1040 0,0615 

Ресурсоотдача 
(Ротд) 

1,0971 0,4832 -
0,6139 0,6589 0,6055 -

0,0534 0,49
Коэффициент 

финансовой зависимости 
(Кзав) 

1,8051 1,5835 -
0,2216 1,7789 2,0597 0,2808 

Рентабельность 
собственного капитала 

(RR O E ) 
0,1297 0,0122 -

0,1175 
-

0,0498 0,1297 0,1795 

Таблица 7 
Сводная таблица результатов факторного анализа рентабельности собственного капитала ОАО «АКХЗ» в динамике 

Размер влияния фактора 
Название показателя 2006 2007 2008 Рекомендуемое значение 

Чистая рентабельность продаж -0,0980 -0,0447 0,1717 0,1717 
Ресурсоотдача -0,0177 -0,0118 -0,1102 0 
Коэффициент финансовой зависимости -0,0018 -0,0055 0,1180 0,1180 
Рентабельность собственного капитала -0,1175 -0,0620 0,1795 0,1795 

 
Основным выводом по данному разделу анализа может быть только констатация факта о постоянном недостаточно рациональном 

использовании всех видов ресурсов предприятия, что сразу же превращает констатацию факта в одно из направлений повышения 
эффективности его деятельности.  

В результате проделанного исследования определены те количественные значения коэффициентов, которые для данного предприятия 
в краткосрочной перспективе являются если и не оптимальными, то хотя бы реальными и рекомендуемыми, как ориентировочные на 
следующий за отчетным период. Решающее влияние на выбор оптимального значения коэффициента оказали следующие факторы: период, 
явившийся наиболее результативным для завода – это 2008 год из четырех проанализированных периодов и уже имеющиеся рекомендации 
отечественных и зарубежных ученых – экономистов [1,2,4,11]. Рекомендуемые значения коэффициентов представлены в тех же таблицах, в 
которых выполнен анализ их динамики, что позволяет повысить наглядность соотнесения достигнутого уровня финансовой устойчивости 
предприятия, послужившего базой для принятия решения и прогнозируемого.  

За основу для проведения анализа финансового состояния ОАО «АКХЗ» был взят «Анализ финансовой отчетности» авторов 
Кононенко О. и Махонько О. [4], пособие для проведения всестороннего финансового анализа, предназначенное для отечественного 
специалиста, являющегося пользователем и потребителем экономической информации, содержащейся в финансовой отчетности. Издание 
выдержало испытанием временем и в 2008 году оно уже сопровождается иллюстрацией возможностей финансового анализа в условиях 
повсеместной компьютеризации названных работ, проведение которых по требованию нуждающегося в них предприятия уже можно отнести к 
сфере услуг. Диск с программой анализа,  освещенной в публикации информативен, очень недорого стоит и позволяет не только 
популяризировать предлагаемую информацию, но и получить некоторый экономический эффект от ее оперативного использования. 
Публикация содержит необходимые приложения: таблицы с алгоритмом расчета финансовых показателей; Положение о порядке 
осуществления анализа финансового состояния предприятий, подлежащих приватизации, утвержденное приказом МФУ, ФГИУ от 26.01.01 г. 
№49/121; Методические рекомендации по организации и проведению балансовых комиссий на предприятиях, относящихся к сфере управления 
и в подотраслях Министерства транспорта Украины, утвержденное приказом Минтранса Украины от 28.0303 г. №249; Методические 
рекомендации по выявлению признаков неплатежеспособности предприятия и признаков действий по сокрытию банкротства, фиктивного 
банкротства или доведения до банкротства, утвержденные приказом Минэкономики Украины от 19.01.06 г. №14, а также критическую 
характеристику перечисленных документов. Уточним некоторые моменты. Все формулы для расчета коэффициентов, содержащие показатели 
прибыли, себестоимости и выручки от реализации [4; стр.65, 72] должны при расчетах всегда использоваться в контексте только со 
среднегодовыми значениями сопутствующих им показателей: собственного капитала, общей суммы активов или других исследуемых 
показателей, как это и сделано при анализе коэффициентов оборачиваемости активов, или дебиторской/кредиторской задолженностей [4; стр. 
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76 – 79, 81] или, если данное утверждение общеизвестно [5,6,7,8], несомненно, это так и есть, то нужно подчеркнуть важность однообразия 
представления формул на протяжении всего текста. 

В этой же работе очень своевременно дана оценка результатов диагностики банкротства, полученных с использованием коэффициента 
Бивера [4; стр.98 – 99] и модели Альтмана [5; стр.100] для отечественных промышленных предприятий. 

Несмотря на неоднозначною оценку зарубежных методик прогнозирования банкротства отечественными учеными [3,4], выполним 
необходимые расчеты для коэффициента Бивера, моделей Альтмана, Спрингейта и Тафлера по данным отчетности конкретного украинского 
промышленного предприятия ОАО «АКХЗ» в динамике, а результаты представим в виде следующей таблицы 8.  

Таблица 8 
Диагностика банкротства ОАО «Авдеевский коксохимический завод» в динамике 

Фактически за год Название показателя Рекомендуемое 
значение 2005 2006 2007 2008 

Коэффициент Бивера 0,17 – 0,4 0,200 0,021 х 0,130 
Модель Тафлера >0,3 0,951 0,301 0,381 0,421 
Модель Альтмана 3 и выше 2,528 1,953 1,458 1,985 

Модель Спрингейта >0,862 0,676 -
0,067 0,295 1,107 

Трехкомпонентный 
показатель типа финансовой 
устойчивости 

0;1;1 или 1;1;1 0;1;1 0;0;0 1;1;1 1;1;1 

 
Если предположить, что в данном конкретном случае речь пойдет не о научной работе, а о конкретном предприятии ОАО «Авдеевский 

коксохимический завод», то как правильно и оперативно должен принять решение грамотный специалист? Какое дать заключение о 
вероятности банкротства, если еще учесть те выводы о финансовой устойчивости предприятия, которые были сделаны по результатам анализа 
трехкомпонентного показателя финансовой устойчивости? Результаты Z-счета Альтмана говорят о высокой вероятности банкротства 
предприятия. Результаты Z-счета по модели Спрингейта приводят к выводу о финансовой устойчивости предприятия в 2008 году, которая, 
кстати, возникла на фоне общего неблагополучия в экономике страны.  

Данные приведенной выше табл. 9 наглядно иллюстрируют необходимость разработки и утверждения собственной методики диагностики 
банкротства украинского, а не западного, предприятия, работающего сегодня, а не в прошлом веке.   

Переходный период реформирования всей экономики Украины может быть любым как по продолжительности протекающего процесса, 
так и по качественному характеру данного процесса, поэтому роль финансового анализа в механизме управления экономическими системами 
региона обусловлена критическим положением потенциала отечественной экономики. В условиях рыночной экономики повышается степень 
заинтересованности предприятия в дополнительных источниках финансирования его деятельности. Поиск их ведется на рынке капиталов 
путем привлечения потенциальных инвесторов и кредиторов, информированием их о привлекательности результатов своей финансово- 
хозяйственной деятельности, т.е с помощью публикации своей финансовой отчетности. Другим распространенным инструментом рекламы 
собственного благополучия является система формальных     критериев     эффективности     финансовой деятельности предприятия. 

В ходе проведения финансового анализа деятельности ОАО «Авдеевского коксохимического завода» удалось установить следующее: 
предприятие финансово устойчивое, прибыльное (рентабельное), платежеспособное, хотя некоторые периоды его деятельности 
характеризуются неудовлетворительными значениями финансовых показателей. Финансовая отчетность предприятия отражает реальное 
состояние его имущества и результатов деятельности. Финансовый анализ деятельности конкретного предприятия, позволил сделать не только 
определенные вывод по исследуемому предприятию, но и следующим образом охарактеризовать действующую ныне методику.  

Процесс стандартизации отечественной методики финансового анализа перешел в стадию завершения. Практикующая и научная 
общественность хорошо ознакомилась с достижениями ученых развитых стран, сформировала свое собственное видение проблемы и перечень 
нерешенных вопросов, а также практическую ценность как констатирующей, так и прогнозной части методики оценки финансового состояния 
предприятия. 

В период тотальной унификации систем бухгалтерского учета и аудита в Украине незавершенным остается процесс стандартизации 
процедур финансового анализа. В ходе этого процесса необходимо завершить следующие этапы работ: законодательно оформить обязательные 
и тематические процедуры анализа; сделать этот анализ обязательным и доступным в смысле получения информации по отраслям и периодам, 
а это, в свою очередь, позволит разработать оптимальные (прогнозные) значения исследуемых коэффициентов по отраслям. 

Для более полной реализации возможностей отечественного промышленного потенциала необходимо создание отечественной методики 
финансового анализа с обязательным утверждением ее на законодательном уровне; целесообразно создание государственной финансово-
аналитической структуры, которая будет заниматься продолжением совершенствования проделанной работы в области стандартизации 
национальной системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в контексте с унификацией процедур финансового анализа в условиях 
их глобализации. Финансовые термины должны быть четко обозначены, формулы их расчета однозначно определены в рамках действующей 
финансовой отчетности, должно быть принято однотипное и наглядное представление рассчитываемых показателей в форме таблиц, 
содержащих оптимальные, допустимые, критические и опасные отраслевые значения показателей для каждого отдельного временного периода 
работы предприятия. 

Естественно, что при разработке национальных стандартных и тематических процедур финансового анализа должен быть принят во 
внимание международный опыт его проведения и стандартизации, но с учетом так называемой «национальной» специфики, которая все равно 
проявляется в развитии экономики каждой отдельно взятой страны даже в условия неуклонного развития процесса глобализации как в 
бухгалтерском учете, так и в экономике страны. 

Стандартизация аналитических процедур в контексте с теми же процессами в бухгалтерском учете, аудите и отчетности сделает 
экономику страны прозрачной, более доступной для однозначного восприятия и понимания, а, следовательно, и более привлекательной в плане 
инвестирования. 

Долгосрочной стратегической перспективой развития национальной экономики Украины является ее интеграция в мировое 
экономическое пространство. Украина уже стала членом многих международных экономических организаций, которые сотрудничают с нашей 
страной с целью обмена опытом именно в сфере стандартизации финансового анализа. 

Регулирование финансового состояния по результатам анализа осуществляется в известной мере лишь косвенно, путем рекомендаций и 
консультаций, выработанных бухгалтером, аналитиком или квалифицированным аудитором. Принятие управленческих решений, как 
руководителями собственного предприятия, так и партнерами по бизнесу на основе использования совокупности показателей, рассчитанных за 
ряд лет по данным бухгалтерского баланса и другим формам финансовой отчетности, позволит сделать исследуемый процесс прогнозируемым 
и обоснованным. 
 
РЕЗЮМЕ 
У роботі досліджено роль і тенденції розвитку виробничого потенціалу підприємства, визначено чинники, що впливають на якісні 
параметри об'єкта, що досліджується. Отримані результати дозволили зробити висновок про те, що для внесення позитивних змін в систему 
виробничо-фінансової діяльності металургійних підприємств, що склалася, необхідне застосування оперативної і комплексної адаптивної 
системи фінансових критеріїв в управлінні виробничим потенціалом, орієнтованих на вітчизняні досягнення конкретної галузі у певний 
період. 
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РЕЗЮМЕ 
В работе исследована роль и тенденции развития производственного потенциала предприятия, определены факторы, которые влияют на 
качественные параметры объекта, который исследуется. Полученные результаты разрешили сделать вывод о том, что для внесения 
положительных изменений в систему производственно-финансовой деятельности металлургических предприятий, которая сложилась, 
необходимое применение оперативной и комплексной адаптивной системы финансовых критериев в управлении производственным 
потенциалом, ориентированных на отечественные достижения конкретной области в определенный период. 
Ключевые слова: производственный потенциал предприятия, металлургические предприятия,  производственный потенциал 
SUMMARY 
In the work the role and tendencies of production potential development are analysed, factors, influencing on qualitative parameters of researched 
object, are determined. Efficiency of management system implementation is characterized. Gained results allow to make a conclusion this is 
necessary to use operative and complex adaptive system of financial criteria. For an optimization of management system of productive potential in 
black metallurgy on regional level conception of productive potential management is developed. 
Keywords: industrial potential of the enterprise,  metallurgical enterprises, industrial potential 
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НАЛОГИ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ТЕНДЕНЦИИ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Наумова М. Н., к.э.н., доцент (ДонНУ) 
Морозова А. И.   ⋅  
 

Постановка проблемы. Важной задачей Украины на пути выхода из финансового, экономического, социального кризиса является 
достижение структурной сбалансированности экономики и стабилизация экономического развития, совершенствование законодательной 
базы, гармонизация отношений различных социальных слоёв населения. Одним из ключевых вопросов данного процесса является 
несовершенство налоговой системы Украины, которая обеспечивает государство финансовыми ресурсами для выполнения возложенных на 
него функций и задач. 

Налоговый механизм, как финансовый инструмент государственного регулирования экономических процессов, является одной из 
составляющих экономического развития страны. В ходе возникшего финансово-экономического кризиса вопросы налогообложения 
приобретают ещё более актуальный характер. Государство в данной ситуации должно проводить грамотную политику в сфере 
налогообложения, заключающуюся в оптимизации налогового бремени для большинства экономических субъектов  и вместе с тем не 
снижающую объёмы поступлений в бюджет страны. 

Анализ последних исследований. Проблемы налоговой системы проявляются в отсутствии налогового кодекса, противоречащих 
законах и нормативно-правовых актах, неэффективной организации налогового процесса, не способствующих экономической активности 
населения страны. Поэтому вопросами налогообложения и налоговой системы Украины занимаются многие современные украинские 
учёные, в частности: В. Андрущенко, О. Василик, О. Данилов, В. Вишневский, А. Соколовская, В. Федосов, Л. Тарангул и другие. 

Цели и задачи статьи. В статье характеризуется порядок налогообложения физических лиц, более детально рассматривается 
налог с дохода физических лиц (НДФЛ) как один из источников формирования дохода бюджета, главные недостатки в данной сфере 
налоговой системы и пути выхода из сложившейся кризисной ситуации в построении механизма налогообложения физических лиц. 

Изложение основного материала. В первую очередь, следует остановиться на определении сущности понятия налога. Налог – это 
обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый органами государственной власти различных уровней с организаций и 
физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. [1] Практически во всех 
странах мира налогообложение физических лиц осуществляется двумя видами налогов: это социальные и страховые платежи, которые 
начисляются на заработную плату и подоходный налог.  

На предприятии заработная плата является объектом и основной составляющей для обложения социальными взносами и 
удержания налога с доходов физических лиц.  

В Законе Украины «О налоге с доходов физических лиц» данный налог определяется как «плата физического лица за услуги, 
которые предоставляются ей территориальной общиной, на территории которой такое физическое лицо имеет налоговый адрес или 
расположено лицо, которое удерживает этот налог».[1] Объект налогообложения доходов в виде заработной платы определяется как 
начисленная  сумма зарплаты, уменьшенная на сумму взносов в Пенсионный фонд и фонды социального страхования, которые взимаются 
за счёт дохода наёмного лица. Сумма взносов  в страховые фонды в части удержания определяется исходя из общей суммы начисленной 
зарплаты (то есть до удержания НДФЛ или других удержаний по оплате труда). Таким образом, все отчисления из заработной платы 
сотрудника составляют: 

 Налог с дохода физических лиц – 15%; 
 Пенсионный фонд – 2%; 
 Фонд социального страхования по временной потери трудоспособности – сумма дохода ниже прожиточного минимума, 

установленного для трудоспособного лица -  0,5%, выше прожиточного минимума - 1%; 
 Фонд социального страхования на случай безработицы – 0,6%; 
Помимо непосредственного налогообложения заработной платы работников также отдельно облагается налогом фонд заработной 

платы, в частности:  
 Пенсионный фонд – 33,2%; 
 Фонд социального страхования по временной потери трудоспособности – 1,4%; 
 Фонд социального страхования на случай безработицы – 1,6% 
 Фонд социального страхования от несчастного случая на производстве – страховой тариф определяется в соответствии с 

классификацией отраслей экономики и видов работ по профессиональному риску производства. 
                                                           
© Наумова М.Н., Морозова А.И., 2010 
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Таким образом, заработная плата работника предприятия облагается как бы в двойном размере, сначала облагается общий фонд 
заработной платы предприятия, а затем непосредственно сама заработная плата сотрудника. Не удивительно, что при существующей 
системе налогообложения доходов физических лиц и отчислений в различные социальные фонды, страна страдает от огромных размеров 
тенезации реальных доходов населения, выдачи заработной платы в «конвертах». Предприятию, которое находится под грузом целого ряда 
иных налогов, представляется более выгодным скрывать истинные суммы заработной платы работников. В этом, определённо, 
заинтересованы и сами работники, ведь таким образом сохраняется часть выплачиваемой им заработной платы. В зарубежных странах 
налогообложение граждан построено таким образом, что после уплаты всех налогов работник имеет в своём распоряжении достаточно 
средств для финансирования своих расходов. 

Наряду с такими налогами как налог на прибыль предприятий, налог на добавленную стоимость, акцизный сбор налог с доходов 
физических лиц является одним из важнейших источников пополнения доходов бюджета государства. Так, в развитых странах объём 
налогов с физических лиц в начале ΧΧI века приблизительно в 5-6 раз превысил поступления от юридических лиц. [2] 

Любые налоги в своей сущности выполняют две важнейшие функции – это фискальная и регулирующая. Фискальная функция 
проявляется в том, что налоги являются одним из важнейших источников наполнения денежными средствами государственного, местных 
бюджетов. Регулирующая проявляется в косвенном влиянии налогов на деятельность экономических субъектов.  

Фискальная функция налога на доход физических лиц является доминирующей, поскольку в структуре всех налоговых 
поступлений в местные бюджеты его доля за последние годы растёт и составляет около 1/3. В то время как налоги, взимаемые с  
юридических лиц, в последнее время всё больше приобретают регулирующий характер. Это, в первую очередь, проявляется в столь важном 
для предприятий вопросе как накопление денежных средств для обновления производства, внедрения новой техники и технологии. 

Следует однако отметить, что в экономически развитых странах в фискальной функции налогов с доходов физических лиц 
возросла социальная направленность. Она, в первую очередь, проявляется в социальной справедливости, которые требует «обеспечения 
социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения путём внедрения экономически обоснованных необлагаемых минимумов 
доходов граждан и использования дифференцированного и прогрессивного налогообложения граждан, которые получают высокие и 
чрезмерно высокие доходы». [3] 

Таблица  1 
Ставки налога на доходы физических лиц в отдельных странах мира  
Страна Ставка налога с доходов 

физических лиц, % 
ВВП на душу 

населения за 2008 г. (долл.США) 
Индекс 

человеческого развития 
Австрия 10-50 49696 0,955 
Бельгия 25-57 47609 0,953 
Великобритания 20-40 43544 0,947 
Германия 25,9-53 44363 0,947 
Ирландия 27-48 61314 0,965 
Испания 30-56 36061 0,955 
Италия 10-51 38640 0,951 
Голландия 6,35-60 52699 0,964 
Франция 12-54 44675 0,961 
Швейцария 11,5 65200 0,96 
Швеция 30-50 52035 0,963 
Япония 10,5 38578 0,96 
Австралия 20-47 48253 0,97 
Новая Зеландия 24-33 29879 0,95 
США 15-39,5 45230 0,956 
Украина 15 9012 0,796 

 
Следует немного остановиться на процессе формирования и становления налогообложения доходов физических лиц в Украине. В 

90-х годах использовалась регрессивно-прогрессивная шкала ставок налогов. В 1993 году была введена новая методика исчисления налога 
на основе совокупного годового дохода, а уже в 1994 году была внедрена новая шкала ставок налогов на доходы физических лиц, 
граничная ставка в которой составляла 50%, в 1995 году граничная ставка был уменьшена до 40%. С января 2004 года была введена единая 
ставка налога на доход физических лиц на уровне 13%. Это привело к уменьшению налоговых поступлений по сравнению с 2003 годом. В 
2005-2006 гг. увеличение налоговых поступлений было связано с ростом номинальных доходов населения. С 2007 года ставка налога с 
доходов физических лиц возросла до 15%. 

Одним из главных недостатков пропорциональной шкалы ставок налогообложения является ещё большая дифференциация 
населения по уровню дохода, поскольку доля налога в доходе, тех, кто больше зарабатывает, не так ощутима по сравнению с той же долей в 
доходах малообеспеченных семей. Следует также отметить, что некоторые ученые считают, что введение единого налога для всех граждан 
имеет положительный момент, который состоит в том, что предприятие уже не имеет смысла замалчивать о реальных размерах заработной 
платы работников и избегать налогообложения.[5] Однако, это является достаточно противоречивым достоинством, поскольку, только 
снижение общего фискального давления на фонд оплаты труда может привести к каким-то положительным сдвигам в решении данной 
проблемы.  

Следует обратить внимание на работу Скрипника А. [4], который в своей статье «Оценка налоговой нагрузки и детенизации фонда 
оплаты труда» на основе эконометрических моделей провёл исследование с целью установления оптимальной ставки налога с доходов 
физических лиц при одновременном решении проблемы детенезации фонда оплаты труда. Модель была составлена с учётом трех видов 
налогов: налог на прибыль предприятий, социальные платежи, налоги на доходы физических лиц. В соответствии с полученными данными 
«доля доходов, которая остаётся у предпринимателя после уплаты налогов, является положительной только для предприятий со 
значительным уровнем рентабельности и незначительной долей оплаты труда. Но фактическое положение большинства промышленных 
предприятий в Украине характеризуется незначительной рентабельностью и убыточностью». [4] Проведённые в статье расчёты 
показывают, что существующая система налогообложения вместе с отчислениями в социальные фонды не способствует развитию тех 
отраслей экономики, где используется квалифицированный труд. Именно поэтому возникает теневая форма оплаты труда. 

Безусловно, что процесс детенезации требует длительного времени, ведь он, не в последнюю очередь, обуславливается 
несовершенством институциональных рыночных преобразований, сложившимися стереотипами поведения экономических субъектов, 
чрезмерным налоговым давлением на производителя, значительной коррумпированностью общества. Многие учёные считают 
целесообразным введение единого социального налога, однако данному нововведению препятствует значительный дефицит бюджета 
Пенсионного фонда. 

В последние годы наметилась тенденция к увеличению поступлений от НДФЛ, за 2004-2008 года увеличение выросло в 2,65 раз. 
Часть налога с дохода физических лиц в общей сумме доходов Сводного бюджета Украины равнялась в 2007 году 21,6% (рисунок 1). Сам 
рост доли отчислений с дохода физических лиц является несомненно положительной тенденцией, однако эта доля мала по сравнению с 
аналогичной статьёй дохода бюджетов экономически развитых стран. Так, в США, Великобритании доля подоходного налога и различных 
социальных и страховых отчислений составляет около 60%. При росте доли налоговых поступлений от физических лиц в доходах бюджета 
растёт эффективность функционирования экономики, в то время как низкая доля собираемых налогов с физических лиц говорит о низком 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2010 

 303

уровне доходов населения, что ведёт к дополнительной налоговой нагрузке на юридические лица, а соответственно и к уменьшению 
возможностей предприятий к накоплению денежных средств для инвестирования в развитие производственных мощностей, обновление 
технологии и технического оборудования. 

На низкую эффективность фискальной функции НДФЛ влияет низкий уровень официальных доходов населения, недостаточная 
эффективность администрирования этого налога, существующая структура номинальных доходов населения, темпы инфляции. 
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Рис. 1 Динамика поступлений налогов с доходов физических лиц в 2005-2009 гг. 

 
Опыт экономически развитых стран показывает, что налог на доходы является важной составляющей в перераспределительных 

процессах, происходящих в стране. При этом важно достижение страной условий зрелой демократии с чётко определёнными условиями 
общественного договора, с высоким уровнем жизни и доходов населения. В то время как в Украине происходят обратные  процессы: 
благосостояние населения не растёт (а в условиях современного финансово-экономического кризиса со всеми вытекающими из него 
последствиями в виде массовой безработицы, снижения доходов, развития инфляционных процессов, вопрос роста уровня жизни в 
принципе остаётся спорным) вследствие мизерной заработной платы большей части населения и низкой налоговой культуры. 

Целесообразным является рассмотрение опыта экономически развитых стран в вопросах налогообложения физических лиц. 
Налоговые системы большинства экономически развитых стран мира прошли длительную историю развития и совершенствования, что в 
итоге привело к эффективной системе налогообложения, в том числе и физических лиц. 

Так, например, налог с доходов физических лиц в Великобритании дифференцируются в зависимости от размера годового дохода, 
ставки которого составляют от 20 до 40%.  

Не менее эффективный механизм налогообложения физических лиц присущ и Германии. Все граждане данной страны в 
зависимости от своих доходов делятся на классы, для которых определены различные ставки налогов на уровне от 19 до 53%.  

В Швеции также используется шкала ставок для доходов различных уровней. Кроме того, в данной стране используется два вида 
налога – муниципальный и национальный. Шведская налоговая культура, когда нередко плательщик перечисляет в казну больше половины 
своего дохода, является феноменальным явлением в мировой налоговой практике, в первую очередь это обусловлено общенациональной 
солидарностью и справедливостью в налогообложении различных слоёв населения страны. 

Справедливость в порядке налогообложения показывает и США. Здесь также действует прогрессивная шкала налогообложения 
доходов физических лиц. Плательщики налога делятся на четыре категории, которые облагаются различными ставками налогов в 
зависимости от годового уровня доходов. Уровень ставок колеблется от 15 до 39,6%. [3] 

На основе выше изложенного материала и выявленных основных проблем налоговой системы Украины в вопросах 
налогообложения доходов физических лиц можно выделить следующие пути трансформации механизма налогообложения: 

1. Введение прогрессивной шкалы налогообложения с доходов физических лиц с учётом опыта экономически развитых стран, 
использую различные факторы для дифференциации населения по уровню ставок (например, возраст, семейное положение, количество 
детей). 

2. Реформирование системы оплаты труда и рост уровня заработной платы граждан страны, что привело бы к увеличению 
налоговых поступлений и сглаживанию неравенства в уровне дохода среди различных слоёв населения. 

3. Усиление налогового контроля и повышения ответственности налогоплательщиков с использованием непрямых методов 
определения налоговых обязательств. Сущность данного способа состоит в том, что для получения информации о доходах не следует 
ограничиваться только отчётными и учётными источниками данных о налогоплательщиках. Целесообразным является также подготовка 
законопроекта «О непрямых методах определения объекта налогообложения» и в дальнейшем принятие соответствующего закона. 

4. Определение «граничного дохода», то есть минимального уровня заработной платы, из которого можно взимать налоги. 
5. Существует тесная взаимосвязь между налогообложением юридических и физических лиц и проявляется это в том, что снижение 

налоговой нагрузки на юридические лица при благоприятных рыночных условиях, развитой инфраструктуре, экономической стабильности 
вызывает интенсификацию инвестиционных процессов. Вложенные в развитие предприятия денежные средства ведут к внедрению новых 
технологий и новейшей технике, росту производительности, увеличению прибыли, всё это, в свою очередь, находит своё выражение в 
росте заработной платы сотрудников. Увеличение официальной заработной платы способствует увеличению объёма собираемых налогов с 
физических лиц, постоянному росту доли населения с более высокими доходами.  

Таким образом, можно утверждать, что порядок налогообложения населения требует немедленной трансформации с учётом опыта 
зарубежных стран в вопросах механизма, принципов, методики налогообложения. 

Вывод. Вопрос налогообложения доходов физических лиц и отчислений в социальные и страховые фонды наряду с 
реформированием оплаты труда является одним из актуальнейших вопросов социальной направленности в Украине. В ходе становления 
украинского государства неэффективно организованная система налогообложения привела к кризисным явлениям, проявившемся в 
неэффективном перераспределении финансовых ресурсов, появлению значительного по своим размерам теневого сектора, в том числе и в 
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сфере реальных доходов населения. Легализации заработной платы, в первую очередь, препятствует высокий уровень отчислений в 
социальные фонды, как с заработной платы отдельного работника, так и с фонда оплаты труда. 

Решение данной проблемы состоит в трансформации современной налоговой системы, её соответствии современным тенденциям в 
формировании доходов, создании определённых предпосылок для развития у граждан  налоговой культуры и использовании 
положительного опыта зарубежных стран в порядке налогообложения физических лиц. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті визначені головні недоліки механізму оподаткування фізичних осіб, розглянуто досвід розвинутих країн в розв’язанні цієї 
проблеми та висунуті пропозиції щодо удосконалення цієї сфери податкової системи. 
Ключові слова:  спадкування фізичних осіб, досвід розвинутих країн, розмір податку 
РЕЗЮМЕ 
В статье определенны основные недостатки механизма налогообложения физических лиц, рассмотрен опыт развитых стран в разрешении 
данной проблемы и выдвинуты предложения по основным направлениям совершенствования данной сферы налоговой системы. 
Ключевые слова:  наследование физических лиц, опыт развитых стран, размер налога 
SUMMARY  
There is determined main shortage of machinery of the tax collection from individuals, it is also considered the experience of developed country in 
resolving this problem and is put forward proposals on major directions of improving the scope of the tax system. 
Keywords: inheritance of physical persons, experience of the developed countries,   size of the tax 
 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 
1) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=889-15 
2) Современные тенденции в политике налогообложения юридических и физических лиц / Соколов М. // Экономика Украины – 
2009 - № 8 – с.30-41. 
3) Світовий досвід оподаткування доходів громадян і його використання в Україні / Катрук Н. // Схід – 2009 - №2 (93) – с. 11-15. 
4) Оценка налоговой нагрузки и детенизации фонда оплаты труда / А. Скрипник, Г. Гендер // Экономика Украины. - 2007. - №5. - С. 
17-25. 
5) Податок з доходів фізичних осіб у системі державних доходів / Демченко Т. М. // Регіональна економіка – 2007 - № 2 – с.270-276. 
6) Податок із доходів фізичних осіб у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів / Субботович Ю. Л. //Економіка АПК – 2009 
- № 4 – с.78-82. 
7) Податкові важелі формування фінансового потенціалу держави / Чуницька І. І. //Актуальні проблеми економіки – 2008 - № 9(87) 
-  с.197-206. 
8) Реформування податкової системи в умовах трансформації економіки України / Савка В. // Схід – 2009 - №2 (93) – с. 8-11. 
9) Застосування непрямих методів визначення об’єкта оподаткування з податку на доходи фізичних осіб – Мельник В. 
//Формування ринкових відносин в Україні – 2007 – Вип. 5(72) – с.106-109. 
10) Використання іноземного досвіду при оподаткуванні доходів фізичних осіб / Нікітішин А. О. //Формування ринкових відносин в 
Україні – 2007 – Вип. 6(73) – с.80-83. 

 

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ 
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         Постановка проблеми. В умовах міжнародної фінансової кризи країнам доводиться звертатися за допомогою до міжнародних 
фінансових організацій (МФО). Ресурси МФО, за умови їхнього ефективного використання є важливим джерелом ресурсного забезпечення 
реалізації пріоритетних проектів і завдань економічного й соціального розвитку, інструментом інституціональних перетворень і 
міжнародної інтеграції. Економічного розвитку досягають країни, здатні ефективно акумулювати й використовувати фінансові ресурси із 
збалансованим співвідношенням іноземного й національного капіталу. 

Аналіз останніх публікацій. Проблемі притоку іноземного капіталу в національну фінансову систему, у т.ч. України, приділяють 
увагу наступні економісти й практики: М.Хазін, Е.Снєжко, А.Яшина, С.Циганов, В.Салтинський, І.Аверін, В.Кашин та інші.  

Метою дослідження є аналіз діяльності МФО в умовах фінансової кризи, виявлення наслідків кредитування МФО, а також пошук 
шляхів подолання негативних наслідків. 

Основні результати дослідження. В 2008 р., коли світова економіка виявилася охопленою фінансовою кризою, МФО мобілізували 
зусилля для підтримки своїх держав-членів, збільшивши обсяг кредитування, використовуючи досвід роботи з іншими країнами для 
надання рекомендацій з заходів економічної політики, й проводячи реформи, покликані модернізувати їх діяльність, щоб забезпечити більш 
оперативне реагування на потреби держав-членів. 

За два кризових роки (2008-2009 рр.) як антикризова організація розглядався в першу чергу МВФ. Звичайно, в даній ситуації 
значну роль відіграє обсяг капіталу в розпорядженні МВФ. З 2008-2009 рр. обсяг капіталу МВФ збільшився в три рази, тепер він складає 
800 млрд. дол. США., в порівнянні з 131 млрд. дол. США у Світового банку станом на 2009 р. (рис.1)  

 
Рисунок 1 – Капітал, який перебуває у розпорядженні СБ і МВФ, млрд. дол. США [3] 

 
           В 2008 р. МВФ переглянув принципи кредитування, для того щоб вони більшою мірою відповідали потребам країн, і раціоналізував 
умови, пропоновані при наданні позик. Його зобов'язання по наданню позик досягли рекордного рівня в 160 млрд. дол. при різкому 
зростанні пільгового кредитування найбідніших країн світу. 

                                                           
© Озаріна О.В., Ширмук Е.С. , Кольцова Ю., 2010 
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 Нова основа кредитування МВФ тепер включає: подвоєння доступу держав-членів до ресурсів МВФ, нова гнучка кредитна лінія 
для країн, що демонструють добрі економічні результати. Реформа припускає відмову від «твердих» пропонованих умов відносно 
структурних перетворень, а також  новий упор на цілі, а не на конкретні міри [1]. 

В 2008 р. Виконавча рада  затвердила використання ресурсів Фонду на суму 65,8 млрд. СДР для 15 країн, у рамках своїх 
непільгових кредитних механізмів. Станом на 30 квітня 2009 р. підтримку по домовленостях фонду одержали 28 держав-членів із 
загальною сумою зобов'язань 1,8 млрд. СДР, у порівнянні з 25 державами-членами й 1,1 млрд. СДР на кінець 2008 р. В 2009 р. Виконавча 
рада затвердила першу домовленість на превентивній основі в рамках нової гнучкої кредитної лінії Фонду для Мексики (31,5 млрд. СДР), а 
на початку 2010 р. були затверджені зобов'язання про надання кредитів Польщі (13,7 млрд. СДР) і Колумбії (7 млрд. СДР) [2]. 

Діяльність Світового банку включає надання довгострокових інвестицій у сфери, що сприяють економічному росту. Це освіта, 
охорона здоров'я, пенсійна система, енергоефективність [4]. 

В умовах кризи (2008-2009 рр.) Світовий банк активізував свої зусилля, виділивши найбільшу за увесь час суму засобів у порядку 
фінансової допомоги - 59 млрд дол. США. Обсяг засобів, зарезервованих МБРР, збільшився майже в три рази до 33 млрд дол. США. 
Кредитування МАР також досягло рекордно високого рівня - 14 млрд дол. США. Обсяг фінансування в підтримку інфраструктури досяг 21 
млрд дол. США. Сума засобів, виділених у підтримку систем соціального забезпечення й інших програм соціального захисту населення, 
збільшена до 4,5 млрд дол. США [3]. 

 
 

Рисунок 2 – Розподіл кредитів МБРР и МАР за регіонами,%  [2]. 
 
Але якщо МБРР буде продовжувати кредитування в нинішньому обсязі, то до середини 2010 р. у нього виникнуть труднощі в плані 

наявності достатнього капіталу. Прибуток від основної діяльності значно зменшився  в порівнянні з 2006 р.,темп росту складає 32,87%, а 
непогашені позики залишилися приблизно на тому ж рівні:темп росту складає 102,61%, що не свідчить про фінансове поліпшення ситуації 
(табл 1) [2]. 

Таблиця 1 - Основні фінансові показники діяльності МБРР 2006-2009 р.р.[2] 
Показники діяльності МБРР 2006 2007 2008 2009 Темпи росту,% 
Прибуток  від основної діяльності 1740 1659 2271 572 32,87 
Непогашені позики 103004 97805 99050 105698 102,61 
Сукупні активи 212326 208030 233311 275420 129,71 
Сукупний власний капітал 36474 39926 41548 40037 109,76 

 
Державам, що отримують фінансові ресурси від МАР, загрожує істотний дефіцит фінансування, необхідного для покриття 

підданих ризику найважливіших державних витрат на охорону здоров'я, утворення, соціальну захист і інфраструктуру, становить порядку  
11,6 млрд. дол. (табл. 2). 

 Проблеми з фінансуванням і в цілому діяльність СБ під час кризи виявили найуразливіші місця в самій системи Групи СБ і  
підтвердили необхідність термінового її реформування.  СБ підвищує ставки за позиками, співробітничає з державами, щоб використати 
акції, куплені за національну валюту, вибірково збільшує участь на паях у своєму капіталі відповідно до розподілу голосів і підтримує 
тверду бюджетну дисципліну. У деяких випадках банк навіть підвищує ставки за позиками з більш тривалими строками погашення. Але 
все-таки єдиним виходом у сформованій ситуації є збільшення загального статутного капіталу.  

Таблиця 2 - Основні фінансові показники діяльності МАР 2006-2009 р.,млрд. дол. США [4]. 

Фінансові показники діяльності МАР 2006 2007 2008 2009 Темпи 
росту,% 

Непогашені кредити на цілі розвитку 127028 102457 113542 112894 88,7 
Сукупні джерела ресурсів на цілі розвитку 102871 110212 123619 127950 124,4 

   
       Завдяки кризі деякі держави нарощують бюджетні дефіцити.  Усього на боротьбу із кризою дев'ять найбільших економік  світу 
витратять  за  2008- 2011р.р. 3,4% річного ВВП, що підрахували ще в лютому економісти бюджетного департаменту МВФ. Це допомога 
реальному сектору, без обліку фінансового. Максимуму бюджетні стимули досягнуть 2009 р. - 1,6% ВВП і 2010 р. - 1,3% ВВП (в 2008 - 
0,6%) [4]. 
          Структура стимулюючих пакетів у найбільших країнах досить подібна, як підраховує МВФ. У середньому країни G20 витрачають на 
розвиток інфраструктури 0,7% ВВП (кумулятивно за три роки), на соцпрограми - 0,34%, на житлове будівництво - 0,06%, допомога і малим 
підприємствам - 0,02%, і стільки ж - на підтримку стратегічних секторів [3]. 
        На зростання державного боргу крім витрат на стимулювання економіки й підтримку фінансового сектора буде впливати скорочення  
бази оподаткування через зниження виробництва й торгівлі, падіння цін на цінні папери, нерухомість, а в країнах-експортерах - і через 
зниження цін на сировину. Значний удар нанесе зниження ціни нафти по її основних експортерах.  

Сполучивши вплив антикризових заходів і довгострокових тенденцій, експерти МВФ одержали, що в результаті кризи (за вісім 
років, з 2006 по 2014 р.) середній державний борг країн G20 виросте з 62,7% до 76,8% ВВП. При цьому в розвинених країнах державний 
борг збільшиться з 77,6% до 103,5% ВВП, а в країнах що розвиваються - зменшиться з 37,6% до 32% ВВП [4]. 

       
Рисунок 2-Динаміка державного боргу країн світу за прогнозами МВФ (2006-2014рр), % [4]. 
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З найбільшим бюджетним дефіцитом в 2009-2010 р., по оцінці МВФ, зштовхнуться США (9-12% ВВП), Великобританія й Індія (по 7-

8%), Японія (близько 7%), Іспанія (6%) і Франція (5-6%).  
Україна також належить до країн, що активно використовують кошти МФО для стабілізації внутрішнього ринку. Стан світової 

економічної кон’юнктури 2008-2010 рр. також став поштовхом для поглиблення такої співпраці. 
   Зміни, які відбулися в економічному середовищі України під впливом фінансової кризи зумовили необхідність концентрації ресурсів 

МФО, в першу чергу, на таких пріоритетах, як оздоровлення фінансового сектору та розвиток інфраструктури. 
   Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями розпочалося у червні 1992 року, з прийняттям Закону України 

№ 2402-ХІІ "Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної 
фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій" [15]. 
       На 1.01.2010 в Україні на стадії реалізації знаходиться 21 проект МФО на загальну суму – понад 3 млрд. дол. США. Очікується, що до 
кінця 2010 р. портфель діючих проектів МФО може збільшитись до 5 млрд. дол. США, передусім за рахунок збільшення фінансування 
сектору транспорту (до 34%) та енергетики (до 35%) [16]. 

    На сучасному етапі МВФ є головним партнером України з питань подолання світової фінансової кризи. Взаємодія України з МВФ базується 
на головній функції організації, а саме - наданні кредитів країнам, які мають проблеми з дефіцитом платіжного балансу, що дає можливість 
національним органам грошово-кредитного регулювання реструктуризувати власні міжнародні резерви, стабілізувати грошову одиницю, 
здійснювати виплати по імпорту та відновити стабільність на грошово-кредитному ринку 

    З початку відкриття кредитної  лінії stand-by в 2008 р. Україна отримала  від МВФ три транші на суму більше 11 млрд. дол. із запланованих 16,4 
млрд. дол. Четвертий транш на суму 3,8 млрд. не був отриманий, через порушення Україною статей Меморандуму про економічну й соціальну 
політику 

6 грудня 2007 р. Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила нову Стратегію партнерства з Україною на період 2008-2011 
рр. Стратегія визначає пріоритети діяльності Групи Світового банку в Україні, включаючи кредитування та інвестиції, надання аналітичних 
і консультаційних послуг і технічної допомоги. У рамках програми передбачається надання позик на загальну суму від 2 до 6 млрд. дол. 
США протягом чотирьох років.  
    Головною проблемою співробітництва з МФО є залежність держави від кредитора через зобов’язання щодо погашення заборгованності, 
яка призводить до збільшення державного боргу країни.  

 
Рисунок 3 - Обсяг зовнішнього боргу України протягом 2005-2010 рр., млн. дол. [10]. 

 
    Протягом 2005-2010 рр. спостерігається стале зростання обсягів державного боргу України, та збільшення в ньому частки коштів 
наданих МФО (рис. 3). 

Таблиця 3– Державний та гарантований борг України протягом 2005-2009 рр., млн. дол [15]. 

 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 Темпи приросту, 
% 

Загальна сума державного та гарантованого боргу 15474,56 15950,20 17573,21 24598,75 37759,89 244,0 
Державний борг 12504,04 13091,83 14117,67 16972,68 26502,71 212,0 
Зовнішній борг 8704,38 9803,18 10591,66 11171,83 15097,57 173,4 
Заборгованість за позиками, наданими МФО 2639,3 2538,5 2483,67 3189,09 8486,43 321,5 
Частка позик МФО у державному боргу України, 
% 21,11 19,39 17,59 18,79 32,02 - 

Гарантований борг 2970,52 2858,36 3455,53 7626,06 11257,17 379,0 
Зовнішній борг 2970,33 2852,17 3257,32 7366,2 9496,01 319,7 
Заборгованість за позиками, наданими МФО 1409,36 1010,98 665,09 5020,31 6441,08 457,0 
Частка позик МФО у гарантованому боргу 
України, % 47,44 35,37 19,25 65,83 57,22 - 

 
  Державний борг України протягом 2005-2009 рр. років збільшився на 244%. Частка позик МФО у державному боргу України 

збільшилася з 21,11% до 32,02%, у гарантованому – з 47,44% до 57,22%, що свідчить про збільшення ролі ресурсів МФО в підтримці 
економіки України та зниження ефективності використання внутрішніх коштів країни для стабілізації економічного становища [15].  

Таблиця 4 - Державний та гарантований державою борг України щодо МФО, млн одиниць [15]. 

31.01.2008 31.01.2009 31.01.2010 
Зміна 

структу-ри, 
%  

Дол. США Структу-ра, % Дол. США Структу-ра, % Дол. США Структу- ра, 
% Дол. США 

Загальна сума боргу 24598,75 100 37759 100 37686,69 100 - 
Державний борг 16972,68 69,00 26502 70,2 26512,67 70,3 1,3 
Заборгованість за позиками, 
наданими МФО 3189,09 12,96 8486 22,5 8403,22 22,3 9,34 

ЄБРР 265,8 10,8 342 0,9 334,05 0,89 -9,91 
Європейський Інвестиційний 
Банк - - 97 0,3 95,19 0,25 - 

МВФ - - 4899 13,0 4856,85 12,89 - 
Світовий Банк 2902,84 11,8 3147 8,3 3117,12 8,27 -3,53 
Гарантований борг 7626,06 31,00 11257 29,8 11174,01 29,65 -1,35 
Заборгованість за позиками, 
наданими МФО 5020,31 20,41 9496 25,1 6397,88 16,98 -3,43 
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ЄБРР 158,22 0,64 173 0,5 76,42 0,2 -0,44 
Європейський Інвестиційний 
Банк - - - - 175,86 0,47 - 

МВФ 4709,04 19,14 6074 16,1 6022,49 15,98 -3,16 
Світовий Банк 78,8 0,32 115 0,3 123,09 0,33 0,01 
           
         У 2010 р. найбільшим кредитором України є МВФ, його частка у державному борзі становить 12,89%, у гарантованому – 15,98%, 
частка Світового Банку – 8,27% та 0,33%. Порівняно з 2008 р. частка заборгованості України перед Світовим Банком в загальному обсязі 
державного боргу зменшилась на 3,53%, тоді як його грошова складова збільшилась на 214,28 млн. дол., а у гарантованому борзі на 1313,45 
млн. дол. Державний борг перед ЄБРР протягом 2008-2010 рр. збільшившився на 68,25 млн.дол., тоді як гарантований став менше на 81,8 
млн. дол. Загальна державна заборгованість України перед МФО за останні 2 роки збільшилась на 9539,99 млн. дол., а гарантована – на 
1377,57 млн. дол.. 

Протягом  2009  р. сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася на 59,18% в основному за рахунок 
отримання другого траншу позики МВФ (на 32,9%), отримання першої програмної позики Світового банку на реабілітацію фінансового 
сектора (на 2,9%) та зростання курсів іноземних валют до гривні (на 5,3%) [15]. 

Збільшення державного боргу призводить до зменшення рівня боргової безпеки. Боргова безпека - це такий рівень внутрішньої та 
зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування й ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень та 
оптимального співвідношення між ними, достатній для вирішення нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує втратою 
суверенітету і руйнуванням вітчизняної фінансової системи [11].  

Головним показником рівня боргової безпеки є відношення державного боргу країни до ВВП, згідно з МВФ він не повинен 
перевищувати 60%. 

 
Рисунок 4  – Відношення державного боргу України до ВВП протягом 2005-2010 рр. 
 
Значення показника співвідношення державного боргуі до ВВП свідчить про економічно безпечний розмір державного боргу і 

відповідає критеріям, визначеним Бюджетним кодексом України (критичний рівень показника не повинен перевищувати 60%).  Так, у 2005 
р. співвідношення державного боргу до ВВП зменшилося до 14,3%, у а у 2009 р. становило 32,9%. 

Сучасний період можна назвати періодом загрози втрати боргової безпеки. Україна знаходиться у ситуації значного зростання 
боргових зобов’язань, здатних в найближчому майбутньому істотно підвищити фінансові ризики й посилити депресивний тиск на всі 
економічні суб’єкти країни. Данний період характеризується економічною кризою, спричиненою політичною нестабільністю. Подальше 
позичання коштів Україною може призвести до втрати боргової безпеки. В економіці держави протягом 2008-2009 рр. відбувся ряд 
негативних явищ: падіння попиту на внутрішньому і зовнішньому ринках, що призвело до сповільнення темпів зростання вітчизняної 
економіки; стрімке звуження внутрішнього споживчого попиту через падіння доходів у населення і посилення девальваційних тенденцій; 
зростання цін через поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію, що призвело до зростання боргових зобов'язань [19].  

 
 Рисунок 5 – Обсяги погашення державного боргу України протягом 2010-2020 рр.  [17]. 
 

      Україні загрожує непомірне боргове навантаження протягом 2011-2013 р. (рис.5), коли виплати щодо відшкодування боргу МВФ 
будуть складати біля 5 млрд. дол., а поточні зобов’язання біля 2 млрд. дол., що дорівнює 20% доходів бюджету 2009 р. Беручі до уваги той 
факт, що 5 млрд. дол. кредиту МВФ замість кредитування економіки та підтримки реального сектору, були направленні на покриття 
дефіциту бюджету, що є порушенням Меморандуму про співпрацю з МВФ, зростання економічного рівня країни буде сповільнене [15]. 
       Для стабілізації економічного становища України необхідно використовувати політику, спрямовану на вирішення проблем 
заборгованності, що вrлючає [11, 12, 13, 15]:  

    1)    встановлення граничного обсягу надання державних гарантій на кожен бюджетний період, який не повинен підлягати 
кон’юнктурним змінам, а тому має бути включений до складу Бюджетного кодексу України; 
        2) інтенсивне розширення таких видів міжнародного кредиту, як інвестиційні кредити  Світового банку та ЄБРР. Доцільно активніше 
співпрацювати з ЄБРР з питань залучення кредитних коштів під конкретні інвестиційні проекти, що передбачають повну окупність, а з 
Світовим банком – з питань залучення коштів на структурні перетворення, інституціональні проекти, теоретичні дослідження; 

   3) удосконалення механізму отримання позик, залучення іноземних та вітчизняних аудиторських компаній для аналізу фінансового 
стану позичальника, впровадження методик оцінки кредитоспроможності позичальника;  

   4)  покращення системи менеджменту, створення своєчасно груп підготовки і впровадження проектів МФО; 
   5)  підвищення рівня боргової безпеки через:  
-  розробку і реалізацію дієвої політики державних запозичень (боргової політики України);  
- удосконалення законодавчого забезпечення формування внутрішньої та зовнішньої заборгованості;  
- реалізацію обгрунтованої стратегії  залучення позик в економіку України; 
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- спрямовування запозичених коштів переважно для фінансування інституціональних змін, розвиток базових галузей економіки та 
інфраструктури, запровадження новітніх технологій з метою забезпечення майбутнього зростання доходів;  

- переведення частини кредитної заборгованості у державні цінні папери;  
- проведення емісії довгострокових державних цінних паперів;  
- запровадження внутрішніх державних запозичень в іноземній валюті у населення на анонімній основі та у юридичних осіб через 

їх оформлення цінними паперами під гарантії НБУ;  
- створення організаційно-правових передумов застосування інструментів активного управління зовнішнім боргом;  
- сприяння розвитку ринку похідних інструментів від зовнішніх боргових зобов'язань;  
- виконання низки організаційних заходів щодо поліпшення формування, обліку, обслуговування та контролю державних 

запозичень;  
- створення якісного інформаційного забезпечення цього процесу;  

Висновки.  
1. Використання коштів МФО є невід’ємною складовою функціонування та розвитку економік більшості країн світу.  
2. Важливою умовою ефективного впровадження фінансових інструментів МФО та зменшення ризиків від їх використанняя є 

цільове спрямування наданих коштів.  
3. Позики МФО повинні використовуватися для стимулювання реального сектору економіки, розвиток якого є гарантією 

повернення наданих кредитів без значного боргового навантаження на економіку України.     
4. У період післякризового розвитку, коли стадію входження України в міжнародну фінансову систему можна вважати 

завершеною, потрібне вдосконалення механізмів співробітництва з МФО. Основою такого співробітництва мають бути національні 
економічні інтереси, потреби подальшої ринкової трансформації та соціальні пріоритети. 

5. Неохідно провести реформування інституцій України, які є відповідальними за систему державних запозичень у напрямі створення 
умов для посилення контролю, покращення менеджменту та застосування інструментів активного управління борговими зобов’язаннями. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті виділені основні шляхи підвищення ефективності реалізації допомоги міжнародних фінансових організацій в умовах фінансової 
кризи, проведено аналіз надання позик країнам світу, в т.ч Україні, виявлені проблеми викликані кредитуванням, а також виділені  шляхи їх 
вирішення.  
Ключові слова: світова фінансова криза, міжнародні фінансові організації, МВФ, ЄБРР, Світовий банк, зовнішній борг, боргове 
навантаження, боргова політика, кредитування, дефіцит бюджету. 
РЕЗЮМЕ 
В статье выделены основные пути повышения эффективности реализации помощи Международных финансовых организаций в условиях 
финансового кризиса, проведен анализ предоставления займов странам мира, в т.ч Украине, выявлены проблемы вызванные 
кредитованием, а также выделены  пути их решения. 
Ключевые слова: мировой финансовый кризис, международные финансовые организации, МВФ, ЕБРР, Всемирный банк, внешний долг, 
долговая нагрузка, долговая политика, кредитование, дефицит бюджета. 
SUMMARY  
The article highlights the main ways to improve an efficiency of international financial organizations in conditions of the financial crisis, analyzed the 
loans of different countries,  highlighted the problems of such lending, as well as provided solutions.   
Key words: global financial crisis, international financial institution, IMF, EBRD, WB, external debt, debt load, debt policy, crediting, budget deficit. 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду: //[ Електронний ресурс].  - Режим доступу: <http ://www.imf.org> 
2. Офіційний сайт Всесвітнього банку//[ Електронний ресурс]. ]. - Режим доступу: <http //:www.worldbank.org> 
3. Офіційний сайт Європейського банку реконструкції й розвитку: //[Електронний ресурс].– Режим доступу: <http ://www.ebr.com> 
4. Меняющийся МВФ - ответ на кризис [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http ://www.imf.org/eternal/np/exr/facts> 
5. Е.Снежко Блуждающий форвард//Инвестгазета.- 2009.-№19.- С. 14-17 
6. С.Циганов, А. Яшина Актуальні проблеми синдикування позик за участі міжнародних фінансових організацій//Вісник НБУ.-2009.- 
С.28-32 
7. Салтинський У.В Особливості організації кредитування національних економік Міжнародним валютним фондом//Фінанси України.-
2009 р.-№2.-З 60-65 
8. С.Циганов, А. Яшина Особливості формування ринку синдикованого кредитування в країнах з трансформаційною 
економікою//Фінанси України 2008.-№8.-С.11-19 
9. В. Кашин Цена антикризисных мер //[ Електронний ресурс]. – Режим <доступу:http :// www.opec.ru/docs> 
10. ЮНИАН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.unian.net/rus/news/news-285269.html >.  
11. Сборник статей по экономике Игоря Аверина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: < 
http://www.economics.kiev.ua/index.php?id=720&view=article>.  
12. Экономическая правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.economics.kiev.ua/index.php?id=720&view=article> 
13. Еженедельник2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: < http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/ru/publish/article/16723814>.  
14. Киевский телеграф [Електронний ресурс]. – Режим доступу: < http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/166484>.  
15. Рахункова палата України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ac-rada.gov.ua>.  
16. Міністерство економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://me.kmu.gov.ua>.  
17. НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: < http://bank.gov.ua/ >. 
 

ПЕРСПЕКТИВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СТИМУЛЮВАННЯ 
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 
Захарін С.В., к.е.н., с.н.с.,  докторант, Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, м.Київ⋅ 

 
Постановка проблеми, актуальність теми дослідження. Розвиток можливостей національної кредитної системи є основним 

напрямом підвищення ефективності функціонування фінансових ринків та наближення обсягів наявних ресурсів до потенціалу їх 
використання на реалізацію продуктивних інвестиційних та інноваційних проектів. Проте нині кредитна система України не націлена на 
вирішення завдань щодо забезпечення переходу економіки на інноваційну модель розвитку. Кредитний та інвестиційний ринки 
розвиваються без належного рівня взаємоузгодженості.  

В розвинутих країнах світу значна частина інвестиційних та інноваційних проектів фінансуються за рахунок кредитних ресурсів. 
Прискорене нагромадження ресурсів банківською системою України, що спостерігалося протягом 2000-2008 рр., створювало можливості 
для пожвавлення довгострокового кредитування суб’єктів корпоративного сектору (включаючи і кредитування проривних інвестиційних та 
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інноваційних проектів). Однак зависокі ризики довгострокового кредитування таких проектів із заздалегідь невідомим результатом, 
порівняно висока інфляція та загальна макроекономічна нестабільність разом зумовлюють надмірний (з точку зору товаровиробника) 
рівень реальної процентної ставки по кредитах. Можливості банківської системи у фінансовому забезпеченні нових видів економічної 
діяльності реалізуються нині недостатньо.  

Отже, стратегічний курс щодо перехіду економіки України на постіндустріальну модель розвитку потребує переорієнтації 
кредитних механізмів на обслуговування інвестиційних та інноваційних проектів у пріоритетних сферах економіки. Цим визначається 
актуальність дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальним питанням розвитку кредитної системи та посилення її спрямованості на 
вирішення проблем інвестиційного та інноваційного забезпечення національної економіки присвячується чимало наукових досліджень. З 
цього питання видано чимало фундаментальних праць [1-5], а також наукових розвідок у провідних фахових виданнях [6-11]. Не дивлячись 
на це, малодослідженими залишаються окремі питання державного регулювання розвитку кредитної системи в контексті стимулювання 
інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності. Мають бути проведені поглиблені дослідження з проблем розвитку банківської 
системи в контексті необхідності активізації кредитування інвестиційних та інноваційних проектів, з урахуванням негативних наслідків 
загострення економічної кризи, а також враховуючи потребу у стимулюванні економічного зростання.   

Мета роботи – викласти результати дослідження проблем і перспектив розвитку кредитної системи в контексті активізації 
інвестиційної та інноваційної діяльності.  

Виклад основного матеріалу.  Є підстави стверджувати, що в цілому в Україні фінансові ринки неефективно справляються з 
покладеними на них функціями забезпечення перерозподілу інвестиційних ресурсів між різними секторами економіки [1; 2; 3; 6]. Восени 
2008 р. фінансова нестабільність в Україні поставила під загрозу досягнення всіх останніх років – довіру до національної грошової одиниці, 
стійкість фінансових (перш за все банківського та фондового) ринків, нормальне функціонування системи фінансових посередників.  

Згідно даних Міністерства економіки України, обсяг виданих банками кредитів станом на 01.01.2009 досяг 734,0 млрд.грн., що на 
72% більше проти аналогічного показника станом на 01.01.2008; обсяг короткострокових кредитів станом на 01.01.2009 досяг 222,0 
млрд.грн., довгострокових – 512,0 млрд.грн [7, c. 124-125]. Може скластися враження, що структура кредитування української економіки є 
прийнятною, оскільки більшість виданих кредитів має довгостроковий (тобто, інвестиційний) характер. Насправді така оцінка була б 
передчасною, оскільки 85% виданих довгострокових кредитів спрямовано на реалізацію іпотечних проектів (придбання нерухомості, в 
тому числі квартир і будинків).  

Отже, більшість кредитів, спрямованих в реальну економіку, мають переважно короткостроковий характер і не беруть участі у 
активізації інвестиційної та інноваційної діяльності виробничої сфери. Майже не кредитуються проекти по створенню нових виробництв у 
галузях, що формують вищі технологічні уклади.  

При виробленні політики активізації кредитування інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки 
необхідно, перш за все, враховувати проблематику нарощування капіталізації банківської системи, її концентрації та інтеграції у світовий 
фінансовий простір [4].   

На сьогодні існуюча фінансово-кредитна система України не зацікавлена у широкому кредитуванні інвестиційних та інноваційних 
проектів виробничої сфери. Ставка по кредитах, що надають комбанки, втричі більша за облікову ставку НБУ, що є неприпустимим. 
Комерційному банкові набагато вигідніше здійснювати спекулятивні та короткострокові операції між суб'єктами і посередниками 
фінансово-кредитного ринку і таким чином гарантувати собі прибуток на рівні існуючого ринкового відсотка.  

З метою забезпечення належних умов кредитування комерційними банками інвестиційної діяльності суб'єктів підприємництва, 
необхідно запровадити ефективне управління ліквідністю банківської системи шляхом постійних прозорих операцій Національного банку 
на відкритому ринку, що сприятиме використанню широкого спектра фінансових інструментів та подальшому розвитку інвестиційної 
сфери [5].  Необхідно також подбати про створення стимулів для банків, діяльність яких має інвестиційне спрямування.   

Слід пам’ятати, що основним джерелом інвестиційних кредитів є кошти населення, адже саме населення здатне вкласти свої 
заощадження на більш-менш довгий строк. Тому розвиток системи акумуляції заощаджень населення у банківську систему є вирішальним 
чинником розв’язання проблеми інвестиційного кредитування української економіки. В цьому напрямку можна запропонувати розвиток 
системи обов‘язкового страхування вкладів, причому довгострокові депозити слід страхувати за пільговими ставками. У випадку масовості 
такої практики плата за страховий захист буде невисокою. Доцільно також унеможливити практику несвоєчасного повернення депозитів (за 
виключенням установ, в яких введено мораторій на задоволенням вимог кредиторів). Предметом подальших розвідок має стати створення 
ринку внутрішніх боргів.  

Забезпечення подальшого розвитку інвестиційного кредитування корпоративного сектора економіки неможливе без підвищення 
капіталізації банківської системи та створення банків розвитку.   

Реалізація масштабних задач модернізації економіки і підвищення темпів її росту, як свідчить досвід багатьох закордонних країн, 
вимагає створення відповідної інфраструктури. У цьому найважливіша роль приділяється такому інституту, як державні банки розвитку. 
Так, у Німеччині існує Банк реконструкції і розвитку Німеччини (KFW), у Мексиці - Національна фінансова корпорація (NAFIN), у Китаї - 
Державний банк розвитку (СDВ), у Бразилії - Національний банк економічного і соціального розвитку (BNDES), у Чилі - Корпорація 
розвитку (СОRFО), у Перу - Фінансова корпорація розвитку (СОFIDЕ), у Колумбії - Інститут промислового розвитку. Такі банки є 
практично у всіх розвинутих країнах. В Росії подібної структури поки що не існує, але російські фахівці також стоять на позиції 
необхідності створення в країні великого системообразующего спеціалізованого інституту розвитку, який допоможе привести до 
акумулювання фінансових ресурсів для реалізації державної інвестиційної політики [8, c.85-87].  

Банк розвитку повинний бути спрямований на підтримку і фінансування капіталомістких інфраструктурних проектів із тривалим 
строком окупності, сприяти створенню великих импортозамещающих виробництв, забезпечити якісний прорив у сфері виробничого 
інвестування. Найважливішими умовами для досягнення цих цілей є наявність достатнього капіталу, твердих державних гарантій, чітка 
організація інвестування і твердий контроль за цільовим використанням засобів. 

Значного досвіду в розвитку системи довгострокового кредитування набуто в Японії. Сьогодні в Японії налічується три  
спеціалізовані банківські установи, що забезпечують довгострокове кредитування: Індустріальний банк Японії,  Банк  Японії  з  
довгострокового кредитування, Японський кредитний банк.  

Цікавим є досвід Японії щодо відновлення стійкого економічного розвитку на основі схеми фінансування пріоритетних 
виробництв, відповідно до якої капітал концентровано направляється у так звані «базові» галузі промисловості. Наступним кроком стало 
розміщення інвестиційними банками цієї країни тимчасово вільних казначейських коштів. Вказані заходи дозволили здійснити інноваційну 
модернізацію японської економіки та забезпечити лідерство у багатьох галузях вищих технологічних укладів. 

В Німеччині банки розвитку надають допомогу низькорентабельним корпоративним структурам, розвиток яких має стратегічне 
значення для економіки, а також кредитують експортні виробництва. У Нідерландах особливістю організації банків розвитку участь у 
їхньому створенні та фінансуванні державних структур. В цій країні банки розвитку орієнтовані на розвиток відсталих територій.  

Вироблення раціональних підходів розширення позитивної участі банків до забезпечення інвестиційного розвитку корпоративних 
структур за рахунок кредитних ресурсів вимагає проведення аналізу зарубіжного досвіду становлення і розвитку банківських систем, які 
мають інвестиційне спрямування. Слід відмітити, що необхідність прискорення акумуляції фінансових джерел інвестицій за рахунок різних 
джерел поставила перед урядами країн на порядок денний проблему підтримки національних банківських систем, в тому числі в частині 
зменшення ризиків при здійсненні операцій на інвестиційному ринку. Намітився процес трансформації і подальшої гармонізації кредитних 
систем, що вимагає від банків адекватно реагувати на виклики, а також постійно дбати про раціональну структуру активних і пасивних 
операцій з урахуванням глобалізаційних тенденцій. 
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Ми вважаємо, що в Україні потрібно створити ефективно працюючий Банк розвитку (назви можуть бути різні – Український банк 
реконструкції та розвитку, Державний інвестиційний банк тощо). При створенні Банку розвитку необхідно враховувати міжнародний 
досвід і не повторити минулі помилки. Досвід розвитих країн свідчить, що державний банк розвитку не повинний створюватися за рахунок 
збільшення капіталу якого-небудь комерційного банку, тому що через статус комерційного банку він не зможе повноцінно виконувати 
фінансові функції банку розвитку. До того ж банки розвитку не повинні конкурувати з комерційними банками. В усьому світі задача 
комерційних банків – забезпечення високоефективного кредитування; вони використовують грошові засоби своїх клієнтів, несуть за це 
відповідальність і не можуть особливо ризикувати. Тому у всіх країнах з ринковою економікою формуються механізми державної 
підтримки довгострокового кредитування економіки за допомогою банків розвитку. 

Діяльність Банку розвитку буде забезпечена вкладеннями ресурсів стабілізаційного фонду, накопичувальної частини пенсійної 
системи й інших фінансових ресурсів як інвестиції у вітчизняні галузі і підприємства. Це дозволить вирішити три задачі - одержати на 
державні фінансові ресурси високий дохід, почати давно необхідну для країни модернізацію реального сектора економіки, наблизити 
рішення проблеми поліпшення якості життя. 

Забезпечення поточної стабільності фінансової системи повинно мати комплексний характер і залежить від ефективного вирішення 
двох суперечливих завдань – забезпечення на належному рівні банківської ліквідності та підтримання курсу гривні. Валютні інтервенції з 
метою запобігання девальвації ведуть до зменшення банківської ліквідності, в той час як рефінансування банків веде до посилення попиту 
на іноземну валюту на валютному ринку [9]. Одночасне проведення масштабних валютних інтервенцій і операцій з рефінансування може 
лише виснажити міжнародні резерви НБУ та надмірно збільшити грошову пропозицію. Відтак доцільно визначитися, яка з альтернатив 
містить у собі більший ризик для національної економіки.  

В цих умовах НБУ має чітко і послідовно стабілізувати ситуацію у валютній сфері, надаючи позитивні сигнали ринку і не 
дозволяючи розвиватися панічним настроям, проте ризики девальвації слід намагатись долати переважно за допомогою інших, не 
пов’язаних з інтервенціями засобів – зокрема, шляхом підвищення жорсткості регулювання валютного ринку, концентрації зусиль на 
поліпшення стану платіжного балансу, рефінансування валютних боргів вітчизняних фінансових і нефінансових корпорацій. Як тимчасові 
заходи, слід було ввести норму про обов’язковий продаж експортерами валютної виручки (на рівні 50 або навіть 75%), а також про 
заборону надання кредитів у іноземній валюті населенню та підприємствам, які не є експортерами (наприкінці 2008 р. окремі банки значно 
наростили кредити в іноземній валюті – більшість таких кредити, як зазначають окремі експерти, були надані пов’язаним особам). 
Важливим завданням стає розробка середньострокової стратегії валютної політики із чітким визначенням курсових орієнтирів, окресленням 
комплексу методів та інструментів забезпечення валютної стабільності, а також превентивних заходів для недопущення курсових стрибків 
у майбутньому.  

Необхідність рефінансування зовнішньої заборгованості комерційних банків вимагає зміни орієнтирів банківського регулювання з 
обмеження на спрощення умов для зовнішніх запозичень [10]. Між тим, при цьому неприпустимим є подальше зростання залежності 
українських банків від припливу іноземних кредитних ресурсів: пріоритетним напрямком для банків має стати концентрація національних 
заощаджень. Потрібна також чітка структуризація напрямків використання залучених ресурсів. 

Враховуючи об’єктивний і, ймовірно, довгостроковий характер глобальних кризових процесів (2009-2011 рр.), комплексний 
характер внутрішніх чинників інфляції, проблеми банківської системи, значне від’ємне сальдо торговельного балансу і несприятливі 
перспективи щодо стану фінансового рахунку, вагомі передумови для девальвації української валюти, що пов’язані з погіршенням 
фундаментальних показників та ситуацією на світових валютно-фінансових ринках, політичну кризу, ключовими завданнями в валютно-
фінансовій сфері слід вважати максимально можливе пом’якшення впливу світової фінансової кризи на українську фінансову систему, 
підвищення стійкості останньої, посилення довіри до неї [11]. При цьому ключовими напрямами застосування державних заходів щодо 
підвищення стійкості фінансової сфери є посилення нагляду за якістю капіталу фінансових установ, підвищення прозорості їхньої 
діяльності, ліквідністю та ризиками, підвищення оперативності реагування на ризики органів регулювання і нагляду, використання нових 
механізмів грошово-кредитного регулювання та діяльності НБУ.  

Одним із орієнтирів має стати розширення спектра інструментів, що стимулюватимуть заощадження населення і одночасно 
обмежуватимуть динаміку споживчих кредитів. Йдеться про впровадження нових банківських продуктів для населення (розширення 
лінійки депозитних внесків, зокрема з індексованою (плаваючою) ставкою); впровадження позичково-заощаджувальних рахунків, що 
дозволять накопичувати кошти з більшою величиною максимально застрахованої суми; введення системи страхування на ринку 
колективних інвестицій). Слід наголосити, що антикризові заходи монетарної політики будуть успішними лише за підтримки їх виваженою 
фіскальною політикою.   

Висновки. Є підстави стверджувати, що в цілому традиційні фінансові ринки України (перш за все ринок банківських послуг) 
неефективно справляються з покладеними на них функціями забезпечення перерозподілу інвестиційних ресурсів між різними секторами 
економіки. Відтак постає питання про розвиток нових (альтернативних) механізмів здійснення інвестицій в реальний сектор вітчизняної 
економіки.  

Одним із механізмів пожвавлення присутності держави на інвестиційному ринку є створення та функціонування системи 
державного кредитування. Зокрема, у світі зростає роль банків розвитку як інструментів, що сприяють просуванню державних ресурсів у 
реальний сектор економіки. Багато країн проводять політику державного інвестування в рамках довгострокової стратегії росту економіки.  

Вирішення стратегічних завдань розвитку банківського сектора та посилення його орієнтації на вирішення інвестиційних запитів 
національної економіки вимагає активної державної участі, яка може проявлятися як у створенні нових кредитних структур (в тому числі 
банківських та небанківських), так і створенні можливостей для широкого використання доступних кредитних ресурсів на розвиток завдань 
структурної модернізації та підвищення технологічного рівня промислового виробництва. Необхідний розумний консенсус у тріаді 
“держава – банківський сектор – виробничі корпорації”, який є неодмінною умовою становлення і розвитку сучасного інвестиційного 
ринку, який би орієнтувався на перспективе фінансування пріоритетних і проривних інвестиційних та інноваційних проектів. Доцільно 
також вжити реальних заходів із стимулювання довгострокового кредитування інвестиційних та інноваційних проектів 
високотехнологічних виробництв.   

В Україні потрібно створити Банк розвитку та забезпечити його ефективну діяльність, виходячи з потреб забезпечення переходу 
економіки на інноваційну модель розвитку. При ухваленні відповідних рішень необхідно враховувати міжнародний досвід, згідно з яким 
Банк розвитку, як правило, створюється не за рахунок збільшення капіталу якого-небудь комерційного банку, а як державна установа.  

Перспективи подальших розвідок. В подальшому мають бути проведені дослідження з питань економетричного моделювання 
параметрів кредитного ринку з урахуванням необхідності збільшення інвестиційної та інноваційної активності у високотехнологічному 
секторі економіки. 
 
РЕЗЮМЕ 
Узагальнено проблеми кредитування інвестиційних та інноваційних проектів. Розглянуто роль кредитних джерел у фінансуванні 
інвестиційного процесу. Обгрунтовано рекомендації з питань удосконалення застосування кредитних інструментів  при реалізації політики 
активізації інвестиційної та інноваційної діяльності.  
Ключові слова: кредитування, інвестиційний процес, інноваційна діяльність 
РЕЗЮМЕ 
Обобщены проблемы кредитования инвестиционных и инновационных проектов. Рассмотрена роль кредитных источников в 
финансировании инвестиционного процесса. Обоснованы рекомендации по вопросам усовершенствования применения кредитных 
инструментов  при реализации политики активизации инвестиционной и инновационной деятельности.  
Ключевые слова: кредитование, инвестиционный процесс, инновационная деятельность 
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SUMMARY 
The problems of crediting of investment and innovative projects are generalized. The role of credit sources is considered in financing of investment 
process. Recommendations are reasonable on questions the improvement of application of credit instruments  during realization of policy of 
activation of investment and innovative activity.  
Keywords: crediting, investment process, innovative activity 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧИТЫВАЯ ТЕСТ НА НАЛИЧИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИЗНОСА 

 
Камарицкий Ю.С., аспирант, место работы: компания по управлению активами «Инвестиционный Капитал Украина» ⋅ 

 
Постановка проблемы. Вследствие осуществления курса, связанного с поэтапным переходом Украины к международным 

стандартам ведения деятельности, в последние несколько лет возникла значительная необходимость в привлечении иностранного капитала 
на территорию страны. Привлечение подразумевает не столько приток денежных средств и материальных ресурсов, необходимых для 
нормального функционирования предприятий, а в большей степени опыта ведения бизнеса, на котором построена вертикаль управления и 
контроль предприятиями в развитых мировых странах. 

Согласно действующего законодательства, предприятия обязаны проводить внутренний аудит своей деятельности, который в 
обязательном порядке должен включать переоценку всех активов, в том числе основных средств. Оценка играет ключевую роль при 
составлении финансовой отчетности предприятия, поскольку во многом от результатов полученной стоимости зависит присутствие 
необходимости корректировок баланса предприятия, а также отчета о финансовых результатах. Наличие финансовой отчетности 
предприятия согласно международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), в большинстве случаев является обязательным 
условием при принятии иностранным инвестором решения об участии в капитале, приобретении долговых ценных бумаг, а также в случае 
размещения еврооблигаций на международных торговых площадках. 

В случае составления финансовой отчетности согласно международных стандартов финансовой отчетности, оценка основных 
средств также должна быть выполнена согласно международных стандартов. 

Целью статьи является исследование и анализ различных взглядов украинских, российских и международных теоретиков и 
практиков в области оценки основных средств с целью отображения полученных результатов в финансовой отчетности предприятия [1-8]. 

Анализ основных исследований и публикаций. Украинская школа оценки зародилась относительно недавно и основная часть 
работ по определению стоимости бизнеса была проведена во время массовой приватизации. В настоящее время в украинской теории 
оценки сложилась сложная ситуация, при которой авторами и исследователями основных фундаментальных трудов являются ученые и 
теоретики из других стран, такие как А.Дамодаран, Т.Коупленд, А.Грязнова и другие. Из немногочисленных украинских ученых наиболее 
успешно все аспекты проведения оценки бизнеса в Украине были отражены в монографии под редакцией Н.П. Лебедь. Большой вклад в 
оценку самых сложных видов предприятий, а именно банковских учреждений внес украинский ученый В.М. Кочетков, который в своих 
трудах четко выделяет проблемы и методы решения оценки коммерческих банков в Украине. 

Выделение нерешенной проблемы. Определение рыночной стоимости активов украинских предприятий в настоящее время, как 
правило, осуществляется по украинским стандартам оценки, что в свою очередь частично противоречит международным стандартам, 
относительно выделения теста на экономическое обесценение. В украинской практике слияний и поглощений были известны случаи, при 
которых потенциальные инвесторы с иностранным капиталом требовали проведения переоценки основных недвижимости, оборудования и 
автотранспортных средств по международным стандартам. Данные услуги, на сегодня, могут предоставить не много компаний, основные 
из которых «Ernst&Young», «Deloitte & Touché USC», «KPMG» и «PricewaterhouseCoopers», а также несколько других. При этом стоит 
заметить, что из тысяч компаний в стране некоторые украинские оценочные фирмы начали внедрять у себя данную практику, что 
сказывается положительно на оценке в целом. Однако, несмотря на новые внедрения, опыта, качественных тренингов по международным 
стандартам оценки, а также специалистов со знанием иностранных языков не хватает, особенно в регионах страны, что говорит 
нерешенной проблеме в данной сфере. 

Цель научной статьи. Целью данной статьи является внесение некоторых практических рекомендаций в процесс украинской 
оценки, используя международный многолетний опыт. Особое внимание уделено экономическому износу, поскольку выявление данного 
вида обесценения во многих случаях считалось практически невозможным.   

Результаты исследования.  Принимая во внимание многолетний опыт зарубежных оценщиков, в данной статье выявлены 
проблемы и задачи, которые стают перед специалистом, целью которого является определение справедливой рыночной стоимости 
основных средств. 

Методической основой любого вида имущества, имущественных прав, а также бизнеса, выступает комплекс методических 
подходов, методов оценки, которые являются частями методологических подходов, и оценочных процедур [9-13]. В украинской, а также  в 
международной практике оценки бизнеса существует три основных подхода: рыночный (сравнительный), затратный и доходный. Данная 
работа в большей степени раскрывает понятие, сущность и перспективы затратного и доходного подходов. 

                                                           
© Камарицкий  Ю.С., 2010 
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При затратном (имущественном) подходе, который используется при оценке основных средств, оценщик должен рассмотреть 
стоимость предприятия с точки зрения понесенных издержек. 

Вследствие использования украинскими предприятиями различных методов бухгалтерского учета, различных методов 
амортизационных отчислений, а также инфляционных процессов, стоимость основных средств, отображенных в финансовой отчетности, в 
большинстве случаев не отражает реальную рыночную стоимость. В результате чего основной задачей оценщика является работа, 
связанная с корректировкой статей баланса.  

Основной формулой, которая применяется в затратном (имущественном) подходе является [1, с. 247]: 

                 тваОбязательсАктивыкапиталйСобственны −=                      (1) 

Основным методом, который используется в рамках затратного подхода, является метод чистых активов. Применительно к 
основным средствам, оценка методом чистых активов включает в себя следующие этапы: 

1) Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества; 
2) Оценка рыночной стоимости оборудования; 
3) Оценка транспортных средств; 
4) Определения наличия экономического износа с помощью проведения теста на предмет экономического износа. 
Определение рыночной стоимости недвижимости, оборудования и автотранспортных средств по украинским и международным 

стандартам оценки проводится с помощью доходного, сравнительного или затратного подходов и рассчитывается согласно методикам и 
процедурам.  

Особое внимание в этой работе хочется обратить на понятие экономического износа, так как данный вид износа, при огромной его 
значительности в мире, практически не исследован в Украине. 

Экономический износ – потеря стоимости актива, вызванная внешними факторами, например изменениями, понизившими спрос, 
или возросшей конкуренцией [1, с. 269]. В большинстве случаев экономический износ является неустранимым, особенно в тех случаях, 
когда объект оценки имеет неудачное географическое расположение, что мешает в достаточной мере показывать эффективный уровень 
работы. В ряде случаев экономический износ возможно устранить, например, путем смены законодательства, или позитивного изменения 
окружающей среды. 

После того как была определена стоимость основных средств оцениваемого предприятия с помощью доходного подхода, следует 
применить доходный подход для определения его стоимости. В мировой и украинской практике чаще всего используется метод 
дисконтирования денежных потоков. 

Формула дисконтирования денежных потоков в бесконечном временном периоде имеет следующий вид [2, с. 60]: 
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где     Value   - стоимость объекта оценки; 

tNCF    - чистый денежный поток в периоде t; 

d        - ставка дисконтирования, отражающая риск; 
 n         - срок жизни актива. 
 

В данном случае следует обратить особое внимание на получение показателя NCF, расчет которого производится по формуле [2, с. 
68]: 

            onDepreciatitsInvestemenNetIncomeNetNCFt +−= ,                          (3) 

 где     tNCF    - чистый денежный поток в периоде t; 

   tsInvestemenNet  - чистые инвестиции; 

   onDepreciati    - размер амортизационных отчислений за период. 

 Значение tsInvestemenNet рассчитывается по формуле [2, с. 75]: 

               CostsCapitalNWCtsInvestemenNet +Δ= ,                                           (4) 

    где    NWCΔ    - значение изменения чистого оборотного капитала; 

   CostsCapital  - капитальные затраты. 

 
Наибольший резонанс в формуле (4) в оценочной практике вызывает тот факт, что не определен механизм учета необходимого 

уровня капитальных вложений в зависимости от цели оценки. В случае расчета основных средств предприятия для отображения 
результатов оценки в финансовой отчетности компании оценщики учитывают планы предприятия, по которым уже имеется определенная 
техническая и финансовая документация. При этом следует учитывать тот факт, что денежные потоки, которые будут генерироваться 
новыми основными средствами, учитываются при расчете предприятия с помощью доходного подхода. Таким образом, затратный подход 
не учитывает основные средства, которые учитывает доходный подход, что приводит к заведомо ошибочному результату при определении 
наличии экономического износа.  

По мнению автора, учитывать капитальные инвестиции, при расчете стоимости основных средств предприятия для отражения 
результатов в финансовой отчетности, неверно, так как это может привести к искажению стоимости, полученной с помощью доходного 
подхода. Как исключение может допускаться вариант, при котором оцениваемое предприятие имеет незавершенное строительство с 
высокой степенью готовности, а также подтвержденный оценщиком план о внедрении нового объекта в состав целостного имущественного 
комплекса, принимая во внимание будущие денежные потоки. 

Заключительным этапом определения стоимости основных средств предприятия следует считать согласование стоимостей, 
полученных затратным и доходным подходами. При этом следует в обязательном порядке отнять от стоимости, полученной с помощью 
доходного подхода, величину чистого оборотного капитала, которая присутствует на предприятии на дату оценки.   

В случае превышения стоимости основных средств, рассчитанной затратным подходом, над стоимостью, рассчитанной с помощью 
доходного подхода (за вычетом чистого оборотного капитала) можно сделать вывод о наличии экономического износа на данном 
предприятии, что является негативным показателем. Менеджменту и акционерам в данном случае рекомендуется произвести комплексный 
анализ предприятия с целью разработки новой стратегии развития. Нередко в таких случаях происходит реализация, активов, которые не 
генерируют достаточные денежные потоки. 
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Выводы и предложения. Определение экономического износа является сложной задачей и требует от оценщика достаточного 
уровня навыков и знаний как доходного, так и сравнительного подходов оценки. При этом часто возникает необходимость навыков, 
используемых для понимания и корректировки инвестиционных программ и бизнес-планов. 

При определении теста, определяющего наличие экономического износа предприятия, существуют проблемы, основная из которых, 
по мнению автора статьи, заключается в неправильном понимании многими оценщиками учета планируемых капитальных инвестиций при 
расчете основных средств предприятия с помощью доходного подхода.  
 
РЕЗЮМЕ 
В статті автором розглянуто особливості визначення ринкової вартості основних засобів підприємств з ціллю відображення результатів 
переоцінки в фінансовій звітності. Для перевірки вірності отриманих результатів був використаний тест на наявність економічного 
знецінення. Для аналізу були використані міжнародні, національні стандарти оцінки, а також погляди на вирішення даної проблеми 
Американського товариства оцінювачів (American Society of Appraisers). 
Ключові слова: основні засоби, фінансова звітність, стандарти оцінювання 
РЕЗЮМЕ 
 В статье автором рассмотрены особенности определения рыночной стоимости основных средств предприятий с целью отображения 
результатов переоценки в финансовой отчетности. Для проверки правильности полученных результатов применяется тест на наличие 
экономического износа. Для анализа были использованы международные, национальные стандарты оценки, а также взгляды на решение 
данной проблемы Американского общества оценщиков (American Society of Appraisers). 
Ключевые слова: основные средства, финансовая отчетность, стандарты оценивания 
SUMMARY 
 In this article the author considered the features of estimation of market value of company’s fixed assets to reflect the results in the financial 
statements. To check the accuracy of the results received was used economic depreciation test. To make an analysis were used the international, 
national standards and also materials of American Society of Appraisers.    
Keywords:  basic means,   financial reporting, assessment standards  
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ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ПРЕЗУМПЦІЙ У ФІНАНСОВОМУ ПРАВІ 
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Актуальність проблеми. Проблема функціонального призначення юридичних презумпцій є актуальною у галузі фінансового права, 

однак її висвітленню приділено не достатньо уваги. Тоді як презумпції у фінансовому праві вже тривалий час суттєво впливають на 
фінансові правовідносини шляхом реалізації своїх функцій та завдань нормативного регулювання. 

При правовому регулюванні будь-яких суспільних відносин, у тому числі і фінансових, метою законодавця є захист певного 
соціального інтересу, в даному разі, це, переважно, державні інтереси. У ряді випадків найбільш ефективним засобом правового досягнення 
даної мети є правова презумпція. Тому політичне начало в презумпції є ні що інше як прагнення законодавця добитися певної мети 
правового регулювання за допомогою презумпції. Ця думка влучно виражена французьким правознавцем Бонньє: «Мотиви, які спонукають 
законодавця встановлювати ту або іншу презумпцію, частіше стосуються права, аніж факту. Законодавець досліджує, головним чином, не 
те, що містить в собі відомий факт, достатній для того, щоб зробити вірогідним невідомий факт, а лише те, чи вимагає суспільний інтерес, 
щоб з констатації одного факту робили висновок про існування іншого факту» [1, с. 198]. 

Аналіз досліджень і публікацій. В основу написання даної статті покладені наукові погляди вчених дорадянської доби, зокрема, І. 
Оршанського, Г. Дормідонтова, радянських вчених М. Строговича, В. Бабаєва, а також надбання науковців нашого часу, таких як В. Фенич, 
Д. Щокін, М. Коржанський.  

Постановка проблеми. Не зважаючи на значну кількість наукової літератури з питань фінансового законодавства та фінансових 
правовідносин у різних сферах, варто відмітити значну науково прогалину дослідження юридичних презумпцій у фінансовому праві. У 
літературі  зустрічається фрагментарне дослідження окремих видів презумпцій. У ряді випадків дається більш широкий аналіз окремої 
презумпції. Проте системного наукового обґрунтування основних видів юридичних презумпцій у фінансовому праві в науковій літературі 
не має, що значно звужує можливості фінансового права.  

 Основний зміст дослідження. У найбільш загальному вигляді в сучасній юриспруденції правові презумпції визначають як 
закріплене у нормах права припущення про наявність або відсутність юридичних фактів, засноване на зв'язку між ними і фактами та 
підтверджене досвідом і практикою [2, с. 9]. 

Традиційно в правовій презумпції прийнято виділяти логічний і політичний (класовий) елементи. 
В.К. Бабаєв справедливо відзначав, що правові презумпції завжди носять політичний (класовий) характер, але в одних правових 

презумпціях політична природа виявляється виразно, в інших вона не настільки яскраво виражена і виявити її можна лише аналізуючи 
норми та інститути права в цілому [3, с. 42]. 

Підтвердженням позиції В.К. Бабаєва є укорінена в теорії фінансового права позиція, що імперативний метод регулювання фінансових 
правовідносин є виключною прерогативою галузі фінансового права. Проте, при аналізі, наприклад, публічних фінансових правовідносин у 
сфері державних запозичень проявляється зовсім не імперативний характер даних правовідносин. Міжнародними фінансовими 
організаціями, як правило, висуваються власні вимоги, дотримання яких і дозволяє отримати кредит.  

Деякі автори прагнули примирити факт існування правових презумпцій з принципом об'єктивної істини шляхом вказівки на високу 
вірогідність логічної природи правових презумпцій. Так, радянський теоретик цивільного права В.П. Воложанін вказував, що характерною 
особливістю юридичних припущень є незвичайно висока міра вірогідності передбачуваних фактів, якої немає і не може бути в праві 
експлуататорських держав [4, с. 83]. Трактування презумпцій як передбачуваного, і такого, що має високу вірогідність, факту зустрічається 
і в інших країнах. На думку англійського правознавця початку минулого століття І. Фрейганга, презумпції в англійському доказовому праві 
мають значну вірогідність, а тому застосовуються відповідно до закону [5, с. 34].  

Слід зазначити, що поширена у науковій літературі точка зору про обов'язково високу вірогідність правових презумпцій є 
дискусійною. Неупереджений аналіз багатьох правових презумпцій засвідчує, що їм не обов'язково властива висока вірогідність. 
Наприклад, презумпцію знання закону (законодавства) навряд чи можна вважати побудованою на високій мірі вірогідності. 

Таким чином, необхідно визнати, що висока вірогідність хоча і властива ряду правових презумпцій, проте не складає ту істотну 
підставу, на якій побудовані правові презумпції. Підтвердження цієї точки зору знаходимо в наукових роботах ряду дореволюційних 
авторів. 

Ще І. Оршанський у свій час писав, що справжньою стимул-реакцією ряду припущень буває часто не дійсна вірогідність даного 
висновку від одного факту до іншого, а бажання охороняти ті або інші суспільні інтереси, найбільш важливі на думку законодавця [6, с. 43]. 
Ф. Дормідонтов відзначав, що деякі законні припущення не мають нічого спільного з висновком про вірогідність [7, с. 38]. 

Спрямованість правової презумпції на досягнення цілей правового регулювання дозволяє говорити про цільову або телеологічну 
природу правової презумпції. Таким чином, можна стверджувати, що у фінансовому праві допустимі лише ті презумпції, які відображають 
звичайний порядок речей і мають високу вірогідність. 

Проте, правова презумпція може бути спрямована на досягнення інших цілей правового регулювання: на прерогативний захист тих 
або інших соціальних інтересів суб’єктів фінансових правовідносин. Яскравий тому приклад - презумпція невинуватості, яка несе в собі 
мету створення гарантій від необґрунтованого притягнення особи до фінансово-правової відповідальності і не має нічого спільного з 
високою вірогідністю. 

Відносно ряду презумпцій висока вірогідність презумпційних узагальнень узгоджується з метою захисту тих інтересів, які 
законодавець розглядає як такі, що потребують правової підтримки. Це призводить до утворення презумпцій з високою вірогідністю, 
наприклад, презумпція обов’язковості сплати податків усіма суб’єктам підприємницької діяльності.  

В інших презумпціях мета захисту певних соціальних інтересів узгоджується з вірогідністю лише частково, і в результаті виходять 
презумпції з більшою чи меншою мірою ймовірності. 

Таким чином, правова презумпція у фінансовому праві - це прямо або непрямо закріплене у фінансовому законодавстві і 
детерміноване цілями правового регулювання обов'язкове твердження, що доводить наявність або відсутність юридичного факту.  

Позитивна роль правової презумпції у регулювання фінансових правовідносин полягає у наступному: 
1. Презумпція як мотив, з якого виходив законодавець при встановленні тієї або іншої фінансово-правової норми. Пошук 

мотивів законодавця на основі презумпційного методу дозволяє точніше виявити суть фінансово-правової норми при її тлумаченні, сприяє 
поглибленню доктринальних досліджень і вдосконаленню фінансового законодавства. Тому виявлення презумпції, покладеної в основу 
фінансово-правової норми, може бути одним з істотних пунктів будь-якого правового дослідження. Проте навряд чи можна надавати 
правове значення таким презумпціям в спеціальному розумінні. Вони самі по собі не володіють регулятивною дією на фінансові 
правовідносини і не можуть, з цієї причини, вважатися правовими презумпціями в точному значенні цього терміну.  

                                                 
© Іванський А.Й., 2010 
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2. Презумпція як спільне правило законодавства. Наприклад, вже згадувана нами презумпція обов’язковості сплати податків 
всіма суб’єктами підприємницької діяльності. На даній презумпції базується все податкове законодавство.  

3. Презумпція як твердження про наявність нормативних основ фінансових правовідносин. Мається на увазі відповідність 
нормативного фінансового акта акту вищої юридичної сили. Іншими словами, презумпція виступає як уявлення про наявність не лише 
фактичних, але й нормативних підстав для виникнення фінансових правовідносин. Зважаючи на те, що значна частина публічних 
фінансових правовідносин регулюється підзаконними нормативними актами, така роль правових презумпцій є очевидною. 

Таким чином, можна говорити про поняття презумпції у вузькому і широкому значенні. У вузькому значенні правова презумпція є 
думкою про факт, а в широкому - не лише про фактичні обставини, але й про нормативні підстави виникнення фінансових правовідносин.  

Правові презумпції, у тому числі й ті, які використовуються у фінансовому праві, можна класифікувати за наступними підставами: 
• за фактом правового закріплення: правові і фактичні презумпції; 
• за можливістю спростування презумпції: спростовні і неспростовні; 
• залежно від ролі в правовому регулюванні: матеріально-правові і процесуальні презумпції; 
• за сферою дії: загально правові, міжгалузеві, галузеві. 

Можна виділити й інші підстави класифікації правових презумпцій, наприклад, за стадіями правозастосовного процесу, за суб'єктами, 
на захист інтересів яких спрямовані правові презумпції тощо. 

Проаналізуємо деякі класифікації правових презумпцій у фінансовому праві більш детально. Сама постановка питання про виділення 
фактичних презумпцій при класифікації юридичних презумпцій певною мірою умовна. Правові презумпції - це припущення, які прямо або 
непрямо закріплені в нормах фінансового права, і тому мають юридичне значення. Відповідно фактичні (природні) презумпції не закріплені 
у нормах фінансового права і не мають обов'язкового характеру. Фактичні презумпції є певними уявленнями, твердженнями життєвого 
досвіду.  

Фактичні презумпції взаємодіють з фінансовим правом, як мінімум, за двома напрямками. По-перше, фактичні презумпції, як 
узагальнення життєвого досвіду, є підставою для прийняття і формулювання ряду фінансово-правових норм (податкові пільги для окремих 
категорій платників податків, господарська діяльність яких має пріоритетне значення для економіки країни; обмеження вивозу валюти з 
країни тощо). Іншими словами, фактичні презумпції визначають мотиви законодавця для прийняття фінансово-правових норм. По-друге, 
фактичні презумпції в судовій практиці використовуються при оцінці доказів. Цікавим прикладом з цього приводу може слугувати 
практика Європейського суду з прав людини. Так, у справах «Яношевич проти Швеції», «Компанія «Вестберґа Таксі Актіеболаґ» та Вулич 
проти Швеції» суд зважував на фінансові інтереси держави. Заявники стверджували, що було порушено їхнє право на презумпцію 
невинуватості, оскільки, за їхніми словами, на них був покладений майже непереборний тягар доведення відсутності потреби 
встановлювати будь-які податкові штрафи і, зокрема, через те, що рішення податкового управління стосовно податкових штрафів було 
виконано в примусовому порядку ще до прийняття судом ухвали щодо їхнього обов'язку сплатити такі штрафи. Стосовно першого 
твердження заявників, Суд погодився з тим, що заявники опинилися перед презумпцією, що неточності, виявлені в оподаткуванні, виникли 
через непрощенні дії даного платника податку, і що є достатньо підстав для стягнення податкового штрафу як покарання за такі дії. Однак, 
хоча спростувати таку презумпцію було важко, заявники не були позбавлені засобів для захисту, оскільки вони могли висунути підстави 
для зменшення штрафів або звільнення від їх сплати і надати підтверджуючі докази. Вирішуючи питання забезпечення рівноваги інтересів, 
залучених у податкову справу, Суд також зважає на фінансові інтереси держави. Суд зазначив, що система оподаткування, яка головним 
чином ґрунтується на інформації, яку подає платник податків, не функціонуватиме належним чином без наявності певних санкцій проти 
подання ним неправильної чи недостатньої інформації, і велика кількість податкових декларацій, які опрацьовуються щороку, разом з 
інтересами забезпечення передбачуваного і однакового порядку застосування санкцій вимагають встановлення таких санкцій згідно зі 
стандартними нормами. Дійшовши висновку, що презумпції, які застосовуються в шведському праві стосовно податкових штрафів, 
розумно обмежені, Суд, однак, зазначив, що такий висновок взагалі вимагає від судів робити диференційну і не занадто обмежувальну 
оцінку в кожній конкретній справі стосовно того, чи існують підстави для скасування таких штрафів або звільнення від їх сплати [8].  

Правові презумпції можуть отримувати як пряме закріплення в законі, так і непряме. У ряді випадків буває досить складно визначити, 
чи є презумпції судової практики фактичними або правовими, але такими, що мають непряме закріплення. При непрямому закріпленні, 
презумпції виводяться шляхом тлумачення фінансового законодавства. 

Існує також поділ правових презумпцій на загально правові, галузеві і міжгалузеві. Зупинимось на окремих з них.  
Презумпція добросовісності найбільш характерна у фінансовому праві для податкових правовідносин. У податковому праві слід 

виходити з розуміння добросовісності в суб’єктивному розумінні. Поняття добросовісності в об’єктивному розумінні як додатковий 
критерій виміру поведінки платника податків не знаходить свого застосування в податковому праві. Це пояснюється тим, що кожен 
зобов’язаний платити податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом - стаття 67 Конституції України. Законна форма податку 
передбачає високий ступінь формальної визначеності обов’язків платника податків. Кожен повинен чітко знати, які податки, збори, коли і в 
якому порядку він повинен платити. Сплата податку повинна здійснюватися лише відповідно до закону, без застосування невизначеного 
критерію добросовісності як зовнішнього мірила оцінки поведінки платника податків. Отже, критерій добросовісності в податковому праві 
означає певне суб’єктивне ставлення платника податків до здійснюваних ним дій. У зв’язку з цим виникає питання: якщо платник податків 
використовує свої цивільні права для укладання угод з метою уникнення сплати податків, формально не порушуючи закон, то чи повинні 
такі дії платника податків визнаватись юридично хибними з причин його недобросовісного ставлення до інтересів бюджету? Такі угоди 
можна назвати угодами в обхід податкового закону. Ключовим моментом при здійсненні угод в обхід закону є те, що жодна правова норма 
прямо не порушується, але переслідується мета, яка закону не відповідає. При аналізі угод, укладених в обхід податкового закону, інтерес 
представляє судова практика щодо угод, укладених із заниженням вартості реалізованого майна, щодо бартерних операцій, підміни 
трудових договорів договорами підряду тощо. 

Так, в одній зі справ, розглянутих Верховним судом України, товариство придбало обладнання за 54 млн. грн. і в той же день продало 
його за ціною, втричі нижчою від ціни покупки (18 млн. грн.), при цьому витрати на купівлю обладнання були віднесені до валових витрат, 
а дохід від продажу до валових доходів. Податкова інспекція віднесення витрат на купівлю обладнання до валових витрат не визнала, 
вважаючи, що товариство штучно занизило ціну продажу, і донарахувала товариству недоїмку з податку на прибуток на суму 9 000 000 грн. 
та застосувала фінансові санкції на суму 9 000 00 грн. 

Рішення податкової інспекції товариство оскаржило і свої дії обґрунтовувало тим, що відповідно до п.1. ст. 23 ЗУ «Про підприємства в 
Україні», право встановлювати ціну реалізації товару належить лише суб’єктам підприємницької діяльності. Тому воно мало право 
продавати товар за ціною, нижчою від ціни його придбання. Оскільки відносини купівлі-продажу є цивільно-правовими, то втручання 
держави в ці відносини неправомірне. Операції з купівлі-продажу товарів є статутною господарсько-фінансовою діяльністю товариства, а 
тому воно правомірно віднесло до валових витрат затрати на придбання товару і до валових доходів – суму оплати за його продаж. 
Господарським судом першої інстанції позов товариства було задоволено. Судове рішення обґрунтовано тим, що оскільки суб’єктам 
підприємницької діяльності надано право самостійно формувати програму господарської діяльності та встановлювати ціни, то товариство 
правомірно, на підставі пункту 5.1 статті 5 Закону про оподаткування прибутку підприємств, віднесло до валових витрат виробництва та 
обігу вартість обладнання, що реалізоване за ціною, меншою ціни придбання. Апеляційний господарський суд зазначене судове рішення 
скасував, а в позові відмовив. Постанова обґрунтована тим, що, реалізуючи товар за ціною, втричі нижчою за ціну придбання, товариство 
не мало наміру використовувати його у своїй господарській діяльності з метою отримання прибутку, а тому віднесення вартості такого 
товару до валових витрат виробництва та обігу є неправомірним. Вищим господарським судом, а в подальшому і Верховним судом України 
постанову Апеляційного господарського суду залишено без змін на тих самих підставах [9]. 
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Презумпція невинуватості. Презумпція невинуватості суперечить твердженню про високий ступінь вірогідності презумпційних 
узагальнень у фінансовому праві. В літературі робилися спроби усунути протиріччя, що склалося, щоб допустити існування презумпції 
невинуватості в праві і зберегти тезу про імовірнісну природу презумпцій. Так, наприклад, В. Камінська вважала, що презумпція 
невинуватості є квазі-презумпцією, а не дійсним узагальненням життєвого досвіду [10, с. 35].  

Законом України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами» [11], 
який є спеціальним нормативним актом у сфері оподатковування України, питання презумпції невинуватості платника податку 
регламентується неоднозначно. Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 ст. 3 Закону № 2181 встановлює, що активи платника податків можуть бути 
примусово стягнені в рахунок погашення його податкового боргу винятково за рішенням суду. Водночас, підпункт 4.2.3 пункту 4.2 ст. 4 
Закону № 2181 містить вимогу, відповідно до якої обов'язок доказу того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у 
випадках, визначених підпунктом 4.2.2 Закону (платник податку не представляє у встановлений термін податкову декларацію; дані 
документальних перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про завищення або заниження суми його податкових 
зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях; контролюючий орган в результаті проведення камеральної перевірки виявляє 
арифметичні або методологічні помилки в представленій платником податкової декларації, що призвели до заниження або завищення суми 
податкового зобов'язання) є помилковим, покладається на платника податків, за винятком випадків визначення суми податкового 
зобов'язання непрямими методами. Крім того, відповідно до частини 3 підпункту 10.1.1 пункту 10.1 ст. 10 Закону № 2181, стягнення 
безготівкових коштів здійснюється шляхом надіслання банкам, що обслуговують платника, платіжної вимоги на суму його боргу або 
частини, тобто в безперечному (безакцептному) порядку. 

Відсутність в особи, що притягається до фінансово-правової відповідальності, обов’язку доказування невинуватості не означає 
позбавлення її права на захист. Зазначена презумпція виступає однією з гарантій захисту порушених прав і в цьому аспекті означає 
неможливість з боку будь-яких владних органів примусити особу давати пояснення. Наявність в фінансовому праві презумпції 
невинуватості зобов’язує фінансові органи в процесі судового розгляду доказувати не тільки достовірність власних висновків, а й 
необґрунтованість заперечень особи, яка притягається до відповідальності. Також необхідно враховувати, що презумпція невинуватості 
розповсюджується тільки на притягнення особи до відповідальності за фінансове правопорушення. Стосовно донарахування, наприклад, 
податку чи збору, зазначений принцип не застосовується. 

Презумпція знання законодавства. Дана презумпція також має дискусійний характер у фінансовому праві, на що звертає увагу сам 
законодавець. Так, у п. 4.4.1. Закону № 2181 визначено, що у разі, коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на 
підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування 
прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника 
податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.  

Крім того, відповідно до підпункту «д» пункту 4.4.2. того ж Закону, не може бути притягнутим до відповідальності платник податків, 
який діяв відповідно до наданого йому податкового роз'яснення (за відсутності податкових роз'яснень з цього питання, що мають 
пріоритет) або узагальнюючого податкового роз'яснення, тільки на підставі того, що у подальшому таке податкове роз'яснення чи 
узагальнююче податкове роз'яснення було змінено або скасовано, чи надано нове податкове роз'яснення такому платнику податків або 
узагальнююче податкове роз'яснення, що суперечить попередньому, яке не було скасоване (відкликане).  

Презумпція законності правового акту. Всі правові акти мають бути законними як за змістом, так і за формою та процедурою їх 
прийняття. Для нормативних актів різного рівня їх законність виражається відповідністю нормативним актам більш високого рівня. 

У найбільш загальному вигляді презумпцію законності правового акту можна визначити таким чином: правовий акт вважається 
законним, поки в передбаченому порядку не встановлене інше. 

З огляду на загальноправовий принцип законності, державний орган, що видав нормативний або індивідуальний правовий акт, 
повинен розглядатися як такий, що діє в рамках закону і своєї компетенції до тих пір, поки інше не буде встановлено у відповідному 
порядку.  

Проте, стосовно цієї презумпції у фінансовому праві існують певні дискусійні питання. Так, п. 2 ст. 16 Декрету «Про систему 
валютного регулювання і валютного контролю» [12] чітко встановлює перелік фінансових санкцій за порушення валютного законодавства. 
Проте, п. 22 частини першої ст. 92 Конституції України визначає, що відповідальність за дисциплінарні вчинки, адміністративні 
правопорушення, діяння, які є злочинами, та засади цивільно-правової відповідальності не можуть бути визначені будь-якими, крім законів, 
актами. Хоча в цій статті і не йдеться безпосередньо про фінансово-правову відповідальність, однак можливий альтернативний висновок, 
що фінансово-правові санкції можуть встановлюватися і підзаконними актами, що є некоректним, і не лише через сумнівну відповідність 
принципу верховенства права. 

Висновки. Проведений аналіз юридичних презумпцій у фінансовому праві дозволяє зробити висновок про важливу роль цього 
прийому юридичної техніки в регулюванні фінансових правовідносин. З огляду на їх специфіку, юридичні презумпції, у ряді випадків, є 
найбільш оптимальним засобом правового регулювання фінансових правовідносин. Це випливає з того, що юридичні презумпції 
дозволяють пов’язати виникнення правових наслідків з недоведеним, але передбачуваним юридичним фактом. 

Таким чином, використання презумпцій у фінансовому праві доцільно досліджувати на наступних рівнях: 
• на техніко-юридичному рівні - як прийом законодавчої техніки, що дозволяє найбільш ефективним чином досягти 

певних правових наслідків; 
• на доктринальному рівні - як підстава для вибору тієї або іншої форми поведінки суб’єктів публічних фінансових 

правовідносин. 
 
РЕЗЮМЕ 
Проаналізовано науково-теоретичні підходи щодо визначення юридичних презумпцій. Визначена позитивна роль правової презумпції у 
регулюванні фінансових правовідносин. Охарактеризовано критерії диференціації юридичних презумпцій у фінансовому праві та 
акцентовано увагу на найбільш дискусійних проблемах правового регулювання фінансових правовідносин.  
Ключові слова: юридична презумпція, фінансові правовідносини, презумпції у фінансовому праві.      
РЕЗЮМЕ 
Проанализированы научно-теоретические подходы относительно определения юридических презумпций. Определенная положительная 
роль правовой презумпции в регулировании финансовых правоотношений. Охарактеризованы критерии дифференциации юридических 
презумпций в финансовом праве и акцентировано внимание на наиболее дискуссионных проблемах правового регулирования финансовых 
правоотношений.  
Ключевые слова: юридическая презумпция, финансовые правоотношения, презумпции в финансовом праве.      
SUMMARY 
The different scientific-theoretical approaches to determination of legal presumption are analyzed. The positive role of legal presumption in regulation 
of financial legal relationships is determined. The different criteria of differentiation of legal presumption in financial law are characterized and 
attention is accented on the most debatable problems of the legal regulation of financial legal relationships.  
Keywords: legal presumption, financial legal relationships, presumptions in financial law.     
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 

1. Строгович М.С. Учение о материальной истине в уголовном процессе / М.С. Строгович. – М-Л., 1947 г. – 328 с. 
2. Феннич В.П. Доказові презумпції в цивільному судочинстві / В.П. Фенич: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. — К., 2009. 

— 19с. 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2010 

 317

3. Бабаев В.К. Презумпции в советском праве / В.К. Бабаев. –  Горький, 1974 г. – 284 с. 
4. Воложанин В. П. К вопросу о юридических предположениях в советском гражданском праве и процессе // СБ. Вопросы 

советского гражданского права и процесса. – М. : Госюриздат 1955 г. – С. 81-87 
5. Фрейганг И. Английское доказательственное право // Ученые записки МЮИ, 1939 г., вып. 1. – С. 31-39 
6. Оршанский И. О законных предположениях и их значении // Журнал гражданского и уголовного права Спб., 1874 г., кн. 4. – С. 

32-39 
7. Дормидонтов Г.Ф. Классификация явлений юридического быта, относимых к случаям применения фикций / Г.Ф. Дормидонтов. – 

Казань : 1895 г. – 266 с. 
8. Український портал практики Європейського суду з прав людини. – Назва   Рішення палати у справах «Яношевич проти Швеції» 

і«Компанія "Вестберґа Таксі Актіеболаґ" та Вулич проти Швеції». – Електронний ресурс. – Режим доступу:  
http://www.eurocourt.org.ua/Article.asp?AIdx=522 

9. Постанова Верховного Суду України №20-6/030 від 26.11.2002 // Бізнес: законодавство та практика. – 2003. - №16 
10. Каминская В. Презумпция невиновности в советском уголовном праве / В.І. Каминская // Социалистическая законность. – 1946 г. 

– С. 32-39 
11. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 

21.12.2000 р. № 2181–III // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 10. – Ст. 44 
12. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 // 

Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184 
 
 

ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО МОВИ РЕКЛАМИ: ПРОТИРІЧЧЯ НОРМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 

 Гринюк Р.Ф., д.ю.н., професор кафедри конституційного і міжнародного права Донецького національного університету 
Андрієва А., Донецький національній університет 
  ⋅ 

Статтею 6 Закону України «Про рекламу» визначено, що застосування мови у рекламі здійснюється відповідно до чинного 
законодавства України про мови. Насамперед, під «законодавством України про мови» слід розуміти чинні закони та підзаконні 
нормативно-правові акти України, що регулюють питання використання мови взагалі. Це, зокрема, Конституція України, як Основний 
Закон держави, Закон УРСР «Про мови в Українській РСР», Закон України «Про інформацію», Закон України «Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», Указ Президента України «Про вдосконалення забезпечення 
реалізації державної мовної політики», тощо. Аналіз нормативної бази у досліджуваній сфері дає змогу дійти висновку про наявність 
численних колізій та неоднозначність законодавчого закріплення питання застосування мови у певних сферах суспільного життя, зокрема й 
у рекламі. 

Дискусії щодо мови реклами серед вчених та провідних юристів виникли одразу з оприлюдненням проекту Закону України «Про 
рекламу». Різні аспекти цієї проблеми досліджувалися у роботах С. Ткаченко, Л. Костенко, О. Гайсинської, М. Гончарук, при цьому 
найбільша увага приділялася питанням розміщення реклами в друкованих ЗМІ та на радіо й телебаченні, використання у рекламі знаків для 
товарів та послуг. До сфери дослідження також потрапили питання відповідальності за розповсюдження реклами є порушенням 
законодавства про мови. 

Щодо судової практики, позиції суддів при вирішенні зазначеної категорії справ знов-таки різняться, як буде докладніше показано 
далі у статті, тобто однозначний підхід з боку судових органів також відсутній. Усі ці аспекти підтверджують актуальність дослідження 
порушеної теми та нагальну потребу удосконалення правового регулювання мовних питань на законодавчому рівні й прийняття 
загальнодержавної програми розвитку і використання мов в Україні, про доцільність якої, до речі, йшлося ще у рішенні Конституційного 
Суду України від 14 грудня 1999 року [1]. 

З огляду на вищезазначене сформульована наступна мета статті – на основі аналізу законодавства, яке регулює порядок застосування 
мови у рекламі в Україні, здійснити формулювання теоретичних положень та практичних висновків і рекомендацій щодо вдосконалення 
нормативної бази шляхом виявлення колізій та їх усунення. 

Рекламою відповідно до ст. 1 Закону України «Про рекламу» визначається інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій 
формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи 
товару [2]. Таким чином будь-яка інформація, яка спрямована на популяризацію особи чи товару, є рекламою. 

Вищевказаним законом також передбачено, що застосування мови у рекламі здійснюється відповідно до законодавства України про 
мови. Слід погодитися із думкою вчених, які стверджують, що розробка зазначеної норми Закону про рекламу була здійснена без належної 
уваги до «мовної проблеми», можливо, через те, що основна увага законодавців була прикута до більш «глобальних» проблемних аспектів 
сучасної рекламної діяльності, як реклама на ТВ та радіо, зовнішня реклама, реклама тютюнових виробів і алкогольних напоїв, на фоні яких 
питання щодо мови реклами залишилося без детального вивчення і аналізу [3]. 

Саме з цього і починаються  проблеми та неясності щодо мови реклами в Україні. 
Основним законом, що регулює використання мови в Україні є Закон УРСР «Про мови в УРСР» (надалі по тексту – закон про мови), 

стаття 35 якого чітко встановлює, що «тексти … реклами … виконуються українською мовою» [4]. Законодавцем відповідна норма 
сформульована як імперативна, тобто така, що не допускає жодної альтернативи (якщо не брати до уваги закріплену у цій самій статті 
можливість поряд з текстом, викладеним українською мовою, помістити його переклад іншою мовою).  

У зв’язку з цим постає наступне питання: «Як бути із використанням і захистом російської мови та мови інших національних меншин, 
які гарантуються Основним Законом?». Вже у самому законі про мови громадянам гарантується «право користуватися своєю національною 
мовою або будь-якою іншою мовою» (ст. 5), а юридичним особам, розташованим у місцях проживання більшості громадян інших 
національностей дозволяється у своїй роботі використовувати поряд із українською і їхні національні мови (ст. 3). Крім того, законом про 
мови передбачено й відповідальність за створення перешкод і обмежень у користуванні інших мов (ст. 8). Одразу виникає зауваження про 
необхідність визначення змісту термінів «використання» та «користування» у контексті зазначених норм. 

Суперечить стаття 35 закону про мови й наступним нормативно-правовим актам: 
1) по-перше, Конституції України, яка гарантує вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов 

національних меншин України [5],  
2) по-друге, положенням Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин від 1 лютого 1995 року , що 

ратифікована Україною 9 грудня 1997 року, яка зобов’язує держави створити необхідні умови для того, щоб особи, які належать до 
національних меншин, мали можливість розвивати свою мову (пункт 1 статті 5 Конвенції) [6];  

3) по-третє, Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, до якої Україна приєдналася згідно із Законом 
України від 15 травня 2003 року, зі змісту статті 11 якої випливає обов’язок України сприяти і/або полегшувати створення, використання, 
розповсюдження інформації за допомогою телебачення, радіомовлення, друкованих та інших засобів масової інформації на регіональних 
мовах або мовах меншин [7]; 
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4) у-четвертих, Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», стаття 4 якого встановлює, 
що друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою, а також іншими мовами. Слід зазначити також, що ст. 12 
цього Закону передбачає, що при реєстрації друкованого засобу масової інформації зазначається назва видання, мова видання, сфера 
розповсюдження та категорії читачів [8]; 

5) у-п’ятих, Закону України «Про телебачення і радіомовлення», частина друга статті 10 якого закріплює положення про 
те, що мовлення на певні регіони може здійснюватися також мовою національних меншин, що компактно проживають на даній території, а 
частина четверта зазначеної статті визначає, що для загальнонаціонального мовлення частка ефірного часу, коли мовлення ведеться 
українською мовою, має становити не менше 75 відсотків загального обсягу добового мовлення [9]. 

Згідно із загальними правилами подолання колізії та конкуренції, у разі, коли розходяться між собою акти, видані одним й тим 
же правотворчим органом, але в різний час, коли прийняття нового акта не супроводжувалось одночасним скасуванням застарілих актів з 
того ж питання, застосовується акт, виданий пізніше. Що стосується раніше виданих актів, то до приведення їх у відповідність з новим 
законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому закону. Зокрема, частина друга статті 71 проекту Закону України «Про 
нормативно-правові акти» встановлює, що у разі виявлення суперечностей (колізії) між положеннями різних нормативно-правових актів, 
які мають однакову юридичну силу, застосовуються положення нормативно-правового акта, що набрав чинності пізніше. Тобто у 
досліджуваній ситуації обґрунтованим буде визнання пріоритету норм законів «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні», «Про телебачення і радіомовлення» над нормами Закону УРСР про мови. 

Коли йдеться про протиріччя між нормами міжнародного та внутрішньодержавного законодавства, діє ч. 2 ст. 3 Закону України 
«Про рекламу», яка є колізійною нормою права, що створена для врегулювання конфліктних ситуацій при зіткненні правових норм. А саме: 
«Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж 
ті, що передбачені законодавством України про рекламу, застосовуються правила міжнародного договору». 

З наведеного вище вбачається, що з огляду на ратифіковані Верховною Радою України міжнародні акти жоден закон України не 
може заборонити використання іншої мови, ніж українська, у рекламі, але це стосується регіональних мов та мов національних меншин. 
Термін «регіональні мови або мови меншин» у контексті Європейської хартії регіональних мов або мов меншин означає мови, які 
традиційно використовуються в межах певної території держави громадянами цієї держави, які складають групу, що за своєю чисельністю 
менша, ніж решта населення цієї держави та відрізняються від офіційної мови (мов) цієї держави[7]. 

Заслуговує на увагу позиція Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, викладена у 
Листі № 11733-3-11/17 від 24.12.2004 року, згідно із якою якщо при реєстрації друкованого засобу масової інформації або 
телерадіоорганізації вказана інша (наприклад, російська) мова, то цей друкований ЗМІ або телерадіоорганізація можуть використовувати у 
рекламі мову реєстрації [10]. При цьому комітет підкреслює, що це стосується регіональних ЗМІ і не стосується загальнонаціональних, 
оскільки національною мовою є українська.  

Не менш актуальним та неоднозначним є питання щодо мови реклами у неукраїнських засобах масової інформації, зокрема через 
те, що на території України, здебільшого в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Харківській областях та Автономній республіці 
Крим, у значній кількості випускаються не україномовні друковані засоби масової інформації, радіо і телепрограми.  

За думкою С. Ткаченка стаття 6 Закону України «Про рекламу» ставить жорстку перепону для розвитку неукраїномовних ЗМІ, 
оскільки зобов’язує розміщувати рекламу виключно українською мовою: «Щодо, наприклад, російськомовних ЗМІ така вимога хоч і 
залишається суперечливою і нелогічною, але на практиці може все ж таки виконуватись, оскільки з достатньо великим ступенем 
вірогідності можна стверджувати, що україномовна реклама може бути адекватно сприйнята російськомовною аудиторією. А щодо, 
наприклад, англомовних ЗМІ слід сказати, що така вимога для них є просто абсурдною, оскільки значною частиною цільової аудиторії 
таких ЗМІ є іноземці, які просто не говорять українською мовою» [3]. Слід погодитися, що розміщення реклами українською мовою у 
такому ЗМІ втрачає будь-який сенс, оскільки зміст реклами не буде належним чином сприйматись потенційними споживачами товарів та 
послуг. 

Оскільки Закон про рекламу окремо не регулює питання щодо неукраїномовних ЗМІ, тому вважається, що мова реклами в не 
україномовних ЗМІ, зокрема у друкованих виданнях, визначається за загальним правилом – з використанням української мови. І частина не 
україномовних видань так і робить. Інша ж частина видань розповсюджує рекламу тією мовою, якою видається сам ЗМІ. Це, на думку Л. 
Костенко, є логічним, але «не зовсім» законним [11]. На захист такої позиції свого часу став Державний комітет України з питань 
технічного регулювання та споживчої політики шляхом видання Листа «Щодо мови реклами», у якому міститься вже згадуваний висновок: 
«Якщо при реєстрації друкованого ЗМІ або телерадіоорганізації вказана інша (наприклад, російська) мова, то цей друкований ЗМІ або 
телерадіоорганізація можуть використовувати у рекламі мову реєстрації». Позиція зрозуміла, але, на жаль, не закріплена сьогодні на 
законодавчому рівні. З цієї точки зору, російський досвід у цій сфері є більш досконалим, адже у ст. 5 Федерального закону «Про рекламу» 
прямо зазначено, що якщо мова ЗМІ є іншою, ніж російська (мова інших республік, мова народів Російської Федерації, іноземні мови), 
реклама в них подається тією ж мовою [12]. 

З огляду на порушені вище питання не менш актуальною є необхідність дослідження відповідальності за недотримання норм 
Закону України «Про рекламу», зокрема, вимоги щодо викладення рекламного матеріалу українською мовою. 

За порушення законодавства про рекламу законодавством передбачена дисциплінарна, цивільно-правова, адміністративна та 
кримінальна відповідальність. Але чи можна розцінювати використання неукраїнської мови у рекламі як правопорушення? Для відповіді на 
це питання, проаналізуємо зміст законодавчих актів, які встановлюють перелік підстав для настання відповідальності у досліджуваній 
сфері.: 

1) У Законі Україні «Про інформацію» (ст. 47) встановлено, що відповідальність за порушення законодавства про інформацію 
несуть особи, винні у вчиненні таких порушень, як: необґрунтована відмова від надання відповідної інформації; надання інформації, що не 
відповідає дійсності; несвоєчасне надання інформації; навмисне приховування інформації; примушення до поширення або перешкоджання 
поширенню певної інформації, а також цензура; поширення відомостей, що не відповідають дійсності, ганьблять честь і гідність особи; 
безпідставна відмова від поширення певної інформації; використання і поширення інформації стосовно особистого життя громадянина без 
його згоди особою, яка є власником відповідної інформації внаслідок виконання своїх службових обов'язків; розголошення державної або 
іншої таємниці, що охороняється законом, особою, яка повинна охороняти цю таємницю; порушення порядку зберігання інформації; 
навмисне знищення інформації; необґрунтоване віднесення окремих видів інформації до категорії відомостей з обмеженим доступом;  
порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є 
власністю держави [13]; 

2) Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (ст. 41) передбачає відповідальність за незаконне 
вилучення або знищення тиражу чи його частини; порушення прав журналіста, встановлених цим Законом; зловживання правами 
журналіста; одержання свідоцтва про державну реєстрацію шляхом обману; виготовлення, випуск або розповсюдження друкованого засобу 
масової інформації без його реєстрації або після припинення його діяльності, ухилення від перереєстрації чи від повідомлення 
реєструючому органу про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції; порушення 
порядку вміщення даних, надсилання контрольних примірників; порушення права вимоги щодо публікації спростування та порядку його 
публікації; порушення законодавства з питань інтелектуальної власності. [8]; 

3) у Законі України «Про рекламу» (ст. 27) передбачено, що відповідальність за порушення законодавства про рекламу несуть:  
а) рекламодавці, винні: у замовленні реклами продукції, виробництво та/або обіг якої заборонено законом; у наданні 

недостовірної інформації виробнику реклами, необхідної для виробництва реклами; у замовленні розповсюдження реклами, забороненої 
законом; у недотриманні встановлених законом вимог щодо змісту реклами; у порушенні порядку розповсюдження реклами, якщо реклама 
розповсюджується ними самостійно;  
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б) виробники реклами, винні у порушенні прав третіх осіб при, виготовленні реклами;  
в) розповсюджувачі реклами, винні в порушенні встановленого законодавством порядку розповсюдження та розміщення реклами 

[2].  
Важливо, що в усіх законодавчих актах закріплені переліки порушень є вичерпними. І при цьому у жодному із зазначених 

законів не згадується таке порушення, як неправильне застосування мови у рекламі. Єдине, що є у переліку правопорушень, за яке несе 
відповідальність рекламодавець, це недотримання встановлених законом вимог щодо змісту реклами. Але мова реклами – це скоріше його 
форма, а не зміст. 

Однак, таку думку не поділяють органи, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства України про рекламу, а саме 
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів (надалі – Держспоживстандарт). У 
практичній діяльності доволі часто трапляється, що Держспоживстандар ототожнює зміст реклами із мовою реклами, та накладає на 
порушників штрафи відповідно до статті 27 Закону України «Про рекламу» у п’ятикратному розмірі вартості розповсюдженої реклами. 
Вартість розповсюдженої реклами визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості без урахування суми внесених (нарахованих) 
податків, зборів (обов’язкових платежів), які встановлені Законом України «Про систему оподаткування». У разі неможливості 
встановлення вартості реклами, розповсюдженої з порушенням вимог цього Закону, на рекламодавців та розповсюджувачів реклами 
рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів накладається штраф у 
розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [2].  

Таким чином, підприємець може понести значні збитки за викладення реклами недержавною мовою, хоча питання про 
обґрунтованість такої відповідальності є доволі сумнівним. 

Хоча законодавець і передбачив право оскарження до суду рішення щодо накладання штрафів у справах про порушення 
законодавства про рекламу, та, нажаль, з огляду на колізії норм законодавства України, які розглянуті у зазначеній статті, суди також 
неоднозначно вирішують спори щодо притягнення рекламодавців до адміністративної відповідальності за розповсюдження реклами 
недержавною мовою.  

Одні суди, наприклад Дніпропетровський окружний адміністративний суд у справі № 2а-2261/08 за позовом Дніпропетровського 
обласного управління у справах захисту справ споживачів до Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіста-Трейдінг» про стягнення 
штрафу (Постанова від 02.12.2008 р.), задовольнив позов управління у справах захисту прав споживачів стосовно стягнення штрафу з ТОВ 
«Авіста-Трейдінг» у п’ятикратному розміру вартості розповсюдженої реклами за порушення законодавства про рекламу, яке виразилося у 
недотриманні встановлених законом вимог щодо змісту реклами, а саме вимог щодо застосування мови у рекламі. На думку суду, окремої 
санкції за порушення мови реклами законом не встановлено, поряд з тим, таке порушення підпадає під визначення «недотримання 
встановлених законом вимог щодо змісту реклами», оскільки зміст реклами включає всі елементи, направлені на інформування про особу 
чи товар, з метою доведення реклами до її споживача, у тому числі розміщення будь-яких відомостей, які справляють певні враження, 
формування певної думки, розміщення обов’язкових словесних висловів, у тому числі викладення такої інформації певною мовою» [14]. 

Інші, наприклад Донецький окружний адміністративний суд у справі 2а-6914/09/0570 за позовом Акціонерного товариства 
закритого типу «Страхова компанія «Азов» до Головного Донецького обласного управління у справах захисту прав споживачів про 
визнання протиправним та скасування рішення про накладення штрафу задовольнив позов Акціонерного товариства закритого типу 
«Страхова компанія «Азов», мотивуючи це тим, що «У відповідності із ст. 6 Закону України «Про рекламу» застосування мови у рекламі 
здійснюється відповідно до законодавства України про мови. На виконання Закону України «Про рекламу» Кабінет Міністрів України 
прийняв Постанову «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу» № 693 від 26.05.2004 року, 
у відповідності з якою цей Порядок регулює питання накладення уповноваженими особами Держспоживстандарту і його територіальних 
органів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі штрафів на рекламодавців, виробників і розповсюджувачів 
реклами за порушення законодавства про рекламу. Втім, жодний пункт цього Порядку не передбачає відповідальності за викладення змісту 
реклами іншою мовою ніж українська. До того ж, ст. 27 Закону України «Про рекламу» також не містить такої підстави для притягнення 
рекламодавця до відповідальності як викладення рекламного змісту іншою мовою ніж українська. Крім того, на підставі ст. 10 Конституції 
України держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території 
України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Отже, серед 
конституційно закріплених принципів використання мов в Україні відсутній той, який би забороняв використання реклами мовою іншою, 
ніж українська» [15]. 

З огляду на зазначене, необхідно сподіватися на розумний підхід судів до вирішення вказаної проблеми до внесення 
законодавцем відповідних змін до Закону України «Про рекламу» та інших нормативно-правових актів щодо відповідальності за 
порушення правил використання мови у рекламі, чітко окресливши підстави та види відповідальності[16]. 

Аналіз порушеної у статті проблематики дозволяє зробити висновок, що з метою вдосконалення правового регулювання мови 
реклами необхідно: 

1. Усунути колізію між нормами законодавства, які регулюють питання мови реклами, та законодавства, що гарантує право 
національних меншин на використання і розвиток рідних мов, шляхом внесення змін до ст. 6 Закону України «Про рекламу» і надання 
права рекламодавцям розміщувати рекламу не тільки українською а й у визначених законом випадках також іншими мовами. 

2. Чітко встановити на законодавчому рівні умови, за яких дозволяється відступати від загального правила про використання 
української мови у рекламі. Зокрема, необхідно передбачити право на розміщення реклами у ЗМІ тією мовою, якою такий ЗМІ веде 
мовлення чи видається відповідно до своїх статутних документів, ліцензії, свідоцтва про реєстрацію, тощо.  

3. Вирішити на законодавчому рівні проблему неоднозначного застосування відповідальності за порушення приписів закону 
щодо мови реклами шляхом внесення змін у відповідні нормативно-правові акти. 
 
РЕЗЮМЕ 
У даній статті висвітлюється мовна проблема розповсюдження реклами в України, розкривається неоднозначна позиція законодавця 
стосовно цього питання та пропонуються шляхи вирішення проблеми. 
Ключові слова: реклама, рекламне законодавство, відповідальність 
РЕЗЮМЕ 
 В данной статье раскрывается проблема языка распространения рекламы в Украине, показывается неоднозначная позиция законодателя 
относительно этого вопроса и предлагаются пути разрешения данной проблемы. 
Ключевые слова: реклама, рекламное законодательство, ответственность 
SUMMARY 
 The article deals with the language problem of advertising, shows the ambiguous position of the legislator’s concern to this question and offers ways 
of the problem permission. 
Key words: advertising,  advertising legislation,   responsibility 
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Підприємницька діяльність в умовах сучасної ринкової економіки надзвичайно різноманітна і багатопрофільна. Є підприємства, які  

виробляють одну й ту саму продукцію, надають одні й ті самі послуги, але не однакових якості і рівня. Споживачеві іноді буває не просто 
відрізнити послуги одного підприємства від послуг іншого. Тому тут йому можуть допомогти правові засоби індивідуалізації товарів, послуг 
і самих виробників, посередників. Саме цими факторами було зумовлено прийняття Закону «Про товарні знаки». 

Зазначені знаки допомагають споживачеві розрізняти товари різних виробників. Проте в сучасних умовах ринкової економіки одних 
таких знаків уже замало. Назріла необхідність розрізняти виробників, які виробляють товари одного й того самого виду, підприємства, що 
надають послуги того самого роду. Тому у світовій практиці виник такий засіб розрізнення виробників, як їх назва, найменування. Але якщо 
одна така фірма виробляє товари чи надає послуги, які роблять її честь, то такою ж назвою можуть скористатися й інші підприємці, які 
виробляють товари нижчої якості, що не користується попитом у споживачів. Тому виникла потреба надати правову охорону такому 
найменуванню або фірмі, щоб нею не могли скористатися неправомірно інші особи. Так склався цивільно-правовий інститут —  право на 
комерційне найменування або просто право на фірму, завданням якого є індивідуалізація виробників з метою захисту їх ділової репутації від 
неправомірних посягань третіх осіб [1, с.12]. 

Звідки потреба в вдосконаленні сучасного законодавства щодо визначення поняття комерційного найменування, розв’язання 
проблеми визначення кола суб’єктів на комерційне найменування та критеріїв оцінки того чи іншого позначення, є своєчасною для 
подальшого розвитку економіки України. 

Цьому питанню присвячені праці українських і зарубіжних дослідників, зокрема, О. Безуха, А. Дерінгера, І. Коваль, О. 
Кондратьєвої, Л. Кондратенко, С. Кузьміної, Н. Круглової, В. Кулішенко, О. Мельниченка, І. Нойффера, М. Панченка, Н. Саніахметової, С. 
Стефановського та ін. 

Мета цієї статті – дослідження проблеми легального визначення поняття «комерційне найменування», яке може бути як повним, так 
і скороченим та його закріплення у законодавстві України. 

На сьогодні законодавство України не надає визначення терміна «комерційне найменування». За новими кодексами, як і раніше за 
Положенням про фірму, одним з основних недоліків у правовому регулюванні відносин щодо набуття, здійснення і захисту прав на 
комерційні найменування є відсутність визначення зазначеного об’єкта права інтелектуальної власності або принаймні критеріїв, які б 
дозволяли відносити те чи інше позначення до комерційного найменування суб’єкта господарювання [2]. Таке визначення необхідно внести 
або до ЦК, або до відповідного закону.   

 Вважають що комерційне найменування це стійке  позначення підприємства (фірми, компанії, концерна) або окремої особи, під 
імям якої здійснюється його  виробнича, торгівельна або інша діяльність.  

Правова охорона комерційних найменувань здійснюється ЦК України (ст. 489). Об'єктом комерційного найменування є назва або 
ім'я, під якими підприємець виступає в цивільному обороті. Зазначена назва підприємства чи ім'я підприємця мають своєю основною 
функцією індивідуалізацію даної особи в числі інших учасників цивільного обороту. Отже, основним призначенням комерційного 
найменування (фірми) є індивідуалізація окремих учасників цивільного обороту. 

Суб’єктами права на комерційне найменування, є як юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, так і фізичні особи 
— суб’єкти підприємницької діяльності, однак відмінності в їх правовому статусі зумовлюють наявність певних відомостей щодо права на 
комерційне найменування [3, с. 38]. 

Структура комерційного найменування складається з двох відносно самостійних частин. Перша частина містить вказівку на 
організаційно-правову форму підприємства, його тип і предмет діяльності. А в деяких випадках – й інші характеристики. Друга  частина 
ділиться на обов’язкові й факультативні додавання. Обов’язковим додаванням є спеціальне найменування (умовне словесне позначення, 
власне ім’я, географічна назва тощо) підприємства, його номер або інше позначення, необхідне для відмінності одних підприємств від 
інших. Тому, у законодавстві України доцільно передбачити вимоги до самого найменування, зокрема до тих слів, з яких може складатись 
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комерційне найменування. У цьому випадку можливе врахування досвіду іноземних країн, зокрема Великої Британії. Так, її законодавство 
передбачає, що включення деяких слів до комерційного найменування особи можливо лише за умови дотримання певних вимог, приміром, 
отримання дозволу державного секретаря з питань торгівлі та промисловості. 

Виходячи з положень ст. 159 ГК, комерційні найменування можуть бути повними та скороченими. Однак ані ГК, ані ЦК не 
визначають, які комерційні найменування є повними, а які скороченими. Крім того, як наголошувалося, комерційне найменування може не 
співпадати з найменуванням юридичної особи. У деяких країнах, зокрема у Великій Британії, це закріплено законом.  

Наказ № 65 від 09.06.2004 р. Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва “Про затвердження 
Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу” передбачає встановлення загальних вимог щодо 
написання найменування юридичної особи незалежно від форми власності та організаційно-правової форми суб’єкта господарювання – 
юридичної особи. Це  вимоги щодо: 

─ структури найменування;  
─ використання розділових знаків та символів у найменуванні;  
─ обмеження використання у найменуванні певних слів і словосполучень та інших організаційно-правових форм, крім 

організаційно-правової форми даної юридичної особи;  
─ заборони використання у найменуванні найменувань органів державної влади, місцевого самоврядування та історичних 

державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
─ Затвердження вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу дає можливість: 
─ встановити єдині правила написання найменування;  
─ обмежити використання у найменуванні деяких слів та словосполучень, які можуть бути використанні тільки юридичними 

особами певних організаційно-правових форм відповідно до законів;  
─ заборонити використання у найменуванні деяких символів, розділових знаків та іншомовних слів;  
─ привести найменування до виду, придатному для введення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців;  
─ полегшити перевірку найменувань на тотожність. 
Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачено виконання Державним 

реєстратором відповідних функцій стосовно попереднього погодження юридичною особою свого найменування та можливість 
резервування такого найменування на визначений строк при виконанні певних процедур. 

Так, частиною 2 статті 23 цього закону чітко визначено, що засновник (засновники) юридичної особи має право зарезервувати 
найменування юридичної особи строком на два місяці, а для відкритих акціонерних товариств строком на дев'ять місяців. При цьому 
повинно вказуватися у заяві про резервування найменування юридичної особи повне найменування юридичної особи, під яким він (вони) 
має намір її зареєструвати. 

Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб’єкта господарювання, якщо воно фактично 
використовується ним у господарському обігу. Однак, Цивільний кодекс України визначає, що право інтелектуальної власності на 
комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов’язкового подання 
заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про 
комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. 

Фірмове найменування є невід’ємною частиною самого підприємства і об’єктом в якому втілена ділова репутація цього 
підприємства. А для отримання додаткового доходу від комерційного найменування (репутації) суб’єкт господарювання повинен створити 
позитивний імідж підприємства шляхом проведення різноманітних рекламних кампаній чи інших заходів. А оскільки права інтелектуальної 
власності на комерційне найменування охороняється без будь-якої реєстрації, то й охорона цих прав є дещо обмеженою, тобто є 
підвищений ризик незаконного використання фірмового найменування. А тому власники підприємств найчастіше воліють зареєструвати 
фірмове найменування як торговельну марку, що не заборонено сучасними українським законодавством. Торговельна марка – це вже інший 
об’єкт інтелектуальної власності зі своїми властивостями. Отримати вигоду від передачі прав чи їх частини на комерційне найменування за 
ліцензією, ліцензійним договором чи іншим правовим документом  неможливо, тому що згідно з ч. 2 ст. 409 ЦК майнові права на 
комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його 
відповідною частиною, тобто права (чи їх частину) на комерційне найменування не можна передати за допомогою ліцензії, ліцензійному 
договору чи іншого правого документу [4]. 

Доречно було б також заборонити використовувати комерційне найменування на етикетках та упаковках товарів чи рекламних 
матеріалів стосовно товарів та послуг або використовувати дрібним шрифтом поряд з реквізитами компанії. А от торгівельну марку, що має 
обов’язкову реєстрацію навпаки зобов’язати вказувати скрізь і великими літерами. Комерційне (фірмове) найменування без обов’язкової 
реєстрації призводить до того, що в одному класі може бути багато однакових або подібних до ступеня змішування назв, а от зареєстрована 
торговельна марка пройшла певні ступені перевірки та захисту. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що сучасний стан українського законодавства у сфері правової охорони комерційних найменувань 
не забезпечує їх відмежування від суміжних правових категорій. У зв'язку з наведеним є доцільним прийняття Закону «Про правову 
охорону комерційних найменувань», в якому сформулювати легальне визначення комерційного найменування як оригінального позначення 
юридичної особи, що займається підприємництвом, яке дозволяє індивідуалізувати її серед інших осіб та не вводить в оману споживачів 
щодо справжнього характеру її діяльності. Необхідно закріпити у Цивільному кодексі правовий статус назви підприємства як самостійного 
засобу індивідуалізації цілісного майнового комплексу, бо право на комерційне найменування є невідчужуваним правом. Однак, це право 
може перейти до іншої організації разом з майновим комплексом самої комерційної організації, яка є власником цих прав. 

 
РЕЗЮМЕ 
Дана робота присвячена проблемі цивільних правовідносин щодо використання поняття комерційного найменування та його законодавчого 
закріплення. Зазначено, що правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування, однак ані ГК, ані ЦК не 
визначають, які комерційні найменування є повними, а які скороченими. Надаються  пропозиції щодо вдосконалення цивільних 
правовідносин в сфері використання комерційного найменування. 
Ключові слова: цивільні правовідносини, комерційні найменування, господарський кодекс 
РЕЗЮМЕ 
Данная робота посвящена проблеме гражданских правоотношений относительно использования понятия коммерческого наименования и 
его законодательного закрепления. Указано, что правовой охране подлежит как полное, так и сокращенное коммерческое наименование, 
однако не ХК, не ГК не определяют, какие коммерческие наименования являются полными, а какие сокращенными. Предлагаеться 
усовершенствовать  гражданские правоотношения  в сфере использования коммерческого наименования. 
Ключевые слова: гражданские правоотношения, коммерческие наименования, хозяйственный кодекс 
SUMMARY 
Work is devoted to the problem of civil legal relationships  the usage of the concept of the commercial name and him legislative fixing. It is marked 
that subject of the legal security are both fill short commercial name, however neither Civil Law nor Administrative Law determine them, what kind 
of commercial names are full or short. Suggestions are given  in relation to perfection of civil legal relationships in the sphere of the usage of the 
commercial name. 
Key words: civil legal relationships  , commercial names, the economic code 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ З МЕТОЮ ЗАХИСТУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ 
 

Звєрєва О.В., к.ю.н., доц.  ⋅  
 

Значення розвитку правового захисту споживчого ринку на сучасному етапі складно переоцінити. Сьогодні читко вирізняється 
тенденція збільшення обсягів споживання, що неминуче веде до розвитку споживчого ринку та потребує його відповідного законодавчого 
врегулювання. Споживчий ринок відіграє важливу роль у забезпеченні відповідного рівня життя населення, а його розвиток є 
найважливішою передумовою прискорення темпів економічного зростання усієї країни, що обумовлює актуальність обраної теми 
дослідження. 

Окремі економічні та юридичні проблеми функціонування й регламентації споживчого ринку розглядали такі учені як 
Б.Т.Кліяненко, Н.А.Куценко, А.І.Акмаєв, Н.І.Горячих, П.М.Скріпчук, Д.Міргородський, Е.М.Азарян, А.І.Льовін, А.П.Яркин,  А.С. 
Гальчинський, П.С.Ещенко, Ю.І.Палкин, С.Кузьміна, Л.Р.Левчук  та ін., проте вимагають додаткового аналізу питання державного 
регулювання економіки з метою захисту споживчого ринку. 

Мета даної статті полягає в обґрунтуванні необхідності вдосконалення державного регулювання економіки з метою захисту 
споживчого ринку. 

Споживчий ринок є системою взаємин між виробництвом і особистим споживанням, здійснювану безпосередньо, або за участю 
роздрібних та оптових торгівельних мереж, де знаходять своє задоволення потреби всіх учасників за допомогою відповідних товарів і 
послуг певної властивості або характеристики. При цьому взаємодія виробника і споживача відбувається в певному зовнішньому 
середовищі, яке об'єднує середовище економічне, інституційне, технічне, соціально-культурне, природне та правове, як таке яке 
регламентує взаємини всіх учасників споживчого ринку.  

Учасниками споживчого ринку є виробники, продавці і споживачі. Безпосередній взаємозв'язок споживача і виробника в процесі 
суспільного відтворення здійснюється саме на споживчому ринку. Проте визнана економічна нерівність учасників споживчого ринку 
(громадянин-споживач традиційно вважається слабкою стороною у взаєминах з більш сильним суб'єктом господарювання) вимагає 
обов'язкового втручання держави з метою відповідного регулювання виникаючих суспільних відносин.  

У літературі висловлювалась думка про те, що економічна нерівність учасників споживчого ринку може бути пом'якшена або 
взагалі виключена за допомогою системи спеціальних заходів юридичного характеру, направлених на забезпечення прав і законних 
інтересів споживачів [1,c.33].  Така система заходів має бути передбачена, перш за все на стадії виробництва товарів і послуг та 
забезпечуватися відповідними господарсько-правовими нормами. Забезпечити такий захист може лише держава. 

Роль держави у формуванні та розвитку споживчого ринку бачиться в здійсненні заходів законодавчого і нормативного 
регулювання, направлених на забезпечення дотримання всіма учасниками ринку економічного правопорядку, захисту їх прав і інтересів, а 
також інтересів держави та суспільства. Вступ України до СОТ, що забезпечує можливість вільного доступу на споживчий ринок країни 
всіляких імпортних товарів висуває у якості головної мети державної політики у сфері споживчого ринку підтримку 
конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників та розвиток конкуренції на внутрішньому ринку, а також захист прав споживачів. 

Захищати інтереси споживача як учасника споживчого ринку необхідно, перш за все, у сфері господарювання за допомогою 
публічно-правових норм. Дослідники вказують, що "діяльність підприємця завжди соціальна, і в розвиненому суспільстві сам підприємець 
це прекрасно усвідомлює [2,c.38].  Господарська діяльність не може бути цілком віддана на розсуд суб'єктів приватного права, "юридична 
рівність яких не забезпечує рівності фактичної і інтереси яких можуть суперечити важливим інтересам суспільства [3,c.20].  Останні 
передачі на телебаченні, а також виступи представників Держпотребстандарту в засобах масової інформації показують, що інтересам 
споживачів діяльність суб'єктів приватного права суперечить  досить часто, інакше в торгівельну мережу не надходили б товари низької 
якості, з пропущеними термінами реалізації і навіть небезпечні для життя і здоров'я споживача. 

Необхідність державної політики, направленої на захист прав споживачів як обов'язкової складової державної політики у сфері 
споживчого ринку підтверджується тим, що характерною рисою споживчого ринку дослідники називають сукупність соціально-
економічних стосунків виробника і споживача, які формуються в процесі купівлі-продажу (оренди) споживчих товарів і послуг для 
кінцевого (особистого) вжитку [4,c.10].  Особливий соціально-економічний характер споживчого ринку наголошується в контексті завдань 
побудови соціально-орієнтованої економіки, оскільки він відображає соціально-психологічні стосунки продавця та покупця, а також 
продавця і виробника, і, кінець кінцем, є індикатором благополуччя суспільства й надійності політики держави. 

Сьогодні необхідність державного регулювання ринкової економіки обґрунтовується в багатьох економічних дослідженнях. Так, 
підкреслюючи, що споживчий ринок має свій механізм функціонування, направлений на забезпечення його рівноваги шляхом 
саморегуляції, Л.Г.Лігоненко вказує, що ринкова саморегуляція споживчого ринку в умовах збільшення об'ємів і рівня економіки, 
ускладнення господарського розвитку, посилення протиріч між виробником і споживачем, монополістичних тенденцій і глобалістичних 
викликів не в змозі забезпечити ефективний і стабільний розвиток споживчого ринку та формування оптимальних соціально-економічних 
пропозицій [4,c.23].  Свій вивід він обґрунтовує посиланням на думку Л.Г.Саркисяна який справедливо відмічає, що децентралізація 
системи управління торгівлею, не підкріплена правовою базою державного регулювання, не дала можливості сформувати ефективний 
споживчий ринок. Надія лише на приватні підприємства і представників зарубіжних торгівельних мереж є помилкою. Держава зобов'язана 
вивчати закономірності, що характеризують кількісні процеси у сфері виробництва і вжитку, зміни взаємин і участь різних учасників 
ринку, захищаючи інтереси споживачів, вітчизняних виробників й свої інтереси [5,c.45].  

Про необхідність державного регулювання економіки з метою регламентації діяльності суб'єктів господарювання неодноразово 
вказувалося в дослідженнях в області господарського права [6,7,8,].  Неодноразово говорила про це в своїх роботах і автор даного 
дослідження, вказуючи, що така регламентація має бути направлена на захист інтересів споживача як "слабкої сторони" в стосунках з більш 
сильним суб'єктом господарювання [9,10].  Державне регулювання економіки має бути направлене на створення нормальних умов 
ефективного функціонування споживчого ринку з метою вирішення проблем стійкого розвитку економіки країни і всього суспільства. 

Втручання держави в економіку обумовлене необхідністю створення умов для ефективного функціонування ринкового механізму, 
захисту національних інтересів на внутрішньому і зовнішньому ринку, а також необхідністю здійснення відповідної соціально-економічної 
політики. Державне регулювання споживчого ринку повинне включати створення економіко-правової й  організаційної основи, що 
забезпечує захист і розвиток підприємництва та конкуренції, правовий захист і розвиток всіх форм власності, рівноправні умови 
функціонування всіх видів підприємств на ринку споживчих товарів і послуг, захист прав споживачів та їх активний вплив на споживчі 
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характеристики та якість товарів і послуг [4,c.24].  При цьому сутність такого регулювання полягає в створенні необхідних правових, 
організаційних, фінансово-економічних, інституційних й інших умов функціонування споживчого ринку, які у взаємозв'язку зможуть 
забезпечити досягнення цілей національної соціально-економічної політики, визначеної в Посланні Президента України Верховній Раді 
України [11].  Згідно даному посланню, основними пріоритетами соціально-економічної політики є: розвиток людського потенціалу нації; 
економічне зростання як держави в цілому, так і окремих його регіонів; економічна стабільність і соціальна справедливість. 

Аналізуючи взаємини держави й економіки, М.Н.Марченко вказує, що держава й економіка – це складні багатогранні явища, що 
охоплюють сферу не тільки політичного й матеріального життя суспільства, а також здійснюючі великий вплив на усі інші сфери.  Існуюча 
в зарубіжній та вітчизняній літературі думка про те, що держава – це  "чисто" надбудовне, а економіка –  "чисто" базисне явище, у даному 
випадку "не спрацьовує". Держава у будь-якій формації є одночасно об’єктом різноманітних – економічних, політичних, соціальних, 
ідеологічних і т.д. відносин і у цьому аспекті вона не лише надбудовне,  але й політичне й економічне й ідеологічне і т.д. явище. Як один з 
напрямків економічної діяльності держави автор називає розробку соціальної політики та дійових засобів захисту  економічних та інших 
інтересів населення Розглядаючи роль держави в регламентації економіки вказує, що у перехідний період держава не може і не повинна 
відмовлятися від регулюючих засобів впливу на економіку, від контролю за економікою, але вважає, що у ринковій економіці необхідним є 
мінімальне втручання держави в економіку з чим неможливо погодитися, так як "держава регулює всі сфери життєдіяльності суспільства" 
[12,c.397-398],  у тому числі і захист споживчого ринку. 

Ринкова економіка ніколи не існувала і не може існувати у чистому вигляді – поза суспільством та окремо від держави. Ринкова 
економіка не може нормально функціонувати без активних дій з боку держави.  На думку російський учених, ринок має обмежені 
можливості для забезпечення рівноваги у економічній системі.  Тому однією з найскладніших задач держави є забезпечення балансу між 
економічною ефективністю та соціальною справедливістю [13,c.631].   

Представляється, що сьогодні особливої актуальності набуває державне регулювання споживчого ринку з метою захисту 
споживачів, адже "правовий захист інтересів споживачів є однією з основних функцій держави" [13,c.618].  Тому держава зобов'язана 
докладати зусилля до регулювання відносин на споживчому ринку. 

При цьому регулювання відносин на споживчому ринку має бути направлене на створення умов для якнайповнішого задоволення 
потреб населення; створення умов для виробництва різних товарів вітчизняного виробництва з метою задоволення потреб громадян; 
підтримку конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника; розвиток конкуренції на споживчому ринку і протидію можливій 
монополізації ринку; підвищення якості вироблюваних товарів і якості торгівельного обслуговування населення; створення відповідних 
економічних, технічних, інформаційних  й інших передумов, направлених на створення умов для ефективного функціонування споживчого 
ринку як країни в цілому, так і окремих регіонів.  

На сучасному етапі необхідно вести мову про перехід до державного управління й  регулювання економіки на базі соціально-
економічної стратегії, відповідної потребам всього суспільства. Державне управління має бути направлене на регулювання "всього циклу 
розширеного відтворення, починаючи з фаз науково-технологічної підготовки відтворення, розподілу і кінцевого вжитку" [14,c.6-7].  
Необхідно враховувати, що мета державного управління економікою зводиться до захисту публічного  інтересу у сфері матеріального 
виробництва. Іншими словами держава, регулюючи економічні процеси в країні, зобов'язана забезпечувати права і законні інтереси 
суспільства в цілому та інтереси кожної конкретної особи - кінцевого споживача. Інтереси останнього повинні забезпечуватися не лише на 
стадії споживання, але й в перебігу всього циклу розширеного відтворення.  

Про необхідність ефективного державного управління економікою й ефективного державного контролю за діяльністю суб’єктів 
господарювання свідчить і досвід набуваємий у більшості розвинутих країн світу дій щодо виходу із кризи. Світова криза дала змогу 
особливо чітко усвідомити необхідність державного управління економікою.  Уряди більшості країн кажуть про можливість виходу із 
кризи лише за допомогою методів державного керування економіки [13,c.619-620]. Говорять про це і представники українського 
політикуму у світлі передвиборчої компанії, обгрунтовуючі свою позицію необхідністю відродження економіки країни та підвищеною  
роллю держави в регулюванні цього процесу на сучасному етапі.  

Про необхідність посилення публічних засад в регулюванні економіки свідчить і досвід ряду європейських країн.  Так, німецькі 
вчені вважають, що держава зобов’язана сформувати відповідні "правила гри" між суб’єктами ринкових відносин, які повинні не тільки 
стимулювати підприємницьку діяльність, але й враховувати інтереси особистості й  содействовать охороні навколишнього середовища.   
Виконуючі функцію контролю, держава встановлює відповідні правила поведінки, яких повинні дотримуватися виробники у процесі 
господарювання та у взаєминах із споживачем [15,16].  

У конституціях багатьох країн є норми, направлені на визначення економічної системи держави, на встановлення публічних 
засад державного регулювання. Дослідники, що вивчають конституційне право зарубіжних країн відмічають у своїх дослідженнях 
публічно-правовий характер норм конституцій різних країн, направлених на встановлення основ регулювання економіки.  

Отже, країни з розвиненою ринковою економікою не лише не відмовляються від державного управління, а навпаки, вважають за 
необхідне удосконалювати контроль у сфері підприємницької діяльності. В даному випадку йдеться про те, що держава повинна впливати 
на суб'єктів господарювання з метою захисту споживчого ринку в цілому і споживача як його учасника. Така дія можлива виключно за 
допомогою господарсько-правових норм. 

В рамках господарського права мова повинна йти про спеціальні засоби державного регулювання господарської діяльності, 
вживані для реалізації економічної політики, виконання цільових програм економічного й соціального розвитку, направлених на захист 
споживчого ринку в цілому та всіх його учасників: виробників продавців і споживачів.  

Викладене дозволяє зробити наступні виводи: 
На сучасному етапі держава повинна регламентувати відносини  у сфері економіки з метою захисту споживчого ринку та всіх 

його учасників. 
Сьогодні належного захисту вимагає не лише споживчий ринок в цілому, але й всі його учасники: виробники, продавці та 

споживачі. Забезпечення такого захисту можливе за допомогою державного регулювання економіки шляхом встановлення відповідних 
господарсько-правових норм, направлених на захист споживчого ринку в цілому та захист прав та інтересів всіх його учасників, у тому 
числі споживачів.  

Держава, регулюючи економічні процеси в країні, зобов'язана забезпечувати права й законні інтереси суспільства в цілому та 
інтереси кожної конкретної особи - кінцевого споживача. Інтереси останнього повинні забезпечуватися не лише на стадії споживання, але й 
в перебігу всього циклу розширеного відтворення.  
 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглядається проблема державного регулювання економіки на сучасному єтапі. Робиться висновок про необжідність такого 
регулювання з метою  зажисту спожичого ринку та всіх його учасників. 
Ключові слова: державне регулювання, державне регулювання економіки, споживчий ринок, захист споживчого ринку. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматривается проблема государственного регулирования экономики на современном этапе. Делается вывод о том, что такое 
регулирование необходимо с целью защиты потребительского рынка и всех его участников. 
Ключевые слова: государственное регулирование, государственное регулирование экономики, потребительский рынок, защита 
потребительского рынка. 
SUMMARY 
In the article the problem of government control of economy is examined on the modern stage. Drawn conclusion about what adjusting is needed with 
the purpose of defence of user market and all of his participants. 
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Особливе місце в системі законодавства про працю посідає кодифікований нормативний акт – Кодекс законів про працю України. Його 

призначення є об’єднання в єдину злагоджену систему норми трудового права та нормативні приписи, які регулюють суспільні відносини, що 
складають загалом предмет трудового права. У ньому зосереджені найбільш принципові положення, які стосуються сфері дії норм трудового права, 
місця та юридичної сили окремих актів, які входять до системи трудового законодавства, правого регулювання трудових відносин, гарантії захисту 
трудових прав працівників. Позаяк прийняття Кодексу мало місце ще за радянської доби (10.12.1971), то він повною мірою увібрав усі характерні риси 
командно-адміністративної системи, що мала місце на той час, включаючи її недоліки. Так, його норми були зорієнтовані на регулювання трудових 
відноси, що, головним чином, відображали інтереси не найманих працівників, а виробництва. До того ж, як відзначалось в юридичній літературі, «на 
низькому рівні було правове регулювання організації та умов праці і її нормування, організація праці не стимулювала якості та продуктивності праці» [1, 
с. 67]. Сьогодні з певними змінами Кодекс зберігає чинність на території України. 

Зміна парадигм у розбудові України на сучасному етапі, побудова правової, демократичної, соціальної держави, зрештою – реформування 
системи законодавства загалом та законодавства про службу в ОВС зокрема детермінують необхідність перегляду наявної структури КЗпП України з 
метою забезпечення більш повного, логічного й прозорого регулювання трудових та тісно пов’язаних із ними відносин. Уважаємо, що чинний Кодекс 
уже сьогодні може бути доповнений такими окремими главами, як: поняття та види трудових відносин; соціальне партнерство; матеріальна 
відповідальність суб’єктів трудових відносин; правове регулювання особливостей регулювання праці окремих категорій працівників; захист трудових 
прав працівників; прикінцеві положення тощо.  

Тривала вітчизняна практика законодавчої діяльності свідчить, що консолідація як різновид систематизації норм права «не мала істотного 
впливу на формування системи законодавства, незважаючи на те що укрупнення та об’єднання правового матеріалу, що є суттю цього процесу, у 
цілому є позитивними факторами з точки зору уникнення колізій у законодавчому регулюванні та зручності користування законами... Сьогодні в зв’язку 
з перебудовою всієї системи суспільних відносин законодавство повинно бути оновлене, уміщувати його систематизацію, у процесі якої ліквідуються 
недоліки, упорядкується й стабілізується вся правова система країни» [2, с. 269]. Утім, навіть побіжний аналіз результатів законотворчої діяльності 
свідчить про недотримання повною мірою вимог законодавчої техніки, що, зрештою, призводить до суттєвої «деформації» системи законодавства. 
Серед головних порушень законодавчої техніки наступні: при виданні нових актів не скасовуються або не змінюються чинні; скасовуються або 
змінюються раніше видані акти без точного й вичерпного їхнього обліку; зміни в чинні нормативні акти вносяться ненормативними актами; зміна актів 
відбувається без одночасного затвердження нової редакції відповідних розділів або статей; окремі загальні правила, розраховані на довгу дію, вносяться 
в оперативні розпорядження або акти, що діють протягом визначеного терміну; одноосібними розпорядженнями дія тих чи інших нормативних актів 
поширюється на не передбачені цими актами суспільні відносини; відсутня необхідна узгодженість і редакційна ув’язка між актами, які вирішують одне 
і те ж питання, що викликає суперечливість; новий акт не повністю регулює відповідне питання, у зв’язку з чим ряд попередніх актів, що стосуються 
цього ж питання, неможливо повністю скасувати; акти викладаються незрозумілою, неточною мовою тощо) зустрічається нерідко, в тому числі і серед 
актів трудового законодавства. 

Коли взяти до уваги існуючу назву – «Кодекс законів про працю», то є підстави вважати, що останній є консолідованим актом, у якому 
об’єднані (консолідовані) розрізнені закони, а власне самий Кодекс уявляє результат укрупнення нормативного матеріалу. Але, як відомо, мета 
консолідації – це усунення множинності нормативних актів, створення в структурі законодавства великих блоків нормативного матеріалу, їхня 
змістовна класифікація, що є вихідною базою, необхідною передумовою для проведення в подальшому кодифікаційної роботи. Отож, кодекс є кінцевим 
результатом такої роботи законотворчої роботи. Натомість, як бачимо, за назвою по суті КЗпП України є лише консолідованим, а не кодифікованим, як 
має наразі бути, актом. Кодифікація – це вид систематизації нормативних актів, які мають спільний предмет регулювання, що полягає в їхній змістовній 
переробці (усунення розбіжностей і суперечностей, скасування застарілих норм тощо) і створенні зведеного нормативного акта. Характерними рисами 
кодифікації є те, що вона: охоплює як зовнішню, так і внутрішню переробку нормативного матеріалу. Відбувається таке об’єднання нормативних актів, 
яке дає змогу підготувати до прийняття новий єдиний документ; зміст нового нормативного акта може бути істотно перероблений відповідно до вимог 
державно-правового регулювання. Вносяться певні додатки, скасовуються застарілі норми, змінюються деякі положення, вимоги, правові принципи 
тощо; кодифікаційна робота здійснюється виключно державними органами згідно з їхньою компетенцією й має офіційний характер; мета кодифікації – 
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оновлення законодавства, усунення суперечностей, прогалин, приведення до вимог сучасності. Чи були дотриманні під час здійснення систематизації 
нормативних актів у сфері найманої праці означені вище вимоги законотворчої діяльності? Чи можемо ми охарактеризувати такий процес усіма 
переліченими рисами кодифікації як різновиду систематизації норм права? Повною мірою, на жаль, – ні. Слід окремо зазначити, що в чинному КЗпП 
України не знайшла чіткого й однозначного втілення структура системи трудового права з т.з. поділу його норм на загальну, особливу та інші частини, 
що закономірно призвело до відсутності єдності думок із цього приводу серед наукового загалу. Інколи, що є певною мірою парадоксальним явищем, 
спостерігається навіть «полярність» (діаметральна протилежність) позицій учених у цій царині. 

Так, тривалий час існувала загальна думка про те, що система трудового права структурно складається із Загальної та Особливої 
частин (прихильники такого поділу виходили з того, що норми, які визначають загальний напрям змісту відносин, що складають предмет регулювання 
трудового права, утворюють Загальну частину, а ті норми, що встановлюють конкретне правило поведінки учасників цих відносин, формують 
Особливу частину трудового права [3, c. 22-23; 4, с. 33; 5, с. 17; 6, с. 30]), але, на думку П.Д. Пилипенка та інших дослідників [7, с. 31], якщо «пригадати 
предмет, а також метод трудового права й з’ясувати собі їх крізь призму загальнотеоретичних позицій про систему права, то поділ трудового права на 
Загальну й Особливу частину набуває до певної міри штучного вигляду» [8, с. 22; 9, с. 32-33; 10, с. 80]. Водночас, на думку В.С. Венедіктова, сучасне 
трудове право не зазнало істотних структурних змін, а тому цей автор та деякі інші [11, с. 14; 12, с. 21; 13, с. 17; 14, с. 23], виділяючи Загальну й 
Спеціальну частини трудового права України [15, с. 36], традиційно обстоюють структурну «дихотомію» системи трудового права. Щоправда, окремі 
вчені при цьому використовують дещо інший термінологічний підхід, указуючи, що «невід’ємною складовою, що притаманна кожній галузі права, є її 
система, а точніше – правильне розташування тісно взаємопов’язаних частин, їхній структурний ряд. Трудове право поділяється на дві групи. Перша – 
загальна частина... Друга група самостійних інститутів трудового права утворює особливу частину трудового права...» [16, с. 11]. Дещо суперечливою 
вбачається й точка зору авторського колективу навчального посібника «Трудове право», які спочатку розглядають систему трудового права як 
«сукупність правових норм і регульованих ними відносин», а потім відразу зазначають таке: «Підставою для класифікації правових норм усередині 
даної галузі слугує структура відповідних суспільних відносин. Система галузі трудового права – це структура й послідовність порядку розташування 
відповідних суспільних відносин» [14, с. 23]. У той же час Г.І. Чанишева й Н.Б. Болотіна вважають, що структура трудового права України, що 
формується, складається із трьох частин, як-от: загальні положення; індивідуальне трудове право; колективне трудове право [17, с. 80-81; 18, с. 76-81; 19; 
20, с. 37; 21, с. 261], а І.Я. Кисельов, на підставі аналізу досвіду зарубіжних країн у регулюванні трудових відносин, визначає структуру сучасного 
трудового права як таку, що складається із загальних положень; індивідуального трудового права; колективного трудового права; процесуального 
трудового права; колізійного трудового права [22, с. 1-2]. Вирізняється оригінальністю й підхід, запропонований Ю.П. Дмитренком: автор, зокрема, 
уважає, що оскільки Україна з 1954 р. є членом Міжнародної організації праці (МОП), то до системи трудового права України слід віднести й правові 
норми, прийняті МОП і ратифіковані Україною. Систему трудового права становлять також норми двосторонніх та багатосторонніх договорів, інших 
міжнародних правових актів та консульських угод [23, с. 11]. Видається, що в останньому випадку йдеться усе-таки про «систему трудового 
законодавства», а не про «систему галузі трудового права». Певною новизною відрізняється й підхід В.М. Лебедєва, який, крім традиційних Загальної й 
Особливої частин трудового права, виокремлює Спеціальну частину, яка об’єднує інститути, що регулюють особливості праці в окремих галузях 
господарювання [24, с. 41]. Як на нас, то таку ситуацію – відсутності чіткої структури в чинному КЗпП України та, відповідно, галузевій науковій 
доктрині – почасти пояснює російський дослідник Ю.О. Тихомиров, коли, аналізуючи співвідношення системи адміністративного права та 
адміністративного законодавства Росії, зазначає, що: «теоретична модель, нерідко пофарбована суб’єктивними тонами вчених, дослідників, як би 
породжує цей масив (ідеться про нормативно-правові акти – прим. авт.), але між ними завжди були, існують і будуть невідповідності і відхилення. Не 
завжди наукова теорія, зорієнтована на правове пізнання, правильно відображає потреби... практики. Досить часто політики й державні органи 
приймають акти переважно з міркувань політичних та інших інтересів, практичних завдань. Законодавство й увесь... правовий масив нерідко будуються 
й розвиваються ситуаційно, а наукові теорії тільки пізніше їх або корегують, або пояснюють, або критикують» [25, с. 89]. Уважаємо, що позиції тих 
дослідників, які обстоюють доцільність поділу нормативного масиву трудового права за тричленною схемою, як-от: загальна, особлива та спеціальна 
частини заслуговують на найбільшу увагу й подальшу поглиблене опрацювання в процесі кодифікації трудового права, передусім з огляду на 
необхідність установлення чітких сфер та меж диференціації правового регулювання, зокрема, у сфері реалізації службово-трудових відносин 
працівників ОВС України [28-44]. 

Наявна офіційна назва КЗпП України свідчить про недотримання вимог законодавчої техніки, адже «за своєю природою він є кодексом, а не 
консолідованим актом, оскільки є результатом кодифікації чинних на той час і вироблення нових нормативних приписів, а не консолідації законів... В 
умовах романо-германської правової системи невизначеність природи правового акта, сумніви щодо того, чи є він кодексом, чи консолідованим актом, 
говорить скоріше про недотримання правил законодавчої техніки. У країнах романо-германської правової системи, до яких належить і Україна, існує 
класичне розуміння поняття «кодекс» як кодексу «наполеонівського типу». Його призначення – кодифікувати закони, а не класифікувати їх, як у 
випадку консолідації» [2, с. 268, 269]. Обґрунтовано зазначає П.Д. Пилипенко, що «найважливішим серед законодавчих актів як джерел трудового права 
є, звичайно, Кодекс законів про працю України (КЗпП). Він уважається основним галузевим джерелом трудового права... Хоч КЗпП і є основним 
джерелом трудового права, він не в змозі забезпечити повне регулювання трудових та тісно пов’язаних із ними відносин. У багатьох випадках статті 
його мають відсилочний або бланкетний характер... Специфіка трудових відносин у певних галузях народного господарства та інші об’єктивні умови 
потребують конкретизації окремих положень Кодексу відповідно до цих умов шляхом прийняття нормативних актів підзаконного характеру. До 
проведення нової кодифікації трудового законодавства України в тих випадках, коли немає актів, що регулюють відповідні трудові відносини, своє 
юридичне значення зберігають деякі нормативні акти колишнього СРСР, які відповідно до Закону України «Про правонаступництво України» від 12 
вересня 1991 р. не суперечать Конституції та законодавству України» [9, с. 106-107]. М.І. Іншин також небезпідставно звертає увагу на те, що 
«…відсутність у Кодексі законів про працю України, чіткої вказівки щодо співвідношення загальних та спеціальних положень ускладнює 
правозастосовчу практику, створює плутанину, призводить до зниження ефективності регулювання службово-трудових відносин державних 
службовців із державними органами, підприємствами, установами, організаціями. Цю прогалину в праві необхідно усунути шляхом установлення у 
відповідних статтях Кодексу чітких критеріїв розмежування загальної й спеціальної нормотворчості. Слід уважати недоцільним механічне викладення в 
спеціальних актах загальних правових положень чинного законодавства про працю, бо це призводить до формування в державних службовців 
правового нігілізму, культивує пріоритет відомчих наказів, інструкцій, вказівок над нормами закону, призводить до необґрунтованого зниження рівня 
відповідних правових гарантій. У тих випадках, коли виникає потреба у відтворенні тих чи інших загальних вимог законодавства про працю, потрібно 
обов’язково посилатись на конкретні норми Кодексу та інших правових актів трудового законодавства. Спеціальний правотворчості не мають підлягати 
питання, які в достатній мірі врегульовані нормами чинного трудового законодавства» [45, с. 233-234]. Інші дослідники наголошують уже більш 
узагальнено про те, що сучасні «система трудового права» та «система трудового законодавства» не співвідносяться як «зміст» та «форма», позаяк 
«сучасна система трудового права вийшла за рамки структури, відображеної в КЗпП. Це, звичайно, не дивно, адже КЗпП було прийнято майже 30 років 
тому. Зміни, що вносилися до нього, не вплинули на структуру основного трудового закону, яка залишилася «старомодною», мов сукня, що вийшла з 
моди. Значною мірою нові умови праці регламентуються більш сучасними законами та підзаконними нормативно-правовими актами, тому далеко не всі 
названі правові інститути відображені в КЗпП» [17, с. 81; 46, с. 23]. Такий висновок – небезпідставний, його можна проілюструвати. Наприклад, у 
системі трудового права є правовий інститут «Охорона праці», а в КЗпП України йому відповідають три окремі глави – XI-XIII. Ці окремі глави зі 
спеціальними нормами щодо: праці жінок (гл. XII КЗпП), праці молоді (гл. XIII КЗпП) та пільг для працівників, які поєднують роботу з навчанням (гл. 
XIV КЗпП) не є окремими інститутами трудового права, а лише конкретизують норми єдиного інституту «Охорона праці». Ще приклад, інституту 
«Матеріальна відповідальність сторін трудового договору» не відповідає глава КЗпП України, позаяк до цієї глави входять норми про матеріальну 
відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, тоді як норми про матеріальну відповідальність роботодавця за 
шкоду, заподіяну працівникові, містяться в різних главах КЗпП (глава VII «Оплата праці», глава XI «Охорона праці», глава XV «Індивідуальні трудові 
спори»), а відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, сьогодні взагалі регулюється 
спеціальним актом – Законом України від 23.09.1999 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з нещасним випадком на 
виробництві та професійним захворюванням». Неоднозначно тлумачиться і статус норм глави VII «Оплата праці» КЗпП України: наприклад, на думку, 
Н.Б. Болотіної – зазначені норми «не є самостійним інститутом у межах галузі трудового права» [17, с. 81-82], натомість інші дослідники – розглядають 
їх саме як окремий правовий інститут галузі трудового права [9, с. 34; 11, с. 14], включаючи до нього також і норми, що регулюють нормування 
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праці [12, с. 23]. Зважаючи на означене вище, слід зазначити, що деякими авторами здійснювалися поодинокі спроби, через масштабну інкорпорацію 
нормативно-правових актів, привести у відповідність сучасні системи галузі трудового права та трудового законодавства [47]. 

До істотних недоліків наявного в Україні законодавства про працю слід віднести певну неузгодженість системи чинного трудового 
законодавства та структури системи трудового права як галузі права, необґрунтовану «розпорошеність» правових інститутів, відсутність чіткої логіки в 
«дислокації» правових норм окремих із них, а також очевидною є нагальна необхідність уточнення структури системи галузі трудового права й 
відповідно – майбутнього Трудового кодексу України, оскільки, «найповнішого відображення система трудового законодавства отримує в 
кодифікованому акті» [9, с. 34; 11, с. 14], а «важливою детермінантною константою галузевої самостійності є наявність у правової спільності 
організаційно відокремленого нормативного матеріалу. Найбільш ефективний спосіб формування підгалузі або галузі права (при наявності необхідних 
матеріальних та юридичних підстав) – видання єдиного кодифікованого акта, який охоплює відповідну спільність юридичних норм у цілому. 
Уособлення тієї чи іншої сфери законодавства свідчить про перетворення самої правової матерії» [48, с. 97-98]. Гадаємо, що концептуальне з такого ж 
розуміння сутності процесу кодифікації (який має передбачати не консолідацію тих чи інших законів, а полягає в їхній змістовній переробці з метою 
усунення розбіжностей і суперечностей, скасування застарілих норм тощо, зрештою – напрацювання якісно нових нормативних приписів і створенні на 
основі цього зведеного нормативного акта) виходять й інші сучасні дослідники. Скажімо, Т.А. Занфірова зазначає, що «на сучасному етапі формування 
правової держави в Україні подолання правового нігілізму в сфері трудових відносин набуває особливого значення. Вирішення цього завдання 
ускладнюється... Дослідники феномену правового нігілізму вказують на деякі шляхи подолання цього явища... Указані шляхи не вичерпують проблему 
подолання правового нігілізму. Завдання набагато складніше: необхідно зробити справжній філософсько-антропологічний переворот, тобто змінити 
традиційну парадигму праворозуміння, яка дісталася в спадщину від адміністративно-командної системи, що панувала в СРСР, на ліберальну. Це 
практично означає перебудування системи суспільних цінностей у напрямі пріоритетності «людського», антропологічного змісту права, гуманістичної 
його складової. Таке завдання може бути вирішене лише всім суспільством...» [49, с. 61]. Показовими в цьому ж контексті вбачаємо міркування, 
зокрема, Н.М. Хуторян, яка зазначає: «...Кодекс законів про працю України (КЗпП України) є головним зводом законодавчих норм, які регулюють 
трудові відносини. Діючий нині КЗпП України був прийнятий ще за часів існування СРСР, тому норми, які в ньому містяться, не завжди враховують 
специфіку нових відносин між роботодавцями та працівниками в умовах незалежної, демократичної України. У найближчому майбутньому, із 
прийняттям нового Кодексу про працю, ці зміни в суспільних відносинах будуть враховані. У Конституції України проголошено загальні права 
громадян, зокрема, право на підприємницьку діяльність, право на працю, на відпочинок, на соціальний захист та інші. Усі ці права та свободи 
відображено й конкретизовано в КЗпП України та інших законодавчих актах. Ці та інші зафіксовані в Конституції, Кодексі законів про працю та інших 
законодавчих актах України правові принципи повинні бути реальними та працювати на користь тих, хто працює. Наслідок їхньої дії – зменшення 
чисельності незахищених верств населення та збільшення заможних людей, які впевнено дивляться в майбутнє» [50, с. 95, 97]. Небезпідставно 
підсумовує у своїй статті «Новий Трудовий кодекс України: за і проти» й Т.Г. Маркіна, коли наголошує, що «доопрацювання й ухвалення нового ТК 
України є найгострішою проблемою. Він має стати основоположним та найбільш концептуальним законодавчим актом із питань правового 
регулювання суспільно-трудових відносин... Необхідно усувати причини порушення трудового законодавства, а не заганяти роботодавця в 
безвихідь» [51, с. 109]. Своєю чергою сучасні російські дослідники наголошують, що «в советской науке трудового права и трудовом законодательстве 
проблема злоупотребления правами в силу публично-правовых начал регулирования не стала предметом научных дискуссий и легального 
опосредования. Между тем сегодня эта проблема нуждается в научном осмыслении и решении на законодательном уровне. Причинами 
злоупотребления трудовыми правами могут быть не только несовершенство действующего трудового законодательства, его противоречивость, 
пробельность, но и причины, обусловленные возрастанием гибкости в правовом регулировании трудовых отношений. Следует также отметить и общую 
тенденцию расширения сферы применения нетипичных форм занятости, когда во многих случаях заключенные договоры о труде не укладываются в 
традиционную юридическую конструкцию трудового договора. Примером могут служить договоры о заемном труде, договоры с «новым поколением» 
надомных работников («телеработники») и др... Полагаем, что в трудовом кодексе.... законодателю следует сформулировать принцип запрета 
злоупотребления трудовыми правами участниками трудовых и связанных с ними отношений, т.е. запрет осуществления этих прав вопреки их 
социальному назначению, а равно с целью причинения тем самым вреда другой стороне правоотношения, другим лицам. Справедливости ради 
заметим, в советской науке трудового права некоторые ученые ратовали за закрепление в трудовом законодательстве запрета злоупотребления правом, 
однако не раскрывали его содержания, ограничиваясь общим предложением...» [52, с. 444-445]. 

Підсумовуючи слід зазначити, що сучасне трудове право є синергетичною системою, яка переживає свої періоди «сплеску» та «затухання», 
почасти – хаотичного [53-55], а тому новий Трудовий кодекс України має стати кодифікаційним актом, що забезпечить ефективне регулювання 
трудових відносин та матиме чіткий структурний розподіл норм (інститутів). Збереження традиційних підходів у характеристиці структури системи 
трудового права та, відповідно, нового Трудового кодексу України, не виключає, а передбачає суттєву змістовну переробку з метою усунення наявних 
розбіжностей і суперечностей, скасування застарілих норм, а також напрацювання нових [56, с. 423-424; 57] галузевих інститутів, урахування сучасних 
тенденцій, зокрема соціалізації (гуманізації) права [58-59]. Означені аспекти мають привернути більш прискіпливу увагу науковців, позаяк є за 
характером концептуальними, а тому – першочерговими. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті проаналізовано сучасні процеси консолідації й кодифікації законодавства України про працю з точки зору наявних проблем та перспектив 
розробки нового Трудового кодексу України. Аргументовано стверджується, що законодавство про службу працівників ОВС є органічною складовою 
системи трудового законодавства, а тому виступає предметом консолідаційної та кодифікаційної роботи в сучасних умовах. 
Ключові слова: консолідація, кодифікація, систематизація, законодавство про працю, законодавство про службу працівників ОВС, проблеми, 
перспективи. 
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализированы современные процессы консолидации и кодификации законодательства Украины о труде с точки зрения имеющихся 
проблем и перспектив разработки нового Трудового кодекса Украины. Аргументированно утверждается, что законодательство о службе работников 
ОВД является органической составляющей системы трудового законодательства, а потому выступает предметом консолидационной и 
кодификационной работы в современных условиях. 
Ключевые слова: консолидация, кодификация, систематизация, законодательство о работе, законодательстве о службе работников ОВД, проблемы, 
перспективы 
SUMMARY 
In article modern processes of consolidation and codification of the legislation of Ukraine about work are analysed from the point of view of available problems and 
prospects of development of the new Labour code of Ukraine. Is argued affirms, that the legislation on service of workers IAB is organic making system of the 
labour legislation that is why acts as a subject consolidated and codified works in modern conditions. 
Key words: сonsolidation, codification, ordering, the legislation on work, the legislation on service of workers IAB, problems, prospects. 
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ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ 
 

О. В. Синєокий,  кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та правосуддя (Запорізький національний університет)  ⋅  
 

Інтенсивний розвиток новітніх технологій у сфері комунікацій, глобальні інтеграційні процеси, становлення інформаційного 
суспільства викликають пильну увагу до можливостей впливу на індивідуальну і масову свідомість, актуалізують проблему правового 
регулювання суспільних відносин у галузі інформаційної політики.  

Оскільки інформаційні відносини виникають у різних сферах суспільного життя і є у тій чи іншій мірі предметом регулювання 
багатьох галузей права, то першим критерієм для класифікації права на інформацію є зв'язок останнього із предметом правового 
регулювання різних галузей права.  

Класифікаційною ознакою, яка відносить інформацію до сфери нових технологій, є електронна обробка інформації та використання 
мереж зв'язку, в більшості своїй глобальних. Звідси досягнення науки інформаційного права можуть стати важливим чинником, здатним 
вплинути на удосконалення державної інформаційної політики, в тому числі у сфері високих технологій. 

Поняття інформаційного права з’явилося відносно нещодавно – на межі 80-90-х рр. ХХ ст. [1]. Інформаційне право предметно 
охоплює правову регуляцію достатньо широкого спектру суспільних відносин в інформаційному просторі.  

Система інформаційного права як науки перебуває у стадії формування та розвитку. Серед дослідників проблем правової 
інформатики, у комплексі з інформаційним правом та інформаційною безпекою, можна відзначити таких як І. В. Арістова, В. Б. Авер'янов, 
Г. В. Атамчук, В. Г. Афанасьєв, О. М. Бандурка, І. Л. Бачило, Д. Белл, А. І. Берг, Ю. П. Битяк, М. С. Вертузаєв, Є. Галантер, В. М. Глушков, 
В. В. Зуй, Р. А. Калюжний, Ю. М. Козлов, А. П. Коренєв, В. Д. Малков, В. Г. Машликін, В. А. Мінаєв, В. С. Михалевич, А. М. Омаров, В. 
Ф. Опришко, Г. І. Петров, Н. С. Полєвой, Г. Х. Попов, К. Прибрам, Е. П. Семенюк, А. Д. Урсул, М. Я. Швець, Г. В. Щьокін, В. В. Цвєтков, 
Л. П. Юзьков та інших. 

Отже, існують підстави відзначити, що в Україні окреслилися ознаки активного формування в юридичній науці вітчизняної наукової 
школи – правової інформатики – комплексних досліджень на межі правознавства і прикладної інформатики [2].  

Практика правозастосування, законодавчі ініціативи значно відстають за часом від правової реальності, тому актуальними розробками 
сьогодні є дослідження у галузі «правова діяльність – інфотехнології». Особливо це стосується «високих», «нових» або «критичних» 
технологій. 

Потрібно зазначити, що в нашій країні поки що немає спеціального систематизованого законодавства щодо високих технологій. 
Невиправдане виключення теоретико-правових засад високих технологій з інформаційного права обмежує сферу правового 

регулювання останнього і, фактично, залишає його на тупиковій гілці розвитку.   
Високотехнологічні правовідносини є соціальними відносинами найвищого (критичного) рівня, які виникають у сфері технологій 

нового покоління, а звідси мають особливий правовий зміст, оскільки регулюють правила поведінки у сфері розробки та застосування 
високих технологій.  

Разом із тим, поза увагою дослідників залишаються нерозв’язаними питання правового регулювання соціальних відносин нового 
формату, що формуються у сфері високих технологій.  

Таким чином, інформаційні правовідносини, що складаються у сфері високих технологій, на цей час ще не є завершеними, оскільки 
вони охоплюють лише основи високотехнологічної теорії інформаційного права. 

З цього випливає підвищений рівень актуальності дослідження щодо знайдення формули високотехнологічної теорії інформаційного 
права. 

Інформаційне право є галузевою юридичною наукою, що динамічно розвивається та удосконалюється, оскільки є сукупністю 
правових норм, що регулюють соціальні відносини, які так чи інакше взаємодіють або пов’язані з інформацією. Виникають нові правові 
терміни, набувають додаткового значення фундаментальні юридичні поняття [3; 4]. Разом із тим, останнім часом висловлюються певні 
спрощення, що призвело до впровадження у літературний обіг окремих помилкових тез, спростування яких потребує додаткової 
аргументації. 

Тому ціллю цієї публікації є формулювання та обґрунтування загальнонаукових засад високотехнологічної теорії інформаційного 
права. 

Звідси випливає, що сьогодні проблеми розробки правового забезпечення нових інформаційних технологій, в тому числі щодо 
організації роботи правоохоронних органів мають не тільки теоретичне, але й суто практичне значення. Утім, зрозуміло, що від того, який 
правовий зміст вкладається у поняття високих інформаційних технологій, буде залежати розгляд питань про механізм їх виявлення, 
принципи, класифікацію, нормативне регулювання, практичні рекомендації щодо вдосконалення взаємодії і координації. 

Звідси новизна роботи укладається у тому, що у цій статті у рамках висловленого припущення вперше висунуто та докладно 
розглядається гіпотеза, згідно з якою високотехнологічне інформаційне право є окремою підгалуззю (науковою теорією), що формується у 
рамках науки інформаційного права.  

Відповідно до визначення поняття «технологія», інформаційна технологія – це процес, що використовує сукупність засобів і методів 
збирання, обробки і передачі даних (первинної інформації) для одержання інформації нової якості про стан об'єкта, процесу або явища 
(інформаційного продукту). 

Високі технології – це технології, які стануть визначальними у постіндустріальному суспільстві [5]. Інформаційна технологія є 
поняттям, що відображає сучасне уявлення про процеси перетворення інформації в інформаційному суспільстві.  

                                                 
© Синєокий О.В., 2010 
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«Нова технологія» і «новітня технологія» також є двома різними термінами. Метою нових технологій у галузі передачі інформації є 
отримання інформації для аналізу й прийняття на його основі рішення на виконання будь-якої дії. При цьому новітні технології в 
інформаційній сфері випереджають нові приблизно на 5 років. Отже, високі технології з одного боку є вищими, ніж «звичайні», утім ще 
можуть поступово зростати, але не бути піковими, на відміну від критичних, які є якісним ривком після досягнення певної критичної межі. 
Звідси термін «критичні технології» за рівнем є вищим, ніж термін «високі технології». Адже критичний рівень завжди є фактично піковим 
або максимальним, після чого технологічні властивості мають перейти структурно вже на інший уніфікований рівень. З метою 
систематизації понять, ми пропонуємо для єдиного позначення сукупності таких технологій вживати єдиний термін прогресивні технології 
або прог-технології («prog-tech»). 

Більшість дослідників відзначають, що високотехнологічний прорив призвів до значних соціальних змін у суспільстві, 
найважливішим з яких є поява нового виду правовідносин – у сфері високих технологій.  

Високотехнологічні правовідносини – це правила поведінки у сфері розробки та застосування високих технологій, що регулюють 
інформаційні взаємовідносини, є проявом їх волі та забезпечуються прогресивними (інноваційними) заходами соціально-інформаційного 
впливу.  

Правову основу інформаційної діяльності у сфері високих технологій складає інформаційне законодавство, під чим розуміють 
множину нормативно-правових актів, прийнятих Верховною Радою України у формі законів та постанов нормативного змісту, які 
регулюють нові соціо-технологічні відносини, що складаються в цій галузі.  

У цілому, джерелами інформаційного права є Конституція України, інші законодавчі і підзаконні нормативні правові акти, міжнародні 
договори та угоди, норми і принципи міжнародного права, а також ненормативні правові акти, повідомлення засобів масової інформації, 
публічні виступи, інші джерела інформації з питань правового регулювання суспільних відносин у сферах інформації та високих 
технологій. 

Звідси бачимо, що право високих технологій можна розуміти як в об’єктивному, так і в суб’єктивному змістах. Так, право високих 
технологій в об’єктивному змісті – це суспільні відносини у сфері високих технологій, які набувають втілення у нормах, врегульованих на 
публічно-правовому та приватно-правовому рівні. Право високих технологій у суб’єктивному змісті – це множина прав і обов’язків 
конкретних учасників суспільних відносин, що виникають у сфері розроблення, виробництва та використання високих технологій як 
об’єкта соціо-технологічних відносин. 

Об’єктами високотехнологічного інформаційного права є передові технології усіх видів та найменувань: нові, високі, інформаційні, 
критичні та ін.; інформаційно-телекомунікаційні системи та підсистеми; системні інформаційні інновації та окремі інноваційні проекти в 
інформаційно-телекомунікаційній галузі, процес наукового дослідження, розробки та організація впровадження високотехнологічних 
інновацій у виробництво та споживча аудиторія високих технологій у сфері інформаційних послуг. 

Таким чином, високотехнологічне інформаційне право є сукупністю правових норм, які регулюють інноваційні розробки в 
інформаційній сфері, що забезпечує нормативно-правове регулювання процесу високотехнологічного розвитку інформаційного 
суспільства.  

Високотехнологічне інформаційне право як наука – це система наукових знань про право високих технологій як підгалузь 
інформаційного права, його предметі, методах, принципах правового регулювання інформаційних відносин у сфері високих технологій, 
історії розвитку суспільних відносин в інформаційній сфері й порівняльно-правовому аналізі норм високотехнологічного права 
закордонних країн. 

Потрібно зазначити, що важливим є зв’язок інформаційного права з іншими юридичними науками – адміністративним, 
конституційним, цивільним, фінансовим, інвестиційним правом та ін. 

Оскільки провідним методом інформаційного права вважається метод комплексного застосування методів конституційного, 
адміністративного, цивільного, трудового та кримінального права, стає зрозумілим, що методи права високих технологій ґрунтуються на 
методах цивільно-правового, адміністративно-правового, господарсько-правового регулювання та деяких інших.   

Крім того, існує певне співвідношення правової інформатики (1) з інформаційним правом (2). До предмету правової інформатики 
відносяться питання інформаційного забезпечення (Iz) правових процесів (Ld). Разом із тим, предметом інформаційного права виступають, 
навпаки, питання правового забезпечення та регулювання (Lz) інформаційної діяльності, відносин та процесів (Id), що можна представити 

формулою: 21 =≠=
Id
Lz

Ld
Iz

(Формула 1). 

Предметом самостійного правового регулювання можуть бути суспільні відносини у сфері високотехнологічної інформації, що 
включать питання використання високих технологій під час отримання та використання інформації, правового захисту, права власності як 
на технології, так власне і на інформацію, боротьби з інформаційною злочинністю, а також договірні відносини у сфері інформатики. 

У високотехнологічному інформаційному праві використається вся сукупність способів регулюючого впливу на інформаційні 
правовідносини, що виникають у сфері високих технологій, тобто як диспозитивне регулювання (воля вибору, рівність сторін, 
децентралізація, координація), так і імперативне регулювання (централізоване здійснення владних повноважень, стругаючи субординація). 
Залучення різних методів у систему високотехнологічного інформаційного права не означає їхнього довільного зіткнення або конкуренції. 
Дискусії з питань значущості тих або інших методів для високотехнологічного інформаційного права можна примирити, тільки виробивши 
самостійну правову систему для вирішення проблем, що виникають у інформаційних відносинах з приводу розробки та використання 
високих технологій. 

Таким чином, спробуємо описати науковий синергетичний зміст правової регуляції високотехнологічної інформатизації: 

↑+⇒
⎯→←

= T
L

HTII
2

 (Формула 2), де I – інформація, I 2 – інформатизація, HT – високі технології, L – правова регуляція, T+ – 

технологічний прорив.   
Отже, правова регуляція високих технологій є новою категорією, зміст якої може бути визначений за допомогою теорії 

синергетичного підходу.  
З позицій синергетичного підходу зазначений новий феномен може розглядатися як динамічна система інформаційних взаємодій 

суб'єкта з техносвітом, у процесі чого відбувається створення особливої правової конструкції, втілення її в об'єкті правового регулювання, 
здійснення й перетворення інформаційних правовідносин суб'єктів у сфері високотехнологічної діяльності. 

Законодавство у цій сфері достатньо швидко розвивається, намагаючись відобразити розвиток соціальної складової впливу високих 
технологій на інформаційні правовідносини. За своєю новизною багато інститутів інформаційного права ще не устоялися та процес їхнього 
становлення продовжується. Але існуючий різнобій в юридичній термінології стосовно визначення високотехнологічних інновацій не може 
бути виправданим, оскільки подібний стан вже провокує різні підходи судів у вирішенні типових категорій справ.  

Правова регуляція суспільних відносин, що складаються у високотехнологічній сфері залишається безсистемною. І дійсно, адже в 
різних сферах людської діяльності інформаційні нововведення багато в чому носять загальний характер, а займаються ними фахівці різних 
галузей права, що стримує розвиток високотехнологічних інновацій.  

Інноваційне законодавство виконує функцію своєрідного полігону для відпрацювання нових категорій права інтелектуальної 
власності та високих технологій, що можуть бути складовими в переліку вже закріплених законодавством об'єктів. Ось тому особливе місце 
в інформаційному законодавстві має бути відведено гарантіям інноваційної політики у сфері високих технологій. Такі гарантії можуть мати 
декілька рівнів: перший – стабільність інформаційного законодавства; другий – стабільний правовий режим інновацій у сфері високих 
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технологій; третій – стабільний правовий стан інвесторів та учасників інноваційної діяльності; четвертий – можливість ефективного 
юридичного захисту порушених прав. 

Отже, як ми бачимо, інші інститути права агрегуються з інформаційним правом. Окремі з них певних умовах мають статус 
міжгалузевих субінститутів. Саме до таких можна віднести право високих технологій. У цьому зв’язку нижче схематично показано місце 
високотехнологічної теорії у системі інформаційного права (Схема 1):  

 
Схема 1. 

До функцій права високих технологій мають бути віднесеними правове регулювання клітинних технологій, правове регулювання 
технології біоінженерії, правове регулювання водневої енергетики, правове регулювання нових джерел енергії, правове регулювання 
технологій обробки, зберігання, передачі й захисту інформації, правове регулювання інтелектуальних систем навігації, правове 
регулювання ядерного виробництва, правове регулювання космічної діяльності тощо. 

Проведений аналіз більшості проблемних аспектів засвідчив, що у високотехнологічному інформаційному праві чимало питань 
залишаються дискусійними.  

Ґрунтуючись на аналізі викладеного, існує сенс резюмувати, що високотехнологічне право є основним нормативним регулятором 
інформаційних відносин найвищого (критичного) рівня, які виникають у сфері технологій нового покоління, де під останньою потрібно 
розуміти сукупність критичних технологій усіх видів. 

Нарешті, стає зрозумілим, що саме за допомогою спеціальних норм інформаційного права повинні вирішуватися конкретні стратегічні 
й особливо тактичні задачі розвитку високих технологій. 

Таким чином, сукупність викладених аргументів додатково обумовлює потребу кодифікації законодавства у сфері високих технологій, 
а звідси вимагає структурної переробки існуючих проектів Інформаційного кодексу. 

Отже, вважаємо доведеним висловлене припущення, згідно з яким високі технології є правовим феноменом особливої природи, що 
формується в інформаційному праві. Відповідно до цього правові норми, що регулюватимуть суспільні відносини у сфері високих 
технологій, пропонується викласти окремою главою у відповідному розділі спеціальної частини проекту Інформаційного кодексу України. 

Оскільки високотехнологічне право є підгалуззю інформаційного права, предметом якої є правова регуляція високотехнологічних 
процесів, що відбуваються в інформаційній сфері, логічно спрогнозувати системний розвиток цієї наукової теорії. Адже еволюція 
наукового знання й зводиться до формуванню, розвитку і революційних змін парадигм. Тому ми намагалися показати різні точки зору 
стосовно побудови окремої наукової теорії, детермінованої розвитком нових правовідносин, що активно складаються у сфері високих 
технологій.  

Зрозуміло, що висвітлені наукові погляди, концепції та практичні рекомендації не беззаперечні, а в деяких моментах навіть різняться з 
раніше прийнятими у вітчизняній юридичній науці. Втім, сподіваємося, що систематизація раніше здобутих і нових унікальних даних, 
сприятиме становленню високотехнологічної теорії інформаційного права.  

Викладення матеріалу не охопило всього кола проблем, що існують у сфері державного регулювання високотехнологічних 
інформаційних правовідносин.  

Основна авторська ідея полягає у тому, що високі технології є предметом суспільних відносин в інформаційному праві.  
Названа концепція є новою в теорії права. Вона ще не набула глибокого наукового обґрунтування, проте активно впливає на 

формування своїх методологічних основ і поглибленні міжгалузевих зв’язків, застосовується у правотворенні, зокрема щодо створення 
правових норм у сфері нових інформаційних технологій. Це відкриває нові перспективи для подальших наукових досліджень. 
 
РЕЗЮМЕ 
У цій статті розкриваються проблеми правового регулювання високих технологій. Окрему увагу приділено дослідженню правових 
особливостей інформаційних технологій. На підставі проведеного дослідження визначаються шляхи розвитку високотехнологічної теорії 
інформаційного права. 
Ключові слова: високі технології; інформація; інформаційне право. 
РЕЗЮМЕ 
В этой статье раскрываются проблемы правового регулирования высоких технологий. Отдельное внимание уделено исследованию 
правовых особенностей информационных технологий. На основании проведенного исследования определяются пути развития 
высокотехнологической теории информационного права. 
Ключевые слова: высокие технологии; информация; информационное право. 
SUMMARY 
In this article the author opens the problems of the law regulation of the high technologies. The special consideration is given to the investigation of 
the judicially peculiarities of the informatics technology. On the bases of a carry out investigation the author marks the ways development high-
technologies theory of information law. 
Кey worlds: high technologies; information; information law. 
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УЧАСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ В ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ НАПРИКІНЦІ 80-х 
– ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) 

 
Терзі О.С., к.іст.н., доц.  ⋅  

 
В 90-і роки, як наслідок здобуття Україною незалежності та переходу від планової економіки до ринкової, вся організація 

державної влади зазнала принципових змін. Поруч з юридичним формуванням незалежності України практична діяльність політичних 
партій в цій сфері, по-перше, сконцентрувалася на організації саме вищих органів державної влади. 

Незважаючи на свою молодість, політичні партії відігравали значну роль в перебудові усіх поверхів і частин державної влади. 
Керуючись своїми програмами, вони співробітничали та протиборствували одна з однією і керівництвом республіки. Розмовляючи різними 
політичними мовами, вони змогли підготувати та прийняти відповідні розділи та статті Конституції, які передбачали зміну статусу 
законодавчого органу держави. 

В системі організації вищих органів державної влади органи, які представляють її законодавчу гілку, займають особливе місце. Як 
правило, в більшості країн світу, Україна в даному випадку не є винятком, дана гілка державної влади представлена парламентом. 

В літературі ця проблема частково висвітлена у роботах С.Назаренка [1], С.Рябова [2], Д.Новачова [3], В.Литвина [4]. Деякі вчені 
розглядають розвиток інституту багатопартійності в Україні в першій половині 80-х років минулого століття взагалі, не відокремлюючи 
роль політичних партій в реформуванні основних компонентів державної влади. Але праць, в яких досліджено історіографію вказаного 
питання, немає. 

Метою статті є з’ясування основних напрямків, основ, форм і засобів діяльності політичних партій України в процесі 
трансформації Верховної Ради України з вищого державного на виключно законодавчий орган згідно Конституції держави 1996 року. 

 Реформування Верховної Ради нашої республіки здійснювалось за кількома аспектами. Перший – виявляв собою демократизацію 
системи виборів до Верховної Ради України та перетворення її в постійно діючий орган законодавчої влади. 

До 1989 року особливістю виборів в УРСР було те, що вони мали формальний характер: були безальтернативні, в списках, 
заздалегідь підготовлених партійними органами, був тільки один кандидат. Крім того, слід відзначити, що народні депутати виконували 
свої обов'язки не на постійній основі, а за сумісництвом, не відриваючись від своєї основної роботи. Сесії Верховної Ради були рідкими "2 
рази на рік [5]" та недовгими. Більшість депутатів залишались робітниками, селянами та службовцями. Ці обставини, взяті разом, негативно 
впливали на функціонування Верховної Ради, яка не мала реальної влади. Остання перебувала в руках єдиної в країні Комуністичної партії. 

Зміни, які відбулися в українському суспільстві на рубежі 80-90-х років, торкнулися Верховної Ради. Як серед опозиційних 
політичних організацій, осередком яких у 1989 році був Народний Рух України за перебудову, так і серед членів Комуністичної партії все 
частіше почали з'являтися думки про те, що існуюча система виборів до Верховної Ради не задовольняє вимог часу. Не дивно, що Закон 
УРСР "Про вибори народних депутатів Української РСР," який був представлений восени 1989 року на розгляд народних депутатів УРСР, 
зустрів практично одноголосну підтримку серед народних депутатів – комуністів і безпартійних. Наприклад, як відзначив у своєму виступі 
народний депутат О.Мільшиков: "...Якщо ми хочемо мати найдемократичніший Закон, я вважаю, необхідно сформувати ст. 35, в якій йде 
мова про формування альтернативної виборчої системи, таким чином: "для реєстрації по виборчому округу представляється будь-яка 
кількість кандидатів [6]". Цей документ, який набрав чинності з 27 жовтня 1989 року, був прийнятий майже одноголосно: "за" - 521, 
"проти" - 4, значно поширивши таким чином можливість висування кандидатів під час виборів, і юридично закріплюючи обов'язково їх 
альтернативність. Як наслідок цього, вибори до Верховної Ради, які відбулися в березні 1990 року, проходили на більш демократичній 
основі, ніж усі попередні. Таким чином, в парламенті з'явились депутати не тільки від правлячої Комуністичної партії, але й від опозиції – 
Народного Руху України, які в червні того ж року сформували групу "Народна Рада", з метою, як відзначив її керівник І.Юхновський на 
першій сесії Верховної Ради УРСР в Заяві про утворення опозиції "Народна Рада" ...формування і відстоювання таких законопроектів, 
зокрема альтернативних, які були б максимально корисними для народу України [7]". 

Верховна Рада, яка була обрана в 1990 році, здійснювала свою роботу постійно, почалася трансляція її засідань по українському 
радіо та телебаченню. Всі ці заходи мали велике значення щодо формування Верховної Ради як дійсно законодавчого органу державної 
влади. Але, як відзначили в своїх засобах масової інформації керівники значних на той час політичних партій, робота з перетворення 
українського парламенту в дійсно законодавчий орган ще не закінчена. Одним з найважливіших моментів у даному випадку було 
реформування парламенту в професійно діючий орган. З такими вимогами особливо виступала Демократична партія України, відзначивши 
це положення навіть в своїй програмі, яка була прийнята в 1992 році, політичне об'єднання "Нова Україна", яке поєднувало партії та 
організації ліберальних, національно-демократичних напрямків. Прийнятий 17 листопада 1993 року Закон України "Про статус народного 
депутата України" зазначив, що обов'язки народного депутата та заняття іншою діяльністю, крім науково-дослідницької та викладацької, не 
сумісні [8]. Але це правило не виконується великою кількістю депутатів. Причому, важливо відзначити, що з чіткими вимогами щодо його 
виконання активно виступають, в основному, партії соціалістичного напрямку. Наприклад, у Верховній Раді фракції комуністів і соціалістів 
неодноразово порушували питання про припинення депутатських повноважень тих народних депутатів, які, на їх думку "обманюючи своїх 
виборців, грубо топчуть діюче законодавство... продовжують працювати в структурах виконавчої влади..." [9]. 

Тому виключне значення має ст. 78 Конституції України, де відзначено, що народні депутати здійснюють свої повноваження на 
постійній основі. 

Наступним аспектом реформування Верховної Ради була зміна її внутрішньої структури та кількісного складу. Відповідно до 
Конституції 1978 року, Верховна Рада складалася з 650 народних депутатів. За ст. 106 "Верховна Рада Української РСР обирала Президію, 
яка виконувала свої повноваження у період між сесіями Верховної Ради. Вона обиралась з депутатів у складі Голови Президії Верховної 
Ради, трьох заступників Голови, Секретаря Президії та 20 членів Президії [5]". Важливим моментом в діяльності Верховної Ради було те, 
що вона виконувала свою роботу, обираючи з депутатів постійно діючі комісії з метою попереднього розгляду підготовки питань. Така 
структура та склад парламенту в перші роки формування незалежності Української держави практично не викликала нарікань з боку 
різноманітних політичних сил України, внаслідок чого залишилась без змін. Верховна Рада, яка була обрана навесні 1990 року, здійснювала 
свої повноваження, виходячи з цієї структури та кількісного складу. Важливою новиною, яка була характерна для її внутрішньої структури, 
було те, що крім комісій, в парламенті з'явилось кілька депутатських фракцій та груп, які поєднували народних депутатів відповідно до їх 
політичних поглядів. Їх кількість протягом 1990-1994 років постійно змінювалась. З'являлись нові депутати, змінюючи свої політичні 
погляди, переходили з однієї в іншу фракції. Найбільш впливовими з них були: група "Народна Рада", яка була створена в червні 1990 року, 
основу якої складали депутати від Народного Руху України, потім політична організація НРУ в січні 1992 року створила власну 
парламентську фракцію, яку очолив М.Горинь. В лютому того ж року була створена депутатська група "За соціальну справедливість". Вона 
поєднала депутатів, які активно виступали з ідеєю проведення економічних реформ в нашій державі. Також можна відзначити депутатську 
групу "Нова Україна", яку очолював В.Філенко. Її членами стали депутати від Партії демократичного відродження України, 
Конституційно-Демократичної партії України, Партії Зелених України, Ліберально-демократичної партії України та інших громадських 
організацій. Але все ж таки депутатську більшість становили в парламенті комуністи. До їх групи, яка мала назву "За Радянську суверенну 
Україну", входило 237 чоловік до заборони діяльності КПУ в серпні 1991 року. 

Напередодні виборів до Верховної Ради навесні 1994 року партії національно-демократичного напрямку виступили з вимогами 
ліквідації Президії Верховної Ради, яка, на їх думку, стала тільки перепоною під час роботи парламенту. Але ці зауваження не були на той 
час ще категоричними, та в новому парламенті, який був обраний в 1994 році, Президія залишилась. 
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Всі політичні сили України протягом 1992-1993 років активно виступали з ідеєю формування більш структуризованого 
парламенту, що дало б змогу більш ефективно виконувати свої повноваження під час законотворчості у Верховній Раді. Закон України від 7 
жовтня 1993 року "Про назву, структуру та кількісний склад нового парламенту [10]" не викликав зауважень з боку політичних партій. 
Відповідно до цього важливого документа скорочувався кількісний склад народних депутатів до 450, також було затверджено стару назву 
парламенту "Верховна Рада", що не зовсім подобалось членам партій національно-демократичного та націонал-радикального напрямків, 
які в своїх передвиборчих платформах пропонували змінити назву парламенту, щоб, на їх думку, нічого не нагадувало про комуністичне 
минуле нашої республіки. Пропонувались такі назви: Національні Збори, Народна Рада тощо. 

Обраний в 1994 році Український парламент, відповідно до нового законодавства, був більш структуризованим, ніж усі попередні, 
за рахунок 23 постійно діючих комісій, які поєднували депутатів за професійною ознакою, депутатських фракцій та груп. Останні ж, за 
даними на 20 березня 1996 року, у Верховній Раді, було 12: фракція "Комуністи України за соціальну справедливість і народовладдя", 
фракція Народного Руху України, Соціалістична фракція, група "Центр", фракція Селянської партії України, група "Аграрники за 
реформи", група "Реформи", група "Єдність", група "Державність", Міжрегіональна депутатська група, група "Незалежні", група 
"Соціально-ринковий вибір". 

На той же час, при обговоренні нової Конституції України ряд політичних сил республіки не погоджувався з тією внутрішньою 
структурою парламенту, яка була оформлена Законом, і пізніше підписаним в червні 1996 року Конституційним Договором між Верховною 
Радою України та Президентом. 

Мова знову йшла про нову назву парламенту, про ліквідацію Президії та про те, яким бути парламенту: дво- чи однопалатному. Ці 
питання стали предметом серйозної дискусії між Комуністичною, Соціалістичною, Селянською партіями України тощо, які виступали з 
ідеєю збереження однопалатного парламенту з одного боку, та Народним Рухом України, Українською республіканською партією, 
Ліберальною партією України тощо, які віддавали перевагу створенню в Україні двопалатного парламенту. Обговорення цих питань йшло 
як на засіданнях Верховної Ради України, так і в засобах масової інформації. Комуністи та соціалісти активно виступали з ідеєю 
збереження Президії, старої назви "Верховна Рада", вважаючи при цьому, що назва не змінює суттєвого значення цього органу, а головне – 
вони вимагали залишити парламент однопалатним. Показовим в цьому питанні став виступ Голови Верховної Ради України, лідера 
Соціалістичної партії України О.Мороза в лютому 1996 року, з критикою ідеї двопалатного парламенту в Україні, в якому він відзначив, що 
в унітарній державі, якою повинна бути наша республіка за новою Конституцією, двопалатний парламент буде мати форму атавізму [11]. 
Комуністи, в свою чергу, вважали, що формування Сенату – Верхньої палати парламенту, надасть можливість Президенту активно 
впливати на законотворчу діяльність парламенту. Тому що формуватись Верхня палата повинна була б на основі рівного представництва 
від Автономії Крим, кожної області, міста Києва – по 3 сенатори, причому Президент мав право активно втручатися до повноважень 
Верхньої палати, що, в свою чергу, викликало незадоволення комуністів та соціалістів [12]. 

На той час їх політичні опоненти виступали, як вже відзначалось, з ідеєю ліквідації Президії, підтримали нову назву парламенту 
"Національні Збори", яка була запропонована в проекті Конституції, що був схвалений Конституційною Комісією України 11 березня 1996 
року, а також активно підтримували ідею двопалатного парламенту, яка також була закріплена в цьому проекті. Вони вважали, що 
"наявність Сенату дасть змогу палаті депутатів зосередити увагу саме на законотворчості та контролі над урядом, звільнити її від багатьох 
поточних питань, насамперед, кадрового характеру. Сенат, на їх думку, сприятиме стабільності в державі, тому під час виборів до однієї з 
палат друга продовжує працювати, що дасть змогу уникнути ситуації, коли "новообрана мітла по-новому мете" [13]. 

Але в Конституції 1996 року був збережений однопалатний парламент зі старою назвою, який обирає із свого складу Голову 
Верховної Ради України, Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України. В свою чергу, Президія була ліквідована, а 
комісії перетворені на комітети. В парламенті залишились депутатські фракції та групи, діяльність яких координується Радою фракцій. 
Таким чином, завдяки об'єднанню більшості фракцій та груп, Верховна Рада залишилась однопалатною як елемент механізму стримувань і 
противаг відносно виконавчої влади. 

Третьою і найбільш важливою складовою частиною реформування Верховної Ради стали зміни її повноважень. З Конституції 1978 
року випливало, що Верховна Рада Української РСР – це вищий орган державної влади, за яким закріплені дуже широкі повноваження. 
Серед них привертають до себе увагу такі, як формування та контроль за діяльністю уряду – Ради Міністрів, контроль за діяльністю 
державних органів і організацій. Таким чином, Верховна Рада формально охоплювала законодавчу й виконавчу влади. 

В Декларації про державний суверенітет України було висунуто завдання практичного здійснення принципу розподілу державної 
влади на три гілки, та таким чином перетворення Верховної Ради УРСР з вищого органу держави в орган законодавчої влади. Партії всіх 
напрямків, які діяли на той час, одноголосно підтримали цю ідею, вважаючи, що без реального розмежування повноважень всіх трьох гілок 
державної влади Україні ніколи не бути справжньою правовою демократичною державою. Але вперше після проголошення нашої 
республіки незалежною державою Верховна Рада залишилась вищим органом державної влади України, що було зафіксовано в Законі 
України "Про правонаступництво"[14] . 

Як ми побачимо далі, проходив перерозподіл повноважень між Верховною Радою та виконавчою владою. Після введення поста 
Президента в нашій республіці такі невластиві законодавчій владі повноваження, як формування структури та складу Кабінету Міністрів, 
розпорядча, виконавча функції перейшли до виконавчої гілки влади. Як вищий орган законодавчої влади, Верховна Рада України була 
юридично оформлена ще раніше Законом України "Про назву, структуру та кількісний склад нового парламенту" [14]. Такий підхід 
влаштовував партії майже всіх напрямків, серед яких Українська республіканська партія, Народний Рух України, Демократична партія 
України, Ліберальна партія України тощо, які вважали, що юридично та фактично Український парламент повинен бути названий 
виключно органом законодавчої влади із законодавчими та частково контрольними функціями. Комуністи та соціалісти вважали, що 
Верховна Рада України повинна бути юридично названа не тільки законодавчим, але й вищим державним органом, залишаючи при цьому 
за ним право формувати уряд. Ця теза була закріплена в проекті Конституції України, який був розроблений фракцією комуністів у 
Верховній Раді України влітку 1 9 9 5  року: "Вищим органом державної влади та єдиним органом Української РСР є Верховна Рада 
Української РСР, – відзначалось в ст. 87, володіючи всією владою,... створює вищі державні органи республіки, визначає порядок 
організації та діяльності інших республіканських і місцевих органів державної влади, а також... здійснює законодавчі, засновницькі та 
контрольні функції"  [15].  Аналогічний підхід можна побачити й у Соціалістичної партії України, яка, у свою чергу, в своєму проекті 
Конституції України відзначала, що "Найвищим органом державної влади України є Верховна Рада, яка правомочна розглядати і 
вирішувати будь-які питання внутрішньополітичних, економічних взаємин з усіма країнами світу..." [15]. У кінцевому підсумку партії 
соціалістичного напрямку не змогли відстояти свої позиції і верх отримала точка зору їх політичних опонентів. За новою Конституцією 
України Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади. Партії всіх напрямків вимагали, щоб виключно Верховна Рада мала 
право приймати закони. Крім того, за парламентом зберігався контроль за виконанням прийнятих законів, він дає згоду на призначення 
Президентом України Прем'єр-Міністра, визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, заслуховує щорічні та позачергові послання 
Президента України про внутрішнє та зовнішнє становище України, має право усунути Президента України з поста в порядку особливої 
процедури (імпічменту). Верховна Рада може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України. Свідченням 
неможливості повного відокремлення одна від одної трьох гілок державної влади є положення статей Конституції про взаємини Верховної 
Ради та судової влади. Зокрема, Верховна Рада має право призначати третину складу Конституційного Суду України, давати згоду на 
призначення Президентом України на посаду Генерального Прокурора України. 

Процес перерозподілу повноважень між Верховною Радою та виконавчою владою був складним. В даному випадку мова йде про 
перехід ряду повноважень, які належать виключно законодавчій владі, до виконавчої. 

Вперше така проблема з'явилась в 1992 році, коли Кабінет Міністрів звернувся до Верховної Ради України з метою швидкого 
виходу, як тоді говорили, нашої країни з кризи. Думки депутатів парламенту поділились. Зокрема, народні депутати соціалістичного 
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напрямку говорили про своє негативне ставлення до цього процесу: "Парламент не повинен погоджуватись, тому що це буде суперечити 
прийнятій нами Декларації та надалі ще, може привести до відродження того, що було раніш, саме: поєднанню виконавчої та законодавчої 
влад" [16]. Але народні депутати від партій національно-демократичного напрямку мали іншу думку. Зокрема, Л.Скорик, яка представляла 
в парламенті Народний Рух України, вважала, що Верховна Рада правильно вчинила, віддавши частину своїх повноважень. При цьому 
народний депутат підкреслила, що такий підхід дасть змогу в майбутньому зовсім позбавитись від влади Рад, центром яких є Верховна 
Рада. 

Остання точка зору отримала перемогу і Верховна Рада на 8 місяців віддала частину своїх повноважень виконавчій владі. 
Протягом кінця 1994 року - першої половини 1995 року, коли у Верховній Раді йшло обговорення запропонованого Президентом 

України Конституційного Закону "Про державну владу та місцеве самоврядування", ряд статей якого враховував право виконавчої влади 
видавати акти законодавчого характеру, полярність поглядів політичних партій України виявилась з новою силою. Комуністи та соціалісти 
в процесі обговорення цього документа в Верховній Раді активно виступили проти відкритого, як відзначалось за рядом виступів, 
втручання виконавчої влади до повноважень законодавчої. Як визначив член фракції комуністів в парламенті під час обговорення цього 
документа Г.І.Цибенко, "якщо ми будемо приймати рішення за цією проблемою, ми відповідаємо на питання про те, яке майбутнє готується 
нашому народу: або це буде диктатура однієї з гілок влади, ...або це буде позитивна рівновага взаємодоповнюючих одна одну гілок 
влади..." [17]. Суперечливу позицію спочатку зайняли депутати, які представляли ліберально-демократичний напрямок: з одного боку, вони 
також виступали з критикою щодо права виконавчої влади втручатися до функціонування Українського парламенту, але, з другого боку, 
пропонували все ж таки прийняти цей закон. "Цей Закон все ж таки необхідно прийняти", – відзначав С.Головатий (група "Реформи") [17]. 
Депутати, які представляли національно-демократичний напрямок політичної арени України, без застережень підтримали цей 
Законопроект, визнаючи, що Україні зараз необхідна "сильна, мобільна виконавча влада", навіть за рахунок повноважень законодавчої 
влади. Думки ж невеликої кількості народних депутатів, які представляли націонал-радикальний напрямок, збігалися з поглядами партій 
соціалістичного напрямку. За словами, вони також не бажали того, щоб Верховна Рада позбавилась ряду своїх, виключно законотворчих, 
повноважень за рахунок зміцнення виконавчої влади [17]. Але, в кінцевому підсумку народні депутати, які займали позицію центру, 
поєднались з національно-демократичними колегами, що дало змогу в червні 1995 року вступити в силу Конституційному договору, за 
основу якого був взятий розглянутий раніше документ. Важливо відзначити, що на таку позицію перейшли навіть декілька депутатів від 
Комуністичної та Соціалістичної партій України. В ст. 25 Конституційного Договору відзначено, що Президент України видає Укази щодо 
питань, які не врегульовані діючим законодавством України, які діють до прийняття відповідних законів. 

Під час обговорення нової Конституції знову загострилась політична боротьба між партіями національно-демократичного 
напрямку та соціалістично спрямованими партіями. Це було найбільш показовим під час обговорення проекту Конституції України від 1 1 
березня 1996 року, де передбачалось право Президента України видавати Універсали, які б мали статус закону [12]. Але ж в остаточному 
варіанті право видавати Укази було обмежено тільки 3  роками. 

Таким чином, внаслідок зміни повноважень, політичних дискусій та низки компромісів між політичними партіями Верховна Рада 
стала демократично обраним, професійним і постійно діючим органом з меншим кількісним складом та без Президії, більш політично 
структурованим. При цьому вона з вищого державного органу перетворилась у єдиний законодавчий. 

Саме завдяки цим серйозним трансформаціям Верховна Рада України піднялася до рівня парламентів країн європейської 
демократії, що значно підвищило авторитет України в очах світового співтовариства. Ці зміни вплинули на стан розвитку законодавчої бази 
та реалізації її на практиці. 

 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена вивченню проблеми участі українських політичних партій у перетворенні Верховної Ради України наприкінці  80-х - 
першій половині 90-х років ХХ століття Український парламент був трансформований з вищого державного у винятково законодавчий 
орган при особистій участі різних політичних сил. 
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РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена изучению проблемы участия украинских политических партий в преобразовании Верховной Рады Украины в конце 80-х 
– первой половине 90-х годов ХХ века Украинский парламент был трансформирован из высшего государственного в исключительно 
законодательный орган при непосредственном участии различных политических сил. 
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SUMMARY 
This article deals with the problem of the participation of Ukrainian political parties in the reform of the Supreme Soviet of Ukraine at the end of 80s 
and at the beginning 90s. Having the broad scope of the sources and the literature, the author of this article comes to the conclusion that the 
Parliament of Ukraine was transformed from the highest body of the state power to the exceptional legislative power with the direct participation of 
the different political forces. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ВІД КАТУВАНЬ В УКРАЇНІ 

 
Руднєва О.М., кандидат юридичних наук  ⋅  

 
Одним з найбільш важливих прав людини є право на фізичну і психічну недоторканість і безпеку. У ст. 3 Конституції України 

закріплено, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 
Згідно з ч. 2 ст. 38 Основного Закону ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його 
гідність, поводженню чи покаранню. 

Проблема катувань попри її латентний характер є надзвичайно актуальною в Україні. Як вказується  у доповіді «Міжнародної 
амністії» в Україні продовжуються випадки катування та жорстокого поводження з людьми, яких утримують під вартою в міліції. Факти, 
які привернули увагу організації, свідчать про те, що катування можуть бути спрямовані як проти підозрюваних, свідків, будь-яких осіб, 
причетних до слідчого процесу, так і проти сторонніх осіб. Працівники правоохоронних органів вибивають зізнання та свідчення із 
затриманих із застосуванням сили, а іноді вдаються до катувань [1]. 

Як слідує з доповіді уряду України про візит Європейського Комітету з питань запобігання катуванням та нелюдському або такому, 
що принижує гідність, поводженню та покаранню в Україну люди, позбавлені волі міліцією, мають значний ризик зазнати фізичного 
жорстокого поводження під час затримання або протягом утримання під вартою. Комітет також повідомив, що в багатьох випадках 
поводження, за повідомленнями, було таким жорстоким, що може вважатися катуванням [2].  

У звіті Харківської правозахисної групи про дотримання Україною Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання висловлюється велика стурбованість щодо наявності в Україні таких 
проблем, як безкарність у випадках застосування катувань, недосконалість правоохоронної системи, що утруднює ефективне розслідування 
випадків катувань, рутинна практика порушення права на свободу і прав затриманих, практика масового застосування насильства в 
установах виконання покарань. Відсутність цілісної системи попередження катувань і поганого поводження підриває значення 
конституційних гарантій. Крім того, ряд рис національної правової системи побічно сприяють практиці застосування катувань і поганому 
поводженню. Ці недоліки правової системи допускають та/або заохочують катування [3]. 

Про істотні порушення прав людини, зокрема застосування катувань в Україні свідчать і данні, отримані в результаті 
соціологічного дослідження у рамках проекту «Кампанія проти катувань і жорстокого поводження в Україні», що проводився  Національним 
університетом внутрішніх справ та Харківським інститутом соціальних досліджень [4, с. 23].  

Попри свою беззаперечну актуальність проблема захисту від катувань в Україні недостатньо досліджена на науковому рівні. У 
більшості випадків ця проблематика розглядається не вченими – правниками, а громадськими діячами та правозахисниками. Окремі статті, 
присвячені захисту від катувань, зустрічаємо у А.П. Бущенка, Ю. Зайцева, Є. Захарова, К.Б. Левченко, І.Ю. Ліщини, В. Лутковської, 
М.М. Мінаєва, М.Ф. Романова тощо.  

Метою цієї статті є дослідження правового регулювання захисту від катувань в Україні, визначення відповідності національного 
законодавства з цієї проблематики міжнародним стандартам з прав людини, аналіз існуючих механізмів захисту від катувань. 

Як вірно вказують А. Шульга та В. Павликівський заборона катувань або нелюдського чи такого, що принижує гідність людини, 
видів поводження чи покарання – надзвичайно важлива справа сучасної соціальної правової демократичної держави [5]. Тому на виконання 
згаданих вище конституційних положень про заборону катувань до Кримінального кодексу України було включено ст. 127, яка передбачає 
кримінальну відповідальність за катування. Так, під катуванням у значенні КК України розуміється умисне заподіяння сильного фізичного 
болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою примусити 
потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати від нього або іншої особи відомості чи визнання, або з 
метою покарати його чи іншу особу за дії, скоєні ним або іншою особою чи у скоєнні яких він або інша особа підозрюється, а також з 
метою залякування чи дискримінації його або інших осіб. У ч. 2 ст. 127 КК України передбачається кваліфікований склад за ті самі дії, 
вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості.   

Слід зауважити, що довгий час ст. 127 КК України фактично не відповідала сутності катування, оскільки її редакція не дозволяла 
порушувати кримінальні справи проти посадових осіб, які застосовували катування як засіб отримання зізнання чи іншої інформації від 
підозрюваного, обвинуваченого, свідка тощо. Проте, починаючи з 2005 року до цієї статті було внесено низку змін, що сприяли зближенню 
вітчизняної та міжнародної дефініцій катування.    

Частиною національного законодавства України щодо боротьби з катуванням є також міжнародні договори, що ратифіковані 
Україною. У ст. 5 Загальної декларації прав людини закріплено, що жодна людина не може бути піддана катуванням або жорстокому 
поводженню. Після прийняття цієї декларації було ухвалено цілу низку міжнародних та регіональних законодавчих актів з питань прав 
людини включаючи заборону катування. Згідно зі ст. 7 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та ст. 3 Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод забороняється застосування катувань та жорстокого поводження.  

Окрім загальних актів з захисту прав і свобод людини, в яких передбачається заборона катувань, існують також спеціальні 
документи, що стосуються безпосередньо катувань та жорстокого поводження. Так, у 1972 р. Генеральною Асамблеєю ООН була прийнята 
Декларація про захист від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.  

Однак, декларативний характер цього міжнародного документу зумовлював недостатню його ефективність. Через це Організація 
Об’єднаних Націй довгий час займалася розробкою базового міжнародного договору, який би присвячувався викоріненню катувань, 
захисту всіх громадян від тортур та іншого жорстокого та нелюдського чи принижуючого честь та гідність особи поводження чи покарання 
[6, с. 43]. Окремі положення, спрямовані на захист від катувань, закріплювалися в багатьох конвенціях та угодах. Однак 10 грудня 1984 
року в рамках ООН було прийнято уніфікований акт – Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводження і покарання. 26 січня 1987 року вказану Конвенцію було ратифіковано із застереженнями Указом 
Президії Верховної Ради УРСР №3484-XI. 05 листопада 1998 року Україною було знято всі застереження щодо Конвенції.  

Вже у першій статті Конвенції надається визначення терміну «катування», який означає будь-яку дію, якою будь-якій особі 
навмисне заподіюються сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи 
визнання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або 
третю особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого виду, коли такий біль або страждання заподіюються 
державними посадовими особами чи іншими особами, які виступають як офіційні, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної 
згоди [7].  

В цей термін не включаються біль або страждання, що виникли внаслідок лише законних санкцій, невіддільні від цих санкцій чи 
спричиняються ними випадково. 

Як бачимо, визначення катування, надане у ст. 1 Конвенції, містить низку важливих ознак, які необхідно враховувати при 
кваліфікації того чи іншого діяння як катування. В першу чергу слід звернути увагу на особливості суб’єктного складу цього 
правопорушення – спеціальним суб’єктом є державна посадова особа чи інша особа, яка виступає як офіційна. З суб’єктивної сторони, 
виходячи з використання у дефініції катування слова «навмисне», катування характеризується умисною формою вини. Як прямо вказано у 
Конвенції, якщо біль або страждання заподіяні випадково, то складу катування не буде. 
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Зі вказаної статті також прямо слідує, що участь спеціального суб’єкта можлива як у ролі безпосереднього виконавця протиправних 
дій або підбурювача, що передбачає його активні дії, такі з його відома чи за його мовчазної згоди, тобто шляхом бездіяльності.  

Обов’язковим елементом об’єктивної сторони катування є наявність негативних наслідків таких дій, а саме заподіяння сильного 
фізичного чи морального болю або страждань, Якщо постраждала особа не відчувала болі чи страждання, то протиправні дії проти неї не 
можуть бути кваліфіковані як катування. 

Безперечно, негативні наслідки, що виникли для постраждалої особи, повинні бути викликані безпосередньо та неминуче діями або 
бездіяльністю державних посадових осіб чи інших осіб, які виступають як офіційні. Тобто між діянням винної особи та негативними 
наслідками, що виникли по відношенню до постраждалої особи, повинен існувати прямий причинно-наслідковий зв’язок.  

  Необхідно також звернути увагу на те, що Конвенція детально врегулювала перелік мотивів, з якими вчинюване протизаконне 
діяння може визнаватися катуванням. Так, катування вчинюється щоб: 

1)  отримати від особи, які заподіюється біль, або від третьої особи відомості чи визнання. Для змісту катування не має значення, 
якого характеру мають бути вказані відомості чи визнання; 

2)  покарати особу за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона підозрюється;  
3)  залякати чи примусити її або третю особу; 
Перелік мотивів катування, закріплений у ст. 1 Конвенції, не є вичерпним. Катування може здійснюватися і з будь-якої іншої 

причини, якщо воно ґрунтується на дискримінації будь-якого виду. 
Така детальна дефініція катування відіграє важливе значення для одноманітного її розуміння в усіх країнах та ефективної 

діяльності держав з метою недопущення вчинення подібних дій. Усі держави-учасниці, що приєдналися до Конвенції, взяли на себе 
зобов’язання вживати ефективних законодавчих, адміністративних, судових та інших заходів для запобігання актам катувань на будь-якій 
території під її юрисдикцією. З цією метою держави-учасниці визнали, що жодні виключні обставини, якими б вони не були, стан війни чи 
загроза війни, внутрішня політична нестабільність чи будь-який інший надзвичайний стан не можуть бути виправданням катувань. 

Кожна держава-сторона забезпечує розглядання всіх актів катування згідно з її кримінальним законодавством як злочини. Те саме 
стосується спроби піддати катуванням та тих дій будь-якої особи, що являють собою співучасть у катуванні. 

Стаття 17 Конвенції передбачає заснування Комітету проти катувань. Комітети ООН традиційно відносяться до універсальних 
міжнародних механізмів з прав людини [8, с. 21]. 

Конвенція наділяє Комітет низкою повноважень, спрямованих на ефективний захист проти катувань. Відповідно до ст. 19 Конвенції 
держави-учасниці подають Комітету через Генерального секретаря ООН доповіді про вжиті ними заходи щодо здійснення їх зобов'язань. 
Такі доповіді подаються раз на чотири роки. 

Генеральний секретар ООН надсилає ці доповіді всім державам-учасницям. Кожну доповідь розглядає Комітет, який може зробити 
такі зауваження загального характеру щодо доповіді, які він вважатиме за доцільні, і надсилає їх відповідній державі-учасниці. Зокрема 
Комітет може вказати, що держава-учасниця не виконує певні зобов’язання, взяті на себе згідно положень Конвенції. Така держава-
учасниця може у відповідь подати Комітету будь-які зауваження, які вона вважає за доречні. 

При розгляді доповіді Комітет може також користуватися альтернативною інформацією, отриманою від органів ООН, міжурядових 
регіональних та неурядових організацій з консультативним статусом тощо. 

Наступним механізмом, за допомогою якого Комітет здійснює моніторинг дотримання вимог Конвенції, є можливість проведення 
розслідування. У ст. 20 Конвенції встановлено, що якщо Комітет одержує вірогідну інформацію, яка, на його думку, містить цілком 
обґрунтовані дані про систематичне застосування катувань на території якої-небудь держави-учасниці, то він пропонує цій державі-
учасниці співробітничати у розгляді цієї інформації і з цією метою подати свої зауваження щодо даної інформації. 

Важливими ознаками процедури розслідування: 
1) направленість на співробітництво; 
2) конфіденційність; 
3) факультативний характер.  
Остання ознака означає, що будь-яка держава-учасниця, яка ратифікує Конвенцію, може прийняти застереження і не визнати 

повноважень Комітету проводити розслідування. Таке застереження, як уже вказувалося, було прийнято і при ратифікації Конвенції УРСР, 
проте пізніше воно було скасовано. 

Комітет може призначити одного або кількох своїх членів для проведення конфіденційного розслідування й термінового подання 
Комітетові відповідної доповіді, якщо прийме рішення про доцільність таких дій. За згодою держави-учасниці таке розслідування може 
включати відвідання її території. 

Після  розгляду результатів проведеного членом або членами розслідування, Комітет надсилає відповідній державі-учасниці 
результати розслідування разом з будь-якими зауваженнями чи пропозиціями, які здаються доцільними у даній ситуації. 

Згідно зі ст. 21 Конвенції Комітет вправі одержувати й розглядати повідомлення, що стосуються заяв однієї держави-учасниці про 
те, що інша держава-учасниця не виконує своїх зобов'язань за Конвенцією. Такі повідомлення можуть прийматися й розглядатися 
виключно відповідно до встановленої у Конвенції процедури. Важливою ознакою цього моніторингового механізму є те, що Комітет вправі 
розглядати такі заяви лише в тому разі, якщо вони подані державою-учасницею та щодо держав-учасниць, які зробили заяву про визнання 
щодо себе компетенції Комітету. Комітет не розглядає повідомлень, якщо вони стосуються держави-учасниці, яка не зробила такої заяви.  

Ще одним механізмом захисту від катувань, що передбачається Конвенцією, є право Комітету одержувати й розглядати 
повідомлення осіб, що перебувають під юрисдикцією держави-учасниці Конвенції, які стверджують, що вони є жертвами порушення 
положень Конвенції. Держава-учасниця повинна визнати таке повноваження Комітету. 

Заява передбачуваних жертв Конвенції повинна відповідати вимогам прийнятності. Неприйнятними є будь-які повідомлення, що є 
анонімними або, на думку Комітету, є результатом зловживання правом на подання таких повідомлень, або несумісне з положеннями 
Конвенції. Крім того, Комітет не розглядає жодних повідомлень від будь-якої особи, якщо він не переконається, що це саме питання не 
розглядалося й не розглядається за якою-небудь процедурою міжнародного розслідування чи врегулювання. До вимог прийнятності також 
відноситься необхідність вичерпання всіх наявних внутрішніх заходів правового захисту. Виключенням з цього правилу є випадки, коли 
застосування цих заходів невиправдано затягує допомогу й навряд чи надасть ефективну допомогу особі, яка є жертвою порушення цієї 
Конвенції. 

Комітет доводить будь-яке повідомлення передбачуваної жертви катувань до відома держави-учасниці Конвенції, яка нібито 
порушує ті чи інші положення Конвенції. Протягом шести місяців держава, що одержала повідомлення, подає до Комітету письмові 
пояснення або заяви, що уточнюють питання й будь-які заходи, які могли бути прийняті цією державою. 

Комітет на закритих засіданнях розглядає одержані повідомлення у світлі всієї інформації, представленої йому даною особою-
заявником або від її імені та відповідною державою-учасницею. Комітет подає свої думки відповідній державі-учасниці й даній особі. 

Таким чином можна зробити наступні висновки: 
1. Законодавство України не в повній мірі відповідає вимогам міжнародних договорів з прав людини щодо визначення дефініції 

катування. Ст. 127 КК України практично не застосовується до дій, вчинених правоохоронними органами. 
2. Закріплена у ст. 127 КК України дефініція катування містить вказівку на «насильницькі дії». Це звужує сферу застосування статті 

порівняно з визначенням статті 1 Конвенції ООН проти катувань, яка визнає катуванням «будь-яку дію», «що завдає сильний біль або 
страждання». 

3. Положення Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і 
покарання не тільки детально визначає, що є катуванням, та покладає на держави-учасниці зобов’язання з їх недопущення, але й 
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запроваджує низку механізмів, спрямованих на моніторинг та ефективне виконання положень Конвенції. Вказані механізми інтегровані до 
правової системи України, тож можуть використовуватися громадянами України для захисту своїх порушених прав. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті досліджуються проблеми визначення терміну катування, його законодавчого закріплення. Аналізуються механізми захисту від 
катувань, що існують в межах ООН та є частиною внутрішнього права України. 
Ключові слова: катування, права людини, ООН  
РЕЗЮМЕ 
В статье исследуются проблемы определения термина пытки, его законодательного закрепления. Анализируются механизмы защиты от 
пыток, которые существуют в рамках ООН и являются частью внутреннего права Украины. 
Ключевые слова: пытки, права человека, ООН 
SUMMARY 
The problems of definition of the term of torture, its legislative regulation are researched. Mechanisms of protection against tortures which exist in the 
United Nations and are a part of the internal law of Ukraine are analyzed. 
Key words: torture, human rights, United Nations Organization  

 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Україна – час діяти: Катування та жорстоке поводження із затриманими в міліції (Доповідь міжнародної організації «Міжнародна 
амністія). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amnesty.org 
2. Доповідь уряду України про візит Європейського Комітету з питань запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує 
гідність, поводженню та покаранню в Україну. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prava.kiev.ua/z6.php 
3. Звіт Харківської правозахисної групи про дотримання Україною Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 
принижуючих гідність видів поводження і покарання (2007). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1177338182 
4. Проти катувань. Українське законодавство та практика в світлі стандартів КПК. / Харківська правозахисна група; Худож.-оформлювач 
Б.Є. Захаров. – Харків: Права людини, 2007. – 256 с. 
5. Шульга А., Павликівський В. Деякі питання кримінальної відповідальності за катування // Юридичний радник. – 5 (7). – 2005.  
6. Лищина И.Ю. Международные механизмы защиты прав человека / Харьковская правозащитная группа. – Харьков: Фолио, 2001. – 112 с.  
7. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 
10.12.1984. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_085 
8. Калініченко О. Міжнародні контрольні механізми щодо реалізації прав, свобод та обов’язків людини і громадянина // Економіка, 
фінанси, право / О. Калініченко. - №1. – 2001. – С. 21 – 25 
 
 

ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 

Сидюк О.В., к.э.н., доц. Донецкий национальный университет 
Чернышов А.А.   ⋅ 

 
     Масштабные перемены в экономике свидетельствуют о трансформации постиндустриального общества в общество знаний, где 

интеллектуальный капитал как совокупность нематериальных активов начинает играть важную роль. С конца  80-х  годов прошлого 
столетия в динамике роста материальных и нематериальных активов прослеживается серьезный разрыв, вследствие которого наличие 
нематериальных активов в составе ресурсов компании стали рассматривать как серьезный фактор увеличения ее рыночной стоимости, 
повышения инвестиционной привлекательности. Отсюда совершенно очевидной становиться потребность сделать финансовую отчетность 
более согласованной с экономическими реалиями путем включения в  нее информации о нематериальных активах. Вместе с тем 
нематериальная природа, сложности идентификации и оценки затрудняют процедуру их бухгалтерского признания и подтверждения 
достоверности отчетных данных. Отсюда многие вопросы учета и аудита нематериальных активов носят дискуссионный характер и 
требуют дальнейшего своего развития. 

      В работах известных отечественных и зарубежных ученых: Ф.Бутынця, Н.Дорош, В.Рудницкого, С.Быковой, В.Подольского, 
В.Скобары [1,2,3,4,5] не уделяется достаточного внимания рискам, связанным с правовым режимом объектов нематериальных активов. С 
нашей точки зрения, разрабатывая последовательность действий аудитора, необходимо в равной степени исходить из правовых и 
бухгалтерских норм. 

      Цель данной статьи заключается в исследовании правовых и бухгалтерских  аспектов аудита нематериальных активов и 
разработке программы их проверки. 

      В основе алгоритма профессионального суждения аудитора применительно к нематериальным активам, подлежащим 
отражению в финансовой отчетности, лежат особенности правовой и экономической природы нематериальных активов, условия их 
признания в бухгалтерском учете, методы их оценки, представления и раскрытия.        Экономическая природа бухгалтерской категории 
нематериальные активы  заключается в длительном характере использования объектов, не имеющих материально-вещественной формы, но 
обладающих стоимостью и способностью приносить доход. Функционирование этой экономической категории проявляется через 
посредство юридических норм, какими в частности являются бухгалтерские нормативы. Так, на протяжении  девяти лет, с момента 
признания нематериальных активов  в качестве объектов бухгалтерского учета, их перечень подвергался уточнению  и в настоящее время 
он включает: права пользования  природными ресурсами (право пользования недрами, другими ресурсами природной среды, геологической 
и другой информацией  о природной среде); права пользования имуществом (право пользования земельным участком, строением, право на 
аренду помещения); права на коммерческие обозначения (права на торговые марки (знаки для товаров и услуг), коммерческие 
наименования); права на объекты промышленной собственности (права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта 
растений, породы животных, топографии интегральных микросхем, коммерческие тайны, в том числе ноу-хау, защита от недобросовестной 
конкуренции); авторское право и смежные с ним права (право на литературные, художественные, музыкальные произведения, 
компьютерные программы, видеограммы, передачи и др.); незавершенные капитальные инвестиции в нематериальные активы, другие 
нематериальные активы (право на продолжение деятельности, использование экономических и других привилегий). Существенные 
характеристики и правовой режим каждого из этих объектов регулируется специальным законодательством: Гражданским [6]и 
Хозяйственным [7] кодексами Украины, кодексом Украины о Недрах, Земельным и Водным кодексом, Законами Украины «Об авторском 
праве и смежных правах», «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», «Об охране прав на изобретения и полезные модели» и другими 
нормативно-правовыми актами (в частности, регулирующими процедуру оформления, регистрации объектов, размеры пошлин и др.). 
Необходимо особо подчеркнуть, что правовая сторона в значительной мере является определяющей, при  выяснении может ли объект быть 
отнесен к нематериальным активам, т.к. напрямую связана с идентификацией и контролем над активом со стороны субъекта 
хозяйствования. Требование идентифицируемости считается выполненным, если нематериальные активы возникают из договорных или 
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иных юридических прав вне зависимости от того, могут ли эти права быть отделены от других прав или компании в целом. В большинстве 
случаев возможность контролировать актив предполагает существование юридических прав на использование нематериальных активов. 
Именно по критерию контроля можно отличить нематериальные активы от нематериальных ресурсов. Правовая защита предполагает 
определенное документальное подтверждение, благодаря которому невидимый и неосязаемый объект приобретает достаточно четкую 
юридическую форму. Из этого следует, что присутствие в учете и отчетности нематериальных активов должно подтверждаться  
документально. Документами, подтверждающими права организации-правообладателя и отражающими сущность сделок и хозяйственных 
операций  с нематериальными активами, являются: охранные документы, договоры об уступке прав, лицензионные договоры, договоры о 
ноу-хау, договоры о создании объекта интеллектуальной собственности, учредительные документы. Охранный документ – это документ, 
выдаваемый правообладателю по его просьбе уполномоченным государственным органом и подтверждающий исключительные права 
правообладателя на объект интеллектуальной собственности. К охранным документам относятся: патент на изобретение, свидетельство на 
полезную модель, патент на промышленный образец, свидетельство на товарный знак, свидетельство на знак обслуживания, свидетельство 
об официальной регистрации базы данных, свидетельство об официальной регистрации топологии интегральных микросхем, патент на 
селекционные достижения. Договор об уступке прав – это договор, выражающий содержание соглашения сторон, в соответствии с которым 
одна из сторон на определенных соглашением условиях уступает свои исключительные права другой стороне, при этом другая сторона 
становится правообладателем. Лицензионный договор – это договор, выражающий содержание соглашения сторон, в соответствии с 
которыми одна из сторон на определенных условиях дает свое разрешение (лицензию)  и предоставляет другой стороне право на 
использование объекта своей интеллектуальной собственности, а другая сторона принимает на себя право на использование объекта и 
обязуется использовать этот объект. Перечисленные документы должны быть зарегистрированы в Государственном департаменте 
интеллектуальной собственности, что обеспечивает им легитимный характер. В отличие от других объектов интеллектуальной 
собственности ноу-хау не подлежит регистрации, а охраняется путем запрета на ее разглашение для лиц, имеющих доступ к данной 
информации. По договору о передаче ноу-хау передается само ноу-хау, а  не право пользования им. Обязательными элементами договора о 
передаче ноу-хау являются описание всех признаков передаваемого объекта, меры по охране конфиденциальности  и содействие в его 
практической  осуществимости.  

     Таким образом, правовая составляющая аудиторской проверки нематериальных активов непосредственно связана с экспертизой 
охранных документов и юридическим анализом договоров. Проверка наличия надлежаще оформленного документа является первым 
необходимым, но не достаточным для аудиторского суждения шагом.  Компания может обладать необходимым документом на 
нематериальный актив, но бухгалтерского права на отражение в финансовой отчетности может не быть. Поэтому следующий шаг связан с 
анализом нематериальных активов на предмет их бухгалтерского признания. На основе норм правого режима и бухгалтерского регламента 
нами разработана программа аудиторской проверки нематериальных активов (табл.1).  

Таблица 1 
Программа аудиторской проверки нематериальных активов 

Направления  Процедуры Комментарии 
1.Нематериальные 
активы, отражение на 
счетах действительно 
существуют и 
используются 

-проверить документы, в которых объект 
описан, изображен или иным способом 
зафиксирован на материальном носителе; 
-изучить прилагаемое к инвентарному объекту 
описание и провести техническую экспертизу 
объекта интеллектуальной собственности; 
-проверить первичные документы, 
подтверждающие практическое использование 
нематериального актива; 
-сопоставить данные синтетического учета с 
данными аналитического учета; 
-провести осмотр (инвентаризацию) и 
сопоставить ее с данными Главной книги; 

Описание технологического производственного 
процесса; конструкторская документация, программы для 
ЭВМ, базы данных и изображение образцов, продукции 
позволяют идентифицировать объекты интеллектуальной 
собственности и подтвердить их фактическое  использование.  

2.В перечень 
нематериальных 
активов включены 
только те объекты, по 
которым охранные 
документы 
действительны 

-составить реестр выявленных при осмотре 
(инвентаризации) документов и обратиться в 
Государственный департамент 
интеллектуальной собственности с 
ходатайством о предоставлении выписки из 
его реестра; 
-провести проверку действительности 
охранных документов по следующим 
направлениям: по объекту; 
по срокам действия; по территории 

При несоответствии любому из названных критериев 
охранный документ в отношении конкретного объекта 
нематериального актива признается недействительным. При 
экспертизе действительности охранного документа по объекту 
необходимо учитывать, что объем правовой охраны 
определяется: 
-в отношении патента на изобретение, свидетельства на 
полезную модель – формулой, которая выражает сущность 
изобретения или полезность модели; 
-в отношении патента на промышленный образец – 
совокупностью  его существующих признаков, отображенных 
на фотографиях изделия (на макете, рисунках); 
-в отношении свидетельства на товарный знак – перечнем 
товаров или услуг указанных в свидетельстве (т.е. по 
отношению к другим объектам охранный документ будет 
недействительным). 

При экспертизе охранного документа по территории 
необходимо учитывать, что он действует только на 
территории той страны, где  выдан. 

При экспертизе охранного документа по срокам 
действия  необходимо учитывать, что практически все 
охранные документы имеют зафиксированные в законе сроки 
действия (патент на изобретение действует 20 лет, на 
промышленный образец - 15 лет, на полезную модель - 10 лет, 
наименование мест происхождения товара - 10 лет). Сроки 
могут быть продлены. При проверке сроков действия 
охранных документов необходимо учитывать, что действие 
охранных документов может быть прекращено  досрочно по 
причине официального  признания их недействительными, по 
ходатайству патентообладателя или при неуплате  в 
установленный срок пошлин за поддержание охранных 
документов в силе. 

 Проверка действительности охранных документов 
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требует участия квалифицированных специалистов, 
патентных поверенных. 

3.На нематериальные 
активы, отраженные в 
балансе, у клиента есть 
права 

проверить документы, подтверждающие права 
клиента на объекты интеллектуальной 
собственности. 

Для промышленной собственности, т.е. при наличии 
официальных охранных документов возможны 3 основные  
варианта возникновения прав предприятия на объекты  и 
соответственно следующие варианты их документального 
оформления: 

1. Объекты промышленной собственности 
созданы непосредственно на предприятии или по заказу 
предприятия(при финансировании разработок со стороны 
предприятия и с закреплением права собственности за 
предприятием в договоре). В этом случае в охранных 
документах в качестве заявителя- патентообладателя 
указывается предприятие. 

2. Объекты промышленной собственности 
были созданы другой фирмой, а затем права на них были 
полностью уступлены предприятию. В этом случае должен 
быть официально зарегистрированный в патентном 
ведомстве договор об уступке патента предыдущим 
патентообладателем предприятию. 

3. Предприятие получило от другого 
патентообладателя официальное разрешение (лицензию) на 
право использования объекта промышленной собственности. 
В этом случае необходимо наличие лицензионного договора, 
который должен получить официальную регистрацию в 
патентном ведомстве. 

    Таким образом, в аудите нематериальных активов 
существенную роль играет юридический анализ документов.  

 
4.Затарты на 
разработку 
нематериального 
актива 
капитализированы в 
балансе 

-убедиться в справедливости классификации 
затрат на создание нематериального актива по 
этапам исследования; 
-проанализировать бизнес-план с позиции 
необходимых технических, финансовых и 
других ресурсов для завершения создания 
нематериального актива и способности 
субъекта хозяйствования обеспечить эти 
ресурсы; 
-проанализировать постановку аналитического 
и синтетического учета затрат  на разработку и 
документооборот клиента; 
-проверить не восстанавливались ли в балансе  
списанные ранее  в расходы  затраты на 
создание нематериального актива 

 Если компания не может четко разделить процесс 
создания нематериального актива на две стадии: исследование 
и разработка, необходимо все затраты классифицировать как 
расходы периода.  

 
 
 
 

 Оценивая информацию с позиции достоверного 
определения затрат на разработку объекта нематериальных 
активов необходимо принять во внимание обязательность 
соблюдения позаказного метода учета затрат.  

 

5.Оценка 
нематериальных 
активов отраженных в 
балансе 

-подтвердить оценку нематериального актива 
в зависимости от способа поступления; 
-подтвердить достоверность величины затрат 
для приведения объекта в состояние 
пригодное к использованию; 
-обосновать и рассчитать суммы переоценки 
нематериального актива 
-обосновать выбор срока полезного 
использования; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-дать обоснование выбранного метода 
амортизации; 

 
 
 
 
 

-убедиться, что ликвидационная стоимость 
нематериальных активов в учетной политике 
компании приравнена к нулю. 

В себестоимость нематериального актива не 
включаются затраты на поддержание регистрации права. 

Переоценка нематериального актива возможна только 
при условии наличия активного рынка. 

Возможны два подхода к установлению срока 
полезного использования. В первом варианте срок полезного 
использования совпадает со сроком действия того или иного 
вида нематериальных активов (лицензии, права пользования и 
т.п.), который предусмотрен законодательством или 
соответствующим договором. Во втором, предприятие 
самостоятельно устанавливает срок полезного использования 
нематериальных активов (права пользования программными 
продуктами, ноу-хау и т.п.). Основным фактором, влияющим 
на обоснование срока полезного использования, является 
период, в течение которого ожидается, что объект будет 
приносить доходы предприятию. Нематериальный актив 
может иметь очевидный не ограниченный срок, который 
может быть практически бесконечным.  

Для обоснования выбранного метода необходимо 
получить от клиента график доходов от использования 
нематериального актива. В случае, если кривая доходов не 
может быть надежным образом определена клиент может 
выбрать только прямолинейный метод. Нематериальные 
активы с неустановленным сроком полезного использования 
не амортизируются, а тестируются на уменьшение 
полезности.  

Отступлением от этого правила являются случаи, 
когда: существует обязательство другого лица приобрести 
данный объект в конце срока его полезного использования 
или ликвидационная стоимость может быть определена на 
основании информации существующего активного рынка и 
ожидается, что такой рынок будет существовать в конце срока 
полезного использования объекта. 
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Как показывает опыт, на практике аудитор сталкивается с проблемами  применения алгоритма бухгалтерского признания. Они 
обусловлены противоречиями, которые возникают между основополагающими принципами бухгалтерского учета: принципом соответствия 
доходов и расходов и принципом осторожности; а также размытостью границ отделяющих нематериальные активы от иных смежных 
статей капитализированных расходов. В частности от «Расходов будущих периодов» и  так называемых «Отложенных расходов». 
Например, при приобретении актива, который, по сути, является нематериальным и срок полезного использования которого не превышает 
год, компании капитализируют его стоимость в статье баланса «Расходы будущих периодов». Однако расходы будущих периодов не 
попадают под классическое определение актива как экономического ресурса, контролируемого бизнесом и от которого ожидается 
получение выгоды в будущем. Поэтому методологически более правильно списывать затраты на приобретение такого актива в расходы 
текущего периода, но при условии, что они не окажут существенного влияния на финансовый результат. Применительно к 
генерированному  внутри компании нематериальному активу могут возникнуть сложности как в установлении существования актива, 
который можно идентифицировать и продемонстрировать, и от которого следует ожидать будущих экономических выгод, так и в 
достоверном определении его себестоимости. Для их устранения в нормативных документах предлагается разделить процесс создания 
нематериального актива на два этапа: этап исследования и этап разработки  и не признавать никаких нематериальных активов, возникших в 
результате исследования. Однако провести четкую границу между этапом исследования и разработки зачастую не представляется 
возможным и приходится констатировать высокую долю субъективности в этом вопросе. Как отмечалось ранее, расходы могут 
регистрироваться в учете как нематериальный актив, если имеют место надлежаще оформленные документы, подтверждающие 
существование исключительного права у компании на результаты интеллектуальной деятельности. В том случае, когда компания понесет 
затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские или технологические работы, но не будет иметь исключительных прав на 
их результаты в качестве нематериального актива они не могут быть признаны. Поскольку размеры таких затрат обычно носят 
существенный характер и от них ожидаются в будущем экономические выгоды украинские компании откладывают их списание в расходы 
путем капитализации в составе расходов будущих периодов. Постепенное в долгосрочной перспективе списание затрат оправданно тем, что 
данные затраты, обеспечивая конкурентные выгоды и способствуя по сути эффективности деятельности компании, не снижают показатели 
этой деятельности в финансовой отчетности. Однако по своей экономической природе они больше соответствуют отложенным расходам в 
необоротные активы. В бухгалтерском балансе предусмотрена статья «Прочие необоротные активы», где с нашей точки зрения и следовало 
разместить отложенные расходы. Изложенное свидетельствует, что алгоритм признания в нормах, регулирующих отечественный 
бухгалтерский учет, описан таким образом, что не дает возможности аудитору с достаточной степенью уверенности свидетельствовать о 
достоверности информации. 

 В результате проведенного исследования установлено, что: 
- правовые нормы позволяют идентифицировать нематериальный актив и обеспечивают контроль над ним; 
- подтверждение существования нематериального актива и наличия исключительного права у компании на результаты 

интеллектуальной деятельности обеспечивается юридически надлежаще оформленными документами; 
- наличие документов на нематериальный актив является необходимым, но недостаточным условием его признания в финансовой 

отчетности; 
- в процессе бухгалтерского признания нематериальных активов возникают противоречия, разрешение которых на практике 

получает неоднозначную интерпретацию. 
Разработанная нами программа аудиторской проверки наиболее полно учитывает правовые, экономические и бухгалтерские 

характеристики нематериальных активов, а поэтому дает возможность снизить риски неверного суждения. 
 

РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены правовые нормы идентификации нематериальных активов и контроля над ними, раскрыты противоречия, 
возникающие в ходе бухгалтерского признания нематериальных активов, проанализированы варианты возможного их разрешения, 
приведено содержание программы аудита наиболее полно учитывающей правовые, экономические и бухгалтерские характеристики 
нематериальных активов. 
Ключевые слова: нематериальные активы, аудиторская программа проверки, правовой режим, охранный документ, договор, критерии 
бухгалтерского признания  
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуті правові норми ідентифікації нематеріальних активів і контролю над ними, розкриті протиріччя, що виникають у ході 
бухгалтерського визнання нематеріальних активів, проаналізовані варіанти можливого їхнього розв’язання, наведений зміст програми 
аудита найбільше повно враховуючої правові, економічні й бухгалтерські характеристики нематеріальних активів. 
Ключові слова: нематеріальні активи, аудиторська програма перевірки, правовий режим, охоронний документ, договір, критерії 
бухгалтерського визнання   
 SUMMARY 
In the article rules of law of identification of non-material assets and the control over them are considered, the contradictions arising during an 
accounting recognition of non-material assets are opened, variants of their possible permission are analysed, the contents of the program of audit most 
full considering legal, economic and accounting characteristics of non-material assets is resulted. 
Keywords: non-material assets, the auditor program of check, a legal regime, the protection document, the agreement, criteria of an accounting 
recognition   
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КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО УСИНОВЛЕННЯ 
 
Турченко О. Г., к.ю.н., доцент кафедри  конституційного і міжнародного права економіко – правового факультету Донецького 
національного університету; 
Григоренко Д. В., Донецький національний університет  ⋅  
 

Усиновлення є досить поширеним явищем в усіх країнах світу. В Україні досить важливого значення набуло питання саме 
міжнародного усиновлення, оскільки згідно зі ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість (ратифікація) 
яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України [1]. Та під час застосовування міжнародних норм 
і правил конвенцій і договорів, ратифікованих Україною, щодо прав і становища дітей у сучасному суспільстві, виникають труднощі. 
Міжнародні норми, як правило, мають декларативний, концептуальний характер і потребують розробки й прийняття спеціальних 
нормативно – правових актів і, що дуже важливо, правових механізмів їх реалізації. Практика показує, що без прийняття відповідного 
внутрішнього законодавства міжнародні норми не сприймаються належним чином державними органами і особами, на яких вони 
поширюються. 

Конституцією України дітям гарантуються всі права, необхідні для їх розвитку і життя, доповнюють та деталізують ці права інші 
законодавчі акти. Але, незважаючи на досить чітко розроблену, на сьогодні, законодавчу базу щодо захисту прав дітей, в Україні дедалі 
збільшується кількість дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, значна частина яких поповнює дитячі будинки та школи 
– інтернати. Спостерігається поширення такого явища, як соціальне сирітство, коли біологічні батьки ухиляються від виконання своїх 
обов'язків, фактично покидають дитину і не займаються її вихованням, що в свою чергу викликає багато перешкод для усиновлення цих 
дітей. Причини позбавлення дітей батьківського піклування різні, але наслідки їх однаково негативні, а саме – порушення права дитини 
виховуватися у сімейному оточенні в атмосфері родинного середовища. 

В сучасній правовій літературі існує значна кількість праць стосовно питання міжнародного усиновлення. Так, проблемам 
визначення поняття «міжнародне усиновлення» присвячені роботи Л. П. Ануфрієвої, В. Г. Храбскова, І. К. Городецької, Г. К. Матвєєва, В. 
А. Рясенцева. Деякі аспекти проблематики, пов’язаної з імплементацією принципів і норм міжнародного права в національне 
законодавство, були предметом дослідження І. І. Лукашука, А. С. Гавердовського, С. Ю. Марочкіна, В. Я. Суворової. Питанню розвитку 
інституту міжнародного усиновлення приділяли увагу Ю. В. Деркаченко, І. А. Зіміна, Е. О. Пєтухова та інші. В. І. Борисова та Л. В. Панова 
розглядали проблеми, що пов’язані з встановленням певних вимог до осіб, які можуть бути усиновлювачами. Отже, про малодослідженість 
інституту міжнародного усиновлення не можна говорити. Проте гостра проблема необхідності  реформування даного інституту 
залишається відкритою. 

Метою даної статті є розробка пропозицій стосовно зближення законодавства України до міжнародно-правових актів щодо 
міжнародного усиновлення, дотримання прав дитини, яка усиновлена іноземцями. 

Відповідно до ст. 207 СК України усиновленням є прийняття усиновителем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина; 
усиновлення дитини провадиться у її найвищих інтересах для задоволення стабільних та гармонійних умов її життя [2]. 

Як зазначає Фурса С. Я., дотримання інтересів дитини – це головна мета усиновлення в нашій країні. Практично усиновлення є 
формою влаштування особи шляхом юридичного заміщення її сім’ї іншою. Основним завданням цього «заміщення» є подолання процесу 
соціального відторгнення особи з боку суспільства, залучення її до нормального процесу природного буття, але у складі іншої сім’ї та іноді 
навіть і під іншим іменем. Головною і визначальною ідею – метою інституту усиновлення є турбота про дітей, які втратили батьків або з 
тих чи інших причин позбавленні батьківського піклування, створення для них середовища, яке є характерним для сім’ї (турбота про 
розвиток дитини, виховання, спілкування з дорослими, матеріальне забезпечення тощо). Усиновлення дитини проводиться у її найвищих 
інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя. Це положення закону наголошує на тому, що інтереси дітей в 
інституті усиновлення є основною метою, заради якої він введений [3, с. 538 - 539].   

Прогресивний підхід, втілений у міжнародному праві та у національних законодавствах багатьох країн щодо усиновлення, полягає 
у тому, що останнє більше не розглядається як акт милосердя щодо дитини, за допомогою якого бездітне подружжя отримує заміну 
біологічним сину чи доньці, натомість вважається, що усиновлення – це фундаментальне право дитини, позбавленої батьківського 
піклування, зростати у родині, оскільки саме родина є найкращим середовищем для її розвитку. Не існує права родини на дитину, але існує 
право дитини на родину. Той факт, що в українському законодавстві та практиці з усиновлення вживаються такі поняття, як "підбір" та 
"пошук" дитини, віддаляє нас від нормативного запровадження сучасної концепції прав дитини. Щоправда, в Постанові № 1377 термін 
"підбір дитини" вже не зустрічається, в тому числі і в контексті, в якому він вживався у Постанові № 775 — "...відвідання відповідного 
державного дитячого закладу для підбору, знайомства та встановлення контакту з дитиною...", але проблема цим не вичерпується [4, с.24]. 

Поняття «найвищі інтереси» у СК України не розкривається. Фурса С. Я. під інтересами дитини пропонує розуміти умови, що 
обов’язково повинні бути дотримані при усиновленні – забезпечення умов, необхідних для повноцінного фізичного, психічного і духовного 
розвитку дитини. При вирішенні питання про доцільність усиновлення у кожному випадку є необхідними перевірка і врахування 
моральних і інших особливостей якостей усиновителя. Під обставинами, що можуть дати суду відомості про ці риси характеру 
усиновителя, варто розуміти інформацію про поводження заявника на роботі, у побуті, наявність судимості за злочини проти особи, за 
корисливі і інші навмисні злочини. Для встановлення рис характеру заявника треба допитувати свідків, як з місця його роботи,  так і з місця 
проживання, якщо це не суперечить таємниці усиновлення [3, с. 542]. 

Як звертає увагу Лисенко Х., вибір усиновителями майбутнього сина чи доньки (зазвичай за критеріями привабливості та 
зовнішньої подібності до батьків) є великим стресом для дитини, бо розцінюється нею як іспит на вміння подобатися і в будь-якому 
випадку є порушенням її прав, оскільки створює ситуацію, коли людину оцінюють як товар. Про травму, отримувану іншими малюками, 
що виховуються з усиновлюваним в одному закладі і яких вже вкотре "не вибирають", можна лише здогадуватися. Побічним недоліком 
такого порядку знаходження батьками і дітьми одне одного є штучне створення ситуації, за якої т.зв. "діти з особливими потребами", тобто 
великого віку і з медичними проблемами, знаходяться у кінці черги на усиновлення (адже їх виберуть останніми). Натомість необхідно, 
щоб не батьки шукали собі дитину, керуючись власними уподобаннями, а для кожної дитини, яка потребує родини, шукали усиновлювачів, 
що найбільше підходять їй за більшістю критеріїв і могли б найкраще виконувати роль її батьків. Саме на цих позиція була розроблена 
Гаазька конвенція про  захист прав дітей та співробітництво у галузі міжнародного усиновлення 1993 року, відповідно до положень якої 
усиновлювачі не беруть участі у пошуках дитини. За задумом творців Конвенції, і в "державі походження", і в "приймаючій державі" 
створюються спеціальні органи, які, отримавши інформацію про всіх дітей, що потребують родини, та, відповідно, всіх осіб, котрі бажають 
усиновити, підбирають усиновлювачів для кожного з таких дітей [4, с.24]. 

Отже, першим і найголовнішим кроком для закріплення дійсного пріоритету інтересів дитини перед інтересами усиновлювачів є 
приєднання України до Гаазької конвенції про захист прав дітей та співробітництво у галузі міжнародного усиновлення. Приєднання до 
Конвенції та виконання її положень дало б Україні змогу насамперед: 

1. Виходити з пріоритету права дитини на усиновлення, а не з необхідності задовольнити бажання іноземців щодо усиновлення 
дитини з бажаними для них віком, статтю, станом здоров’я. 

2. Отримувати достовірні відомості про іноземців — кандидатів в усиновлювачі. 
3. Вирішити застарілу проблему неподання іноземцями звітів щодо умов проживання та виховання усиновленої дитини — 

громадянина України. 
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4. Поставити під контроль держави гонорари у сфері усиновлення, очистити сферу усиновлення в державі від корупційних 
проявів. 

5. Домогтися позитивних зрушень щодо укладення двосторонніх угод з окремими державами походження усиновлювачів. 
6. Здобути оцінку передбачуваної і послідовної держави як члена Гаазької конференції з міжнародного приватного права у сфері 

захисту прав дітей — громадян України. 
На сьогодні повного членства в Гаазькій конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення 

набули 76 держав, і в тому числі — практично всі держави Європейського континенту. 
Інформація, надана для роботи міжнародного круглого стулу з питань міждержавного усиновлення, що відбувся у 2008 році, 

представниками Литви та Словаччини (держав, з якими Україна на час отримання незалежності мала практично однакову систему захисту 
дитинства) щодо свого досвіду роботи, засвідчила, що винятково з причини неприєднання України до Конвенції діти ― наші 
співгромадяни у правовому сенсі в галузі міждержавного усиновлення захищені значно меншою мірою. Інформація, надана 
представниками Швеції та Швейцарії, була дуже переконливою у тому розумінні, що дитина, усиновлена за кордон, може мати найвищі 
гарантії захисту своїх прав лише у тому разі, якщо Україна приєднається до Конвенції [5]. 

Проте з ратифікацією Гаазької конвенції постане проблема її імплементації у національне право України. Приєднання до Гаазької 
конвенції може мати також і негативні наслідки, якщо національне законодавство України не буде адаптовано до міжнародного. Згідно зі 
ст. 216 СК України заборонена будь – яка посередницька, комерційна діяльність у галузі усиновлення [2]. Це не узгоджується зі ст. 32 
Гаазької конвенції, де йдеться про розмір винагороди за процес усиновлення [6]. 

Питання надання посередницьких, комерційних послуг при усиновленні врегульоване в Україні особливим чином: заборонене, 
проте існує.  

Для ліквідації колізій між ст. 216 СК України та ст. 32 Гаазької конвенції необхідно провести розмежування діяльності комерційної, 
посередницької щодо усиновлення та професійну діяльність, пов’язану із наданням різноманітних послуг (перекладацьких, юридичних, 
забезпечення представництва інтересів усиновлювачів перед державними органами), про що йдеться у ст. 32 Конвенції. Так Гаазька 
конвенція зможе забезпечити легалізацію доходів фірм – посередників, що діють на території України все частіше нелегально. 

Як зазначає Фурса С. Я., під посередницькою та комерційною діяльністю щодо усиновлення дітей розуміється насамперед не разова 
дія особи, яка підшукала дитину для усиновлення своїм родичам, знайомим, а систематичність вчинення таких дій з метою отримання 
прибутку. Комерція (лат. сommercium – торгівля) – підприємницька діяльність: торгова і торгово – посередницька діяльність, участь в 
продажу або співпраця в продажу товарів і послуг [3, с. 573].   

У ст. 32 Гаазької конвенції зазначено, що ніхто не повинен одержувати неоправдану фінансову чи іншу вигоду від діяльності ,що 
стосується міждержавного усиновлення. Тільки витрати та видатки, включаючи розумні професійні гонорари особам, які беруть участь в 
процесі усиновлення, можуть встановлюватися або виплачуватися [6].   

Отже, вкрай необхідним є внесення змін у норму ст. 216 СК України, де необхідно, по – перше, конкретизувати, що саме є 
посередницькою та комерційною діяльністю щодо усиновлення дітей, і, по – друге, вказати, що особам, які беруть участь в процесі 
усиновлення, можуть встановлюватися або виплачуватися розумні професійні гонорари, компенсуватися витрати, які вони понесли під час 
процесу усиновлення (у випадку, коли особа одноразово підшукувала дитину для усиновлення своїм родичам, знайомим без мети 
отримання прибутку). 

Ще однією прогалиною СК України є те, що ст. 235 «Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена» визначає нагляд за 
дотриманням прав дітей, які усиновлені і проживають в Україні, хоча в самій назві статті не конкретизовано, ким усиновлена дитина та де 
вона проживає. А вже в ст. 287 «Нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями» цей поряд виписано саме щодо дітей, які 
усиновлені іноземцями і проживають за межами України» [2]. Отже, є необхідним об’єднання цих двох норм в одну статтю, яка матиме 
назву «Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена» або конкретизація в назві ст. 235 – «Нагляд за дотриманням прав дитини, яка 
усиновлена та проживає в Україні». 

Проте ані з аналізу ст. 235, ані з аналізу ст. 287 СК України не зрозуміло, якщо під час здійснення нагляду за дотриманням прав 
усиновленої дитини буде встановлено порушення її прав та неналежне виконання батьками – усиновлювачами своїх обов’язків щодо 
дитини, як саме повинен діяти консул? На думку Фурси С. Я., він, крім направлення інформації до Міністерства закордонних справ України 
для подальшої передачі до Центру з усиновлення дітей, повинен повідомити про це компетентні органи держави усиновлювача для вжиття 
заходів або сам у інтересах дитини звернутися до іноземного суду про позбавлення усиновлювача батьківських прав (відповідно до ст.ст. 
164, 242 СК України) або якщо усиновлення не відповідає інтересам дитини, воно може бути визнано недійсним або скасоване у судовому 
порядку згідно із законодавством України (відповідно до ст.ст. 236 – 240 СК України) [3, с. 620]. 

Отже, з метою усунення існуючих колізій, зближення законодавства України до міжнародно-правових актів щодо міжнародного 
усиновлення, дотримання прав дитини, яка усиновлена іноземцями, пропонується внести наступні зміни в чинне законодавство України: 

1. на законодавчому рівні закріпити поняття «найвищі інтереси дитини» як таке – це умови, що обов’язково повинні бути 
дотримані при усиновленні – забезпечення умов, необхідних для повноцінного фізичного, психічного і духовного розвитку дитини, 
реалізація яких є головною метою усиновлення. Закріплення даного поняття дасть змогу забезпечити реальне встановлення пріоритету 
інтересів дітей перед інтересами усиновлювачів; 

2. створити і в "державі походження", і в "приймаючій державі" спеціальні органи, які, отримавши інформацію про всіх дітей, що 
потребують родини, та, відповідно, всіх осіб, котрі бажають усиновити, підбирають усиновлювачів для кожного з таких дітей. Що 
виключить можливість спричинення стресу дитині у випадку, якщо за критеріями привабливості та зовнішньої подібності до батьків 
усиновлювачі оберуть іншу дитину, що також унеможливлює сприйняття дитини як живого товару; 

3. внести зміни до ст. 216 СК України, де необхідно, по – перше, конкретизувати, що саме є посередницькою та комерційною 
діяльністю щодо усиновлення дітей, і, по – друге, вказати, що особам, які беруть участь в процесі усиновлення, можуть встановлюватися 
або виплачуватися розумні професійні гонорари, компенсуватися витрати, які вони понесли під час процесу усиновлення (у випадку, коли 
особа одноразово підшукувала дитину для усиновлення своїм родичам, знайомим без мети отримання прибутку). 

4. об’єднати норми статей 235 і 287 СК України в одну статтю, яка матиме назву «Нагляд за дотриманням прав дитини, яка 
усиновлена» або конкретизація в назві ст. 235 – «Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена та проживає в Україні»; 

5. визначити конкретних дій консула при порушенні прав дитини або неналежному виконанні батьками – усиновлювачами своїх 
обов’язків щодо дитини під час здійснення нагляду за дотриманням прав усиновленої дитини, а саме: обов’язок консула направити 
інформацію до Міністерства закордонних справ України для подальшої передачі до Центру з усиновлення дітей, повідомити про це 
компетентні органи держави усиновлювача для вжиття заходів або самостійне звернення у інтересах дитини до іноземного суду про 
позбавлення усиновлювача батьківських прав. 

Отже, слід ще раз акцентувати увагу на недосконалості українського законодавства по усиновленню, відсутності міжнародного 
співробітництва в цій галузі. Механізм міжнародного усиновлення, запропонований Гаазькою конвенцією, відповідає інтересам дітей, 
позбавлених батьківського піклування, більшою мірою, ніж нині діючий в Україні.  

Ухвалення та внесення вище запропонованих змін дасть змогу створити універсальне законодавство про усиновлення, що 
відповідатиме найвищим вимогам міжнародного права.  
 
РЕЗЮМЕ 
Наукова стаття присвячена актуальній на сьогодні темі – правам дитини. Незважаючи на досить чітко розроблену законодавчу базу щодо 
захисту прав дитини, в Україні дедалі збільшується кількість дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. З метою 
врегулювання даної проблеми авторами ретельно досліджені норми міжнародних актів та відповідні норми законодавства України щодо 
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міжнародного усиновлення, дотримання прав дитини, яка усиновлена іноземцями. Сформульоване авторське визначення поняття найвищих 
інтересів дитини, запропоноване створення спеціальних органів для підбору усиновлювачів та зроблені пропозиції внесення змін до 
діючого законодавства.  
Ключові слова: права дитини, дотримання прав дитини, міжнародне усиновлення 
РЕЗЮМЕ 
Научная статья посвящена актуальной сегодня теме – правам ребенка. Не смотря на достаточно четко разработанную законодательную базу 
относительно защиты прав ребенка, в Украине все увеличивается количество детей – сирот и детей, лишенных родительского 
попечительства. С целью урегулирования данной проблемы авторами исследованы нормы международных актов и соответствующие 
нормы законодательства Украины относительно международного усыновления, соблюдения прав ребенка, усыновленного иностранцами. 
Сформулировано авторское определение понятия наивысших интересов ребенка, вынесено предложение создания специальных органов 
для подбора усыновителей и сделаны предложения внесения изменений в действующие законодательство. 
Ключевые слова: права ребенка, соблюдение прав ребенка, международное усыновления 
SUMMARY 
This Scientific article devoted to actual for today theme – rights of children. Not looking on developed legislation base in relation to defence of rights 
for a child, in Ukraine amount of children is increasing – orphans and children deprived paternal trusteeship. With the aim of settlement of this 
problem authors analyzed the norms of international acts and appropriate norms of Ukrainian legislation in relation to international adoption, 
observance of child’s rights adopted foreigners. Author formulated determination of concept of the most important interests of child, suggestion of 
creation of the special organs for the selection of adoptives and suggestions of making changes in operating legislation. 
Key words: rights of the child, observance of the rights of the child, international adoptions 
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У світлі сучасних процесів в Україні, зорієнтованих на практичну реалізацію положень Конституції щодо побудови демократичної, 
соціальної, правової держави, визнання особи найвищою соціальною цінністю, реформування організаційно-правової структури та 
функціонального призначення органів, запровадження моделі «партнерських відносин» особи і органів держави при істотному зменшенні 
примусового втручання останніх, важливої актуальності набувають питання використання адміністративного примусу, який завжди посідав 
і до цього часу зберігає чільне місце в системі методів діяльності чисельних державних органів. 

Сучасні доктринальні положення про адміністративний примус не відповідають певною мірою проблемам сьогодення, оскільки 
реальний його потенціал «виріс» за межі теоретичних конструкцій і навіть його назва потребує змін. Саме тому актуальним є пошук нового 
вектора у науковому дослідженні модифікованого різновиду державно-правового примусу та специфічні ознаки заходів, засади 
застосування яких в адміністративному (позасудовому) порядку визначені у фінансовому, податковому, митному, інформаційному, 
екологічному, земельному та інших галузях законодавства, а також сформулювати його теорію, яка б узгоджувалася із пріоритетними 
напрямами вітчизняної науки, одним з яких є дослідження права крізь призму поділу останнього на публічне та приватне. Відповідний 
поділ права можна обрати як вектор й обґрунтування існування та сформулювати теорію адміністративного (позасудового) примусу у 
публічному праві [1, c.3]. 

Різні аспекти адміністративного правопорушення (проступку) досліджені в роботах таких вчених, як В. Авер’янов [2], І. 
Голосниченко, Е. Додин, С. Ківалов, Л. Коваль, Т. Коломієць, А. Комзюк, Д. Лук’янець, О. Остапенко, Н. Тищенко та ін. 

Метою даної статті є наукове обґрунтування концепції правового регулювання адміністративної відповідальності і формування 
на цій основі пропозицій, спрямованих на вдосконалення адміністративного законодавства України. 

Одним з механізмів підтримки правового порядку в суспільних відносинах слугує юридична відповідальність учасників 
правовідносин за вчинені ними правопорушення. Дискусія навколо поняття «юридичної відповідальності» та її різновидів триває вже 
давно, вона являє собою складне соціально-правове явище, якому й досі не знайдено такого визначення, яке б задовольнило потреби всіх 
науковців та практиків. 

Як відомо, адміністративна відповідальність є одним з видів юридичної відповідальності. Однак законодавець не встановлює 
поняття адміністративної відповідальності. Наука ж адміністративного права в основному виходить з положень теорії права і, як наслідок, 
містить різні оцінки адміністративної відповідальності, що також пов’язані зі змістом відповідних правовідносин, тобто засновані на 
співвідношенні прав і обов’язків суб’єкта адміністративної юрисдикції, з одного боку, і суб’єкта адміністративної відповідальності, - з 
іншого. 

Важливе значення для адміністративної відповідальності мають і підходи до її дослідження, що,  власне кажучи, і призводить до 
різного розуміння даної правової категорії  [3, c. 11]. 

В науці адміністративного права існує кілька поглядів і на визначення адміністративної відповідальності. Так, М. Студеніцкіна 
зазначає, що під «адміністративною відповідальністю найчастіше розуміється застосування частини заходів адміністративного примусу, а 
саме – адміністративних стягнень»[4, c. 88].  На думку І. Галагіна, «під адміністративною відповідальністю слід розуміти застосування у 
встановленому порядку уповноваженими на це органами і службовими особами адміністративних стягнень, сформульованих у санкціях 
адміністративно-правових норм, до винних у вчиненні адміністративних проступків,  які містять державний і громадський осуд, 
засудження їх особи і протиправного діяння, що виявляється у негативних для них наслідках, які вони зобов’язані виконати, і мають метою 
їх покарання, виправлення і перевиховання, а також охорону суспільних відносин у сфері радянського державного управління»[5, c. 41].  В 
той же час Г.Бондаренко вважає, що «адміністративна відповідальність – це форма реагування держави на правопорушення, яке 
виявляється в застосуванні повноважними державними органами, громадськістю до винної особи адміністративних санкцій у межах і 
порядку, встановлених законодавством; це обов’язок правопорушника зазнавати за неї несприятливих наслідків, передбачених санкцією 
правової норми»[6, c.84]. На думку С. Гончарука «адміністративна відповідальність як різновид правової відповідальності – це специфічна 
форма негативного реагування з боку держави в особі її компетентних органів на відповідну категорію протиправних проявів (передусім 
адміністративних проступків), згідно з якою особи, які скоїли ці правопорушення, повинні дати відповідь перед повноважними державними 
органами за свої неправомірні дії і понести за це адміністративні стягнення в установленому законом порядку»[7, c. 19] 

У багатьох працях, що тим чи іншим чином стосуються питань адміністративної відповідальності, автори Ю.Козлов, Л.Коваль та 
ін. взагалі не наводять поняття адміністративної відповідальності, констатуючи той факт, що адміністративна відповідальність є різновидом 
юридичної, і виділяючи характерні ознаки цього виду відповідальності. 

Проаналізувавши погляди українських вчених та зарубіжний досвід, можна зробити висновок, що адміністративну відповідальність 
слід розглядати як різновид юридичної відповідальності і виражається вона в обов’язку особи, що вчинила адміністративне 
правопорушення, зазнати негативних наслідків. 

Як слушно зазначає К.Бєльський, наукові визначення відіграють велику роль у правознавстві. Вони мають важливе теоретичне 
значення у процесі пізнання даної конкретної галузі права, а також у застосуванні права на практиці, адже якщо є прогалини у понятійному 
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апараті, то як можна говорити про накладення стягнень, відкриття провадження та ін. Тому варто було б закріпити визначення поняття 
„адміністративна відповідальність”  у Кодексі про адміністративні правопорушення. 

Отже, можна констатувати, що адміністративне стягнення є мірою відповідальності, правовим наслідком адміністративного 
правопорушення. Його головна мета - виховання порушника, тобто формування у нього звички законослухняної поведінки. Виховний 
вплив на порушника справляє як сам факт накладення на нього адміністративного стягнення, так і виховні заходи, які застосовуються до 
нього під час виконання деяких стягнень. Мета запобігання вчиненню нових правопорушень з боку правопорушника та інших осіб 
досягається головним чином завдяки залякуванню, яке утримує окремих осіб від вчинення адміністративних проступків. З цією метою 
законодавець встановлює такі види адміністративних стягнень, які на його думку є відповідною формою реакції держави на конкретне 
правопорушення. 

Можна зазначити такий вид адміністративних стягнень, як штраф - найпоширеніше адміністративне стягнення (80 % всіх стягнень), яке 
передбачається практично за будь-яке адміністративне правопорушення (виняток становлять ст.108 КУпАП - грубе порушення 
механізаторами правил технічної експлуатації сільськогосподарських машин і техніки безпеки, яке тягне позбавлення права керування 
цими машинами, а також ч.2 ст.208, що передбачає конфіскацію предметів, заборонених до пересилання у міжнародних поштових 
відправленнях). Під штрафом слід розуміти грошове стягнення, де у порушника вилучається певна сума у власність держави, тим самим 
здійснюється вплив на його майнові інтереси [8, c.80]. 

Варто також звернути увагу на підвищення розмірів штрафу, який може накладатися в порядку адміністративного стягнення. Нині 
справа дійшла до того, що штрафи, передбачені за адміністративні проступки, в багатьох випадках перевищують штрафні санкції 
Кримінального кодексу, тим самим нівелюється різниця між адміністративною і кримінальною відповідальністю, що, звичайно, 
неприпустимо. З огляду на це, а також враховуючи рівень економічного розвитку суспільства, матеріального добробуту населення, 
доцільно, в КУпАП закріпити максимальний розмір адміністративного штрафу (наприклад, на рівні середньої заробітної плати в країні), 
крім адміністративних проступків з підвищеним ступенем суспільної шкідливості, за вчинення яких штраф у підвищеному розмірі може 
застосовуватись виключно в судовому порядку. 

Щодо зарубіжного досвіду, то, наприклад, Китай прагне уніфікувати положення про адміністративні стягнення. В законодавстві 
Тайваню такі положення містяться в великій кількості правових актів, а основна увага сконцентрована на примусі виконання зобов’язань 
шляхом багаторазовості накладення штрафів. 

З метою індивідуалізації відповідальності закон (ч.2 ст. ЗЗ КУпАП) вимагає від органу (посадової особи), уповноваженого розглядати 
справу про адміністративне правопорушення, при накладенні стягнення враховувати низку факторів: характер вчиненого правопорушення, 
особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність [9, c. 215]. 

Обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, мають велике значення при накладенні стягнення. Врахування 
пом'якшуючих обставин дає органу (посадовій особі), який розглядає справу, право призначити стягнення ближче до мінімуму санкції 
статті, якою передбачено відповідальність за дане діяння, а якщо санкція альтернативна — застосувати більш м'який вид стягнення. Крім 
того, в таких випадках можливе звільнення порушника від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів справи на розгляд 
громадської організації чи трудового колективу або з оголошенням усного зауваження. Наявність же обтяжуючих обставин, навпаки, надає 
можливість накласти стягнення, яке дорівнює максимуму санкції статті КУпАП або наближене до цього максимуму, а за альтернативної 
санкції - застосувати більш суворе стягнення. 

Разом з тим в практичній діяльності суб'єктів адміністративної юрисдикції зазначені правила виконуються на завжди. В усякому 
випадку, встановити, що саме він врахував для визначення конкретного заходу стягнення, практично неможливо, тому що це не 
відображається в жодному документі. У зв'язку з цим в КУпАП необхідно закріпити правило, що постанова у справі про адміністративний 
проступок має бути обґрунтованою, тобто зазначений суб'єкт має в постанові перерахувати всі враховані обставини. 

Заключною стадією провадження в справах про адміністративні правопорушення є виконання постанов про накладення 
адміністративних стягнень. Постанова про накладення адміністративного стягнення - це виконавчий документ, вона є обов'язковою для 
виконання всіма державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами. 

Для того, щоб постанова була обов'язковою для виконання, вона повинна набрати чинності. На жаль, в КУпАП України момент 
набрання постановою чинності не визначено. А від того, наскільки своєчасно і повно виконуються постанови, значною мірою залежить 
ефективність зазначеного провадження, всього інституту адміністративної відповідальності. 

За загальним правилом, встановленим ст.299 КУпАП, постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню 
з моменту її винесення. В разі оскарження або опротестування постанови вона набирає чинності після залишення скарги чи протесту без 
задоволення, тобто з дня прийняття відповідного рішення. 

Постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання органом (посадовою особою), який її виніс. На 
нього ж в більшості випадків покладається і виконання постанови. Однак постанови про накладення окремих стягнень виконують 
спеціально уповноважені на те органи (наприклад, постанови про застосування адміністративного арешту або виправних робіт - органи 
внутрішніх справ, про застосування конфіскації - державні виконавці). Якщо щодо однієї особи винесено кілька постанов про накладення 
адміністративних стягнень, кожна постанова виконується окремо. 

Оскільки головне призначення провадження - реальна реалізація заходів адміністративної відповідальності, то заміна одного виду 
адміністративного стягнення іншим можна було б передбачити як загальне правило для всіх випадків, коли виконання стягнення з якихось 
причин неможливе. Тим самим виконувалося б головне призначення провадження. 

Отже, розглянувши підходи до визначення поняття адміністративної відповідальності як різновид юридичної відповідальності, 
можна зробити висновок, що виражається вона в обов’язку особи, що вчинила адміністративне правопорушення, зазнати негативних 
наслідків. Законодавче закріплення даного поняття у КУпАП дозволить вирішити суперечності, щодо розуміння даної правової категорії.  

Для недопустимості зловживання органом (посадовою особою), уповноваженим розглядати справи про адміністративні 
правопорушення потрібно зобов’язати такий орган (посадову особу) у постанові по справі перерахувати всі враховані обставини, які 
пом’якшують та обтяжують відповідальність. Також доцільно було б закріпити в КУпАП момент набрання постановою чинності, що дало б 
змогу значною мірою підвищити ефективність провадження. 

Таким чином, в адміністративно-примусовій діяльності державних органів накопичилося чимало проблем, обумовлених як 
недосконалістю нормативно-правового регулювання, так і не визначеністю, суперечливістю доктринальних положень, вирішення яких 
сприятиме запровадженню „партнерських відносин” особи і держави, раціональному використанню ресурсу адміністративного примусу в 
праві України, захисту прав, свобод та інтересів особи, і в результаті – зміцненню законності та правопорядку в Україні.  

 
РЕЗЮМЕ 
У статті проведено аналіз адміністративних стягнень як виду юридичної відповідальності і адміністративної зокрема. Зроблено пропозицію 
з вдосконалення законодавства, встановивши максимальний розмір штрафу за адміністративне правопорушення, а також зобов’язавши 
суб’єкта владних повноважень в постанові у справі про адміністративний проступок зазначати всі враховані обставини, що обтяжують, та 
пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення. 
Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне стягнення, примус, штраф, постанова, правопорушення. 
РЕЗЮМЕ 
В статье проведен анализ административных взысканий как вида юридической ответственности и административной в частности. Сделано 
предложение по усовершенствованию законодательства, установив максимальный размер штрафа за административное правонарушение, а, 
также обязав субъекта властных полномочий в постановлении по делу об административном проступке указывать все учтенные 
обстоятельства, как отягощающее, так и смягчающее ответственность за административное правонарушение.  



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2010 

 344 

Ключевые слова: административная ответственность, административное взыскание, принуждение, штраф, постановление, 
правонарушение 
SUMMARY 
In the article analyzes administrative recovery as type legal responsibility and administrative responsibility particular.  Offer is made on improvement 
legislation, having installed maximum size of the fine for administrative offense, as well as having obliged subject powerful authority in resolution on 
deal about administrative misdeed to indicate all taken into account circumstance, as burdening, so and softening responsibility for administrative 
offense.  
Key words:  Administrative responsibility, administrative recovery, coercion, fine, resolution, 
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Постановка проблеми. Одним із пріоритетних завдань національної державної політики є забезпечення, як інтересів всього 
суспільства, так і інтересів кожної територіальної громади (села, селища, міста, області). Реалізація зазначеного можливе за наявності 
ефективного механізму державного управління, в основу якого, у свою чергу, повинен бути покладений чіткий розподіл, на законодавчому 
рівні, функцій та повноважень органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Саме побудова ефективної 
правової моделі співвідношення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування дозволить уникнути багатьох негативних 
явищ у соціальній, політичній, правовій та економічній сферах суспільного життя. На сьогоднішній день, і це не є новиною, розмитість, 
невизначеність, а у деяких випадках і дублювання повноважень, вищезазначених органів, призводить до гальмування соціально-
економічного розвитку українського суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню окремих питань даної проблематики були присвячені праці таких вчених – 
юристів, як: В. Б. Авер’янов, О. В. Батанов, В. І Бороденюк, І. В. Дробуш,       В. О. Котюк, В. М.Селиванов, В. М. Шаповал, Ю. С. 
Шемшученко та ін.  

Виділення невирішеної проблеми. У зв’язку із вищевикладеним перед сучасною національною юридичною наукою стоїть 
завдання із розробки дієвого механізму взаємодії виконавчої та місцевої влади. Розробка подібного механізму не можлива без розуміння 
правової природи функцій, як органів державної влади так і органів місцевого самоврядування, а також і співвідношення цих категорій. 

У той же час єдиного погляду на означену проблему в українській правовій науці не вироблено, що і дозволило нам запропонувати 
свою доктринальну позицію із даного питання. 

Мета наукової статті. З метою повного розкриття змісту даного дослідження варто розглянути зміст терміну «функція» та 
зупинитися  на певних теоретичних положеннях. 

Результати дослідження. Термін «функція» (від латинського funcio – виконання, звершення)  може визначати : 1) діяльність, 
обов’язок, призначення, тобто є зовнішнім проявом властивостей якогось об’єкта у системі відносин. Іншим поняттям терміну «функція» 
визначається роль, яку виконує певний інститут або процес по відношенню до цілого [1]. Вказане теоретичне положення у повній мірі 
відноситься і до державних органів і до місцевого самоврядування, як суспільних інституцій. 

Перед будь-якою державою завжди повстає, коло завдань, на вирішення яких вона спрямовує свої матеріальні ресурси, ідеологічні 
та політичні зусилля. З - поміж усієї сукупності зусиль можна виділити деякі, які виражають сутність держави і без котрих вона не може 
повноцінно діяти як найважливіша складова частина політичної системи суспільства. Ці основні напрямки діяльності держави, в яких 
знаходить свій вираз її сутність, завдання і цілі, називається функціями держави [2]. Залишаючи поза межами докладний аналіз функцій 
держави, зазначимо, що у теорії держави та права, залежно від сфери застосування суспільного життя, функції держави поділяються на дві 
великі групи: зовнішні та внутрішні функції, а за соціальним значенням функції держави традиційно поділяються на основні та додаткові 
(неосновні). З точки зору тривалості – постійні та тимчасові.  

Зупинимось на зовнішніх та внутрішніх функціях держави, оскільки саме вони у більшій мірі розкривають зміст діяльності 
держави, її органів та посадових осіб. 

Традиційно до внутрішніх функцій держави, які безумовно є різними залежно від сфери суспільного життя, відноситься політична, 
економічна, соціальна, культурна (духовна), екологічна та інші функції держави. До основних зовнішніх функцій держави відносяться 
такі: розробка та реалізація єдиного зовнішньополітичного курсу, оборона країни, підтримання миру і міжнародного порядку, міжнародне 
економічне співробітництво тощо. Варто зазначити, що система функцій держави знаходиться у постійному розвитку і не носить 
абсолютний сталий характер. Так, функції виникають, змінюються та розвиваються відповідно до завдань, які постають перед державою 
на даному шляху її розвитку.  

Між функціями держави існує діалектичний системний зв'язок, який полягає у тому, що реалізація одних функцій створює умови 
для успішного виконання інших функцій держави. Загальновизнаним твердженням є те, що кожна держава реалізує належні їй функції 
через державний апарат, під яким у юридичній літературі розуміють систему органів державної влади і посадових осіб, що наділені 
державно-владними повноваженнями, від імені держави та у її інтересах беруть участь в реалізації державних завдань та функцій [3]. 
Подібний доктринальний підхід зумовлений тим, що функції кожної держави не можуть існувати без «матеріального носія» [4]. У даному 
випадку саме апарат держави, ті його структурні елементи (окремі органи державної влади, посадові особи) і є тим «матеріальним носієм», 
який і є базою реалізації державних функцій.  

                                                 
© Тужик В.В., 2010 
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Однак, слід зазначити, що функції органів держави та функції держави не є тотожними поняттями. Функції держави – загальні, 
основні напрямки діяльності держави, якими зумовлюється робота всього державного апарату, тобто всієї системи державних органів. 
Функції держави знаходять своє закріплення у політико-правових документах прийнятих відповідно до вимог законодавства. Функції 
окремого органу держави – це конкретно-визначені завдання, цілі та повноваження відносно відокремленої частини держави, що 
знаходять своє відображення у розпорядженнях, положеннях, інструкціях, наказах, програмах діяльності, які приймаються чи 
затверджуються у порядку визначеному законом. Кожен орган державної влади, як складовий елемент цілісного державного механізму 
відіграє у ньому певну, специфічну роль, тобто має суто спеціальне призначення (цілі, завдання) у контексті загальних функцій держави.  

У той же час сказане не означає, що функції державних органів носять відокремлений характер по відношенню до функцій 
держави. Між цими категоріями існує тісний змістовний зв’язок, який полягає в тому, що функції органів держави та їх зміст 
визначаються функціями держави, це означає, що зміна останніх завжди призводить  до зміни завдань та функцій органів держави. По суті 
це означає, що кожен державний орган, кожної ланки, бере участь у реалізації практично всіх функцій держави. Проте функції одних 
органів держави можуть прямо пов’язуватися з функціями держави, других – мають опосередкований зв'язок з ними, а третіх - пов’язаних 
з функціями держави зовсім віддалено [5].Що стосується місцевих органів державної влади, то, на наш погляд, тут варто говорити про 
змішаний характер функцій. Так, місцевий орган державної влади, як відносно самостійна частина держави, покликаний реалізовувати 
загальні державні функції безпосередньо на місцях (у межах своїх повноважень). У той же час, місцевий орган держави виконує функції 
направленні на забезпечення потреб населення певного регіону у різних сферах суспільного життя. Вказане у повні мірі відповідає 
положенням Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 9.04.1999р. N 586-XIV (із змінами та доповненнями), зокрема статті 
2 «Основні завдання місцевих державних адміністрацій» вказаного Закону.  

Так, у зазначеній нормі  закріплено, що місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці забезпечують: 1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів 
виконавчої влади вищого рівня; 2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 3) виконання державних і регіональних 
програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних 
народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку; 4) підготовку та виконання відповідних бюджетів; 
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 7)реалізацію інших наданих 
державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.  

Отже, підсумовуючи викладене можливо дійти таких основних висновків: 1) державні функції (зовнішні та внутрішні) держава, 
безпосередньо, реалізує через систему державних органів та посадових осіб; 2) зміст функцій держави знаходить своє закріплення у 
політико-правових документах прийнятих відповідно до вимог законодавства держави; 3) кожен державний орган реалізує, як загальні 
державні функції так і суто спеціальні, покладені державою виключно на нього; 4) функції одних органів держави можуть прямо 
пов’язуватися з функціями держави, других – мають опосередкований зв'язок з ними, а третіх - пов’язаних з функціями держави зовсім 
віддалено; 5) функції місцевих органів державної влади мають змішаний  характер. 

Розглядаючи питання щодо функцій органів місцевого самоврядування. Слід зазначити, що вказане питання носить доволі 
дискусійний характер у вітчизняній юридичній літературі. Це пов’язано, як із зміною законодавчої бази такі із зміною політичних поглядів 
на завдання,  функції та роль муніципальних органів у суспільстві. У той же час, саме  теоретичне дослідження  правової природи 
муніципальних функцій дозволить у кінцевому результаті визначити суспільно-політичну роль інституту місцевого самоврядування в 
державному управлінні.   

Розглядаючи природу функцій місцевого самоврядування варто зупинитися на деяких наукових поглядах минулого.  
Так, за Конституцією УРСР (1978р.) місцеві представницькі органи влади входили до єдиної системи органів державної влади. 

Отже, деякі науковці, досліджуючи роль місцевої влади у механізмі здійснення функцій соціалістичної держави, вказували на те, що 
місцеві ради беруть участь у здійсненні більшості основних функцій держави [6]. Тодішня наукова думка дотримувалась тієї позиції, що 
функції місцевих органів влади є похідними від функцій держави і своїм завданням мають, у першу чергу, виконувати основні функції 
держави. У зв’язку із зазначеним функції діяльності місцевих рад поділялися за наступними напрямками: функція керівництва 
господарським будівництвом на підвідомчій території; функція керівництва державним будівництвом; функція керівництва соціальним 
будівництвом; функція керівництва культурним будівництвом [7]. 

Здобуття Україною незалежності, а згодом і прийняття Конституції України (28 червня 1996р.), внесення змін до Основного 
Закону, змінили, як законодавчий так і науковий підхід до розуміння функцій муніципальних утворень. 

Так, стаття 7 Конституції України проголошує, що в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Право на 
утворення органів місцевої влади, мешканцями певної території, закріплене і у Європейський хартії про місцеве самоврядування, що була 
ратифікована Верховною Радою України 15 липня 1997року.  Відповідно до ч. 1 ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування є 
правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у територіальну громаду жителів кількох сіл, селища та міста 
самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і Законів України.  

Отже, як бачимо, Конституція України закріплює гарантії існування та діяльності інституту місцевого самоврядування. Це 
призвело до появи різних підходів щодо розуміння природи функцій місцевого самоврядування. Мова йде про те, що одні сучасні науковці 
вважають, що функції місцевого самоврядування випливають лише з колективних потреб територіальної громади, а тому мають 
громадський, а недержавний інтерес [8]. Інші автори піддають критики вищеозначену точку зору, вказуючи на те, що функції місцевого 
самоврядування є продовженням функцій держави [9], фактично дотримуючись наукової думки радянського періоду. На наш погляд, у 
цьому плані найбільш правильною є позиція І. В. Дробиша, який визначає функції органів місцевого самоврядування, як основні напрямки 
і види муніципальної діяльності, які виражають волю та інтереси територіальних громад та забезпечують вирішення питань місцевого 
значення при оптимальному поєднанні інтересів певної території з інтересами держави [10].  

Зазначене у повній мірі кореспондується із положеннями ч. 1 ст. 2 «Поняття місцевого самоврядування» Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280 (із змінами та доповненнями), де задекларовано, що місцеве самоврядування в 
Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у 
сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Також, І. В. Дробиш, як на нас, цілком 
правильно зазначає, що функції органів державної влади зумовлені завданнями держави, тобто мають державницький характер, а 
більшість функцій органів місцевого самоврядування мають недержавну природу, оскільки основним критерієм визначення функцій є 
муніципальна природа питань місцевого значення [11]. 

Одним із важливіших питань є класифікація функцій органів місцевого самоврядування. У цьому плані у юридичній літературі 
існує декілька підходів. Так, за видами адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких функціонують територіальні громади, 
виділяється система територіальних функцій, до яких відносяться функції відповідних територіальних громад: села і селища; міст і 
районів у містах; міст обласного значення, міст Києва та Севастополя [12].  

За напрямками діяльності муніципальні функції можна поділи наступним чином: 1) інформаційні функції; 2) функції із планування 
та програмування розвитку певної території; 3) нормотворчі функції; 4) бюджетно-фінансові функції; 5) матеріально-технічні функції; 6) 
функції соціального забезпечення [13]. 

На наш погляд, розглядаючи класифікацію функцій місцевої представницької влади слід, також, сказати і про такий критерій 
поділу, як сфера застосування. У юридичній літературі даному питанню було приділено мало уваги. У той же час, визначення за цим 
критерієм дозволить отримати повну теоретико-правову матрицю функцій органів місцевого самоврядування.  

Ми вважаємо, що функції вищевказаних органів у повній мірі можна розділити, як на зовнішні так і на внутрішні, відповідно до 
проекції сфери застосування загальнодержавних функцій. Єдина відмінність полягає у тому, що муніципальні внутрішні та зовнішні 
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функції за своїм значенням не є тотожними до аналогічних  державних функцій, а є обмежені на рівні закону. Так, наприклад, стаття 35 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280 (із змінами та доповненнями) закріплює повноваження 
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності. Така діяльність може  здійснюватися 
вказаними органами виключно в межах зазначеної норми. 

Висновки та пропозиції. Говорячи про співвідношення функцій державних органів та органів місцевого самоврядування слід 
розглядати їх через призму діалектичного співвідношення «цілого та частини» [14]. Це означає, що на визначеність функцій місцевих 
представницьких органів («частина») впливають загальнодержавні функції («ціле»). У той же час, загальнодержавні функції повинні 
враховувати і інтереси муніципальних утворень («ціле» та «частина»). Зазначене проявляється, наприклад, у забезпеченні комплексного 
соціально-економічного розвитку відповідної території; забезпечення екологічної безпеки; забезпеченні законності, правопорядку, 
громадської безпеки, прав та свобод людини та громадянина; соціального захисту населення регіону; сприяння працевлаштування 
населення та ін. 

Роблячи підсумок даного дослідження хотілось би сказати, що дослідження проблематики співвідношення функцій державних 
органів та органів місцевого самоврядування має не тільки теоретичне значення, а і практичне. Результати такого дослідження повинні 
лягти в основу законодавчих змін  направлених на чітке розмежування функцій державних органів та органів місцевого самоврядування.  

 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглянуто співвідношення функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Визначено їх суперечності та 
намічено ряд перспективних шляхів їх подолання. 
Ключові слова: державна влада, місцеве самоврядування, функції влади, закон, конституція.  
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрено соотношение функций органов государственной власти и органов местного самоуправления. Определены их 
противоречия и разработано ряд перспективных направлений их решений.   
Ключевые слова: государственная власть, местное самоуправление, функции власти, закон, конституция.  
SUMMARY 
In the article was described the correlations of the state and local bodies. Their oppositions was defined and a range of their solutions was appointed.     
Key words: state bodies, local bodies, functions of power, law, constitution. 
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САМОЗАХИСТ ПІДПРИЄМСТВ ВІД РЕЙДЕРСТВА 
Гавриляко Я.  ⋅ 

 
За умов сучасної фінансово-економічної кризи актуалізувалися питання  необхідності стимулювання розвитку середнього та 

крупного бізнесу, процесів корпоратизації та приватизації, як основних шляхів побудови міцної та потужної економіки, а також наповнення 
державного бюджету. Досить важливим є залучення коштів у довгострокові промислові, енергетичні та індустріальні проекти, лев’ячу 
частку яких мають складати іноземні інвестиції, що й зумовлює державу активно та продуктивно діяти задля поліпшення інвестиційного 
клімату, захисту добросовісних підприємців. Згідно цього, першочерговим кроком в процесі відтворення економічного благополуччя 
України повинна стати протидія рейдерським захопленням. На сьогодні, за підрахунками світових аналітиків Україна посідає п’ятдесят 
восьме місце серед сімдесяти країн за критерієм захищеності бізнесу, що свідчить про неефективність та хаотичність діяльності як 
державних органів у напрямку боротьби із рейдерством, так і самих підприємств у намаганні захистити власні інтереси.  

Проблема рейдерства отримала досить широкий резонанс як серед світового, так і серед українського наукового співтовариства. 
Досить важливим та комплексним є вклад  А.В. Смітюха у, перш за все, визначення поняття рейдерства, його основних видів, а по-друге, 
розгляду рейдерства у світлі корпоративної конфліктології [1, c. 26-30]. Не менш важливим є наукові праці І.В. Спасибо-Фатєєвої, в яких 
також містяться положення щодо класифікації рейдерства, встановлені та систематизовані способи боротьби із протиправними 
захопленнями підприємств [2, с. 46-53]. Основними публікаціями, в яких започатковано розв’язання даної проблеми є, зокрема, 
дослідження Г. Паламарчука та Л. Венгера, в якому автори характеризують методи, які застосовують рейдери у своїй діяльності, детально 
проаналізовано такий, як забезпечення позову. Крім цього, автори висвітлюють засоби захисту від рейдерства, так звані «антирейдерські 
технології» [3, с. 42-43]. Альтернативний погляд на проблему визначено Ю. Берлачем, який запропонував особливі методи захисту 
підприємства [4, с. 110-111]. 

Зважаючи на досить швидке поширення рейдерства в Україні, перепрофілювання його з одиничних юридично незграбних 
насильницьких нападів на професійну та майже досконалу діяльність із залученням широкого кола схем та механізмів, представники 
бізнесу та юридична спільнота дедалі активніше шукають шляхи, спрямовані на подолання рейдерства як явища. Проте, важливим кроком 
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у боротьбі з рейдерством є визначення вектору політики держави, а також вироблення діючих та актуальних механізмів публічної протидії 
цьому антисуспільному явищу. 

Аналізуючи сучасний стан економіко-правового розвитку нашої держави слід визначити наступні напрями протидії: 
-  реформація судової системи, яка повинна стати більш прозорою та відповідальною за прийняття рішень; 
-  вирішення проблеми рейдерства на загальнодержавному рівні шляхом прийняття низки нормативно-правових актів 

господарського, господарсько-процесуального та кримінально-правового характеру;  
-  узагальнення Верховним Судом України та Вищим господарським судом судової практики щодо корпоративних спорів; 
-  посилення ефективності діяльності міжвідомчих органів з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню 

підприємств; 
-  створення механізму та інструментарію фінансово-правового самозахисту підприємств від рейдерських нападів; 
-  підвищення ефективності правоохоронної діяльності; 
-  створення загальнодоступного реєстру позовних заяв; 
-  посилення контрою за діями виконавчої служби та нотаріату, які відіграють значну роль у рейдерських захопленнях. 
Узагальнюючи науковий досвід вивчення зазначеного питання та практичні приклади, можна дати таке визначення, виходячи з 

того, що в Україні під рейдерством розуміють досить широкий спектр дій: від звичайного ворожого поглинання підприємства до його 
бандитського захоплення. Рейдерство – це комплексні різнопланові дії, до складу яких можуть входити заходи встановлення 
корпоративного контролю над підприємством, силовий вплив (насильство, примус, відкрите захоплення майна та майнових комплексів), 
фальсифікація актів державної влади, в тому числі судових рішень, а також подальше їх застосування, протиправна чи безпідставна зміна 
менеджменту, зміна статутних документів підприємства, внесення змін до реєстру акціонерів та інші дії, спрямовані на набуття певною 
особою прав на майно або контролю над суб’єктом господарювання без згоди власника або особи, яка повноважна здійснювати контроль 
над суб’єктом господарювання, що відбувається в процесі спланованого конфлікту відповідно до певного сценарію  (стратегічного плану), 
який має правове обґрунтування та мотивацію (дійсні чи уявні) та реалізується з додержанням (або імітацією додержання) встановлених 
законом процедур. 

Для подолання рейдерства важливо не лише розробляти та інтегрувати зміни та доповнення до чинної нормативно-правової бази, 
тобто здійснювати регулювання на «вищому» державному рівні, але й впровадити антирейдерські технології безпосередньо на 
підприємствах. На сьогодні самозахист є більш актуальним та розумним з огляду на законотворчу повільність, нерішучість та відсутність 
політичної волі органів державної влади. 

Для цього підприємства слід підготувати до рейдерських вторгнень за допомогою своєчасної розробки та застосування стратегії 
захисту від рейдерів, конкретних завчасно обміркованих схем, покладенням обов’язків по проведенню таких дій на відповідні органи 
підприємства, посадових осіб, а також створення таких окремих органів.  

По-перше, щодо попередження рейдерських нападів або виявлення процедури загарбання на початкових етапах необхідним 
заходом є проведення превентивних дій. Стратегічні або превентивні дії мають бути спрямовані на створення надійного корпоративного 
захисту та мінімізацію ризиків недружнього захоплення. Стратегічні методи захисту від рейдерів передбачають застосування комплексу 
відповідних заходів. Насамперед, це проведення моніторингу інформаційного середовища навколо підприємства для виявлення до нього 
небажаного інтересу, яке відображається у ряді характерних сигналів, що дасть його власникам можливість своєчасно вжити необхідних 
захисних заходів. Такими характерними індикаторами можуть стати спроби скуповування частин акцій компанії, вимоги міноритаріїв про 
проведення позачергових зборів акціонерів, заперечення акціонерів проти угод компанії, несподівані перевірки підприємства контрольно-
наглядовими органами, факти злиттів і поглинань підприємств у даному регіоні або в даній галузі, безпідставні та чисельні судові тяганини 
за участю підприємства, спроби призупинення діяльності підприємства задля здешевлення його активів та інші дії. Постійний моніторинг 
факторів, пов’язаних з діяльністю компанії, має здійснюватись її службою економічної безпеки (або економічної розвідки) та юристами. 

Для захисту підприємства необхідними є правова діагностика і виявлення його основних слабких місць, якими можуть 
скористатися нападники. Предмет діагностики – загальна система управління бізнесом, структура органів управління, історія приватизації 
компанії, структура її статутного капіталу, історія загальних зборів акціонерів і рішень ради директорів, положення статуту та інших 
корпоративних документів щодо обрання органів управління і прийняття ними рішення, основні угоди компанії за останні роки, правовий 
режим її нерухомості та інших основних активів (майна), кредиторська та дебіторська заборгованості [3, с. 42-43]. 

 Аналіз системи управління бізнесом необхідно розпочати з персоналій, тобто складання списку осіб, які обіймають у компанії 
посади голови спостережної  ради, члена спостережної ради, голови правління, члена правління, голови ревізійної комісії, члена ревізійної 
комісії, головного бухгалтера, а також визначення ступеню довіри до кожної з цих осіб. Якщо довіра до певної особи не буде абсолютною, 
то виникає термінова потреба оновлення персонального складу органів управління. У випадку, якщо з тих чи інших підстав це зробити 
неможливо, необхідно по можливості скасувати відповідні посади або скоротити їхні повноваження до мінімуму, щоб такими 
повноваженнями не могли скористатися сторонні особи. 

Часто найслабкішою ланкою переважної більшості підприємств є топ-менеджмент, тобто органи управління. Наділений 
великими повноваженнями, директор може сприяти швидкому виведенню майна зі свого підприємства в підконтрольні рейдерові 
структури. Таким чином, власник товариства залишається з акціями чи долями в статутному капіталі, що нічого не варті. Менеджмент 
легко може спровокувати фінансові проблеми в товаристві, наприклад, санкціонувати покупку сировини за завищеними цінами або взявши 
кредит під нереальні відсотки тощо. Крім того, об’єктом уваги рейдерів досить часто стають певні майнові комплекси, як суттєва частина 
основних фондів підприємства, що можна швидко та вигідно реалізувати, а отже їх метою не є отримання контролю над виробничою 
діяльністю підприємства. У цьому разі діяльність рейдерів буде спрямована на погіршення ефективності діяльності підприємства, зниження 
його конкурентоздатності та позицій на ринку як товаровиробника. Атака через менеджмент, як показує практика, найефективніша на 
державних підприємствах, де відсутній продуктивний контроль за діяльністю з боку власника [5, с. 45]. 

Прописуючи повноваження органів управління в статутних документах, необхідно забезпечити автоматичну заміну ключової 
фігури, без якої діяльність юридичної особи буде паралізовано або таку фігуру можна буде замінити іншою особою. Як правило, таку 
ключову роль відіграє Голова правління, директор (генеральний директор) чи інший керівник виконавчого органу. На практиці цього 
можна досягти, передбачивши в статуті посаду першого заступника та прописавши, що у випадку відсутності керівника (відрядження, 
хвороба та інше) до першого заступника автоматично переходять усі права та обов’язки керівника. 

Щодо вищого органу управління (загальні збори), то формуючи з партнерами домовленість щодо спільного ведення справ 
необхідно уникати розподілу часток у співвідношенні 50/50 %, а також намагатися відображати в статутних документах фактичний 
розподіл часток, уникаючи номінального закріплення, яке не відповідає партнерським домовленостям фактично. У статутних документах 
слід уникати положень, які на практиці не працюють і ніколи не використовуються, оскільки саме вони можуть бути найбільш ефективно 
використані для блокування роботи юридичної особи.  

Основним моментом безпеки активів є підтримання в максимально ідеальному стані правовстановлюючих документів на майно, 
зокрема, на майнові об’єкти, право власності на які підлягає державній реєстрації. Критерієм цього ідеального стану слугує строк, потягом 
якого можливо зібрати пакет документів, необхідних для укладення угод про відчуження або обтяження такого майна: внесення до 
статутного фонду, дарування, купівля-продаж, оренда, іпотека тощо. 

Що стосується кредиторської заборгованості, працююче підприємство завжди має поточну кредиторську заборгованість, однак 
необхідно пам’ятати, що відповідно до статті 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника 
складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після 
встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено чинним законодавством. 
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Порушення справи про банкрутство тягне за собою можливість припинення повноважень органів управління та передачу 
повноважень щодо управління юридичною особою арбітражному керуючому.  

Практика показує, що позов про стягнення заборгованості може бути підставою для накладення арешту на активи підприємства в 
порядку забезпечення позову. Якщо у разі звичайного господарського спору підприємства з кредитором, позивач подає заяву про 
забезпечення позову, то ухвала суду про арешт майна, рахунку або інші заборони можуть бути першими підготовчими діями рейдерської 
атаки [6, с. 42-43]. 

Якщо бізнес має таку організаційно-правову форму як акціонерне підприємство, то з усією впевненістю можна сказати, що 
найбільш суттєвим є питання ведення реєстру, адже фактично права на управління акціонерами товариством через його вищий орган має 
лише власник акцій, а право власності на акції виникає з моменту внесення про це запису до реєстру. Крім того, без засвідченого 
реєстратором реєстру дуже складно провести правомочні загальні збори. Практики радять не зв’язуватись із самостійним веденням реєстру, 
отриманням ліцензії тощо [6]. 

Отже, діагностика дозволяє визначити найбільш слабкі пункти діяльності підприємства та розробити щодо них заходи протидії, 
зокрема такі: реорганізація юридичної особи, оптимізація структури управління, внесення змін до статутних документів, консолідація 
акціонерного капіталу (викуп акцій у міноритаріїв, додаткова емісія, конвертовані цінні папери), концентрація капіталу в спеціально 
створеній, більш захищеній компанії. Доцільним є також своєчасне звернення до регулятивних та правоохоронних органів, залучення 
громадськості. 

Відповідно до основних ліній атаки на підприємство, необхідно визначити площину, яка потребує захисту у разі нападу. 
Складовими такої площини є: 

-  акціонерний капітал; 
-  майно компанії; 
-  органи управління; 
-  периметр підприємства, за межі якого рейдер увійти не повинен. Для сторони, що обороняється – це самостійний елемент 

системи захисту. 
Щодо посягання на дієвість органів управління, існує три основні загрози відносно органів управління: 

-  кримінальна (щодо виконавчих органів); 
-  у порядку трудового законодавства – відсторонення; 
-  у порядку корпоративного права – через рішення загальних чи зборів інших виконавчих органів (залежно від статусу товариства) 

[5, с. 45]. 
Яременко Я., аналізуючи тактичні прийоми захисту підприємства, відокремлює такі методи захисту: 

-  захист активів шляхом їх розподілу – одна компанія володіє всіма активами, інша компанія володіє засобами виробництва, третя 
веде операційну діяльність а умовах оренди. Тобто для виробництва безпосередньо слід організувати ще одну фірму, яка на орендованому 
обладнанні та на орендованих площах займається лише виробництвом продукції; 

-  наявність певних обтяжень на ліквідні активи, що досягається, використовуючи можливості, надані ЦК України; 
-  постійна наявність підконтрольної кредиторської заборгованості (на випадок банкрутства); 
-  внесення на депозит суду (за місцем забезпечення позову) коштів у межах ціни позову (якщо це є доцільним) із метою зняття 

забезпечення. Це передбачено в постанові пленуму ВСУ № 9 від 22.12.2006 року; 
-  введення посад другого та третього заступників. 

21.02.2007 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення про створення Міжвідомчої комісії з питань протидії 
протиправному поглинанню та захопленню підприємств. Відповідно до п. 4 Положення про вищеназвану Комісію основними її завданнями 
є: 

-  збирання і моніторинг інформації про методи поглинання та захоплення підприємств, про порушення земельного законодавства, 
що призводить до погіршення інвестиційного клімату в Україні;  

-  забезпечення взаємодії органів державної влади, зокрема правоохоронних органів і органів державної виконавчої служби, з 
питань посилення протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств; 

-  напрацювання комплексу заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, а також удосконалення 
механізму регулювання в сфері реалізації корпоративних прав учасників господарських товариств та інвесторів; 

-  проведення оперативного обміну між органами державної влади та громадськими організаціями відповідною інформацією [7]. 
Проте, значний проміжок часу через постійну зміну кадрів та штату певних міністерств та відомств, Комісія не була спроможна 

ефективно діяти та співпрацювати з добропорядними підприємствами, а останнім часом зовсім не працювала. В кінці березня 2010 року 
Кабмін прийняв рішення про відновлення діяльності Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню 
підприємств, постановою Уряду було визначено її персональний склад. 

Зважаючи на це, сьогодні підприємства не можуть ігнорувати можливість повноцінного співробітництва з Комісією задля 
спільної більш результативної боротьби із рейдерством. Практика дозволяє підприємству звернутися до Комісії із відповідним клопотанням 
щодо ініціювання перевірок на предмет протиправного поглинання та захоплення підприємства. При проведенні таких перевірок особлива 
увага приділяється виявленню фактів порушення законодавства та корупційних дій, вчинених державними посадовцями і суддями, а також 
наявності в діях рейдерів складу адміністративних проступків або кримінальних злочинів. 

За таких обставин, доцільним вважається призначення зі складу служби економічної безпеки або юридичного відділу осіб, 
відповідальних за взаємодію з Комісією задля своєчасного реагування на рейдерські напади, а також відпрацювання практичних моделей 
такої взаємодії. 

Існують також нетрадиційні, але досить дієві способи захисту від рейдерства. Один з цих способів втілюється за допомогою такої 
схеми: приміщення основного підприємства передається за договором оренди з правом викупу підконтрольній особі (компанії) (залежно від 
того, де вигідніше розглядати – в господарському чи місцевому суді, оскільки рейдерові необхідно буде визнавати недійсним договір 
оренди з виплатою штрафів за розрив договору або неустойки тощо).  

Іншим способом є застосування таких організаційно-правових заходів: внутрішню фірму, яка найбільше може зацікавити рейдера 
(володіє нерухомістю, землею чи обладнанням) слід обтяжити кредиторською заборгованістю. Доцільно створити ще одну «кишенькову» 
фірму, організувати на її розрахунковому рахунку необхідну суму, а потім перевести кошти на розрахунковий рахунок обтяженої фірми, 
заклавши при цьому все її майно, закріпивши операцію документально [4, с.110]. 

Велику увагу необхідно приділити безпосередньо судовому розгляду справи, під час якого вірогідною є наявність корумпованих 
зв’язків між рейдером та суддею. Одним з поширених інструментів в руках рейдерів є подання заяви до суду про забезпечення позову, 
внаслідок чого судом приймається відповідна ухвала. У цьому випадку, відкинувши будь-які легковажні розрахунки на позитивне 
врегулювання спору, необхідно повноцінно застосовувати чинні нормативні акти та судову практику, зокрема Постанови Пленуму ВСУ 
«Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» та «Про 
практику розгляду судами корпоративних спорів». 

Отже, важливе значення для захисту підприємства має вчасне та ефективне оскарження ухвал по забезпеченню позову. При 
цьому необхідно пам’ятати положення п. 5 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами цивільного процесуального 
законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову», в якій зазначено, що при розгляді справ, предметом яких є оскаржене рішення 
загальних зборів господарського товариства, судам необхідно враховувати, що заборона проводити такі збори порушує право на участь у 
них та управлінні товариством тих його учасників, котрі не оскаржили це рішення, і суперечить змісту заходів забезпечення та меті їх 
застосування, яка полягає в захисті інтересів учасника процесу, а не в позбавленні (порушенні) прав інших осіб. 
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Суд не повинен вживати таких заходів забезпечення позову, які пов’язані із втручанням у внутрішню діяльність господарських 
товариств (наприклад, забороняти скликати загальні збори товариства, складати список акціонерів, що мають право на участь у них, 
надавати реєстр акціонерів та приміщення для проведення зборів, підбивати підсумки голосування з питань порядку денного тощо). 

У справах про захист трудових чи корпоративних прав не допускається забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення про 
звільнення позивача з роботи та зобов'язання відповідача й інших осіб не чинити перешкод позивачеві у виконанні ним своїх попередніх 
трудових обов'язків, оскільки таким чином фактично ухвалюється рішення без розгляду справи по суті. 

Розгляд справи судом, у провадженні якого вона перебуває, означає, що розгляд заяви повинен відбуватися в судовому засіданні 
при секретарі судового засідання з обов’язковим веденням протоколу. Цією нормою дуже часто нехтують, що є підставою для скасування 
таких ухвал в апеляційному порядку, навіть з формальних міркувань [8, с. 21]. Отже, протидія рейдерству вимагає, в першу чергу, швидкої 
реакції. 

17 листопада 2009 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 
протиправному поглинанню та захопленню підприємств», яким встановлено низку нормативних перешкод рейдерству, зокрема,  визначено 
підсудність справ у спорах щодо обліку прав на цінні папери, які сьогодні розглядаються господарським судом за місцезнаходженням 
емітента [9]. 

Ефективна протидія рейдерству можлива лише при застосуванні всіх розроблених методів та способів у комплексі. Варто 
приділяти відповідну увагу захисту підприємства на всіх стадіях та етапах його функціонування, починаючи від моменту самого створення. 
Власник підприємства не має права нехтувати важливими на сьогодні заходам безпеки на юридичному, організаційному та навіть силовому 
рівні.  

 
РЕЗЮМЕ 
В роботі досліджені та систематизовані практичні способи та методи протидії рейдерству, визначені стратегічні напрямки боротьби з 
рейдерством як явищем. Проаналізована судова та організаційно-правова практика протистояння рейдерським атакам.  
РЕЗЮМЕ 
В работе исследованы и систематизированы практические способы и методы противодействия рейдерству, определены стратегические 
направления борьбы с рейдерством как явлением. Проанализирована судебная и организационно-правовая практика противостояния 
рейдерским атакам на предприятии.  
SUMMARY 
The work includes the characteristics and ordering of counteraction methods and solutions against raid, the strategic directions of protection from raid 
are defined.  Judicial and organizational practice of defending from raid attacks at the enterprise is analysed. 
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В конце XX-начале XXI вв. для многих европейских стран актуальным стал вопрос роста численности натурализованных 

иностранных граждан. Например, 39 4184 человек приняли гражданство Российской Федерации в 2009 году, что на 9% больше показателей 
2008 года [1], во Франции в 2009 году 137 452 иностранных гражданина получили французское гражданство тогда, как в 2007 году эта 
цифра составляла 132 002 человека [2], в Италии итальянскими гражданами путем пожалования права гражданства в 2008 году стали 53 696 
человек, а в 2003 году – 17 205 [3]. 

Швейцарская Конфедерация и Украина не стали тому исключением. По данным Союзного офиса по статистике в 2009 году 
швейцарскими гражданами стали 44 948 человек. За прошедшие почти 30 лет численность иностранных граждан, получивших гражданство 
Швейцарии, возросла более чем в 4-5 раз: в 1983 г. их насчитывалось 9 062 человека, в 1990 г. – 6 183 человек, а в 2000 г. – 30 452 человек 
[4]. 

В первом полугодии 2009 года гражданство Украины приобрели 20 952 человека, а в 2008 году – 45 873 человека [5]. 
Вопросы приобретения и утраты права гражданства иностранными гражданами в рассматриваемых нами странах регулируются, 

прежде всего, национальными Конституциями, конституциями субъектов (кантонов), союзными законами Швейцарской Конфедерации, 
законами Украины и иными нормативно-правовыми актами Украины и Швейцарии.  

Так, согласно статье 38 Союзной Конституции Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 года (по состоянию на 27 сентября 
2009 года) Союз регулирует приобретение и утрату права гражданства в силу происхождения, заключения брака и усыновления. Он 
регулирует к тому же утрату права на швейцарское гражданство по другим основаниям, а также восстановление в гражданстве. Он издает 
предписания о минимальных требованиях при натурализации иностранок и иностранцев кантонами и выдает разрешение на 
натурализацию. Он облегчает натурализацию детей, не имеющих гражданства [6]. 

Конституция Украины (статья 4) лишь оговаривает, что в Украине существует единое гражданство, а основания его приобретения и 
утраты определяются законом [7]. 

Основным законом, регулирующим вопросы приобретения права гражданства в Швейцарии является Союзный Закон «О 
приобретении и утрате швейцарского гражданства» от 29 сентября 1952 г., а в Украине – Закон Украины «О гражданстве Украины» от 18 
января 2001 г. [8; 9] 
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Согласно ст. 1 Закона Украины «О гражданстве Украины» гражданин Украины – это лицо, которое приобрело гражданство 
Украины в порядке, предусмотренном законами Украины и международными договорами Украины [9]. 

Немаловажное значение среди источников, регулирующих вопросы приобретения и утраты права гражданства в Украине и 
Швейцарской Конфедерации, также отводится международным нормативным правовым актам, участниками которых выступают Украина и 
Швейцарская Конфедерация, и международным договорам и соглашениям, заключенным Украиной и Швейцарской Конфедерацией с 
государством гражданства иностранного гражданина.  

В статье 15 Всеобщей декларации прав человека Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций указала, что «каждый 
человек имеет право на гражданство» и что «никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое 
гражданство» [10]. 

 Одним из основополагающих международных документов, устанавливающим международные стандарты принципы и правила, 
касающиеся гражданства физических лиц, является Европейская конвенция о гражданстве (принята 6 ноября 1997 года, ратифицирована 
Украиной 20 сентября 2006 года [11]; однако на данный момент не ратифицирована Швейцарской Конфедерацией). Согласно ст. 2 
указанной Конвенции «гражданство» означает правовую связь между отдельным лицом и государством без указания этнического 
происхождения этого лица [12]. 

Статья 6 вышеуказанной Конвенции устанавливает международные правила приобретения гражданства, которым следуют все 
государства-участники при принятии своего национального законодательства, регулирующего обозначенный вопрос. Так, согласно 
указанной статье каждое государство-участник предусматривает в своем внутреннем законодательстве возможность приобретения его 
гражданства «ex lege» следующими лицами: 

 a) детьми, один из родителей которых в момент рождения этих детей имеет гражданство этого государства-участника, с учетом 
любых изъятий, которые могут предусматриваться его внутренним законодательством в отношении детей, родившихся за границей. В 
отношении детей, родительские права на которых установлены на основе признания, распоряжения суда или аналогичных процедур, 
каждое государство-участник может предусмотреть, чтобы ребенок приобретал его гражданство в соответствии с процедурой, которая 
определена его внутренним законодательством; 

 b) детьми, найденными на его территории, оба родителя которых неизвестны и которые в противном случае были бы лицами без 
гражданства. 

 Каждое государство-участник предусматривает в своем внутреннем законодательстве возможность приобретения его гражданства 
детьми, родившимися на его территории, которые не приобретают при рождении другого гражданства. Такое гражданство предоставляется: 

 a) по рождению «ex lege»; или 
 b) в последующий период детям, которые остались без гражданства, по представлению в надлежащие органы соответствующим 

ребенком или от его имени заявления в порядке, предписанном внутренним законодательством этого государства-участника. Такое 
заявление можно подавать при условии постоянного проживания на законном основании на его территории в течение периода, не 
превышающего пяти лет непосредственно перед подачей заявления. 

 Каждое государство-участник предусматривает в своем внутреннем законодательстве возможность приобретения гражданства 
лицами, на законном основании постоянно проживающими на его территории. При определении условий приобретения гражданства оно не 
должно предусматривать период проживания, превышающий десять лет перед подачей заявления. 

Каждое государство-участник предусматривает в своем внутреннем законодательстве возможности, облегчающие приобретение его 
гражданства следующими лицами: 

 a) супругами его граждан; 
 b) детьми одного из его граждан, подпадающими под изъятие, предусмотренное в подпункте «a» пункта 1 статьи 6; 
 c) детьми, один из родителей которых приобретает или приобрел его гражданство; 
 d) детьми, усыновленными одним из его граждан; 
 e) лицами, которые родились на его территории и на законном основании постоянно проживают на ней; 
 f) лицами, которые на законном основании постоянно проживают на его территории в течение определенного периода времени, 

начавшегося до достижения ими возраста 18 лет, причем этот период устанавливается внутренним законодательством соответствующего 
государства-участника; 

 g) лицами без гражданства и признанными беженцами, на законном основании постоянно проживающими на его территории. 
Конвенция о гражданстве замужней женщины от 20 февраля 1957 года (подписана УССР 15 октября 1957 года, ратифицирована 25 

сентября 1958 года, вступила в силу 11 августа 1958 г., ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 28 августа 1958 г.) также 
закрепила ряд положений в отношении приобретения гражданства замужними женщинами. Так, в соответствии со статьями 1-3 указанной 
Конвенции ни заключение, ни расторжение брака между кем-либо из его граждан и иностранцем, ни перемена гражданства мужем во время 
существования брачного союза не будут отражаться автоматически на гражданстве жены. Ни добровольное приобретение кем-либо из его 
граждан гражданства какого-либо другого государства, ни отказ кого-либо из его граждан от своего гражданства не будут препятствовать 
сохранению своего гражданства женой этого гражданина. Иностранка, состоящая замужем за кем-либо из его граждан, может приобрести 
по своей просьбе гражданство своего мужа в специальном упрощенном порядке натурализации. Дарование такого гражданства может быть 
объектом ограничений, устанавливаемых в интересах государственной безопасности или публичного порядка [13, С. 438-442]. 

В Швейцарии три вида гражданства: гражданство города или коммуны, гражданство кантона и гражданство Швейцарии. Иными 
словами, каждый гражданин кантона является швейцарским гражданином и может участвовать в союзных выборах и голосованиях по 
месту своего жительства.  

В некоторых кантонах предусмотрен особый порядок получения гражданства кантона. Например, согласно статье 23 КК Цуг право 
гражданина кантона может быть пожаловано только лицам, которые уже приобрели гражданство коммуны; если такой гражданин не 
приобретет гражданство кантона в течение 1 года со дня пожалования ему гражданства коммуны, он автоматически его теряет.  

Порядок пожалования коммунального гражданства в кантоне Сант-Галлен согласно статьям 102-107 Конституции кантона Сант-
Галлен следующий: политическая коммуна и коммуна места проживания лица взаимодействуют при пожаловании права граждан коммуны. 
Из депутатов Советов политической коммуны и коммуны жителей лица, ходатайствующего о пожаловании гражданства, образуется на 
паритетных началах Совет по пожалованию права гражданства (председатель Совета политической коммуны председательствует на 
заседании такого Совета с правом решающего голоса при равенстве голосов). В коммуне, в которой не существует парламента, решение о 
пожаловании права гражданства коммуны принимают граждане, имеющие право голоса в политической коммуне по предложению Совета 
по пожалованию права гражданства.  

Решение о пожаловании права гражданства кантона принимается правительством после пожалования коммунального гражданства 
(политической коммуны и коммуны жителей). Швейцарцам право гражданства коммуны и кантона может быть пожаловано, если они 
проживали не менее 5 лет в соответствующей политической коммуне, а иностранным гражданам и лицам без гражданства право 
гражданства кантона жалуется, если они обратились с ходатайством до достижения 20-летнего возраста; проживали в целом не менее 10 
лет в Швейцарии, из которых не менее 5 лет в соответствующей политической коммуне.  

Совет по пожалованию права гражданства жалует право гражданства политической коммуны, а с приобретением гражданства 
политической коммуны такое лицо также получает гражданство коммуны жителей [14 , C. 84-85].  

Многие швейцарцы имеют гражданство нескольких коммун и кантонов. В таких случаях, согласно решению Союзного Суда, 
отдается предпочтение гражданству места проживания [15, C. 428]. 

Право швейцарского гражданства может быть приобретено по закону (по рождению и в результате вступления в брак) и путем 
административного решения, то есть путем натурализации.  
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Законодательство Украины закрепляет более расширенный перечень оснований, по которым приобретается гражданство Украины: 
 1) по рождению; 
 2) по территориальному происхождению; 
 3) в результате принятия в гражданство; 
 4) в результате восстановления в гражданстве; 
 5) в результате усыновления; 
 6) в результате установления над ребенком опеки или попечительства, устройства ребенка в детское заведение или заведение 

здравоохранения, в детский дом семейного типа или приемную семью или передачи на воспитание в семью патронатного воспитателя;  
 7) в результате установления над лицом, признанным судом недееспособной, опеки; 
 8) в связи с пребыванием в гражданстве Украины одного или обоих родителей ребенка; 
 9) в результате признания отцовства или материнства или установления факта отцовства или материнства; 
10) по другим основаниям, предусмотренным международными договорами Украины [9, ст. 6]. 
По рождению право гражданства Швейцарии приобретается следующим образом: ребенок, который родился от матери или отца – 

швейцарских граждан, автоматически приобретает такое же самое гражданство – действует «право крови». Дети несовершеннолетнего 
иностранного гражданина, который получает гражданство Швейцарской Конфедерации, приобретают гражданство одновременно с таким 
несовершеннолетним лицом.  

Ребенок, который приобретает швейцарское гражданство, одновременно получает и гражданство кантона и коммуны родителей-
швейцарцев. Однако, если отец и мать – швейцарцы, и они состоят в браке, то ребенок приобретает гражданство кантона и коммуны 
отца; если родители-швейцарцы не состоят в браке, то ребенок получает гражданство кантона и коммуны матери. Несовершеннолетний 
ребенок приобретает гражданство кантона и коммуны отца, если он сочетается браком с его матерью, но при этом он теряет 
гражданство кантона и коммуны матери [8, ст.ст. 1, 4].  

В соответствии с действующим украинским законодательством гражданином Украины по рождению является лицо:  
- родители или один из родителей которого на момент его рождения были гражданами Украины; 
- которое родилось на территории Украины от лиц без гражданства, проживающих на территории Украины на законных 

основаниях; 
- которое родилось за пределами Украины от лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины на законных 

основаниях, и не приобрело по рождению гражданство другого государства; 
- которое родилось на территории Украины от иностранцев, проживающих на территории Украины на законных основаниях, и не 

приобрело по рождению гражданство ни одного из родителей; 
- которое родилось на территории Украины от иностранца и лица без гражданства, проживающих на территории Украины на 

законных основаниях, и не приобрело по праву рождения гражданство того из родителей, который является иностранцем. 
Новорожденный ребенок, найденный на территории Украины, оба из родителей которого неизвестны (найденыш), также является 

гражданином Украины. 
Ребенок, который является иностранцем или лицом без гражданства, один из родителей которого является гражданином Украины, а 

второй является лицом без гражданства, регистрируется гражданином Украины по ходатайству того из родителей, который является 
гражданином Украины [9, ст.ст. 7, 14]. 

В связи с провозглашением Украиной независимости 24 августа 1991 года и выходом ее из состава СССР возникло еще одно 
основание приобретения гражданства Украины – по территориальному происхождению. Согласно ст. 8 Закона Украины «О гражданстве 
Украины» лицо, которое само или хотя бы один из его родителей, дедушка или бабушка, родные (полнородные и неполнородные) брат или 
сестра, сын или дочь, внук или внучка родились или постоянно проживали до 24 августа 1991 года на территории, которая стала 
территорией Украины в соответствии с Законом Украины «О правопреемстве Украины», или которое само или хотя бы один из его 
родителей, дедушка или бабушка, родные (полнородные и неполнородные) брат или сестра родились или постоянно проживали на других 
территориях, которые входили на момент их рождения или во время их постоянного проживания в состав Украинской Народной 
Республики, Западноукраинской Народной Республики, Украинского Государства, Украинской Социалистической Советской Республики, 
Закарпатской Украины, Украинской Советской Социалистической Республики (УССР), и является лицом без гражданства или 
иностранцем, которое предоставило обязательство прекратить иностранное гражданство (иностранные гражданства), декларацию об отказе 
лица, которому предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине, от иностранного гражданства и подало заявление о 
приобретении гражданства Украины, а также его несовершеннолетние дети регистрируются гражданами Украины. 

Ребенок, который родился или постоянно проживал на территории УССР (или хотя бы один из его родителей, дедушка или 
бабушка родились или постоянно проживали на территориях, отмеченных выше) или родился на территории Украины после 24 августа 
1991 года и не приобрел по рождению гражданство Украины и является лицом без гражданства или иностранцем, в отношении которого 
подано обязательство прекратить иностранное гражданство, регистрируется гражданином Украины по заявлению одного из родителей или 
опекуна или попечителя или по ходатайству одного из его законных представителей [9]. 

В соответствии с действующим швейцарским законодательством ребенок, рожденный от неизвестной связи, найденный в 
Швейцарии, приобретает гражданство кантона, в котором он был найден, а также гражданство Швейцарии, а уже кантон определяет 
гражданство той коммуны, которое приобретает ребенок. В свою очередь, при установлении родства ребенок теряет приобретенные 
гражданства, если он еще несовершеннолетний и при этом не становится лицом без гражданства. 

Внебрачный ребенок (если родители ребенка в браке не находятся) швейцарской гражданки приобретает гражданство при 
рождении, а иностранной гражданки станет швейцарским гражданином при признании гражданином Швейцарской Конфедерации своего 
отцовства и получении ребенком фамилии отца [8, ст.ст. 1, 6].  

Действующее законодательство Украины также регулирует вопрос приобретения гражданства Украины в результате признания или 
установления факта отцовства или материнства. Так, согласно ст. 15 Закона Украины «О гражданстве Украины» в случае признания или 
установления факта отцовства/ материнства ребенка, мать/отец которого является иностранным гражданином или лицом без гражданства, а 
отцом/матерью соответственно признан гражданин Украины (или мать/отец ребенка находился в гражданстве Украины – при установлении 
факта отцовства/материнства), ребенок независимо от места его рождения и места постоянного проживания приобретает гражданство 
Украины.  

Если признание отцовства/материнства или установление факта отцовства/материнства имели место после достижения ребенком 
совершеннолетия, такое лицо, которое является лицом без гражданства, приобретает гражданство Украины независимо от места рождения 
и места постоянного проживания при соблюдении обозначенных выше условий. 

Если признание отцовства/материнства или установления факта отцовства/материнства имели место после достижения ребенком 
совершеннолетия, такое лицо, которое является иностранцем, приобретает гражданство Украины независимо от места его рождения и 
места постоянного проживания при соблюдении обозначенных выше условий, если оно подало заявление о приобретении гражданства 
Украины и обязательство прекратить иностранное гражданство [9]. 

Когда иностранный несовершеннолетний ребенок усыновляется швейцарским гражданином, он приобретает гражданства кантона и 
коммуны усыновителя, а также гражданство Швейцарской Конфедерации. 

В Украине вопрос приобретения детьми гражданства Украины в результате усыновления урегулирован более развернуто и 
детально по сравнению со Швейцарией: ребенок, который является иностранцем или лицом без гражданства и которого усыновляют либо 
граждане Украины или супруги, один из которого является гражданином Украины, а второй - лицом без гражданства, либо супруги, один 
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из которых является гражданином Украины, а второй - иностранцем, становится гражданином Украины с момента вступления в силу 
решением об усыновлении, независимо от того, проживает он постоянно в Украине или за рубежом. 

Совершеннолетнее лицо, которое является лицом без гражданства, постоянно проживает на территории Украины и которое 
усыновляют граждане Украины или супруги, один из которых является гражданином Украины, также становится гражданином Украины с 
момента вступления в силу решением суда об усыновлении [9, ст. 11]. 

Гражданство Украины также может быть приобретено ребенком в результате установления над ним опеки или попечительства, 
устройства его в детское заведение или заведение здравоохранения, в детский дом семейного типа или приемную семью или передачи на 
воспитание в семью патронатного воспитателя. Так, ребенок, который является иностранцем или лицом без гражданства, над которым 
установлена опека или попечительство, и опекуном или попечителем назначен гражданин Украины или лица, одно из которых является 
гражданином Украины, а второе - лицом без гражданства, или ребенок, который проживает на территории Украины и является лицом без 
гражданства или иностранцем, над которым установлена опека или попечительство, и опекуном или попечителем назначены лица, одно из 
которых является гражданином Украины, а второе - иностранцем, то он становится гражданином Украины с момента принятия решения об 
установлении опеки или попечительства или с момента вступления в силу решением суда об установлении опеки или попечительства, если 
такой ребенок в связи с установлением опеки или попечительства не приобретает гражданство опекуна или попечителя, который является 
иностранцем. 

Ребенок, который является иностранцем или лицом без гражданства и постоянно проживает в детском заведении или заведении 
здравоохранения, администрация которых выполняет относительно него функции опекуна или попечителя;, воспитывается в детском доме 
семейного типа, приемной семье, семье патронатного воспитателя, если хотя бы один из родителей-воспитателей или приемных родителей, 
или патронатных воспитателей – гражданин Украины, становится гражданином Украины с момента устройства в вышеуказанные заведения 
(передачу в семью, патронатному воспитателю), если его родители умерли, лишены родительских прав, признаны безвестно 
отсутствующими или недееспособными, объявлены умершими или если родители ребенка, разлученного с семьей, не найдены [9, ст. 12]. 

Иностранец или лицо без гражданства, которые проживают в Украине на законных основаниях, признанные судом 
недееспособными, над которыми установлена опека гражданина Украины, также приобретают гражданство Украины с момента вступления 
в силу решением об установлении опеки [9, ст. 13]. 

Одним из оснований приобретения гражданства также является вступление в брак иностранного гражданина с гражданином той 
страны, о приобретении гражданства которой ходатайствует такое лицо. В соответствии с действующим законодательством Швейцарской 
Конфедерации, иностранная гражданка (иностранный гражданин) имеет право приобрести гражданство в результате брака со швейцарским 
гражданином (швейцарской гражданкой) [16, C. 381]. 

Если иностранные супруги натурализованы в различных местах, то супруга приобретает гражданство кантона и коммуны своего 
мужа. Иностранный гражданин при сочетании браком со швейцарским гражданином имеет право выступить с ходатайством о 
натурализации в упрощенной форме, если:  

a. общий срок его нахождения на территории Швейцарии составляет не менее 5 лет;  
b. он проживает на территории страны на протяжении последнего 1 года до дня подачи ходатайства;  
c. он прожил не менее 3 лет в брачных узах со швейцарским гражданином.  
Иностранный супруг швейцарского гражданина, который живет или проживал за границей, может предъявить ходатайство о 

натурализации в упрощенной форме, если:  
a. он прожил уже 6 лет в браке со швейцарским гражданином;  
b. у него тесные связи со Швейцарией.   

В этом случае такое лицо приобретает гражданство кантона и коммуны своего швейцарского супруга.  

Гражданство также может быть приобретено путем натурализации, однако для этого иностранные граждане должны 
соответствовать определенным требованиям, одним из которых является ценз оседлости (проживание на территории соответствующего 
государства в течение определенного срока). Для приобретения гражданства Украины это следующие условия: 

1) признание и соблюдение Конституции и законов Украины; 
2) представление декларации об отсутствии иностранного гражданства (для лиц без гражданства) или обязательства прекратить 

иностранное гражданство или иностранные гражданства (для иностранцев), или декларацию об отказе лица, которому предоставлен статус 
беженца или убежище в Украине, от иностранного гражданства. 

Представление обязательства прекратить иностранное гражданство не требуется от иностранцев, которые являются гражданами 
(подданными) государств, законодательство которых предусматривает автоматическое прекращение лицами гражданства (подданства) этих 
государств одновременно с приобретением гражданства другого государства, или если международные договоры Украины с другими 
государствами, гражданами которых являются иностранцы, предусматривают прекращение лицами гражданства этих государств 
одновременно с приобретением гражданства Украины. 

Иностранцы, которые подали обязательство прекратить иностранное гражданство, должны подать документ об этом, выданный 
уполномоченным органом соответствующего государства, в уполномоченный орган Украины на протяжении 2 лет с момента принятия их в 
гражданство Украины. Если иностранцы, имея все предусмотренные законодательством этого государства основания для получения такого 
документа, по независимым от них причинам не могут получить его, они подают декларацию об отказе от иностранного гражданства; 

3) непрерывное проживание на законных основаниях на территории Украины на протяжении последних 5 лет. 
Это условие не распространяется на иностранцев или лиц без гражданства, которые находятся в браке с гражданином Украины 

свыше 2 лет, и на иностранцев или лиц без гражданства, которые находились с гражданином Украины свыше 2 лет в браке, который 
прекратился в результате его смерти. Двухгодичный срок пребывания в браке с гражданином Украины не применяется к иностранцам и 
лицам без гражданства, которым было предоставлено разрешение на иммиграцию как супругу-гражданину Украины, с которыми он 
находится в браке свыше 2 лет, а также детям и родителям граждан Украины [17, ст. 4, ч. 3, п. 1]. 

Для лиц, которым предоставлен статус беженца или убежище в Украине, срок непрерывного проживания на законных основаниях 
на территории Украины устанавливается 2 года с момента предоставления им статуса беженца или убежища в Украине, а для лиц, которые 
въехали в Украину лицами без гражданства, – 3 года с момента въезда в Украину; 

4) получение разрешения на иммиграцию. 
Это условие не распространяется на лиц, которым предоставлен статус беженца или убежище в Украине, и на иностранцев и лиц 

без гражданства, которые прибыли в Украину на постоянное проживание в соответствии с Законом Украины «Об иммиграции» и имеют в 
паспорте гражданина прежнего СССР образца 1974 года отметку о прописке или получили вид на постоянное жительство в Украине; 

5) владение государственным языком или его понимание в объеме, достаточном для общения (это условие не распространяется на 
лиц, которые имеют определенные физические изъяны (слепые, глухие, немые)); 

6) наличие законных источников существования (это условие не распространяется на лиц, которым предоставлен статус беженца 
или убежище в Украине) [9, ст. 9]. 

Швейцарское гражданство путем натурализации согласно обычной процедуре приобретается через натурализацию в кантоне и 
коммуне (такая натурализация действительна только, если союзное разрешение было выдано правомочным органом).  

Для выдачи разрешения уполномоченный орган должен убедиться в склонности заинтересованного иностранного гражданина к 
натурализации, а именно им должно быть установлено: 

a. интегрировался ли иностранный гражданин в швейцарскую коммуну;  
b. приучился ли он к образу жизни в Швейцарии и к швейцарским обычаям;  
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c. придерживается ли он швейцарского правопорядка;  
d. не компрометирует ли он внутреннюю или внешнюю безопасность Швейцарии [8, ст.ст. 26-28].  
Признаками интеграции служит то, что иностранный гражданин: 
- выучил один из государственных языков Швейцарии и постоянно использует его в обиходе; 
- обладает знаниями о социальной среде и образе жизни Швейцарии; о швейцарской правовой системе; о правовых нормах и 

правилах, соблюдение которых является непременным условием для бесконфликтного совместного проживания с другими людьми на 
территории Швейцарии [18, ст. 5]. 

Например, в кантоне Во (как, впрочем, и в других кантонах) это означает готовность лица выполнять все публичные обязанности (в 
частности, платить налоги); наличие у такого лица чистого досье криминалистического учета; наличие хорошей моральной и 
экономической репутации; отсутствие данных о каких-либо действиях со стороны иностранного гражданина, направленных против 
внутренней или внешней безопасности Швейцарии или компрометирующих ее (например, полное отсутствие или их небольшое количество 
штрафов за нарушение правил дорожного движения; неучастие в политических или общественных движениях, деятельность которых 
направлена на подрыв национальной безопасности, на разжигание социальной, национальной и религиозной розни); знание, как 
французского языка, так и истории Швейцарии и того кантона, в котором натурализуется такой гражданин; профессиональное и 
социальное интегрирование (наличие работы, участие в общественной жизни коммуны и кантона); проявление поведением иностранного 
гражданина своей приверженности к Швейцарии и к ее учреждениям (установление добрососедских отношений, выполнение 
общественных работ) и т.д. [19] 

В данном вопросе уполномоченный орган ссылается, в особенности, на доклады, анкеты, предоставляемые кантональными и 
коммунальными органами власти, соответствующие документы, предоставленные иностранным лицом с места работы, жительства, 
подтверждающими его интеграцию в коммуну, кантон и т.д. 

Действующим украинским законодательством, напротив, устанавливаются обстоятельства, исключающие возможность 
приобретения гражданства Украины. Так, в гражданство Украины не принимается лицо, которое: 

 1) совершило преступление против человечества или осуществило геноцид; 
 2) осуждено в Украине к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашения или снятия 

судимости); 
 3) совершило на территории другого государства деяние, которое признано законодательством Украины тяжким или особо тяжким 

преступлением [9, ст. 9]. 
Иностранный гражданин имеет право обратиться с ходатайством о получении им швейцарского гражданства согласно обычной 

процедуре только, если он в течение не менее 12 лет, среди которых 3 года на протяжении последних 5 лет, предшествовавших дню подачи 
ходатайства, постоянно проживал на территории Швейцарии. В расчете 12 лет проживания на территории Швейцарии время, которое 
иностранный гражданин провел в Швейцарии между 10 и 20 годами, засчитывается вдвойне. 

Постоянным местом жительства иностранных граждан в Швейцарии считается их присутствие на ее территории согласно законным 
требованиям о режиме иностранцев. Постоянное место жительства считается не прерванным, когда иностранный гражданин выбывает за 
пределы Швейцарии на непродолжительный период времени с намерением вернуться обратно. Напротив, оно заканчивается при выезде из 
Швейцарии, когда иностранный гражданин заявил в полицию о своем намерении покинуть страну или фактически находился за пределами 
Швейцарии более 6 месяцев.  

Меньший срок проживания на территории Швейцарии требуется для иностранцев, которые отвечают определенным 
(дополнительным) требованиям. При подаче ходатайства о получении гражданства обоими супругами право на получение гражданства 
распространяется также и на другого супруга, если один из них отвечает требованиям, обозначенным выше, а также проживал на 
территории Швейцарии в течение последних 5 лет до момента подачи ходатайства, и если они прожили в браке не менее 3 лет. 

Иностранец, который по крайней мере в течение 5 лет жил в убеждении, что он является швейцарским гражданином и 
действительно воспринимался как таковой кантональными или коммунальными органами власти, также подлежит натурализации в 
упрощенном порядке. Как правило, он приобретает при натурализации гражданство кантона, ответственного за ошибку; гражданство 
коммуны определяется ему уже этим кантоном. При условии, что он отслужил в швейцарской армии, к нему не могут быть применены 
никакие требования о сроке нахождения на территории.  

Несовершеннолетний ребенок лица без гражданства может выступить с ходатайством о натурализации в упрощенном порядке, если 
он находился в Швейцарии в общей сложности 5 лет до года, предшествующего подаче ходатайства. В этом случае им приобретается 
гражданство кантона и коммуны по месту своего жительства. Ходатайство о натурализации несовершеннолетнего ребенка подается от его 
имени родителями или его законными представителями за их подписью.  

Иностранный ребенок, который не был натурализован с одним из его родителей, может подать прошение о натурализации в 
упрошенном порядке до достижения им 22 лет, если он также находился в общей сложности 5 лет в Швейцарии до года, предшествующего 
подаче ходатайства. Он приобретает гражданство кантона и коммуны своего швейцарского родителя.  

Иностранный ребенок, который не смог приобрести швейцарское гражданство, потому что один из его родителей его потерял до 
его рождения, может получить гражданство путем натурализации в упрощенном порядке, если он поддерживает тесные связи со 
Швейцарией. При этом он приобретает то гражданство кантона и коммуны, которым обладал родитель, утративший швейцарское 
гражданство, на момент его утраты.  

Несовершеннолетние дети лица, ходатайствующего о пожалование ему швейцарского гражданства, как правило, включаются в 
процесс натурализации или восстановления в гражданстве такого лица. Несовершеннолетние дети старше 16 лет должны дать свое 
согласие на приобретение швейцарского гражданства в письменной форме. 

Все решения о пожаловании гражданства принимаются союзным органом власти после консультации с соответствующим кантоном [8, 
ст.ст. 15, 29-31, 31-а, 33, 34, 36]. 

Как одно из оснований приобретения гражданства Украины и Швейцарской Конфедерации также можно назвать восстановление в 
гражданстве.  

Восстановление в гражданстве Украины происходит при подаче заявления о восстановлении в гражданстве Украины лицом, 
которое его прекратило и является лицом без гражданства. Такое лицо регистрируется гражданином Украины независимо от того, 
проживает оно постоянно в Украине или за рубежом, при отсутствии обстоятельств, исключающих возможность приобретения 
гражданства, оговоренных выше. 

Лицо, которое после прекращения гражданства Украины приобрело иностранное гражданство (подданство) или иностранные 
гражданства (подданства), вернулось в Украину на постоянное место жительства и подало заявление о восстановлении в гражданстве 
Украины и обязательство прекратить иностранное гражданство (иностранные гражданства), и при отсутствии обстоятельств, исключающих 
возможность приобретения гражданства, регистрируется гражданином Украины.  

Представление обязательства прекратить иностранное гражданство не требуется от граждан (подданных) государств, 
законодательство которых предусматривает автоматическое прекращение лицами гражданства (подданства) этих государств одновременно 
с приобретением гражданства другого государства, или если международные договоры Украины с другими государствами, гражданами 
которых являются иностранцы, предусматривают прекращение лицами гражданства этих государств одновременно с приобретением 
гражданства Украины, а также от лиц, которым предоставлен статус беженца или убежище в Украине, и лиц без гражданства. 

В гражданстве Украины не восстанавливаются лица, которые утратили гражданство Украины в связи с приобретением его в 
результате обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов или относительно которых 
упразднены решения об оформлении приобретения гражданства Украины [9, ст. 10]. 
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В Швейцарии восстановление в гражданстве возможно, если лицо, ходатайствующее о восстановлении в гражданстве Швейцарской 
Конфедерации, имеет связи со Швейцарией; придерживается швейцарского законодательства; не компрометирует внутреннюю или 
внешнюю безопасность Швейцарии; соответствует условиям, предусмотренным швейцарским законодательством, а именно: 

- лицо, которое в силу уважительных причин до достижения им возраста 22 лет не заявило о своем намерении или не обратилось с 
ходатайством о принятии швейцарского гражданства, утратило его, имеет право в течение десяти лет предъявить ходатайство о 
восстановлении в гражданстве. Если у ходатайствующего лица имеются тесные связи со Швейцарией, то оно может выступить с 
ходатайством и после окончания указанного срока; 

- лицо, которое отказалось от швейцарского гражданства, может обратиться с ходатайством о восстановлении его в гражданстве 
после одного года постоянного проживания в Швейцарии. Лицо, которое отказалось от швейцарского гражданства с целью приобретения 
или поддержания другого гражданства и которое имеет тесные связи со Швейцарией, может выступить с ходатайством о восстановлении 
его в гражданстве, даже если оно находится за границей. 

С момента восстановления в гражданстве Швейцарской Конфедерации такое лицо приобретает одновременно гражданство кантона 
и коммуны, которое у него было до выхода из швейцарского гражданства (его утраты) [8, ст.ст. 18,21,23]. 

Процедура пожалования кантонального и коммунального гражданства в Швейцарии регулируется кантональным правом. В 
Украине законодательно этот вопрос урегулирован на уровне национального законодательства: Законом Украины «О гражданстве 
Украины» от 18 января 2001 г. и Указом Президента Украины «Вопросы организации исполнения Закона Украины «О гражданстве 
Украины», которым было утверждено «Положение о Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства» [20]. 

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что в обеих рассматриваемых нами странах право гражданства может быть 
пожаловано по рождению, при заключении брака с гражданином соответствующей страны и в порядке натурализации.  

Однако, во-первых, действующее законодательство Украины устанавливает более расширенный перечень оснований приобретения 
гражданства по сравнению со швейцарским законодательством (по территориальному происхождению; в результате установления над 
ребенком опеки или попечительства, устройства ребенка в детское заведение или заведение здравоохранения, в детский дом семейного 
типа или приемную семью или передачи на воспитание в семью патронатного; в результате установления над лицом, признанным судом 
недееспособной, опеки и т.д.). Во-вторых, в Украине значительно сокращен срок, в течение которого лицо должно находиться на 
территории государства до момента подачи ходатайства о пожаловании ему права украинского гражданства (как уже было отмечено выше, 
для получения швейцарского гражданства в общем порядке лицо должно прожить на территории Швейцарской Конфедерации не менее 12 
лет, а в Украине этот срок составляет 5 лет).  

Установление такого большого срока проживания на территории Швейцарской Конфедерации, в основном, было вызвано 
увеличением числа иностранных граждан, проживающих на территории Швейцарии: на 31 декабря 2008 г. на территории Швейцарии 
проживало 1 669 715 иностранных граждан, что составило 21,7% постоянно проживающего в Швейцарии населения. За прошедшие менее 
30 лет численность иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Швейцарии, возросла почти вдвое: в 1980 г. их 
насчитывалось 913 497 человек, в 1990 г. – 1 127 109 человек, а в 2000 г. – 1 424 370 человек [21]. 

Даже на сегодняшний день в политических кругах продолжают высказываться предложения по ужесточению правил получения 
швейцарского гражданства. Например, в 2008 году политическая партия «Демократический Союз Центра» выступила с инициативой 
внесения изменений в ст. 38 Союзной Конституции Швейцарской Конфедерации под названием «За» демократическую натурализацию», 
согласно которой предлагалось жаловать право гражданства исключительно путем принятия решения избирателями коммуны, в которой 
проживает ходатайствующее лицо [22]. Однако по результатам референдума это предложение не было поддержано ни избирателями, ни 
кантонами Швейцарской Конфедерацией (63,75 % избирателей и 96 % кантонов высказались «против») [23].  

Также в отличие от Швейцарской Конфедерации в Украине гражданство по рождению может быть приобретено не только по 
«праву крови» («jus sanguinus»), но и по «принципу почвы» («jus soil»). В настоящее время большинство национальных законодательств, в 
том числе и украинское, сочетают эти два принципа, однако в Швейцарской Конфедерации дети, родившиеся на территории Швейцарии, не 
получают гражданство автоматически. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены вопросы приобретения гражданства украины и швейцарской конфедерации: сравнительно-правовой анализ. 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуті питання придбання громадянства України й швейцарської конфедерації: порівняльно-правовий аналіз. 
SUMMARY 
In article questions ofacquisition  of citizenship Ukraine  and the Swiss confederation are considered: comparative - legal analysis. 
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Існує велике різноманіття об’єктів права власності, проте одним із найвагоміших та найцінніших, з огляду на певні притаманні 

риси та особливості, об’єктів права власності була і є нерухомість.  
На сьогоднішній день в Україні продовжується процес здійснення ринкових реформ, який включає в себе, зокрема, приватизацію 

державного майна, корпоратизацію державних підприємств з метою наступної їх приватизації, земельну реформу, розгортання іпотечної 
справи тощо. Належне місце у сучасному процесі реформування відносин власності, поряд з названими явищами, поступово займає такий 
важливий вид діяльності, як державна реєстрація прав на нерухоме майно.  

Слід зазначити, що облік нерухомого майна, в дещо своєрідному вигляді, здійснювався в Україні ще в радянські часи. Такий облік 
здебільшого мав значення у сенсі відображення технічних характеристик нерухомості. Однак з набуттям Україною незалежності відносини 
власності наповнюються новим змістом, у зв’язку з чим особливого значення набуває питання правових гарантій здійснення та захисту 
права власності в Україні. 

 У статті ми звернемося до проблем, які постають перед юридичними особами, які звертаються до комунальних підприємств з 
технічної інвентаризації (далі  КПТІ), з реєстрацією права власності на нерухоме майно на підставі рішення третейського суду. 

Вирішити цю проблему можливо завдяки глибокому вивченню та узагальнені практики Вищого Господарського Суду України, 
Президії Вищого Господарського Суду України в якій буде чітко прослідковано момент зобов’язання КПТІ щодо реєстрації права власності 
юридичної особи на нерухоме майно на підставі рішення третейського суду.   

 Чинне законодавство передбачало можливість передачі справи про визнання права власності на розгляд третейського суду на 
підставі Закону України «Про третейські суди» [1].   

На даний час існує велика кількість судових рішень третейських судів про визнання права власності на нерухоме майно, однак чіткої 
регламентації порядку здійснення правової реєстрації прав на нерухоме майно на підставі вищезазначенних рішень досі не існує. 

Відповідно до ст. 55 Закону України «Про третейські суди» виконання рішень третейського суду, якщо воно потребує вчинення дій 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх службовими особами, здійснюється за умови видачі компетентним судом 
виконавчого документу».  

Згідно ст. 2 Закону України «Про третейські суди», компетентними судами є місцевий загальний суд чи місцевий господарський суд 
за місцем розгляду справи третейським судом.   

Якщо звернутися до Закону України «Про виконавче провадження» [2] виконавчим документом, що видається господарським судом є 
наказ. Але, згідно з Рекомендацією президії Вищого господарського суду України [3], “господарським судам з урахуванням змісту частини 
третьої статті 55 Закону України «Про третейські суди» слід мати на увазі, що коли виконання рішення третейського суду не потребує 
вчинення певних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх службовими особами (наприклад, рішення про 
визнання права власності), то у господарського суду відсутні правові підстави для прийняття та розгляду заяви про видачу виконавчого 
документа, і тому він має відмовити у прийнятті такої заяви”. 

Метою цієї статті є дослідження  проблеми правового регулювання реєстрації права власності на нерухоме майно на підставі рішення 
третейського суду,  розв’язання цієї проблеми та надання їй належної правової оцінки. 

На даний час  керівники КПТІ, у своїй діяльності по реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна, керуються нормами 
Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, яке затверджено Наказом Міністерства юстиції України 
[4] від 07 лютого 2002 року (останні зміни внесені 19 травня 2005 року, далі  – Тимчасове положення), відповідно до пункту 10 Додатку №1  
якого, рішення третейського суду про визнання права власності на об’єкти нерухомого майна є правовстановлюючим документом, на 
підставі якого проводиться реєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна. Тобто, з моменту підписання такого нормативно-
правового акту, як наказ Міністерства юстиції України про затвердження Тимчасового положення та на теперішній час, діє норма про те, 
що Рішення третейського суду є правовстановлюючим документом для реєстрації права власності у Реєстрі прав власності на нерухоме 
майно (з правової точки зору Рішення третейського суду про визнання права власності на нерухоме майно, є таким же 
правовстановлюючим документом, як і  договір купівлі-продажу нерухомого майна).  

                                                 
© Межуєв С., Фролов Ю., 2010 
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Таким чином, Тимчасовим положенням [4] передбачено, що правовстановлюючим документом є саме Рішення третейського суду, а 
не Рішення третейського суду з доданим виконавчим документом про зобов’язання КПТІ зареєструвати право власності. 

01 липня 2004 року прийнято Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» [5] (далі 
– Закон про реєстрацію), відповідно до преамбули якого «Закон про реєстрацію визначає правові, економічні, організаційні засади 
створення у складі державного земельного кадастру єдиної системи державної реєстрації речових прав на земельні ділянки та інше 
нерухоме майно, обмежень цих прав». Тобто, Закон про реєстрацію [5] передбачає створення системи органів державної реєстрації речових 
прав у складі державного земельного кадастру. Але, на момент набранням чинності цього Закону, та й  на теперішній час, такої системи не 
створено. У зв’язку з чим законодавець у пункті 5 Прикінцевих положень до Закону про реєстрацію [5] передбачив, що «до створення 
єдиної системи органів реєстрації прав, а також до формування Державного реєстру прав у складі державного земельного кадастру 
реєстрація об'єктів нерухомості проводиться комунальними підприємствами бюро технічної інвентаризації».  

Таким чином, саме у з зв’язку відсутністю системи державних органів реєстрації прав на нерухоме майно, тимчасово, до створення 
цієї державної системи органів, реєстрація прав власності на нерухоме майно здійснюється КПТІ.  Крім того, у пункті 5 Прикінцевих 
положень до Закону про реєстрацію [5] зазначено, що, на момент набранням чинності цього Закону, не сформовано Державний реєстр прав 
на об’єкти нерухомості, у зв’язку з чим, пунктом 1.4 Тимчасового положення [4] встановлено, що державна реєстрація прав власності на 
нерухоме майно – це внесення запису до Реєстру прав власності на нерухоме майно. Тобто, не існує Державного реєстру прав на об’єкти 
нерухомості, цей реєстр має назву - Реєстр прав власності на нерухоме майно. Зазначене також підтверджується пунктом 6 Прикінцевих 
положень до Закону про реєстрацію [5], відповідно до якого, Кабінету Міністрів України доручено забезпечити здійснення поетапного 
введення в дію Державного реєстру прав з передачею в установленому порядку інформації бюро технічної інвентаризації щодо об'єктів 
нерухомості місцевим органам державної реєстрації прав у міру їх готовності до виконання зазначених повноважень». На теперішній час ці 
державні органи не сформовані та реєстрацію, відповідно до п.1.12 Тимчасового положення [4], здійснюють реєстратори прав власності на 
нерухоме майно, які є працівниками КПТІ. 

Листом від 09.01.2007 року №19-32/1 колишній міністр юстиції України Лавринович [6] висловив свою точку зору про 
необхідність отримання виконавчого документа компетентного суду, з метою реєстрації права власності, на підставі такого 
правовстановлюючого документа (п.10 Додатку №1 до Тимчасового положення [4]), як Рішення третейського суду.  Наголошую, що 
відповідно до Указу Президента України від 27.06.1996 року №468/96 «Про єдиний державний реєстр нормативних актів» [7], листи 
міністрів (так само і Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр – Міністра України) не є нормативним актом та не 
входить до систем нормативних актів України. Єдиним нормативним актом, яке видає Міністерство юстиції України, згідно пункту 8 
Положення про Міністерство юстиції України [8], затвердженого Указом Президента України від 30.12.1997 року №1396/97 є накази. Такі 
накази є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та громадянами. 

Таким чином, якщо Міністерство юстиції України, в особі міністра, станом на 09.01.2007 року вважало, що Рішення третейського 
суду без виконавчого документа не є правовстановлюючим документом, на підставі якого проводиться реєстрація прав власності на об’єкти 
нерухомого майна, то Міністерство юстиції України, як орган державної влади, а не його посадова особа (керівник), не мало будь-яких 
заборон на внесення, відповідним наказом, змін до пункту 10 додатку №1 до Тимчасового положення [4].  З моменту видання наказу про 
затвердження Тимчасового положення, до його змісту 5 (п’ять) разів, відповідними наказами Міністерства юстиції України, вносились 
зміни. На теперішній час такий нормативний акт як Наказ Міністерства юстиції України від 07.02.2002 року «Про затвердження 
Тимчасового Положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно» не приведено у відповідність до трактування 
нормативної бази колишнім міністром юстиції. Тобто, керівники КПТІ зобов’язані керуватись виключно нормативно-правовими актами, а 
не листами посадових осіб. 

Крім того, наведені у зазначеному Листі міністра юстиції підстави для вимагання від особи, за якою Рішенням третейського суду 
визнано право власності, ще й виконавчий документ про зобов’язання КПТІ зареєструвати право власності за цією особою, є хибними та не  
відповідають змісту вказаних норм, у зв’язку з наступним: 

1. Закон про реєстрацію [5] викладався законодавцем під поняття Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та під поняття 
державної реєстрації прав на нерухоме майно, яку здійснює державний орган реєстрації прав, що є складовою частиною єдиної системи 
органів реєстрації цих прав. Але на час прийняття цього закону державні органи реєстрації речових прав на нерухоме майно не створені, 
Держаний реєстр речових прав не сформовано, у зв’язку з чим законодавець у перехідних положеннях до Закону про реєстрацію зазначив, 
що «до створення єдиної системи органів реєстрації прав, а також до формування Державного реєстру прав у складі державного земельного 
кадастру реєстрація об'єктів нерухомості проводиться комунальними підприємствами бюро технічної інвентаризації». На теперішній час 
цих державних органів не існує, Державний реєстр прав не сформовано. Підтвердженням цього є також те, що реєстрацію права власності 
на нерухоме майно здійснює не державний орган у складі державного земельного кадастру, а КПТІ, та реєстрацію цих прав КПТІ здійснює 
не у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, а, відповідно до п.1.4 Тимчасового положення, саме у Реєстрі прав власності на 
нерухоме майно. Тобто усі поняття, формулювання закону, що стосуються державних органів реєстрації прав на нерухоме майно та 
Державного реєстру прав, відносяться саме до цих органів, якими не є КПТІ.  Висновок колишнього міністра юстиції про необхідність 
отримувати виконавчий документ зроблено саме на загальних нормах Закону про реєстрацію [5] (ст. ст. 2, 3), якими визначено, що 
реєстрацію здійснюють державні органи. У своєму листі міністр юстиції не посилався на жодну норму Тимчасового положення, відповідно 
до якого не потрібно отримувати будь-яких виконавчих документів від компетентного суду. Таким чином, на теперішній час, органом 
реєстрації речових прав на нерухоме майно є не державний орган, а є суб’єкт господарської діяльності – Комунальне підприємство 
технічної інвентаризації, який не входить до системи органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, а реєстратор прав 
власності на нерухоме майно не є службовою особою цих органів. Відповідно до п.1.12 Тимчасового положення, ця особо є працівником 
КПТІ. 

2. Висновок колишнього міністра юстиції про необхідність отримання особою, за якою Рішенням третейського суду визнано право 
власності на нерухоме майно, виконавчого документа базується на  ч.3 ст. 55 Закону України «Про третейські суди» [1] (далі – Закон про 
третейські суди). Відповідно до ч.3 ст. 55 Закону про третейські суди «виконання рішення третейського суду, якщо воно потребує вчинення 
дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх службовими особами, здійснюється за умови видачі компетентним 
судом виконавчого документа». Статтею 6 Конституції України [9] державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на 
законодавчу, виконавчу та судову. Комунальне підприємство КПТІ не відноситься до системи органів законодавчої влади, виконавчої 
влади, та судової влади. Також КПТІ, відповідно до ст. 5 Закону України «Про місцеве самоврядування» [10], не входять до системи 
місцевого самоврядування та його органів.  Пунктом 1.12 Тимчасового положення [4] встановлено, що Реєстратор прав власності на 
нерухоме майно не є службовою особою органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а є працівником КПТІ. Таким чином, 
у зв’язку з тим, що  КПТІ не є органами державної влади, місцевого самоврядування, а реєстратор прав власності на нерухоме майно не є їх 
службовою особою, а є працівником КПТІ, стаття 55 Закону про третейські суди [1] не встановлює обов’язок особи, за якою Рішення 
третейського суду визнано право власності на нерухоме майно, отримувати виконавчий документ про зобов’язання комунального 
підприємства КПТІ зареєструвати право власності за цією особою. 

На підставі викладеного, можливо зробити правовий висновок, що останній абзац листа колишнього міністра юстиції [6], згідно 
якого «оскільки комунальні підприємства бюро технічної інвентаризації тимчасово, до створення місцевих органів державної реєстрації 
прав, проводять реєстрацію прав власності на нерухоме майно, то для реєстрації прав власності на нерухоме майно, на підставі рішення 
третейського суду, має надаватися виконавчий документ, виданий компетентним судом», не відповідає вимогам статті 55 Закону про 
третейські суди [1]. Крім того, Законом про реєстрацію [5] та Тимчасовим положенням [4] не зазначено, що КПТІ, чи його посадовим 
особам, тимчасово делеговані владні повноваження. 
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Підтвердження того, що Закон про третейські суди [1] не вимагає отримання особою, за якою Рішенням третейського суду визнано 
право власності на нерухоме майно, виконавчого документа, також є судова практика Вищого Господарського Суду України (далі  – 
ВГСУ). Відповідно до Рекомендацій Президії ВГСУ [11] від 11.04.2005 року №04-5/639 «Про деякі питання практики застосування 
господарськими судами Закону України «Про третейські суди» (останні зміни та доповнення внесені ВГСУ 15 листопада 2007 року, тобто 
після підписання листа від 09.01.2007 року), а саме абзацом 2 підпункту 2.1 пункту 2 цих Роз’яснень встановлено «Господарським судам з 
урахуванням змісту частини третьої статті 55 Закону [1]  слід мати на увазі, що коли виконання рішення третейського суду не потребує 
вчинення певних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх службовими особами (наприклад, рішення про 
визнання права власності), то у господарського суду відсутні правові підстави для прийняття та розгляду заяви про видачу виконавчого 
документа, і тому він має відмовити у прийнятті такої заяви». Таким чином, взагалі отримання виконавчого документа до Рішення  
третейського суду не є можливим. Також наголошуємо, що зазначений аб.2 п.п.2.1 п.2  внесений до Роз’яснень саме 15 листопада 2007 року 
[3], тобто після підписання міністром юстиції листа від 09.01.2007 року. Зазначений висновок ВГСУ зроблено у зв’язку з тим, що КПТІ  не 
є органами державної влади, місцевого самоврядування, а реєстратор прав власності на нерухоме майно не є їх службовою особою, а є 
працівником КПТІ . 

На підставі викладеного не вбачається правових підстав для керівників, чи інших працівників КПТІ, у відмові зареєструвати право 
власності на нерухоме майно без виконавчого документа (отримання якого взагалі не є можливим), на підставі такого 
правовстановлюючого документу (п.10 додатку №1 до Тимчасового положення [4]), як Рішення постійно діючого третейського суду про 
визнання права власності, що набрало законної сили. 

  Що стосується пункту 1.6 Тимчасового положення [4], згідно якого «реєстрації підлягають права власності тільки на об'єкти 
нерухомого майна, будівництво яких закінчено та які прийняті в експлуатацію у встановленому порядку, за наявності матеріалів технічної 
інвентаризації, підготовлених КПТІ, яке проводить реєстрацію права власності на ці об'єкти», необхідно зазначити, що ця норма не 
відповідає Цивільному кодексу України (далі – ЦК України) [12], Закону про реєстрацію [5].  

Відповідно до ч.1 ст. 182 ЦК України, «Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, 
перехід і припинення підлягають державній реєстрації». Тобто, законодавець встановлює необхідність реєстрації права власності на 
нерухоме майно без встановлення будь-яких обмежень щодо завершення будівництва. Для реєстрації права власності на нерухоме майно 
необхідно лише єдина умова -  об’єкт є нерухомим майном.  

Визначення поняття нерухоме майно наведено у ч.1 ст. 181 ЦК України, згідно якої «до нерухомих речей (нерухоме майно, 
нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх 
знецінення та зміни їх призначення». Наведені у практиці постійно діючих третейських судів об’єкти, на які визнано право власності за 
підприємствами або фізичними особами, безспірно є нерухомими (вони розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим 
без їх знецінення та зміни їх призначення), у зв’язку з чим, це право власності підлягає обов’язковій реєстрації посадовою особою КПТІ у 
Реєстрі прав власності на нерухоме майно. 

Закон про реєстрацію [5] став чинним після видання Міністерством юстиції України наказу про затвердження Тимчасового 
положення [4], має вищу юридичну силу ніж наказ Мін’юсту, та повинен застосовуватись працівниками КПТІ у частині обов’язків 
реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна. Зокрема, частиною 1 ст.4 Закону про реєстрації встановлено, що «обов'язковій 
державній реєстрації підлягають речові права на нерухоме майно, що знаходиться на території України, фізичних та юридичних осіб, 
держави, територіальних громад, іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, міжнародних організацій, іноземних 
держав». Тобто законодавець не розрізнює необхідність реєстрації права власності на нерухоме майно, від того, чи є закінченим 
будівництво споруди чи ні. Законом про реєстрацію чітко встановлено, якщо об’єкт є нерухомістю (незалежно від стадії), право власності 
на цей об’єкт підлягає обов’язковій реєстрації у Реєстрі прав власності на нерухоме майно. 

Рішенням Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням спільного підприємства «Мукачівський 
плодоовочевий консервний завод» про офіційне тлумачення положення пункту 10 статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» 
(справа про виконання рішень третейських судів) від 24 лютого 2004 року №3-рп/2004. справа № 1-8/2004. встановлено, що рішення 
третейських судів водночас є виконавчими документами. 

Сутність колізійної проблеми зазначеної у статті полягає у двоякості трактування юридичних норм, пов’язаних з регулюванням 
правової реєстрації прав власності на нерухоме майно.  Проблеми, які постають перед юридичними особами, що звертаються до КПТІ з 
реєстрацією права власності на нерухоме майно на підставі рішення третейського суду можливо вирішити лише при наявності нормативної 
бази з чітким регламентуванням даного питання. 

Таким чином, у зв’язку з колізією норм ЦК України, Закону про реєстрацію та Тимчасового положення, затвердженого Мін’юстом, 
посадова особа КП БТІ повинна керуватись нормами законів, а не підзаконними актами. Тому, пропонуємо, підзаконні нормативні акти 
привести відповідно до норм законів, які пов’язані з регулюванням правової реєстрації прав власності на нерухоме майно.   

 
РЕЗЮМЕ 
У статті досліджуються  проблеми правової регуляції реєстрації права власності на нерухоме майно на підставі рішення третейського суду.    
РЕЗЮМЕ 
В статье исследуются  проблемы правовой регуляции регистрации права собственности на недвижимое имущество на основании решения 
третейского суда.    
SUMMARY 
The problems of the legal adjusting of registration of right of ownership on the real estate on the basis of decision of court of arbitration are explored in 
the article.    
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Законодавство про дорожній рух в частині нагляду ДАІ МВС України за станом доріг потребує подальшого вдосконалення з 
метою підвищення ефективності. Це обумовлене по-перше поганим станом доріг в Україні, а по-друге – відсутністю дієвої системи 
державного управління процесами проектування, будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг. 

Дослідженням зазначених проблем в Україні у той чи іншій мірі займаються такі вчені, як Проценко Т.О., Щамрай В.О., Доненко 
В.В., Мисливий В.А., Григоришин О.М., Сочавський З.О., Іщенко Ю.В., Галюк О.В., Новиков М.М., Салманова О. Ю., Онищук О.О., 
Мельникова О.П., Кравченко О.П., Стефаненко П.В. та інші. Але жоден з цих вчених у своїх наукових працях не торкався саме сегмента 
нагляду ДАІ МВС України за станом доріг. Оскільки ж, на наше переконання, саме цей сегмент є вирішальним у процесі підвищення 
безпеки дорожнього руху, ми вирішили детально дослідити його стан і подальші заходи вдосконалення. Саме на вирішення зазначених 
проблем і спрямована дана наукова стаття. 

Висока суспільна значущість мети підвищення безпеки дорожнього руху і комплексний багатогалузевий характер проблеми 
визначають необхідність постійного вдосконалення нормативно-правового регулювання суспільних відносин у цій сфері. Така необхідність 
обумовлена ще й тим, що саме спеціальні, орієнтовані на підвищення безпеки дорожнього руху державні дії можуть привести до значного 
скорочення дорожньо-транспортного травматизму. Метою даної наукової статті є накреслення шляхів створення дієвої системи державного 
управління сферою дорожнього руху, проектів відповідних нормативно-правових та інших актів державного управління, що дозволить 
суттєво підвищити безпеку дорожнього руху в Україні, зокрема-знизити кількість дорожньо-транспортних пригод із важкими наслідками. 

Дослідниками сфери дорожнього руху та його безпеки неодноразово наголошувалося, що одним з принципових недоліків 
системи нормативного регулювання суспільних відносин у цій сфері є те, що вони регламентуються багатьма нормативно-правовими 
актами різної юридичної сили та спрямованості, не мають чіткого взаємозв'язку між собою, і нерідко містять суперечливі вимоги. Це 
ускладнюється юридичною безграмотністю виконавців та вкорінившимся в їх підсвідомості пріоритетом відомчої нормотворчості над 
державною. 

Не дивлячись на те, що починаючи з 70-х років юридична наука регулярно зверталася до дослідження питань ефективності 
правового регулювання відносин у сфері дорожнього руху та його безпеки, вивчення державної політики управління в цій сфері все ще 
перебуває у стадії постановки проблеми. Значна кількість нормативних джерел різної юридичної сили ускладнює можливість правильно 
орієнтуватися в чинному законодавстві й застосовувати його на практиці. 

У цій ситуації доцільно було б законодавчо передбачити, що Державтоінспекція МВС України є спеціально уповноваженим 
державним органом управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, надати їй необхідні контрольно-розпорядчі повноваження і 
привести структуру служби у відповідність до покладених на неї додаткових функцій. 

Значний вплив на високий рівень аварійності на автотранспорті має незадовільний стан вулично-дорожньої мережі країни, її 
інженерних споруд та обладнання через їх застарілість, розпорошеність капіталовкладень на ремонт і утримання, відсутність належного 
контролю за їх використанням, безвідповідальне ставлення до безпеки руху багатьох керівників відомств та органів місцевої влади, від яких 
залежить виконання необхідних робіт. 

Державна програма підвищення безпеки дорожнього руху на період до 2012 року визначила стратегічні цілі і пріоритети 
розвитку, а саме:  

- удосконалення нормативно-правових та організаційних основ державної системи забезпечення безпеки дорожнього руху; 
- підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць; 
- удосконалення організації руху транспорту і пішоходів у містах; 
- підвищення рівня інформаційно-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху; 
- поліпшення дорожньої інфраструктури. 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, бюджетів місцевих 
державних адміністрацій, власних коштів підприємств, а також позабюджетних джерел, не заборонених законодавством.  
 Передбачений комплекс законодавчих і організаційних заходів та завдань щодо реалізації Програми має врегулювати 
суперечливі норми нормативного та правового регулювання у сфері дорожнього руху до 2012 року. Насамперед передбачається внесення 
змін та доповнень до чинного законодавства в частині регламентації діяльності і організації взаємодії центральних органів виконавчої 
влади, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, громадських об’єднань, інших юридичних осіб у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху. Також на законодавчому рівні передбачається здійснення оснащення підрозділів ДАІ сучасними приладами та 
устаткуванням для контролю та нагляду за дорожнім рухом, створення єдиної автоматизованої системи обліку об’єктів дорожнього сервісу 
з метою інформування учасників дорожнього руху про розміщення цих об’єктів на вулично – дорожній мережі та забезпечення контролю за 
дотриманням вимог правил, норм і стандартів з безпеки дорожнього руху.  
 Програма передбачає координування робіт з виконання заходів і завдань Міністерством внутрішніх справ України. З метою 
забезпечення якісного управління ходом виконання Програми та повної реалізації її положень передбачається створити в МВС України 
підрозділ супроводження зазначеної програми за рахунок додаткових посад у структурних підрозділах ДАІ та укомплектування їх 
досвідченими фахівцями, здатними ефективно організувати виконання заходів програми як на державному рівні, так і на рівні місцевих 
органів виконавчої влади.  

На сьогодні законодавчо не відпрацьований механізм притягнення до відповідальності за порушення вимог законодавства в сфері 
дорожнього руху вищих посадових осіб органів місцевого самоврядування. Вважаю необхідним встановити порядок залучення органів 
управління до відповідальності за неправомірні дії і неналежне виконання обов’язків щодо убезпечення дорожнього руху.  

Спираючись на викладене вище, вважаємо, що для вдосконалення нормативно – правового регулювання в досліджуваному 
напрямку необхідно уніфікувати чинне законодавство в сфері дорожнього руху шляхом його нової редакції в більш чіткій регламентації 
щодо ефективних дій кожного об’єкта системи державного управління безпекою дорожнього руху з метою підвищення безпеки останнього. 

Суспільство та держава очікували від Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» законотворчої та юридичної досконалості щодо 
регулювання суспільних відносин у сфері безпеки дорожнього руху. Але, нажаль, ці сподівання справдились лише частково. Кількість 
дорожньо-транспортних пригод із підвищенням розміру штрафів за порушення ПДР зменшилась, але принципового системного впливу на 
підвищення безпеки руху Закон не виявив.  

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху» від 24 вересня 2008 р. № 586 – VІ(далі – Закон), котрий мав би, перш за все, підвищити державно – 
управлінський статус ДАІ МВС України щодо нагляду за станом доріг, було підготовлено недосконало, без залучення відповідних фахівців. 
Тому, на наш погляд, Закон має ряд суттєвих недоліків в аспекті регулювання розглядуваної сфери діяльності ДАІ МВС України щодо 
нагляду за станом доріг. Наведемо головні з них та надамо власні пропозиції щодо вдосконалення наведених нижче статей Закону. 

                                                 
© Холмянський Я.Д., Ларіонова Є.А., Смолін О.О., 2010 
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Стаття 3. Державне управління у сфері дорожнього руху  
 «Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки здійснюється Кабінетом Міністрів України, спеціально 
уповноваженими на це центральними органами виконавчої  влади, органами виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, місцевими 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.  

Забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні покладається на Державну автомобільну інспекцію (далі - 
Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України), яка входить до системи органів Міністерства внутрішніх справ України». 
 Згідно даної статті державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки здійснюють навіть органи місцевого 
самоврядування, а відповідальність за безпеку дорожнього руху покладена на Державтоінспекцію Міністерства внутрішніх справ України. 
Саме тому службам організації дорожнього руху Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України складно співпрацювати з 
органами місцевого самоврядування, бо згідно Закону статус останніх у розглядуваній сфері є вищим. Це не дозволяє ДАІ диктувати свої 
законні вимоги щодо забезпечення безпеки дорожнього руху відповідним посадовим особам органів місцевого самоврядування.  

Щодо другого абзацу статті 3, то ієрархічне місце ДАІ в системі органів Міністерства внутрішніх справ України є дуже 
низьким. Департамент Державтоінспекції МВС України є одним із 20 Департаментів, якими керує Міністр Внутрішніх Справ України. Цей 
департамент підпорядковується одному з п’яти заступників Міністра – начальникові міліції громадської безпеки. При цьому Департамент 
Державтоінспекції МВС України в управлінській вертикалі стоїть на нижчому щаблі, ніж Департамент громадської безпеки. Таке місце в 
системі органів Міністерства внутрішніх справ України та в системі державного управління загалом не дає можливості Державтоінспекції 
МВС України ефективно виконувати ті складні завдання, що покладені на неї в сфері дорожнього руху та його безпеки. 
 Стаття 27. Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах  

«Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах здійснюється із застосуванням 
технічних засобів та автоматизованих систем керування дорожнім рухом відповідно до правил і стандартів, а також на основі проектів і 
схем організації дорожнього руху, погоджених із Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України. До вказаних проектів і схем 
за приписами Державтоінспекції  Міністерства внутрішніх справ України можуть бути внесені зміни та доповнення.  

Організація дорожнього руху здійснюється спеціалізованими службами, що створюються відповідними органами: на 
автомобільних дорогах, що перебувають у власності територіальних громад, - органами місцевого самоврядування; на інших автомобільних 
дорогах - органом державного управління автомобільними дорогами загального користування; на залізничних переїздах - відповідними 
територіальними органами Державної адміністрації залізничного транспорту України.  

Зміни в організації дорожнього руху з метою підвищення інтенсивності руху транспортних засобів за рахунок зниження рівня 
безпеки дорожнього руху не допускаються.  

У разі виникнення загрози безпеці дорожнього руху, перешкод у русі транспортних засобів і пішоходів відповідні посадові 
особи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, дорожніх і комунальних служб мають право вносити оперативні зміни в 
організацію дорожнього руху і вживати необхідних заходів щодо усунення перешкод.  

При виникненні місць концентрації дорожньо-транспортних пригод усі заходи щодо ліквідації їх причин та умов виконуються 
позачергово». 

У частині першій даної статті слова «а також на основі проектів і схем організації дорожнього руху, погоджених із 
Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України» необхідно замінити словами «у суворій відповідності до проектів і схем 
організації дорожнього руху, погоджених із Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України». Сучасна редакція Закону 
дозволяє досить вільне трактування можливості виконання всіх вимог, що мають дотримувати проектні організації під час складання 
розділів «Організація безпеки дорожнього руху» проектів будівництва автомобільних доріг. 

Останнє речення першої частини цієї статті «До вказаних проектів і схем за приписами Державтоінспекції Міністерства 
внутрішніх справ України можуть бути внесені зміни та доповнення» треба замінити на таке: «До вказаних проектів і схем за приписами 
Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України мають бути внесені зміни та доповнення, що є обов’язковими до виконання 
проектною організацією – розробником». Таке доповнення дасть можливість службам організації безпеки дорожнього руху ДАІ більш 
ефективно впливати на якість складання проектів у частині організації безпеки дорожнього руху. 

Частину третю статті «Зміни в організації дорожнього руху з метою підвищення інтенсивності руху транспортних засобів за 
рахунок зниження рівня безпеки дорожнього руху не допускаються» необхідно викласти у такій редакції: «Державтоінспекція МВС 
України здійснює контроль за неможливістю змін в організації дорожнього руху з метою підвищення інтенсивності руху транспортних 
засобів за рахунок зниження рівня безпеки дорожнього руху». 

Частину п’яту «При виникненні місць концентрації дорожньо-транспортних пригод усі заходи щодо ліквідації їх причин та 
умов виконуються позачергово» необхідно викласти в такій редакції: «Державтоінспекція МВС України контролює позачергове виконання 
власниками доріг усіх заходів щодо ліквідації причин та умов виникнення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод». 
 Звичайно, подібні норми закладено у відповідні відомчі накази МВС України. Але норми відомчих наказів МВС України 
жодним чином не розповсюджуються на той же Укравтодор. Тому наведені у коментарі до даної статті пропозиції дозволили б більш 
ефективно регулювати діяльність із забезпечення безпеки дорожнього руху всіх суб’єктів управління даним процесом. 

Стаття 52. Органи, що здійснюють контроль у сфері безпеки дорожнього руху  
«Контроль у сфері безпеки дорожнього руху здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування, Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України, іншими спеціально 
уповноваженими на те державними органами (державний контроль), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої 
влади (відомчий контроль)». 

З даної статті випливає, що й державне управління, й контроль у сфері безпеки дорожнього руху здійснюються одними й тими 
ж органами: Кабінетом Міністрів України, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Тобто всі ці 
органи самі керують розглядуваною сферою, самі себе й контролюють. Це є абсурдним із точки зору теорії управління, й призводить до 
бездіяльності й безвідповідальності. Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України поставлена тут на передостанню позицію 
перед іншими спеціально уповноваженими на те державними органами. А мало б бути навпаки – контроль у сфері безпеки дорожнього 
руху необхідно покласти перш за все на Державтоінспекцію Міністерства внутрішніх справ України, або на потенційне міністерство 
безпеки дорожнього руху. 

Закон України «Про дорожній рух» було доповнено статтею 52-1 такого змісту:  
Стаття 52-1. Повноваження Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху  
«До повноважень Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

належать:  
участь у реалізації в межах своїх  повноважень державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, підготовка 

проектів законів та інших нормативно-правових актів, у тому числі правил, норм та стандартів, державних і регіональних програм стосовно 
забезпечення безпеки дорожнього руху та його учасників;  

забезпечення безпеки дорожнього руху,  державний контроль, у тому числі шляхом проведення перевірок за додержанням 
підприємствами, установами, організаціями незалежно  від форм власності законів, правил і нормативів у цій сфері; 

погодження відповідно до вимог цього Закону, інших законодавчих актів, проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт 
автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах відведення автомобільних доріг або 
червоних ліній міських вулиць і доріг;  

ведення автоматизованого обліку, накопичення, оброблення та використання відомостей про об'єкти дорожнього сервісу;  
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погодження поданих у встановленому порядку пропозицій стосовно обладнання засобами організації дорожнього руху місць 
виконання дорожніх робіт, проектів та схем організації дорожнього руху, розміщення у смугах відведення автомобільних доріг або 
червоних ліній міських вулиць і доріг рекламоносіїв та інших споруд, маршрутів руху пасажирського транспорту, маршрутів 
організованого руху громадян і місць їх збору, порядок проведення спортивних та інших масових заходів, які можуть створити перешкоди 
дорожньому руху». 

У частині першій цієї статті фразу «участь у реалізації в межах своїх повноважень державної політики щодо забезпечення 
безпеки дорожнього руху…» необхідно замінити на таку фразу: «участь у реалізації державної політики щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху…». Не треба боятися повноважень ДАІ та того, що вона може вийти за її межі. Повноваження ДАІ й так є мізерними у 
порівнянні з покладеною на неї відповідальністю за безпеку дорожнього руху. 

У частині третій даної статті фразу «погодження відповідно до вимог цього Закону, інших законодавчих актів, проектів на 
будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг…» доповнити словом «обов’язкове», нова фраза буде такою: «обов’язкове 
погодження відповідно до вимог цього Закону, інших законодавчих актів, проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних 
доріг…». Таке доповнення унеможливить випадки непогодження з ДАІ відповідних документів, і дасть змогу запобігти будівництва 
об’єктів із порушенням вимог безпеки дорожнього руху. 

У частині п’ятій даної статті фразу «погодження поданих у встановленому порядку пропозицій стосовно обладнання засобами 
організації дорожнього руху місць виконання дорожніх робіт, проектів та схем організації дорожнього руху…» з тією ж метою, що і в 
попередній частині, замінити фразою «обов’язкове погодження поданих у встановленому порядку пропозицій стосовно обладнання 
засобами організації дорожнього руху місць виконання дорожніх робіт, проектів та схем організації дорожнього руху», додавши слово 
«обов’язкове». 

У якості загальних пропозицій доцільно було б запропонувати більш ретельно готувати законопроекти щодо вдосконалення 
регулювання сфери дорожнього руху та його безпеки, а також внесення змін і доповнень до чинного законодавства про дорожній рух. 
Залучати до цієї роботи якомого ширше коло не тільки фахівців – практиків, але й вчених, які проводять наукові дослідження даної 
проблематики. 

З метою вирішення розглянутих вище проблем, подальшого підвищення безпеки дорожнього руху, надання сфері дорожнього руху 
належного державного статусу пропонуємо такі зміни в системі державного управління сферою дорожнього руху та його безпеки. У складі 
Кабінету Міністрів ввести посаду Міністра безпеки дорожнього руху та створити відповідне міністерство, а також посаду віце-
прем’єрміністра з питань безпеки дорожнього руху. Міністр мав би відповідати за безпеку дорожнього руху й роботу міністерства в цілому, 
а на віце-прем’єрміністра покласти обов’язки з координації дій інших центральних органів виконавчої влади щодо ефективного вирішення 
проблем безпеки дорожнього руху. Департамент ДАІ МВС України треба було б ввести саме в склад Міністерства безпеки дорожнього 
руху. Такі перетворення в системі державного управління безпекою дорожнього руху, на наше переконання, дозволили б у найкоротші 
терміни вивести сферу безпеки дорожнього руху на належний рівень, який відповідав би найкращім світовим стандартам. 

Сьогодні на Державтоінспекцію МВС України покладено основний тягар відповідальності за стан безпеки дорожнього руху, а її 
статус і можливості в системі управління сферою дорожнього руху є явно недостатніми для ефективного вирішення покладених завдань.  

Враховуючи недоліки в законодавстві про дорожній рух, пропонуємо такі напрямки його вдосконалення: 
1) з метою удосконалення управління дорожнім рухом необхідно визначити у законодавстві мінімально необхідні обов’язкові 

вимоги до регулятивного та інформаційного забезпечення дорожнього руху.  
2) переглянути та ввести в законодавство вимоги щодо безпечного для дорожнього руху розміщення об’єктів реклами, враховуючи 

вимоги Закону України «Про рекламу», який потребує удосконалення певних положень в частині притягнення до відповідальності за 
порушення чинного законодавства. 

3) запровадити постійний вихід радіопередач з інформацією та рекомендаціями ДАІ щодо стану аварійності, стану дорожнього 
покриття на певних ділянках доріг, завантаженості магістралей, «заторів», маршрутів можливого об’їзду і т. ін.  

4) створити єдиний нормативний документ, який забезпечив би повний обсяг правової регламентації діяльності служби організації 
дорожнього руху ДАІ в системі МВС України. 

Потребує вдосконалення законодавство у сферi безпеки дорожнього руху в частині забезпечення реалiзацiї державної полiтики, 
спрямованої на охорону життя та здоров’я громадян, полiпшення умов безпеки на вулично-дорожнiй мережi країни. Фактично не визначені 
шляхи реалізіції аналiзу вiдповiдної нормативної бази та внесення змiн i доповнень до нормативно-правових актiв, гармонiзованих з 
європейськими вимогами. При цьому з’являється необхідність у внесенні змiн i доповнень до нормативно-правових актiв стосовно 
вдосконалення органiзацiї дорожнього руху, забезпечення безпечних умов руху на вулично-дорожній мережi та пiдвищення ефективностi 
контролю за виконанням вимог правил, норм i стандартiв у сферi дорожнього руху. Так, після внесення останніх змін до законодавства про 
дорожній рух, доводиться констатувати, що механізм залучення правопорушників до відповідальності все ще є недосконалим. Лише кожен 
четвертий із них сплачує штрафи за порушення правил дорожнього руху.  

Слід законодавчо передбачити, що Державтоінспекція є спеціально уповноваженим державним органом управління у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху, надати їй необхідні контрольно-розпорядчі повноваження і привести структуру служби у 
відповідність до покладених на неї додаткових функцій.  

Одним із принципових недоліків системи нормативного регулювання суспільних відносин у досліджуваній сфері є те, що вони 
регламентуються багатьма актами різного рівня, не мають чіткого взаємозв’язку між собою і нерідко містять суперечливі вимоги. 
Недосконалість правового регулювання слід вважати одним з основних чинників, які зумовлюють низьку ефективність забезпечення 
організації дорожнього руху підрозділами ДАІ в Україні. Для виправлення такого становища, пропонуємо законотворчім органам більш 
ретельно готувати законопроекти щодо вдосконалення регулювання сфери дорожнього руху та його безпеки, а також внесення змін і 
доповнень до чинного законодавства про дорожній рух. Залучати до цієї роботи якомого ширше коло не тільки фахівців – практиків, але й 
вчених, які проводять наукові дослідження даної проблематики. 

Подальшими кроками у напрямку проведеного дослідження вважаємо створення моделі ефективної системи державного 
управління сферою дорожнього руху та його безпеки, розробку відповідних законопроектів, інших актів державного управління, 
необхідних для її практичної реалізації. 
 
РЕЗЮМЕ 
Научная статья посвящена исследованию современного законодательства о дорожном движении, его узких мест, юридических коллизий, 
коллизий, и влиянию этих недостатков на безопасность дорожного движения. На основе проведенного научного анализа действующего 
законодательства в части регулирования процессов надзора ГАИ за состоянием дорог авторы предлагают пути усовершенствования этого 
законодательства в аспекте повышения безопасности дорожного движения. Предлагается также соответствующее усовершенствование 
действующей системы государственного управления безопасностью дорожного движения.  
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, надзор ГАИ за состоянием дорог, дорожно-транспортные происшествия, 
улично-дорожная сеть 

 
РЕЗЮМЕ  
Наукова стаття присвячена дослідженню сучасного законодавства про дорожній рух, його вузьких місць, юридичних колізій, та впливу цих 
недоліків на безпеку дорожнього руху. На основі проведеного наукового аналізу діючого законодавства в частині регулювання процесів 
нагляду ДАІ за станом доріг автори пропонують шляхи вдосконалення цього законодавства в аспекті підвищення безпеки дорожнього руху. 
Пропонується також відповідне вдосконалення діючої системи державного управління безпекою дорожнього руху. 
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Ключові слова: безпека дорожнього руху, нагляд ДАІ за станом доріг, дорожньо-транспортні пригоди, вулично-дорожня мережа 
 
SUMMARY 
The scientific article is devoted research of modern legislation about road motion, his bottlenecks, legal collisions, collisions, and to influence of these 
failings on safety of road motion. On the basis of the conducted scientific analysis of current legislation in part of adjusting of processes of 
supervision of GAI after the state dear authors offer the ways of improvement of this legislation in the aspect of increase of safety of road motion. The 
also proper improvement of the operating system of state administration safety of road motion is offered. 
Keywords: safety of road motion, the supervision of GAI after the state is dear, road traffic accidents, street- road network 
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ЕВОЛЮЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ  

(НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ) 
 

Шульженко І.В., доцент кафедри правових дисциплін Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського   ⋅  

 
Жінки завжди страждали від дискримінації у всіх сферах суспільних відносин. Але кожний етап розвитку світової цивілізації 

супроводжувався поступовим наданням жінкам додаткових пільг та переваг, у тому числі і у трудових правовідносинах, з ціллю 
забезпечення рівних прав та можливостей. І тому ми вважаємо, що однією з проблем трудового права є еволюція забезпечення гендерної 
рівності у трудових правовідносинах, як на національному так і на міжнародному рівні. 

Питанням забезпечення гендерної рівності у трудових правовідносинах були присвячені праці О. Ярошенко [1], К. Левченко [2], Т. 
Мельник [3]  але, на наш погляд, проблема еволюції забезпечення рівних прав та можливостей за статевою ознакою у трудових 
правовідносинах на національному і міжнародному рівні, була досліджена не у повній мірі. 

Метою статті є комплексний аналіз розвитку національного законодавства та законодавств інших держав, що закріплювали гендерну 
рівність у трудових правовідносинах. 

Зародження трудового права відноситься до кінця XVIII початку XIX століття, коли в Європі в тому числі в Російській імперії, 
з’являються перші нормативні акти, направлені на регулювання праці. Такими актами були: Закон Російської імперії 1875 року, відповідно 
до якого обмежувалася тривалість робочого часу ремісників; парламентські акти Англії 1802 і 1819 років, які забороняли працю дітей в віці 
до 9 років, нічну працю в текстильній промисловості підлітків до 16 років, і які обмежували їх робочий час 12 годинами на добу. В середині 
і особливо наприкінці XIX століття в Росії були прийняті найважливіші акти: Закон 1845 року, в якому заборонялася нічна праця 
малолітніх в віці до 12 років на фабриках; закони 1882 і 1885 років про працю малолітніх і жінок на текстильних підприємствах, а також 
Закон 1886 року про діяльність фабричних інспекцій труда [4, с. 109]. 

Світова історія правого регулювання праці жінок свідчить про те, що наприкінці ХІХ століття жінки в Швейцарії не могли працювати 
більш одинадцяти годин на день, причому зовсім не допускалися до чистки машин. Після вагітності вони не могли бути прийняті на роботу 
раніше терміну шести тижнів. В Німеччині жінки зовсім не приймалися на заводи, які виробляли скло. Після вагітності вони поверталися 
на фабрику через три тижні. В Австрії робочий день жінок тривав одинадцять годин. Після вагітності вони не приймалися на фабрики 
раніше чотирьох тижнів. У Бельгії жінки в віці до двадцяти років не могли працювати більше дванадцяти годин [5, с. 40-41]. 

Протягом багатовікової історії українського народу жінки відчували себе нерівноправними порівняно з чоловіками. Вони були 
практично обмежені у використанні більшості прав та свобод, зокрема громадянських, політичних, соціально-економічних та культурних, 
хоча й робилися спроби впровадити ідеї рівноправності в законодавчу базу України: Руська Правда, Литовські статути та інші правові акти 
нашої держави. Однак, ці документи повністю не надавали жінкам всієї повноти людських прав та свобод. Лише у XX ст. під впливом 
міжнародного та вітчизняного жіночого руху в законодавчому порядку жінок було визнано повністю рівноправними з чоловіками [6, с. 
155]. 

Принцип рівноправності жінок з чоловіками був покладений в Конституцію Української Народної Республіки 1918 року, яка так і не 
була втілена в життя українського народу. У ст. 11 розділу II зазначена Конституція проголошувала: “Ніякої різниці в правах і обов’язках 
між чоловіком і жінкою право УНР не знає” [7, с. 106]. 

У перші роки після Жовтневої революції основний напрямок руху до рівності чоловіків та жінок йшов через економічне визволення 
жінок, встановлення юридичної рівності у сімейних, трудових відносинах, створення системи пільг працюючим жінкам [8, с. 3]. 

Трудове законодавство Радянської України з ціллю забезпечення фактичної рівності за статевою ознакою передбачало, надання 
жінкам, що виконують материнську функцію, додаткових піль та переваг у трудових правовідносинах. Про це свідчать нормативні акти 
прийняті у перші роки СРСР. 

Так, стаття 131 Кодексу законів про працю (далі КЗпП) від 1922 року забороняла використання праці вагітних жінок на нічних та 
понаднормових роботах: “жінки вагітні й ті, що годують немовлят, уночі й позачергово працювати не можуть” [9].  
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Постановою Народного Комісаріату Праці (далі НКП)  СРСР № 53/325 від 24 лютого 1925 р. був затверджений перелік особливо 
важких і шкідливих робіт, на яких було заборонено працювати жінкам [10]. 

Зважаючи на витіснення жінок із виробництв НКП СРСР дав розпорядження від 13 квітня 1925 р., щоб надалі дозволяти працювати 
жінкам в усіх галузях виробництва, крім тих особливо шкідливих виробництв, де жіноча праця взагалі була заборонена. Ці дозволи мали 
видавати органи охорони праці за погодженням із профспілками і повідомленням про це НКП УРСР. Такі дозволи належало видавати і 
тоді, коли нічні роботи запроваджувалися на виробництві вперше. Усіх вагітних жінок і жінок, які годують дітей, належало перевести на 
денні роботи [11].  

Формально на конституційному рівні жінки отримали рівні з чоловіками права та свободи у Конституції УРСР 1937 р. Стаття 121 
зазначеної Конституції надала жінці рівні права з чоловіком, включаючи право на працю, вона проголошувала “Жінці в УРСР надаються 
рівні права з чоловіками в усіх галузях господарського, державного культурного і громадсько-політичного життя” [12, с. 106]. В 
подальшому Конституція УРСР 1978 року статтями 32 та 33 відобразила ідеї Конституції 1937 р. [13, с. 110]. 

Аналіз чинного законодавства, що регулює працю жінок в Україні свідчить про надання їм додаткових правових гарантій, які можна 
поділити на дві групи.  

По-перше, гарантії, що забезпечують гендерну рівність у трудових правовідносинах, і по-друге, гарантії, що надають жінкам додаткові 
пільги та переваги у трудових правовідносинах. 

Гарантії, що забезпечують гендерну рівність у трудових правовідносинах містяться у Конституції України, міжнародних нормативно-
правових актах ратифікованих Україною, КЗпП України та в інших законах та підзаконних нормативно-правових актах України. 

Стаття 24 Конституції України гарантує рівність прав і свобод, забороняє дискримінацію, за будь-якими ознаками, у тому числі, і за 
ознакою статі та одночасно визначає правові заходи забезпечення фактичної рівності між жінками та чоловіками.  

Варто зазначити, що починаючи з жовтня 1999 року до Верховної Ради України було подано, в порядку законотворчої ініціативи, 
п’ять проектів закону про гендерну рівність [3, с. 63]. Всі ці законопроекти містили норми про забезпечення рівних прав та можливостей 
чоловіків та жінок у трудових правовідносинах і відповідальність роботодавця за дискримінаційну поведінку. Але тільки 8 березня 2005 
року був прийнятий Закон України „Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків”, який набрав чинності з 1 січня 2006 
року. 

Норми чинного КЗпП, закріплюючи конституційну рівність громадян, забезпечують рівність у трудових правах усіх громадян України 
за різними критеріями, у тому числі і за ознаками статі (ст. 2-1 КЗпП України).  

Стаття 22 КЗпП України посилаючись на Конституцію України забороняє будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи 
встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору незалежно від будь-яких ознак 
(соціальних, політичних, майнових, релігійних а також статевих). 

Поява антидискримінаційного законодавства у сфері трудових відносин відноситься до другої половини 40-х років, коли держави, які 
приєдналися до Загальної декларації прав людини, стали включати в свої конституції положення, які забороняли дискримінацію. У 60-70 
рр. в багатьох країнах почали приймати спеціальні закони. Сьогодні, заборона дискримінації в сфері трудового права так або інакше 
закріплена у законодавстві всього цивілізованого світу. У різних країнах по різному вирішується ця проблема, як щодо законодавчого 
закріплення, так і щодо механізму реалізації законів (тобто процедур розгляду скарг стосовно дискримінації, відповідальності осіб, винних 
в ній). У кожній країні існує свій перелік підстав заборони дискримінації. Так у США (у федеральному законодавстві) дискримінація 
забороняється за ознаками раси, кольору шкіри, статі, національного походження, віку (мається на увазі дискримінація працівників 
похилого віку), інвалідності (мається на увазі дискримінація інвалідів, а також осіб, які страждають важкими хворобами, включаючи СНІД, 
або мають серйозні аномалії, наприклад, глухих, глухонімих, ліліпутів). У Великобританії – за ознакою раси, кольору шкіри, етнічного або 
національного походження, статі, сімейного стану. Канадське законодавство встановлює найширший перелік ознак, за якими заборонена 
дискримінація, зокрема: раса, колір шкіри, стать, релігія, профспілкова належність, політичні погляди, етнічне або національне 
походження, вік інвалідність, сексуальна орієнтація [1, с. 54]. 

Швецький Закон «Про забезпечення рівня можливостей чоловіків і жінок в сфері праці» 1992 року зобов’язує підприємців 
забезпечувати рівний розподіл робочих місць між чоловіками і жінками. На підприємствах, де кількість працюючих чоловіків і жінок не є 
приблизно рівною, необхідно прийняти на роботу додатково представників недостатньо представленої статі. Якщо, наприклад, на одне 
робоче місце претендують два кандидати, то при рівних умовах повинен бути прийнятий на роботу кандидат тієї статі, якої недостатньо 
представлено на підприємстві [14, с. 70]. 

На нашу думку, враховуючи фізичні та фізіологічні особливості жіночого організму, а також виконання жінкою материнської функції, 
фактична рівність у трудових правах між чоловіком та жінкою неможлива без надання жінкам додаткових правових гарантій у вигляді 
пільг та переваг. Ці гарантії поділяються на загальні, передбачені для всіх працюючих жінок і спеціальні передбачені для жінок, що 
виконують материнську функцію. 

До загальних гарантій, пільг та переваг, які надаються всім жінкам, враховуючи фізичні і фізіологічні особливості жіночого організму, 
його більшу вразливість від негативних виробничих факторів, відносяться наступні: надання додаткових гарантій жінкам на безпечні та 
нешкідливі умови праці, шляхом встановлення заборони застосування їх праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або 
небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах (ч. 1 ст. 174 КЗпП України; «Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і 
небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок» затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я 
України № 256 від 29 грудня 1993 p.); встановлення граничної маси перенесення жінками вантажних речей (ч. 2 ст. 174 КЗпП;  „Граничні 
норми підіймання і переміщення важких речей жінками” затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України № 241 від 10 грудня 
1993 p.); обмеження використання праці жінок на нічних роботах (ст. 55; ст. 175 КЗпП). 

Як бачимо, законодавець, з метою захисту жіночого організму від небезпечних виробничих факторів до гарантій, пільг та переваг, що 
надаються всім жінкам у трудових правовідносинах, відносить переважно положення трудового законодавства, які регулюються нормами-
вилученями. Тобто жінок виділяють в окрему категорію працівників для яких встановлюються гарантії у формі певних заборон та 
обмежень.  

На нашу думку, цей метод був ефективний в умовах адміністративно – планової економіки і відсутності безробіття. Але, нажаль зараз, 
в умовах ринкових відносин, економічної та фінансової кризи норми – заборони, які повинні захищати жінку інколи діють проти неї. І 
жінки з пільгами, встановленими нормами-заборонами, все частіше виявляються неконкурентоспроможними на ринку праці.  

Ми цілком згодні з висновками К. Левченко про те, що при великих економічних і соціальних проблемах закони про охорону праці не 
тільки не поліпшують становище жінок, а можуть навіть бути загрозою для них [2, с. 94]. 

Але, на нашу думку, це не означає, що необхідно прибрати із законодавства всі пільги і заборони. Вони повинні залишатися, особливо 
на тих виробництвах, де є загроза репродуктивній функції жінок, а також при вагітності і пологах. 

До спеціальних гарантій, пільг та переваг, що надаються окремим категоріям жінок у зв’язку з виконанням ними материнської функції 
та сімейних обов’язків відносяться гарантії, які надаються для вагітних жінок і жінок, що мають малолітніх дітей, понад гарантій, 
встановлених для всіх працюючих жінок (ст.ст. 176 – 186 КЗпП).   

Варто зазначити, що в останнє десятиріччя в багатьох країнах Заходу йде процес поступової відміни юридичних актів, які 
встановлюють спеціальну охорону праці жінок (це не відноситься до охорони праці вагітних жінок і жінок-матерів). 

Головний довід на користь такої відміни – негативний вплив законодавства про охорону праці жінок на їх зайнятість і принципова 
неприйнятність у сучасних умовах гендерної охорони праці, яка розвиває у жінок почуття неповноцінності. 

Акти про спеціальну охорону жіночої праці або послаблюються винятками та обмовками, або прямо скасовуються, або оголошуються 
судами такими, що суперечать законам про заборону дискримінації за ознаками статі і позбавленими юридичної сили (це типово для США) 
[15, с. 222]. 
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Чинне трудове законодавство України додаткові гарантії, пільги та переваги що надаються жінкам поділяє на об’єктивні та 
суб’єктивні. 

Об’єктивні трудові гарантії, пільги та переваги надаються незалежно від індивідуальної зацікавленості (волі) і свідомості працюючої 
жінки. Жінка, що вступає у трудові правовідносини стикається з “готовими” юридичними нормами, які гарантують надання пільг, які 
існували до вступу жінки в трудові правовідносини і діють незалежно від її волі.  

Прикладом об’єктивних трудових гарантій, що надаються працюючим жінкам є норми викладені у ст. 174 КЗпП України “Роботи на 
яких забороняється застосування праці жінок”, а також норми викладені у ст. 176 КЗпП України “Заборона залучення вагітних жінок і 
жінок, що мають дітей віком до трьох років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження”. 

Але треба зазначити, якщо гарантії, пільги та переваги застосовуються незалежно від волі жінки, то це вже не пільги і переваги у 
повному їх розумінні, тому, що суб’єкт повинен сам визначати потребу певних привілеїв. Крім того, якщо ці пільги передбачені нормами-
заборонами, то вони можуть мати як позитивний, так і негативний ефект для жінки, особливо в умовах ринкових відносин. 

Суб’єктивні трудові гарантії, пільги та переваги це юридично визнані можливості працюючої жінки отримувати певні привілеї 
залежно від їх потреби і бажання, як суб’єкта трудових правовідносин. Прикладом суб’єктивних трудових гарантій можна вважати норми 
передбачені у ст. 177 КЗпП України “Обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей 
інвалідів, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження”.  

Аналізуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що еволюція забезпечення гендерної рівності у трудових правовідносинах на 
різних етапах розвитку світової цивілізації передбачала або надання жінкам додаткових пільг та переваг у трудових правовідносинах або, 
навпаки, їх скасування, з метою забезпечення фактичної рівності між працюючими чоловіками та жінками. Таким чином, особливе правове 
регулювання праці жінок має історичні передумови, а стать виступає підставою диференціації правового регулювання найманої праці. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті здійснений комплексний правовий аналіз розвитку національного законодавства й законодавств інших держав, які закріплювали 
гендерну рівність у трудових правовідносинах. Автор дійде  висновку, що еволюція забезпечення гендерної рівності в трудових 
правовідносинах передбачала або надання жінкам додаткових пільг і переваг або, навпаки, їхнє скасування з метою забезпечення фактичної 
рівності між працюючими чоловіками й жінками. 
РЕЗЮМЕ 
В статье осуществлен комплексный правовой анализ развития национального законодательства и законодательств иных государств, 
которые закрепляли гендерное равенство в трудовых правоотношениях. Автор приходит к выводу, что эволюция обеспечения гендерного 
равенства в трудовых правоотношениях предусматривала или предоставление женщинам дополнительных льгот и преимуществ или, 
наоборот, их отмену с целью обеспечения фактического равенства между работающими мужчинами и женщинами. 
SUMMARY 
In the article the complex legal analysis of development of national legislation and Laws of other states which fastened gendering equality in the legal 
relationships of labours is carried out. An author comes to conclusion, that the evolution of providing of gendering equality in the legal relationships 
of labours provided for or grant the women of additional privileges and advantages or, vice versa, their abolition with the purpose of providing of 
actual equality between workings men and women. 
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СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ ПРАВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Биканова А.В., юрисконсульт юридичної компанії  «Alter ego»   ⋅  
 
В Україні, як і в більшості країн світу, відбувається переоцінка цінностей і здійснюється орієнтація політичного курсу держав на 

встановлення єдиних загальнолюдських принципів і стандартів, на їх природні засади, що є значущими для всього світового 
співтовариства. Це потребує відповідного розуміння певних категорій права, зокрема, самого права та його сучасних ціннісних вимірів. 

Складний процес трансформації соціально-економічної сфери, пов’язаний з поступовим формуванням в нашій державі ринкових 
відносин і становленням правової держави,  викликає потребу теоретичного обґрунтування регулювання суспільних відносин з точки зору 
дослідження ролі в ньому інституту права як одного з головних знарядь соціальних перетворень. Виконуючи функцію засобу організації й 
упорядкування суспільних відносин, право в Україні набуває особливого значення й у зв’язку з процесами євроінтеграції, входження 
України у світовий правовий простір. 

Сьогодні у нашій країні при відносно невисокій правосвідомості громадян часто виникають окремі невідповідності у сприйнятті 
сучасних демократичних цивілізаційних цінностей. У частини населення вони асоціюються, у першу чергу, з матеріальним добробутом, а 
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не з демократією, свободою, правами людини. Тому провідні гуманітарні цінності здебільшого тлумачаться з точки зору їх безпосередньої 
користі.  В свою чергу, право, закон розглядаються як необхідна і достатня умова для забезпечення високого матеріального рівня існування 
людини. Уявлення про право, його можливості у демократичному суспільстві потрапляє у пряму залежність від можливостей та досягнень 
у сфері господарської діяльності і розглядається як інструмент підвищення життєвого рівня населення.  

Аксіологічні аспекти права, переважно у контексті загальних проблем теорії держави та права і філософії права досліджували 
М.М. Антонович, О.О. Бандура, В.Д. Бабкін, О.В. Гарник, О.Г. Данільян, А.П. Заєць, А.А. Козловський, М.І.Козюбра, М.П. Колесніков, 
В.М. Косович, М.В.Костецький, С.І. Максимов, О.М. Мироненко, О.Г. Мурашин, В.О. Нечипоренко, В.М. Селіванов та інші. Зокрема, 
юридично-аксіологічним проблемам присвячені праці С.С.Алексєєва, Н.Ю.Козлової, С.В. Корольова, Д.А. Керімова, О.А. Лукашкової, Л.С. 
Мамута, В.М. Матузова, В.С. Нерсесянца, І.Л. Петрухіна тощо, в яких розглядалась роль цінностей у праві взагалі та використовувався 
аксіологічний підхід при дослідженні конкретних юридичних проблем. 

Огляд та аналіз наукового доробку вітчизняних і зарубіжних дослідників аксіології права дозволяє зробити висновок, що у 
сучасній українській науці проблема права як ціннісної категорії залишається малодослідженою. Очікує на своє вирішення низка 
загальнотеоретичних та спеціальних науково-практичних питань, передусім на основі комплексного вивчення, пов’язаних із ціннісною 
природою права та його функціонуванням як цілісного онтологічно й методологічно обґрунтованого пізнавального процесу, релевантного 
конкретно-історичному соціокультурному контексту. 

Метою дослідження є з’ясування на основі  досягнень теоретико-правової науки, філософсько-правових досліджень  ціннісної 
природи права як складової соціокультурної системи, що діє як у межах загального соціального організму, так і у формі самогенеруючої 
правової системи. Для досягнення вказаної мети необхідно вирішити такі основні завдання: розкрити філософсько-правову специфіку 
цінності як основоположної категорії правової аксіології; з’ясувати місце і роль головних загальнолюдських цінностей у праві та 
своєрідність і структуру його власної цінності; розкрити сутність загальносоціальної цінності права в процесах побудови громадянського 
суспільства; виявити специфіку функціонування цінностей права в сучасних умовах та окреслити шляхи їх подальшого вдосконалення. 

Ціннісні установки людей протягом історії людства постійно змінюються, еволюціонують. «Цей процес, з одного боку, 
детермінований культурно-історичними, науково-технічними та іншими реаліями, а з другого, залежить від суб’єктивних прагнень 
індивідів, їхніх потреб і бажань дотримуватися аксіологічних орієнтирів свого часу» [1, с.12].   

 
Поняття «цінність», «оцінка» і «ціннісне ставлення» не є тотожними. Під цінністю розуміється об’єктивна значимість явища або 

процесу, на якій заснована оцінка. За своєю природою цінність об’єктивна, а оцінка суб’єктивна. Ціннісне ставлення будується на 
взаємозв’язку суб’єкта й об’єкта і припускає їх оцінку.  

Поняття «ціннісна орієнтація» - доволі складне утворення, що відображає різні рівні й форми взаємодії суспільного та 
індивідуального в особистості, певні форми усвідомлення особистістю навколишнього світу, свого минулого, сучасного і майбутнього. 
Ціннісна орієнтація виступає своєрідним регулятором соціальної поведінки особистості. Стабільними орієнтирами для неї є певні цінності 
й норми, які виражають сутність ціннісної орієнтації (схема 1).  

Ціннісними орієнтаціями в літературі називають систему матеріальних і духовних благ, які людина та суспільство визнають як 
владну силу, котра визначає думки, вчинки і взаємовідносини людей. Ідеали, ціннісні орієнтації людини окреслюють, визначають її 
справжню духовну серцевину. Життя суспільства залежить переважно від того, які переконання й ідеали сповідує освічена частина 
суспільства, що вона вважає найвищою цінністю на шкалі ціннісної ієрархії [2, с.234]. 

Цінності набувають соціального змісту, реалізуються і впливають на свідомість і поведінку людей лише в тому разі, коли 
глибоко усвідомлюються і сприймаються ними як ціннісні орієнтації [3, с.23-24].  

Суспільство, у якому досягнуто консенсусу стосовно того, що є моральним, що вважати цінністю, а що ні, може розглядатися як 
стабільна система, оскільки ліквідується головне джерело протиріч, які породжують нестабільність, катаклізми, потрясіння [4, с.6-7,9].  

Аксіологічна обґрунтованість права сприяє тому, що мотивом дотримання норм права виступає не погроза примусу, а ціннісно-
позитивне  ставлення до нього особистості. Тим самим право перетворюється з «чужого», що походить від зовнішнього стосовно адресатів 
норм права авторитету, у «своє» право, що відповідає інтересам і оцінкам суб'єктів. Таким чином, цінність не можна змішувати й 
ототожнювати з оцінкою: цінність - щось об'єктивне, у той час як оцінка є суб'єктивне людської свідомості, суб'єктивне відображення 
об'єктивно існуючої цінності. Шляхом оцінки суб'єкт сприймає що-небудь як цінність або нецінність. 

Власне, під цінністю права прийнято розуміти його здатність слугувати метою та засобом для задоволення соціально 
справедливих потреб індивідів та суспільства загалом, стверджувати справедливі та гуманні засади у взаємовідносинах особистості та 
влади, виступати силою, яка протистоїть свавіллю. Соціальна цінність (корисність) права полягає в тому, що воно надає діям людини 
організованості, стійкості, погодженості, забезпечує їх підконтрольність. Право тим самим вносить елементи  порядку в суспільні 
відносини, є засобом їх цивілізованості. Цінність права також полягає в тому, що воно є вираженням та визначенням (масштабом) свободи 
особистості в суспільстві. При цьому право означає не свободу взагалі, а визначає межі, міру цієї свободи. Воно протистоїть несвободі, 
сваволі, безконтрольності окремих індивідів та груп. Тобто право є формальною свободою. Цінність права, таким чином, полягає в тому, 
що воно пройняте гуманними засадами: відкриває особистості доступ до благ, виступає діючим засобом її соціальної захищеності [5, с.274].  

Отже, соціальна цінність і призначення права характеризуються такими ознаками: 
1) право визначається як міра свободи й недоторканості людини, окреслює межі свободи, скеровується на виключення з 

соціального життя свавілля, безконтрольності та беззаконня; 2) воно об'єднує в собі загальну волю учасників суспільних відносин, впливає 
на поведінку й діяльність людей через узгодження їх специфічних інтересів; 3) цінність і призначення права полягає в тому, що воно є 
виразником соціальної справедливості, виступає критерієм правильного розподілу матеріальних благ, утвердженням рівності та правового 
статусу людини в суспільстві; 4) право являє собою джерело оновлення суспільства, виступає в демократичному громадянському 
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суспільстві як чинник прогресивного соціального розвитку; 5) як явище культури й цивілізації воно має планетарний характер і забезпечує 
вирішення проблем міжнаціонального та міжнародного значення.  

Таким чином, право як соціальний регулятор суспільних відносин забезпечує регулювання найбільш важливих потреб та 
інтересів між людьми як у межах певної країни, так і на землі у взаємовідносинах усього світового співтовариства. 

Специфіка сучасного розвитку права полягає в тому, що  у центрі його знаходиться окрема людина з її інтересами і потребами, її 
свобода. Звісно,  свобода людини  історично опосередковується всебічним розвитком суспільства, найважливіших його сфер – духовної, 
економічної,  політичної.  Однак, саме в праві і через право свобода закріплюється і доводиться до кожної людини, до кожної організації. 

Викладене дає підстави зробити висновок, що право має загальносоціальну сутність, служить інтересам кожної людини, 
забезпечує організованість, упорядкованість, стабільність і  розвиток соціальних зв'язків.  Коли люди вступають у взаємовідносини між 
собою як суб'єкти права, це означає,  що за ними стоїть авторитет суспільства і держави, і вони можуть діяти вільно. 

Загальносоціальна сутність права конкретизується в його розумінні як вираження загальнонародної волі, розуму, моральних 
засад і міри свободи. У межах своїх прав людина впевнена і вільна у своїх діях, суспільство в особі держави стоїть на захисті цієї свободи. 
Таким чином, право не просто свобода, а свобода, гарантована від посягань, захищена свобода. Добро захищено від зла. Завдяки праву 
добро стає нормою життя, зло – порушенням цієї норми [6, с.119]. 

Слід зазначити, що цінності в праві слід сприймати як шкалу виміру самого права. Цінність у праві - це те сутнісне, що дозволяє 
праву залишатися самим собою. 

Стверджуючи принципи свободи і справедливості, право набуває глибокого особистого значення, стає цінністю для окремої 
людини, конкретної групи та суспільства в цілому, відкриває особі доступ до благ і виступає дієвим засобом її соціальної захищеності. Як 
писав український мислитель Б. Кістяківський, «право лише там, де є свобода особи». У цьому проявляється гуманістичний характер права. 
Саме через свою власну цінність право входить до арсеналу загальнолюдських цінностей, що виробляються поколіннями людей протягом 
історії [7].  

У філософії права серед найпоширеніших цінностей можна назвати справедливість, рівність, свободу, людську гідність, природні 
невід'ємні права людини, практичну розумність, здоровий глузд тощо. Ідеї свободи, рівності та справедливості є фундаментальними ідеями-
принципами для права. Задекларовані як основні постулати кожної правової системи, вони набувають специфічного змістовного 
забарвлення в різні історичні епохи [8, с.171].  

Зокрема, визначення юридичних цінностей є предметом юридичної аксіології. Можна виділити основні види цінності права: 
соціальна, інструментальна, власна. 

Соціальна цінність права полягає у тому, що воно, втілюючи загальну, групову та індивідуальну волю (інтерес) учасників 
суспільних відносин, сприяє розвитку тих відносин, у яких зацікавлені як окремі індивіди, так і суспільство в цілому. Воно вносить 
стабільність і порядок у ці відносини. У суспільстві, в умовах цивілізації, немає такої іншої системи соціальних норм, яка змогла б 
забезпечити доцільне регулювання економічних, державно-політичних, організаційних та інших відносин, реалізуючи при цьому 
демократичні, духовні та моральні цінності. Забезпечуючи простір для упорядкованої свободи і активності, право служить чинником 
соціального прогресу.  

Інструментальна цінність права — один із проявів його загальносоціальної цінності — полягає у тому, що право є регулятором 
суспільних відносин, інструментом для вирішення різних завдань, у тому числі для забезпечення функціонування інших соціальних 
інститутів (держави, соціального управління, моралі та ін.) та інших соціальних благ. Як інструмент право використовується різними 
суб'єктами соціального життя — державою, церквою, громадськими об'єднаннями, комерційними організаціями, громадянами. У 
цивілізованому суспільстві саме право є одним із головних інструментів, здатних забезпечити організованість і нормальну життєдіяльність, 
соціальний мир, злагоду, зняття соціальної напруженості. 

Власна цінність права як соціального явища полягає у тому, що право виступає як міра: а) свободи та б) справедливості. У цій 
якості право може надавати людині, комерційним і некомерційним організаціям простір для свободи, активної діяльності й у той же час 
виключати свавілля, тобто служити гарантом вільного, гідного та безпечного життя. Соціальна свобода, не пов'язана правом, поза правом, 
може переростати у свавілля, несправедливість для більшості людей. Право виступає силою, яка в змозі протистояти беззаконню. 

Таким чином, зрозуміти соціальну цінність права — означає усвідомити, розкрити його позитивну роль для особистості та 
суспільства. Вказані види цінностей права мають рівне значення, оскільки кожна з них виникає із практичного ставлення індивіда до 
дійсності, відповідає розвитку сучасного українського соціуму.   

Юридична теорія і практика пов'язані з людиною, її особистісними якостями, а також їх проявами у суспільному житті. 
Особистість посідає важливе місце у процесі правотворчості як «творець права», що дає підставу для виділення серед правоутворюючих 
людського фактору.  

Розуміючи право як форму суспільної свідомості, що відображена в нормативно-правових актах держави, які покликані 
відобразити міру свободи людини, соціальну справедливість, рівність та інші соціальні цінності, можна стверджувати, що «держава — 
виключний творець законів, однак не права» [9, с.588]. 

Як слушно з цього приводу зауважував В.Селіванов, держава як політична організація суспільства є лише винятковим 
законотворцем. Однак це не виключає видання нею несправедливих нормативних актів, особливо за умови антидемократичних режимів 

[10].  
Дійсно, будь-яке право для того, щоб бути відображеним у суспільних відносинах, як правило, проходить через діяльність та 

свідомість людини. Також прийняття та реалізація (застосування) будь-якого нормативно-правового акту цілком залежить від волі й 
свідомості відповідних осіб. 

Вітчизняний науковець О.Костенко, досліджуючи проблеми співвідношення конституції та ідеології людей, вказує, що 
законодавство - це ніщо інше, як інструмент (хороший чи поганий) у руках людей, що його застосовують (або повинні застосовувати). 
Згідно з цією концепцією вчений робить такі висновки: 1) закон діє лише тоді, коли його застосовують люди; 2) закон діє лише так, як його 
застосовують люди.  

Як люди будуть застосовувати закон  залежить від стану їхньої волі й свідомості. Цей стан визначається соціальною культурою 
людей, під якою слід розуміти міру узгодженості їхньої волі й свідомості із природними законами соціального життя. Однією із 
найважливіших складових соціальної культури людей є ідеологія, тобто їх уявлення про закони матері-природи, відповідно до яких 
упорядковуються їхні воля і свідомість. Правова ідеологія - це уявлення про закони природного права, відповідно до яких упорядковуються 
воля і свідомість тих, хто, зокрема, застосовує законодавство. Отже, без ідеології неможливе застосування чого-небудь, і яка ідеологія - 
таке і застосування. Зокрема, протиприродні правові уявлення, тобто такі, що суперечать законам природного права, породжують у людей 
так званий комплекс сваволі й ілюзій, який виявляється у вигляді зловживання при застосуванні законодавства [11, с.88]. 

  Далекосхідна концепція права свідчить, що китайці, наприклад, не відчували глибокої поваги до права. В їх уявленнях мирне 
життя в суспільстві гарантується не правом, а етикою. На їх думку, кожен повинен поводитися так, щоб не порушити природний порядок. 
Конфуцій стверджував: «Якщо люди управляються за правовими нормами і дисциплінуються покаранням, то вони будуть безсоромно 
шукати шляхів, щоб обійти й те, й інше. Якщо ж вони будуть управлятися доброчинністю і дисциплінуватися традиціями, то вони пізнають 
сором і справедливо поводитимуться» [12, с.329].  

Сучасні дослідження у сфері психології довели, що у забезпеченні підкорення юридичним нормам, зокрема кримінальним, такі 
чинники, як довіра, чесність, правдивість, почуття причетності тощо, іноді бувають більш важливими, ніж просто примус.  

Зокрема, вивчення та аналіз результатів анкетування на тему «Цінність права: мої думки і позиції», проведеного авторкою роботи 
у листопаді-грудні 2009 року (в анкетуванні взяли участь 200 осіб з Донецької, Луганської, Харківської областей, серед яких  школярі-
старшокласники, студенти, представники працюючого (зайнятого) населення (вчителі шкіл, шахтарі, викладачі ВНЗ, продавці, 
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прибиральники, бухгалтери, юристи тощо), пенсіонери) свідчать про те, що  86% опитаних осіб вважають, що при вихованні особистості 
краще використовувати метод переконання, 11% обрали метод матеріального заохочення, 3% - метод примусу. І в той же час, досвід 
радянської політичної й юридичної практики нагадує про часи, коли державні інтереси, за якими фактично приховувалися інтереси 
партійної верхівки, розглядалися як пріоритетні відносно народних, не говорячи про індивідуальні, коли без реальних змін в економіці й 
правосвідомості намагалися, зокрема, скоротити злочинність, насамперед за рахунок організаційно-адміністративних заходів. 

Отже, в умовах формування громадянського суспільства, коли дійсні правові цінності починають слугувати інтересам людини, 
відбувається поступовий перехід від формальної законослухняності до ціннісно-поважного ставлення до права, позитивних явищ 
юридичної дійсності. Правоповага стає не лише елементом, станом психологічного світу особистості, а й закономірністю, цінністю 
громадянського суспільства. Правоповага тісно пов'язана з усіма правовими цінностями громадянського суспільства, насамперед - з 
природним правом та правовим законом як його проявом. Передумова правоповаги полягає в реальному функціонуванні правового закону 
в суспільстві [13, с.14-15].  

Зазначене особливо стосується посадових осіб, залучених до правотворчості та правозастосовчої діяльності, яка передбачає 
значний вплив суб'єктивного фактора, до якого включаються інтелект, ідеологія, свідомість, менталітет тощо. 

Практика доводить, що раціонально-розумова діяльність людини задовольняє тільки невелику частину потреб її життя. І 
дивитися на це життя, зокрема, правову, політичну або управлінську діяльність тільки крізь призму юридичного оформлення  і  офіційно 
визнаних таким чином свідомих актів — це заздалегідь обмежувати об'єктивну реальність і тим самим закладати потенційну помилку в 
правове регулювання суспільних відносин. Тобто спроба державного управління і законодавчого регулювання суспільних відносин на 
основі й за допомогою лише свідомо ухвалених юридичних актів за умови ігнорування моральних і правових меж не завжди є благом для 
людини і суспільства в цілому. Не випадково нині актуальною є проблема розроблення і ухвалення не просто юридичних законів держави, 
а правових законів, що відповідають потребам розвитку людини і усього суспільства [14].  

Отже, у правотворчості, як і в законотворчості, мають бути відображені основні ідеї природного права, в якому поєднані усі 
найважливіші людські цінності [15, с.78].  

Вітчизняне правознавство визнає необхідність існування закону, правового за своїм змістом та сутністю. Сучасне розуміння 
права передбачає визнання людини найвищою соціальною цінністю, а забезпечення та реалізацію невід'ємних прав і свобод людини і 
громадянина - головною метою діяльності державної влади, яка реалізує свою компетенцію тільки в межах Конституції та законів України. 

Сутність правового закону зумовлює його соціальну цінність, яка полягає у тому, що правовий закон є основою розвитку 
цивілізації й культури певного суспільства та впливає не лише на поведінку, а й на свідомість, психіку, волю людей. Правовий закон є 
формальним закріпленням права, заснованого на гуманістичних та прогресивних поглядах, максимальною реалізацією суспільних ідей 
розвинутого громадянського суспільства, демократичної та правової держави. 

Для перетворення закону на правовий законодавець покликаний реалізовувати гуманістичні принципи права адекватно 
суверенній волі всього народу як результату усвідомлення загальнолюдських цінностей [16, с.7-10].   

Таким чином, соціальна цінність права реалізується в соціальній цінності окремих юридичних законів. Закон має соціальну 
цінність, коли він відповідає праву. Правовий закон відповідає вимогам права і втілює справедливість. Проте будь-який закон, правовий чи 
неправовий, належним чином прийнятий, підлягає виконанню, доки він не скасований. У країнах з демократичним режимом ця вимога не 
поширюється на явно злочинні розпорядження та накази (ст. 60 Конституції України). У країнах із тоталітарним режимом неправових 
законів, постанов, наказів було і є чимало. До того ж, правотворчості притаманний свій ціннісно-правовий аспект, а її продукт – юридична 
норма – є своєрідним втіленням органічної єдності цінності права як соціального феномену та інструментальної цінності права. 

Слід підкреслити, що аналіз соціологічного опитування, проведеного авторкою цього дослідження, показав наступні результати.  
На питання: чи були ви свідками неефективної дії права (випадки, коли право не змогло вас захистити) - 46 % опитаних дали позитивну 
відповідь, 29 % - не були свідками такого, 25 %  - вагались дати оцінку зазначеному. Отже, на основі даних соціологічного дослідження 
можна зробити попередній висновок, що на сучасному етапі  українці (більша частина опитаних) вважають, що сучасні закони  не є 
достатньо правовими в тій мірі, яка задовольняла би потреби населення.  

Таким чином,  доволі поширеним явищем у сучасному суспільстві є те, що суспільні цінності не стають цінностями окремої 
особи. Саме це є величезним підґрунтям того, що навіть найсправедливіший і правовий закон може залишитися лише прокламацією, якщо 
його цінність змісту та мети не збігаються з внутрішнім переконанням особи, не оживають у її свідомості. Отже, аморальний стан 
свідомості може «вбити» право, яке «бажає жити» або тільки-но народилося у вигляді певного нормативно-правового акта. 

Саме тому величезна увага державних органів, які творять та застосовують право, і науковців, які досліджують державно-правові 
явища, має приділятися «зламові» старих  і відкинутих стереотипів, які ще існують з часів радянської доби, коли людина існувала для 
держави. Якщо цього не відбуватиметься, то усі зусилля України досягти європейських стандартів будуть марними. Слід змінити стиль 
мислення та поглядів, здійснити переоцінку пріоритетів у власній свідомості, перш ніж намагатися усвідомити і прийняти нові, дієві та 
дійсно цінні стандарти, якими живе увесь цивілізований світ. 

Таким чином, результат даного дослідження  полягає в тому, що здійснено комплексний аналіз права як аксіологічного 
феномену, а ціннісна природа права розглядається як необхідна умова його ефективного функціонування. Тобто у цьому контексті правове 
регулювання суспільних відносин постає у вигляді цілісного пізнавального процесу, інтенсивність і ефективність якого значною мірою 
зумовлює ціннісну реалізацію права. 

Зважаючи на викладене вище, слід зазначити, що під цінністю слід розуміти об’єктивну значимість явища або процесу, на якій 
заснована  суб’єктивна оцінка. В свою чергу, загальнолюдські цінності є важливими умовами  формування права, а також підґрунтям для 
реалізації ним своїх основних соціальних функцій.  

Дослідження основоположних правових цінностей дозволяє стверджувати, що право, виступаючи у суспільстві формою і 
загальною мірою його свободи, обумовлює її самодостатню цінність, зміст і значущість якої становлять сутність і зміст самого права, 
основна цінність якого – справедливість – означає для індивідів діяти у відповідності з правами й обов’язками, що забезпечують умови для 
реалізації потенцій, здібностей і талантів кожного члена суспільства.  

Зокрема, зважаючи на результати авторського соціологічного дослідження, можна зробити попередній висновок, що  більшість 
опитаних не відчувають соціальної цінності права. Звісно, спираючись на погляди лише невеликої частини населення,  не можна робити 
однозначні висновки. Проте,  думку людей, які взяли участь в анкетуванні, не слід ігнорувати, оскільки у цієї частини населення також 
формуються свої ціннісні орієнтації (в тому числі на право), які в подальшому стають частиною суспільної свідомості. Тому, щоб цінність 
права беззаперечно сприймалася громадянами України, юридичні норми повинні правильно застосовуватися, тобто для громадян 
важливими є не лише прийняті закони, але й адекватна їх реалізація у повсякденному житті. 

До того ж, необхідно підкреслити, що правотворчості притаманний свій ціннісно-правовий аспект, а її продукт – юридична 
норма – є своєрідним втіленням органічної єдності цінності права як соціального феномену та інструментальної цінності права.  
Необхідним є вдосконалення права як одного з дієвих засобів суспільної самоорганізації шляхом взаємоузгодження правових та 
загальнолюдських цінностей. 

Отже, знання і максимальне використання ідей і категорій аксіології права сприятимуть гармонізації усього комплексу сутнісних 
характеристик правової діяльності, прогресивному розвитку системи права, приведенню її до рівноваги більш високого рівня порівняно з 
попереднім, тобто до більш повної відповідності юридичної теорії правовій реальності, до вищої ефективності законодавства та його 
реалізації з міркувань прогресивного розвитку людства.  

 
РЕЗЮМЕ 
У роботі досліджено ціннісну природу права як складової соціокультурної системи, що діє як у межах соціального організму в цілому, так і 
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у формі самодостатньої, самогенеруючої правової системи. Охарактеризовано загальносоціальну цінність права, визначено його ціннісне 
значення у суспільстві та у сучасному українському соціумі, розвиток якого підтверджує необхідність вдосконалення права як життєво 
необхідної цінності. 
РЕЗЮМЕ  
В работе исследуется ценностная природа права как составная часть социокультурной системы, которая действует как в границах 
социального организма в целом, так и в форме самодостаточной, самогенерирующей правовой системы.  Охарактеризированно 
общесоциальную ценность права, определено его ценностное значение в обществе и в современном украинском социуме, развитие 
которого подтверждает необходимость усовершенствования права как жизненно необходимой ценности. 
  
SUMMARY 
The valued nature of law is a subject of this paper. The law is researching as a part of the socio-cultural system, which operates as a social  and 
selfgenerating legal system. The valued nature of the law  characterises as the significance for the modern Ukrainian society, development of which is 
confirmed by the improvement law as a necessary value. 
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Важливою складовою життя людини, яка дає змогу задовольняти матеріальні та моральні потреби   є праця. Ефективність даних 
суспільних відносин повною мірою залежить від  їх правового регулювання. Специфіка норм  трудового права полягає в тому що 
правовідносини регулюються ними як на державному рівні, так й на договірному. Одними з провідних принципів трудового права  є 
принцип договірного регулювання. В поєднанні  його з  принципом  стабільності трудових відносин ми бачимо  тенденцію щодо надання 
більш вагомої сили  факультативним умовам трудового договору.  

З розвитком економіки, збільшенням суб’єктів господарювання, різних видів підприємництва збільшились обсяги інформації, а 
саме  інформації, яка містить дані про  конкурентоспроможність  підприємства.  Крім того в умовах кризових економічних явищ, коли 
підвищується конкуренція, актуальним стає питання захисту суб’єкта господарювання в тому числі в  галузі захисту інформації. З цим ми 
пов’язуємо  нове для української  практики включення  у трудові договори  умов, що захищають підприємство  від  недобросовісної 
конкуренції, від розголошення  комерційної таємниці, від втрати секретів виробництва та технологій.  

Такі  умови у трудових договорах західного зразка закріплюють вимоги до працівника стосовно конкретної моделі поведінки, 
змісту та характеру діяльності і зайнятості під час та після (ймовірного) припинення трудових відносин із даним роботодавцем, спрямовані 
на захист інтересів останнього у комерційних, виробничих та трудових відносинах. Крім того,  такі положення, що включають метод 
заохочення і санкцій, мають на меті стабільну роботу працівника саме на конкретному підприємстві і спрямовані проти трудової міграції та 
переманювання цінних працівників компаніями-конкурентами. [1 ]   

Умова трудового договору щодо запобігання розголошення комерційної таємниці може забороняти працівнику: розголошувати  
відомості під час дії трудового договору, тобто передавати їх конкуренту, працювати у нього  на будь-якій посаді  за сумісництвом, а також 
працювати  на конкурента і після  розірвання трудового договору. 

Якщо в країнах з розвинутою ринковою економікою комерційна таємниця захищається законодавством як цінний товар, то в 
Україні дотепер відсутній повноцінний правовий механізм захисту інформації, що складає комерційну таємницю 

До окремих проблем комерційної таємниці зверталися вчені-юристи: О.А. Городов, Н.С. Гуляєва, С.Е. Жилінський, С.А. Кузьміна, 
В.Н. Лопатін, С.А. Паращук, О.А. Підопригора, О.О. Підопригора, економісти: Е.Соловйова, В.Рубанова, В.Чаплигіна та ін. Питання 
договірного регулювання праці досліджували:  Г. Чанишева, Н. Болотіна, В. Прокопенко, І. Кисельов, С. Іванов, П. Рабинович, М. Феськов. 
Однак, застосування  при укладанні трудового договору умов, які передбачають  захист від конкурентів, є для українського законодавства 
новим і недостатньо дослідженим. Багато правових аспектів комерційної таємниці залишилися поза полем зору вчених.  

Мета статті – проаналізувати відповідність норм  деяких нормативно – правових актів, що регулюють відносини в сфері 
конкуренції  трудовому законодавству України та надати пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання даних правовідносин. 

Трудовий договір (контракт) – це юридичний факт, що виступає основою виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин.  
Свій зміст він розкриває у взаємних суб’єктивних правах та обов’язках його сторін. В сучасній юридичній науці багато уваги приділяють 
обов’язкам роботодавця по відношенню до найманого працівника. І це не дивно, бо як зазначив Прокопенко В.І., історично трудове право 
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становить собою результат боротьби робітничого класу за свої економічні і соціальні права. [2, с. 12 ]  Однак,   від того наскільки грамотно 
будуть захищені права,  інтереси роботодавця – господарюючого суб’єкта, залежить стабільна, успішна робота підприємства,  
«процвітання» бізнесу. Однією з таких умов, що стоїть на захисті роботодавця є умова про збереження комерційної таємниці.  

Згідно зі ст. 36 Господарського кодексу  під комерційною таємницею підприємства відомості, пов'язані з виробництвом, 
технологією,управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких 
може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Склад і обсяг відомостей, що 
становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб'єктом господарювання відповідно до закону. [3 ]   

Разом з тим потрібно врахувати, що постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. встановлений перелік відомостей, 
які не складають комерційну таємницю: установчі документи, інформація за всіма формами звітності, зведення про кількість та склад 
працюючих, їхню зарплату загалом і по професіях і посадах, наявність вільних місць, документи про сплату податків та інші. [4 ]   Всі 
відомості, що становлять комерційну таємницю  необхідно  фіксувати  в спеціальному локальному акті підприємства.  Як правило це 
статут, колективний договір або положення про конфіденційну інформацію.  В трудовому договорі   -   передбачити зобов’язання 
найманого працівника щодо нерозголошення таких відомостей. 

Наявність на підприємстві  документа, якій містить відомості щодо  комерційної таємниці надає право роботодавцю відмовити в 
прийомі на роботу особі, яка не згодна взяти на себе зобов’язання щодо  дотримання режиму  охорони комерційної тайни, перевести на 
іншу роботу за згодою працівника, навіть, звільнити  його у випадку неможливості переведення на іншу роботу і відмові в прийнятті на 
себе зобов’язань   зберігати  «таємну» інформацію.  В такому разі буде  застосовано пункт 6 статті 36 КЗпП  України.  

Сучасна практика  запобігання розголошення важливої для підприємства інформації свідчить про недостатню обізнаність 
роботодавців про можливість застосування таких умов в трудовому договорі. Найчастіше використовується підписання документу про 
нерозголошення – підписка про нерозголошення комерційної таємниці. Однак при укладанні трудового договору в письмовій формі, 
створення ще одного документа щодо зобов’язань працівника перед роботодавцем  вважається нами недоречним. А отже, впровадження на 
підприємстві режиму зберігання комерційної таємниці вимагає від роботодавця обов’язкового  дотримання  письмової форми трудового 
договору з працівником.  

На перший погляд встановлення такого обов’язку для працівника здається  досить жорсткими та таким, що істотно порушують 
право особи на працю. Проте не слід забувати про роль виробництва в розвитку економіки країни і про те, що норми трудового права 
повинні відстоювати інтереси не тільки найманих працівників але й роботодавців.     

Водночас, задля забезпечення певного балансу інтересів для працівника встановлюється компенсація за неконкурентні умови. Тоді 
зарплата включатиме два елементи: основна заробітна плата  та  спеціальна компенсація за обов’язки щодо не конкуренції.  

Перш ніж пропонувати використовувати  неконкурентні  умови в трудових договорах,  проаналізуємо відповідність даних 
договірних положень   вимогам законодавства.  

В новому трудовому кодексі Російської Федерації визначено, що наряду з істотними умовами в трудовому договорі може  
передбачатися і нерозголошення, що охороняється законом, таємниці (в тому числі державної, службової, комерційної та іншої; ст. 57). [5 ] 
На нашу думку такої норми не вистачає в чинному законодавстві України. Дана умова є надзвичайно важливою, адже роботодавець у 
такому разі має право відмовити в прийомі на роботу особі, що не згодна узяти на себе зобов'язання по дотриманню комерційної таємниці, 
або перевести працівника, за узгодженням з ним, на іншу роботу, не пов'язану з дотриманням режиму комерційної таємниці, або звільнити 
працівника у разі неможливості перекладу його на іншу роботу і відмови брати на себе зобов'язання щодо дотримання режиму комерційної 
таємниці.  

Слід звернути увагу на період обмеження, щодо заключення трудового договору з конкурентом, який допустимо встановлювати у 
трудовому договорі. Ми не можемо погодитись з думкою Подоляк В.  відносно того, що «договірне зобов’язання існує стільки скільки і сам 
договір – юридичний факт, що породив його, тому період обмеження слід зрівняти з періодом існування трудових відносин».[6] Тому що 
обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю,  режим доступу  та умови припинення доступу  до неї здійснюється у відповідності 
з рішенням власника про порядок забезпечення  захисту комерційної таємниці, яке затверджується  власником або уповноваженим ним 
органом. Саме власнику підприємства вирішувати скільки необхідно часу для збереження важливої інформації від конкурентів. Наприклад, 
підприємцю, якій має право інтелектуальної власності на певну технологію виробництва, важливо, щоб на ринку таке виробництво було 
тільки у нього,  доки  йому не «повернуться»  ті гроші, які він вклав у свій бізнес.  

Не можемо погодитись з нормою проекту Закону «Про комерційну таємницю»  щодо обов’язку сторін «не використовувати 
інформацію, яка  складає комерційну таємницю, в особистих інтересах  або в інтересах  третіх осіб під час доступу до комерційної таємниці 
та протягом двох років з моменту  припинення доступу до неї». Саме в цьому проекті закону, в статті 9 «Забезпечення захисту 
комерційної таємниці» визначається, що: «порядок захисту комерційної таємниці визначається її власником і має передбачати порядок 
прийняття зобов’язань для сторін щодо збереження комерційної таємниці при здійсненні  цивільно-правових, трудових та інших 
правовідносин».[7 ]  Отже, саме власнику підприємства вирішувати, скільки буде діяти обмеження щодо нерозголошення  комерційної 
таємниці після припинення дії трудового договору з працівником на даному підприємстві, і не треба встановлювати в законі будь – які 
часові періоди дії цього обмеження. 

Роботодавцю необхідно пам’ятати, що перш ніж вимагати від працівника дотримання договірних зобов’язань, слід забезпечити 
належне інформування,  ознайомлення працівника з  складовими комерційної таємниці, а також забезпечити режим її охорони. І це 
обов’язково необхідно передбачити в законі «Про комерційну таємницю», саме як обов’язок роботодавця  в повідомленні працівника про 
наявність встановленого режиму комерційної таємниці, про відповідальність  за його порушення,  в ознайомленні з відповідним 
документом, про який ми вже згадували,    в створенні працівнику необхідних умов для виконання умови режиму комерційної таємниці.  

Причому необхідно говорити як про трудовий договір, що укладається  при прийомі на роботу, так і про зміни істотних умов праці 
в порядку, передбаченому абзацом 3 статті 32 КЗпП України.  

Визначившись із періодом дії неконкурентних умов, слід сказати декілька слів щодо термінології «неконкурентні умови трудового 
договору». В деяких наукових статтях зустрічається термін «антиконкурентні умови трудового договору». На наш погляд така дефініція 
вступає в протиріччя з законодавством, а саме з Законом «Про захист економічної конкуренції». В ньому термін «антиконкуренція» 
вживається як  неправомірна дія, отже правопорушення. Мова йде про норми  розділу II «Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів 
господарювання, зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку» та розділу  III «Антиконкурентні дії органів влади, 
органів місцевого самоврядування, органів адміністративно – господарського управління та контролю». Саме в них  передбачена юридична 
відповідальність за вчинення антиконкурентних дій в статтях 6 та 15 відповідно. Якщо вживати   термін «антиконкурентні умови» в 
трудовому договорі, може  бути створена ситуація,  коли  найманий працівник оскаржить дії роботодавця в суді, аргументуючи, що його 
примушували вчиняти антиконкурентні дії тобто ті  дії, які  «можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення 
конкуренції». [8 ]    

На наш погляд термін «неконкурентні умови трудового договору», які  вживають провідні вчені в галузі трудового права   Н. Б. 
Болотіна   і Г. І. Чанишева в підручнику «Трудове право України»  найбільш точно відображає сутність даних  правовідносин. [9, с.169 ]  

Багато роботодавців та працівників прагнуть до зміцнення правової захищеності. Ймовірно, при досягненні підвищеного рівня 
соціально-економічної стабільності в країні  та міцних традицій безперервності трудових відносин, можна буде відійти від практики 
використання даних умов в трудовому договорі. Однак  на сучасному етапі розвитку ці умови можуть захистити підприємця від дій 
конкурентів. 

Підсумовуючи викладено, робимо пропозиції: 
1. Під час укладання трудового договору з найманим працівником  передбачити  пункт  «Захист від конкурентів» в 

письмовій формі трудового договору. 
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2. В новому Кодексі про працю поряд з істотними умовами  трудового договору  передбачити  умову щодо 
нерозголошення  комерційної таємниці.   

3. В проекті Закону «Про комерційну таємницю» не обмежувати дію неконкурентних умов після розірвання трудового 
договору часовими рамками, залишити це на розсуд роботодавця 

4. В проекті  Закону «Про комерційну таємницю» зобов’язати роботодавця: повідомляти  працівника про наявність 
встановленого режиму комерційної таємниці, про відповідальність  за його порушення,   ознайомлювати з переліком відомостей, що 
становлять комерційну таємницю,   створювати працівнику необхідні умови для виконання режиму комерційної таємниці.  

5. Використовувати термін  «неконкурентні умови трудового договору». Не використовувати термін  «антиконкурнетні 
умови трудового договору», яка вступає в протиріччя з Законом «Про захист економічної конкуренції» 

Всі вищенаведені аргументи свідчать про необхідність додаткового врегулювання в рамках норм українського законодавства  
положень про захист від дій  конкурентів за допомогою трудового договору. 

 
РЕЗЮМЕ 
Дану статтю присвячено актуальним питанням захисту підприємства від конкурентних дій за допомогою трудового договору. 
Проаналізовано  і порівняно деякі положення конкурентного і трудового законодавства. Запропоновані пропозиції щодо вдосконалення 
правового регулювання даних правовідносин. 
РЕЗЮМЕ 
В даной статье рассматриваеться актуальный вопрос защиты предприятия  от конкурентных действий с помощью трудового договора. 
Даётся анализ  и сравнение некоторых положений конкурентного и трудового законодательства.  Обосновывается необходимость  внесения 
некоторых изменений в правовое регулирование для усовершенствования данных правоотношений.   
SUMMARY 
This article is devoted to the aktual questions of enterprise defence  is from competition  actions with a heep of a labour contract. Some positions of 
competition and labour legislation are analysed and compared. It is offered the necesity of adding some changings for perfection of these legal 
relationships. Suggestions are offered in relation  to perfection of adjusting of these legal relationships.  
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СОЦІАЛЬНИХ СТРАХОВИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ 

А. В. Гончаров, викладач кафедри теорії та історії держави та права Донецький юридичний інститут ЛДУВС ⋅ 
 
В нашої країні сформована система органів державного управління соціальним захистом, яка направлена на розвиток 

демократичної, соціальної та правової держави. Основною метою органів державного управління є реалізація нормативних актів у сфері 
соціального захисту населення. 

В умовах реформування законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування змінюється правовий статус 
суб’єктів соціального страхування. Одним із таких суб’єктів є соціальні страхові фонди.   

  Основною метою цієї роботи є дослідження адміністративно-правового статусу соціальних страхових фондів  в Україні.  
Слід зазначити, що по дослідженню правового статусу соціальних страхових фондів активно працюють такі вчені-дослідники і 

практики, як І. М. Сирота, Б. І. Сташків, Н. Б. Болотіна, М. Д. Бойко, І. С. Ярошенко, Н. О. Зезека та ін. Вони висвітлюють проблемні 
моменти державного впливу на соціальну сферу, досліджують статус органів, що управляють цією сферою. Але дослідженню 
адміністративно-правового статусу соціальних страхових фондів  в Україні у юридичній літературі приділяється недостатня увага. 

На сьогодні створено та успішно функціонують такі соціальні страхові фонди: Пенсійний фонд України; Фонд соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України; Фонд загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття і Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 

Правовий статус соціальних страхових фондів визначається Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне 
страхування, а також законами про окремі види соціального страхування. 

Особливостями правового статусу соціальних страхових фондів є цільовий характер діяльності цих суб’єктів, їх позабюджетність, 
некомерційність та самоврядність. 

Для соціальних страхових фондів також належать недержавні пенсійні фонди, яки функціонують та проводять діяльність з метою 
накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активам, а також здійснює 
пенсійні виплати учасниками фонду у визначеному законом порядку [1, с. 70–71].  

Для здійснення управління фінансами пенсійного забезпечення створено Пенсійний фонд України, який є центральним органам 
виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України. Він діє згідно з Положенням «Про Пенсійний фонд України» від 24 жовтня 
2007 року [2]. 

 Основними завданнями Пенсійного фонду України є: 
– участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування; 
– керівництво та управління солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; 

                                                 
© Гончаров А.В., 2010 
1. Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / За ред. П. Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2007. – 224 с.  
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України» від 24 жовтня 2007 року № 1261 // 
Офіційний вісник України. – 2007. – № 81. – Ст. 3025.  
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– забезпечення збирання та акумулювання внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, ведення їх обліку; 
– призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та підготовка документів для 

їх виплати; 
– забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання, інших виплат, які згідно із 

законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України та інших джерел, визначених законодавством; 
– ефективне та цільове використання коштів, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за 

витрачанням коштів. 
Його діяльність спрямовується та координується Міністерством праці та соціальної політики України шляхом: 
– формування державної політики у відповідній сфері та здійснення контролю за її реалізацією Фондом; 
– внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених Фондом проектів нормативно-правових актів та погодження 

проектів нормативно-правових актів Фонду; 
– визначення порядку обміну інформацією між Міністерством праці та соціальної політики України і Фондом; 
– затвердження структури центрального апарату Фонду; 
– внесення пропозицій Прем’єр-міністрові України щодо призначення на посади та звільнення з посад Президентом України 

керівників Фонду; 
– установлення порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів Фонду [1]. 
До 1 січня 2004 року в Україні діяла повністю державна система пенсійного забезпечення, яка у своїй основі мала базовий Закон 

України «Про пенсійне забезпечення», ухвалений Верховною Радою України 5 листопада 1991 року [2]. Водночас, крім цього Закону, пенсії 
призначалися також на підставі інших 19 законів, які передбачали особливості та пільгові умови призначення пенсій окремим 
категоріям населення (військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державним 
службовцям, народним депутатам України, помічникам народних депутатів, суддям, прокурорам, науково-педагогічним 
працівникам та деяким іншим категоріям осіб). 

Серед недоліків чинної раніше пенсійної системи фахівці називали невиправдану значну диференціацію (пільговість), 
яка виявлялася в особливих умовах пенсійного забезпечення для значної кількості категорії населення. Ці умови стосувалися 
зниження пенсійного віку, зменшення тривалості трудового стажу, підвищення граничного розміру пенсій. Такі пільгові 
умови призвели до того, що розміри призначених пенсій були у 10–15 разів вищі за ті, що призначалися за основним законом. Таким 
чином порушувався принцип соціальної справедливості.    

Відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058–IV і «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 року № 1057–IV система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох 
рівнів. 

Перший рівень – солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах 
солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в 
порядку, передбачених законом. Тобто передбачає призначення пенсій залежно від страхового стажу і розміру заробітної плати, із якої 
сплачені внески до Пенсійного фонду України, обліковані в базі даних персоніфікованого обліку.  

Другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах 
накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування 
довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом. 

Накопичувальний фонд – цільовий позабюджетний фонд, який акумулює страхові внески застрахованих осіб, що знаходяться на 
накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою тримання доходу в інтересах застрахованих осіб [3, с. 113].  

Пенсійні кошти, акумульовані в Накопичувальному фонді, належать кожній застрахованій особі в тій сумі, що облікована на її 
накопичувальному пенсійному рахунку.   

Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, 
роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в 
порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення. 

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування. 

Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення. 
Для окремих категорій громадян законами України можуть встановлюватися умови, норми і порядок їх пенсійного забезпечення, 

відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування і недержавного пенсійного забезпечення. 
Урядом здійснюються заходи для розвитку недержавного пенсійного забезпечення, що є важливим чинником покращення 

пенсійного забезпечення громадян та прискорення соціально-економічного розвитку держави. 
Система недержавного пенсійного забезпечення – це складова система накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується 

на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з 
метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування пенсійних виплат. 

Згідно зі статтею 6 Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення» встановлюються такі види недержавних пенсійних фондів: 
відкриті пенсійні фонди, корпоративні пенсійні фонди та професійні пенсійні фонди.   

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється: 
– пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких 

фондів; 
– страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності 

або смерті учасника фонду; 
– банківськими установами шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків [4, с. 101].    
Спираючись на діячі в Україні фінансові інститути, а також відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» для подальшого підвищення ефективності функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення необхідно: 
– вдосконалювати законодавство з недержавного пенсійного забезпечення; 
– забезпечити чітку координацію діяльності основних державних регуляторів недержавного пенсійного забезпечення; 
– запровадити систему автоматизованого моніторингу та звітування суб’єктів, що надають послуги в сфері недержавного 

пенсійного забезпечення; 
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– налагодити ефективну систему обміну інформацією між органами, що здійснюють нагляд та контроль в системі недержавного 
пенсійного забезпечення; 

– розробити надійні фінансові інструменти, у тому числі довгострокові фінансові інструменти та захищені від інфляції; 
– проводити постійну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців та населення для відновлення довіри до фінансових 

установ, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення. 
Україна усе більш упевнено стає на шлях інтеграції до європейських соціальних й державних інституцій. Для практичного 

здійснення цієї інтеграції необхідно, перш за все виконати ті умови, які вимагають ці інституції до України. Серед головних умов слід 
виділити необхідність приведення вітчизняного законодавства у відповідність до європейського, а також, і це головне – практичне 
виконання вимог цього законодавства. 

На теперішній час багатьох людей турбує стан вітчизняної пенсійної системи. За останні три роки пенсії в Україні виросли на 
140%. Цей ріст був не помітне, доки активно зростала економіка. На теперішній час Пенсійний фонд несе велике навантаження. Розходи на 
нього цього року виростуть із 15% до 16,5% ВВП, що є одним з найвищих показників у світі. При цьому власні находження Пенсійного 
фонду від роботодавців забезпечують лише 11%, а дефіцит складає 5,5% ВВП (приблизно 15 млрд. грн.) і повинен профінансуватися з 
державного бюджету.  

З огляду на той факт, що в країні зростає безробіття, а відтак – знижується й відрахування працюючих громадян у Пенсійний фонд, 
дефіцит може зрости [1, с. 319].   

Отже, необхідні цілеспрямовані послідовні зусилля центральних та регіональних органів та структур влади, які спираються на 
визначену систему правового і соціального захисту населення, в тому числі пенсіонерів. Таким чином ця проблема повинна вирішуватися 
на законодавчому рівні із залученням різних державних органів. 

Закон України «Про загальнообов’язкове держане соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 року [2] визначає правову основу, економічний механізм та 
організаційну структуру загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві.  

Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання – самостійний вид 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюються соціальний захист, охорона життя та 
здоров’я громадян у процесі трудової діяльності.  

 Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального 
захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок 
грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом,  громадянами, а також 
бюджетних та інших джерел, передбачених законом.  

Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків, який є некомерційною 
самоврядною організацією, що діє на підставі статуту, який затверджується її правлінням. 

Завданнями страхування від нещасного випадку є: 
– проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання 

нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним 
умовами праці; 

– відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань; 
– відшкодування шкоди, пов’язаної з втратою застрахованими особами заробітної плати або відповідної її частини під час 

виконання трудових обов’язків, надання їм соціальних послуг у зв’язку з ушкодженням здоров’я, а також у разі їх смерті здійснення 
страхових виплат непрацездатним членам їх сімей. 

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відповідно до Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року [3] створюється для управління 
страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, виплати 
забезпечення та надання соціальних послуг, здійснення інших функцій згідно із Законом і статутом Фонду. Фонд є цільовим 
централізованим страховим фондом, некомерційною самоврядною організацією. 

Згідно з законом соціальне страхування на випадок безробіття – система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне 
забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

Страхування на випадок безробіття здійснюється за принципами: надання державних гарантій реалізації застрахованими особами 
своїх прав; обов’язковості страхування на випадок безробіття всіх працюючих на умовах трудового договору (контракту) та на інших 
підставах, передбачених законодавством про працю; цільового використання коштів страхування на випадок безробіття; солідарності та 
субсидування; паритетності в управлінні страхуванням на випадок безробіття держави, представників застрахованих осіб та роботодавців 
та інше. 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 року [4] відповідно до Основ законодавства України про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування визначає правові, організаційні та фінансові основи загальнообов’язкового державного соціального 
страхування громадян на випадок тимчасової втрати працездатності, у зв’язку з вагітністю та пологами, у разі смерті, а також надання 
послуг із санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованим особам та членам їх сімей. 

 Матеріальне забезпечення та соціальні послуги, що надаються за цим Законом, є окремим видом загальнообов’язкового 
державного соціального страхування громадян, що здійснюється Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 

Отже, соціальні страхові фонди – це юридичні особи, які мають ознаки як юридичних осіб приватного права, так і юридичних осіб 
публічного права. Особливостями правового статусу соціальних страхових фондів як юридичних осіб є цільовий характер їхньої діяльності, 
некомерційність, самоврядність та позабюджетність. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті проведене дослідження адміністративно-правового статусу соціальних страхових фондів в Україні з розглядом відповідних 
повноважень зазначених органів. 
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РЕЗЮМЕ 
В статье проведено исследование административно-правового статуса социальных страховых фондов в Украине с рассмотрением 
соответствующих полномочий отмеченных органов. 
SUMMARY 
In article research of administratively-legal status social insurance funds is carried out Ukraine with consideration of corresponding powers of noted 
bodies. 
 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ 
 

Кирпичов О. А., старший викладач кафедри цивільного та державного права Бердянського університету менеджменту і бізнесу ⋅ 
 

Міжнародні стандарти прав та свобод людини встановлюються міжнародним співтовариством в межах міжнародних організацій 
для їхнього забезпечення та захисту як на міжнародному рівні, так і в межах окремих держав. 

У сучасному світі дотримання та захист прав людини є досить актуальним питанням, з огляду на те що існує багато держав в яких 
відбувається порушення основних прав та свобод людини. З одного боку більшість держав закріплюють в своїх конституціях та законах 
певний перелік прав та свобод людини, але на практиці часто відбувається так, що знаходяться такі держави які вважають права людини 
чимось декларативним і необов’язковим для виконання або забезпечують дотримання прав вибірково, ігноруючи ті які є «незручними» для 
того або іншого правлячого режиму. 

Метою цієї статті є визначення та аналіз міжнародних стандартів прав та свобод людини, а також визначення та характеристика 
механізму забезпечення та захисту прав та свобод людини у сучасному міжнародному праві. 

Як правило міжнародні стандарти прав та свобод людини закріплюються в міжнародних угодах, конвенціях або пактах, які 
базуються на всесвітньому досвіді та втілюють сучасні потреби і тенденції соціального прогресу. Основними міжнародними конвенціями, 
які містять міжнародні стандарти прав та свобод людини є наступні: Загальна Декларація прав людини 1948 р., Пакт про громадянські та 
політичні права 1966 р., Пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 р., Хартія економічних прав та обов’язків держав 1974 р., 
Конвенція про захист прав людини та основних свобод 1950 р., Європейська соціальна хартія 1961 р. 

Міжнародні стандарти прав та свобод людини виконують певні функції, а саме: визначають перелік прав та свобод, які відносяться 
до категорії основних та обов’язкових для всіх держав-учасниць відповідних міжнародних угод або конвенцій; формулюють головні риси 
змісту прав та свобод, які повинні втілюватись у відповідних конституційних та інших нормативних положеннях окремих держав; 
встановлюють зобов’язання держав щодо визнання та забезпечення проголошених прав та свобод, а також встановлення на міжнародному 
рівні гарантій, необхідних для реалізації і захисту прав та свобод; фіксують умови щодо застосування прав та свобод людини, одночасно із 
законними обмеженнями цих прав та свобод [1, с. 358-359]. 

Формування та нормативне закріплення міжнародних стандартів прав та свобод людини відбувалося поступово спочатку на рівні 
ООН, а потім на регіональному рівні – в межах регіональних міжнародних організацій. 

Ще в Статуті ООН 1945 року було зазначено що Організація Об’єднаних Націй сприяє всебічній повазі та дотриманню прав 
людини та основних свобод для всіх. Таким чином, Статут ООН покладає на держави зобов’язання не тільки поважати, але й 
дотримуватися прав та свобод людини. 

Першим комплексним документом, який на міжнародному рівні закріпив основні права та свободи людини стала Загальна 
Декларація прав людини 1948 року, яка хоча і має рекомендаційний характер, визначила основні стандарти для держав в гуманітарній 
сфері. Більшість демократичних держав імплементували основні положення Загальної Декларації прав людини до свого національного 
законодавства. В Декларації проголошено, що всі народи і всі держави повинні сприяти поважанню та забезпеченню прав і свобод людини, 
шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів. 

Основними стандартами прав і свобод людини, які закріплені в Загальній Декларації прав людини є наступні: всі люди 
народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах; кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність; 
ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані; ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що 
принижує його гідність, поводження і покарання; кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб’єктност; всі 
люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом; кожна людина має право на ефективне 
поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом; ніхто 
не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання; кожна людина, для визначення її прав і обов’язків і для встановлення 
обгрунтованості пред’явленого їй кримінального обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута 
прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом; кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, 
має право вважатися невинною доти, поки її винність не буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду; 
ніхто не може бути засуджений за злочин на підставі вчинення будь-якого діяння або за бездіяльність, які під час їх вчинення не становили 
злочину за національними законами або за міжнародним правом; ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і 
сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію; кожна 
людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави; кожна людина має право шукати 
притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком; кожна людина має право на громадянство; чоловіки і жінки, 
які досягли повноліття, мають право без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності або релігії одружуватися і засновувати сім’ю; 
кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і разом з іншими; кожна людина має право на свободу думки, совісті і 
релігії; кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; кожна людина має право на свободу мирних зборів і 
асоціацій; кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників; кожна 
людина має право рівного доступу до державної служби в своїй країні; кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне 
забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і 
культурній галузях; кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від 
безробіття; кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на рівну оплату за рівну працю; кожна людина має право на відпочинок і 
дозвілля; кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне 
обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї, і право на забезпечення в разі безробіття, 
хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини; кожна людина 
має право на освіту; кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті суспільства, втішатися мистецтвом, брати участь у 
науковому прогресі і користуватися його благами. 

Загальна Декларація прав людини закріплює також положення про те що кожна людина має обов’язки перед суспільством, і вказує 
що при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою 
забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і 
загального добробуту в демократичному суспільстві. 

Подальший розвиток стандартів прав та свобод на міжнародному рівні відбувся з прийняттям у 1966 році двох пактів, а саме: Пакту 
про громадянські та політичні права та Пакту про економічні, соціальні та культурні права. Ці обидва пакти характеризуються 
закріпленням зв’язку між правовим статусом особи та правом народів на самовизначення, в силу якого вони вільно встановлюють свій 
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політичний статус та вільно забезпечують свій економічний, соціальний та культурний розвиток. У той же час вказані пакти мають певні 
розбіжності щодо механізмів реалізації проголошених прав, так відповідно до Пакту про громадянські та політичні права кожна держава 
зобов’язується «поважати та забезпечувати права» закріплені в цьому пакті, а відповідно до Пакту про економічні, соціальні та культурні 
права кожна держава зобов’язується «прийняти у максимальних межах наявних ресурсів заходи для того, щоб поступово забезпечити повне 
здійснення прав» які містяться у відповідному пакті. 

Розбіжності у реалізації прав та свобод людини, які закріплені у Пакті про громадянські та політичні права та у Пакті про 
економічні, соціальні та культурні права пов’язані з тим, що забезпечення громадянських та політичних прав з боку держави не потребує 
значного фінансування, а що стосується забезпечення економічних, соціальних та культурних права, то все залежить від фінансово-
економічних, соціальних та культурних можливостей кожної окремої держави. Таким чином, навіть при наявності бажання, держави з 
різним рівнем соціально-економічного та культурного розвитку не можуть на рівних забезпечити у повному обсязі найвищі стандарти у 
сфері економічних, соціальних та культурних прав людини. 

Пакт про громадянські та політичні права містить такі стандарти прав і свобод людини: право на життя є невід’ємним правом 
кожної людини (це право охороняється законом; ніхто не може бути свавільно позбавлений життя; кожен, кого засуджено до смертної кари, 
має право просити про помилування чи про пом’якшення вироку; смертний вирок не виноситься за злочини, вчинені особами, молодшими 
за вісімнадцять років, і не виконується щодо вагітних жінок); нікого не може бути піддано катуванню чи жорстокому, нелюдському або 
принижуючому гідність поводженню чи покаранню (зокрема, жодну особу не може бути без її вільної згоди піддано медичним чи 
науковим дослідам); нікого не можуть держати в рабстві (рабство і работоргівля забороняються в усіх їх видах; нікого не можуть держати в 
підневільному стані); нікого не можуть приневолювати до примусової чи обов’язкової праці; кожна людина має право на свободу та 
особисту недоторканність (нікого не може бути піддано свавільному арешту чи триманню під вартою; нікого не може бути позбавлено волі 
інакше, як на підставах і відповідно до такої процедури, які встановлено законом; кожному заарештованому повідомляються при арешті 
причини його арешту і в терміновому порядку повідомляється будь-яке пред’явлене йому обвинувачення); всі особи, позбавлені волі, 
мають право на гуманне поводження і поважання гідності, властивої людській особі; ніхто не може бути позбавлений волі на тій лише 
підставі, що він не в змозі виконати якесь договірне зобов’язання; кожному, хто законно перебуває на території будь-якої держави, 
належить, у межах цієї території, право на вільне пересування і свобода вибору місця проживання; кожна людина має право покидати будь-
яку країну, включаючи свою власну; іноземець, що законно перебуває на території будь-якої держави-учасниці Пакту про громадянські та 
політичні права, може бути висланий тільки на виконання рішення, винесеного відповідно до закону; всі особи є рівними перед судами і 
трибуналами (кожен має право при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, пред’явленого йому, або при визначенні його права 
та обов’язків у будь-якому цивільному процесі на справедливий і публічний розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім 
судом, створеним на підставі закону); кожен обвинувачений в кримінальному злочині має право вважатися невинним, поки винність його 
не буде доведена згідно з законом; ніхто не повинен бути вдруге засуджений чи покараний за злочин, за який він уже був остаточно 
засуджений або виправданий відповідно до закону і кримінально-процесуального права кожної країни; ніхто не може бути визнаний 
винним у вчиненні будь-якого кримінального злочину внаслідок якоїсь дії чи упущення, що, згідно з діючим на момент його вчинення 
внутрішньодержавним законодавством або міжнародним правом, не були кримінальним злочином; кожна людина, де б вона не перебувала, 
має право на визнання її правосуб’єктності; ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте і сімейне 
життя, свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його життя або таємницю його кореспонденції чи незаконних посягань на 
його честь і репутацію; кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії (це право включає свободу мати чи приймати релігію 
або переконання на свій вибір і свободу сповідувати свою релігію та переконання як одноосібно, так і спільно з іншими, публічно чи 
приватно, у відправленні культу, виконанні релігійних і ритуальних обрядів та вчень); кожна людина має право на безперешкодне 
дотримання і вільне вираження своїх поглядів; кожна людина має право на мирні збори, право на свободу асоціації з іншими, включаючи 
право створювати профспілки і вступати до них для захисту своїх інтересів; сім’я є природним і основним осередком суспільства і має 
право на захист з боку суспільства і держави; за чоловіками і жінками, які досягли шлюбного віку, визнається право на одруження і право 
заснувати сім’ю; жоден шлюб не може бути укладений без вільної і цілковитої згоди тих, що одружуються; кожна дитина без будь-якої 
дискримінації має право на такі заходи захисту, які є необхідними в її становищі, як малолітньої, з боку її сім’ї, суспільства і держави; 
кожна дитина повинна бути зареєстрована негайно після її народження і повинна мати ім’я; кожна дитина має право на набуття 
громадянства; кожен громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації і без необгрунтованих обмежень право і можливість брати 
участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників, голосувати і бути обраним на 
справжніх періодичних виборах, допускатися в своїй країні на загальних умовах рівності до державної служби; всі люди є рівними перед 
законом і мають право без будь-якої дискримінації на рівний захист закону. 

Окрім того у Пакті про громадянські та політичні права на кожну державу, яка бере участь у цьому Пакті, покладено зобов’язання 
поважати і забезпечувати відповідні права всім особам, які перебувають у межах її території та під її юрисдикцією, без будь-якої різниці 
щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового 
стану, народження чи іншої обставини, а також забезпечити всякій особі, права і свободи якої порушено, ефективний засіб правового 
захисту, навіть коли це порушення було вчинене особами, що діяли як офіційні особи. 

У Пакті про економічні, соціальні і культурні права закріплені наступні стандарти прав і свобод людини: право на працю, що 
включає право кожної людини дістати можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вона вільно 
погоджується; право кожного на справедливі і сприятливі умови праці (зокрема: право на винагороду, справедливу зарплату, умови роботи, 
що відповідають вимогам безпеки та гігієни, право на відпочинок, дозвілля і розумне обмеження робочого часу та оплачувану періодичну 
відпустку тощо); право кожної людини створювати для здійснення і захисту своїх економічних та соціальних інтересів професійні спілки і 
вступати до них на свій вибір; право професійних спілок утворювати національні федерації чи конфедерації; право професійних спілок 
функціонувати безперешкодно без будь-яких обмежень, крім тих, які передбачаються законом; право на страйки при умові його здійснення 
відповідно до законів кожної країни; право кожної людини на соціальне забезпечення, включаючи соціальне страхування; сім’ї, яка є 
природним і основним осередком суспільства, повинні надаватися по можливості якнайширша охорона і допомога; особлива охорона 
повинна надаватися матерям протягом розумного періоду до і після пологів (протягом цього періоду працюючим матерям повинна 
надаватись оплачувана відпустка або відпустка з достатньою допомогою по соціальному забезпеченню); особливих заходів охорони і 
допомоги має вживатися щодо всіх дітей і підлітків без будь-якої дискримінації за ознакою сімейного походження чи за іншою ознакою 
(дітей і підлітків має бути захищено від економічної і соціальної експлуатації); право кожного на достатній життєвий рівень для нього і 
його сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг і житло, і на неухильне поліпшення умов життя; право кожної людини на свободу від 
голоду (для реалізації цього права держави повинні вживати відповідні заходи); право кожної людини на найвищий досяжний рівень 
фізичного і психічного здоров’я; право кожної людини на освіту (при цьому початкова освіта повинна бути обов’язкова і безплатна для 
всіх, середня освіта в її різних формах, включаючи професійно-технічну середню освіту, повинна бути відкрита і зроблена доступною для 
всіх, вища освіта повинна бути зроблена однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного); право кожної людини на участь у 
культурному житті, на користування результатами наукового прогресу та їх практичне застосування, на користування захистом моральних і 
матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з будь-якими науковими, літературними чи художніми працями, автором яких вона є. 

Держави, які беруть участь у Пакті про економічні, соціальні і культурні права, зобов’язуються забезпечити рівне для чоловіків і 
жінок право користування всіма економічними, соціальними і культурними правами, передбаченими в цьому Пакті; при цьому держави-
учасниці цього Пакту можуть встановлювати тільки такі обмеження цих прав, які визначаються законом, і лише остільки, оскільки це є 
сумісним з природою зазначених прав, і виключно з метою сприяти загальному добробуту в демократичному суспільстві. 

Певним доповненням та подальшим розвитком основних положень Пакту про економічні, соціальні і культурні права є Хартія 
економічних прав та обов’язків держав 1974 року. Ця Хартія, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН, закріплює основи міжнародних 
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економічних відносин держав, а також економічні права та обов’язки держав. Досить важливим є положення, закріплене у ст. 7 Хартії 
економічних прав та обов’язків держав, про те що кожна держава несе основну відповідальність щодо сприяння економічному, соціальному 
та культурному розвитку свого народу. Окрім того, згідно зі ст. 9 Хартії, на всі держави покладено обов’язок співробітничати у 
економічній, соціальній, культурній, науковій та технічній галузях з метою сприяння економічному та соціальному прогресу всіх країн 
світу. 

Слід відзначити, що в міжнародному гуманітарному праві відкидеється поділ прав та свобод за ступінню їх значущості для 
людини. Так, у Віденській декларації Всесвітньої конференції з прав людини 1993 року відзначається, що всі права людини є 
універсальними, неподільними, взаємноповязаними та взаємозалежними. Тому міжнародне співтовариство повинно ставитися до прав 
людини глобально, на справедливій та рівній підставі, з однаковим підходом та увагою. 

Ще до прийняття Пакту про громадянські та політичні права та Пакту про економічні, соціальні та культурні права комплексне 
закріплення міжнародних стандартів прав та свобод людини відбулося на регіональному рівні в межах Європейського континенту. 
Підтвердженням чого є такий документ як Конвенція про захист прав людини та основних свобод, яку було прийнято у 1950 році Радою 
Європи. 

Конвенція про захист прав людини та основних свобод 1950 р. містить такі права і свободи як: право на життя, право на свободу та 
особисту недоторканність, право на справедливий судовий розгляд, право на повагу до приватного і сімейного життя, свобода думки, 
совісті і віросповідання, свобода вираження поглядів, свобода зібрань та об’єднання, право на шлюб, право на ефективний засіб правого 
захисту, захист права власності, право на освіту, право на вільні вибори, свобода пересування, право на оскарження у кримінальних 
справах, право не бути притягненим до суду або покараним двічі, рівноправність кожного з подружжя. Окрім того, в Конвенції про захист 
прав людини та основних свобод міститься зобов’язання поважати права людини, заборона катування, заборона рабства та примусової 
праці, заборона дискримінації, заборона зловживання правами, обмеження щодо політичної діяльності іноземців, обмеження у застосуванні 
обмежень на права, заборона ув’язнення за борг, заборона вислання громадян, заборона колективного вислання іноземців, скасування 
смертної кари. 

Досить важливим положенням Конвенції про захист прав людини та основних свобод є створення Європейського суду з прав 
людини. Юрисдикція Європейського суду з прав людини поширюється на всі питання, які стосуються тлумачення та застосування 
Конвенції і протоколів до неї і які передаються йому на розгляд. 

Специфікою Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод є те, що її власний текст органічно поєднується з 
текстами протоколів до неї, які були прийняті у різний час (зараз їх одинадцять). Ці протоколи у своїй більшості є самостійними 
юридичними документами, які публікуються у вигляді доповнень та конвенцій, але їх положення розглядаються як додаткові статті 
Конвенції. За своїм змістом Конвенція та Протоколи до неї являють собою цілісний нормативний комплекс. 

З метою розвитку прав та свобод у соціальній сфері, які були закріплені в Конвенції про захист прав людини та основних свобод, 
Рада Європи у 1961 році прийняла Європейську соціальну хартію, яка була переглянута та доповнена у 1996 році. 

Особливістю Європейської соціальної хартії є те, що значна кількість її статей та пунктів має декларативний характер, до 
здійснення яких держави лише мають прагнути. Так, із тридцяти однієї статті ІІ частини Хартії держави можуть обрати для себе у якості 
обов’язкових не менше шістнадцяти статей. Окрім того, держави можуть самі обрати лише шість із дев’яти статей ІІ частини Хартії, які 
будуть для них обов’язковими (ст. 1 – право на працю, ст. 5 – право на створення організацій, ст. 6 – право на укладання колективних 
договорів, ст. 7 – право дітей та підлітків на захист, ст. 12 – право на соціальне забезпечення, ст. 13 – право на соціальну та медичну 
допомогу, ст. 16 – право дітей та підлітків на соціальний, правовий та економічний захист, ст. 19 – право трудящих-мігрантів і членів їхніх 
сімей на захист і допомогу, ст. 20 – право на рівні можливості та рівне ставлення при вирішенні питань щодо працевлаштування та професії 
без дискримінації за ознакою статі). Таким чином, держави можуть на свій розсуд обрати для себе той перелік прав та свобод у соціальній 
сфері, який отримає правову та фінансову підтримку з боку відповідної країни. Це є досить гнучким підходом з огляду на різні фінансово-
економічні, соціальні та політичні можливості окремих держав. 

Окрім таких комплексних документів як Загальна Декларація прав людини, Пакт про громадянські та політичні права, Пакт про 
економічні, соціальні та культурні права, Конвенція про захист прав людини та основних свобод, на міжнародному рівні було прийнято 
значну кількість конвенцій, які присвячені окремим категоріям прав людини. Особа увага приділяється правам найменш захищених 
категорій населення, перш за все, правам жінки та дитини. Значна кількість конвенцій спрямована на припинення злочинів проти прав 
людини – це конвенції про заборону геноциду та апартеїду, про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, про заборону рабства і таке 
інше. 

Найбільш важливим у захисті та дотриманні міжнародних стандартів прав та свобод людини є наявність та дієвість міжнародних 
механізмів їх забезпечення. У тих випадках, коли державний механізм не здатен забезпечити реалізацію прав та свобод людини, 
міжнародне право передбачає можливість застосування міжнародних механізмів з метою забезпечення та захисту прав та свобод людини. 

Комплексну систему забезпечення та захисту прав та свобод людини передбачають відповідні міжнародні пакти, угоди та 
конвенції, які приймаються як на рівні ООН, так і на рівні регіональних міжнародних організацій. Так, значна кількість конвенцій з прав 
людини укладено не тільки на універсальному рівні в межах ООН але й на регіональному рівні в межах таких організацій як Рада Європи, 
Організація з безпеки та співробітництва в Європі, Європейський Союз, Організація американських держав, Африканський Союз. 

Відповідно до положень міжнародних договорів склалася певна система міждержавних органів, які наділені функціями 
міжнародного контролю за діяльністю держав у сфері забезпечення прав людини. 

Так, в межах ООН функціями міжнародного контролю за дотриманням прав людини наділені Генеральна Асамблея ООН, 
Економічна та Соціальна Рада ООН, Секретаріат ООН та інші органи та організації ООН. Економічна та Соціальна Рада ООН наділена 
правом надавати державам рекомендації з дотримання прав людини. Під керівництвом Економічної та Соціальної Ради ООН діє Комісія з 
прав людини, яка розглядає будь-які гуманітарні питання та надає Економічній та Соціальній Раді відповідні доповіді і пропозиції. 
Допоміжним органом Комісії з прав людини є Підкомісія з попередження дискримінації та захисту меншостей. У складі Секретаріату ООН 
діє Центр з прав людини, а за рішенням Генеральної Асамблеї ООН створена посада Верховного комісара ООН з прав людини [2, с. 37]. 

Окрім того, створення спеціальних органів з прав людини передбачено окремими конвенціями. Так, Комітет з прав людини 
створено на підставі Пакту про громадянські та політичні права, Комітет з прав дитини – на підставі Конвенції з прав дитини, Комітет з 
ліквідації расової дискримінації – на підставі Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Комітет проти тортур – на підставі 
Конвенції проти тортур та інших жорстоких, нелюдських або тих що принижують гідність видів поводження та покарання. І хоча Пактом 
про економічні, соціальні та культурні права не було створено спеціального органу але за рішенням Економічної та Соціальної Ради ООН у 
1985 році було створено Комітет з економічних, соціальних та культурних прав. 

Держави, які приймають участь у різноманітних пактах та конвенціях з прав людини, взяли на себе зобов’язання на регулярній 
основі надавати у відповідні комітети, які контролюють дотримання прав людини, доповіді про стан в галузі прав людини та про 
застосовані заходи з метою сприяння прогресу в реалізації прав людини. 

У свою чергу відповідні комітети вивчають доповіді, надані державами, обговорюють їх на своїх засіданнях та надсилають 
державам свої зауваження щодо дотримання прав людини. Комітети, які контролюють дотримання прав людини, також можуть отримувати 
та розглядати повідомлення держав, які інформують про невиконання якоюсь державою своїх зобов’язань щодо відповідного пакту або 
конвенції, та після вивчення відповідного питання робити рекомендації. 

Особливістю міжнародних пактів та конвенцій з прав людини є то, що вони, з одного боку, фіксують зобов’язання держав щодо 
застосування національних засобів захисту прав людини, а з іншого – застосовують та прямо регламентують міжнародні засоби захисту цих 
прав. 
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Як на універсальному рівні, так і на регіональному застосовуються три основні засоби контролю за дотриманням прав людини, а 
саме: по-перше, розгляд періодичних доповідей держав; по-друге, процедури розгляду спорів про тлумачення та здійснення конкретних 
угод; по-третє, розгляд індивідуальних петицій. 

Найбільш розвинутою системою контролю за дотриманням прав людини є система Ради Європи, основу діяльності якої складають 
Європейська комісія з прав людини та Європейський суд з прав людини [3, с. 485]. 

Першою інстанцією в межах Ради Європи виступає Європейська комісія з прав людини, в яку може звернутися відносно 
порушення прав людини як держава-учасниця Ради Європи, так і фізична особа. Європейська комісія з прав людини приймає до розгляду 
індивідуальні петиції за умови вичерпання місцевих (внутрішньодержавних) засобів правого захисту. 

Європейська комісія з прав людини, будь-яка зацікавлена держава, а також індивід, який подав петицію, після надання доповіді 
Комітету міністрів Ради Європи, може представити справу на розгляд Європейського суду з прав людини. Розгляд питань забезпечення 
виконання рішень з прав людини віднесено до компетенції Комітету міністрів Ради Європи. 

Але міжнародні засоби контролю за дотриманням прав людини неможна розглядати як касаційну інстанцію по відношенню до 
внутрішньодержавних рішень. Їх завдання в іншому, а саме – на конкретних випадках продемонструвати належне відношення до прав 
людини і тим самим впливати на правотворчу та правозастосовну політику держав. 

Створення та реалізація міжнародних стандартів прав та свобод людини, а також міжнародних механізмів їх забезпечення та 
захисту має особливо важливе значення для міжнародного та регіонального миру і безпеки, для попередження як міжнародних конфліктів, 
так і внутрішніх, для економічного та соціального розвитку держав. 

Дотримання основоположних прав людини та принципів їх забезпечення повинно відбуватися не тільки на міжнародному і 
регіональному рівнях але й на рівні окремих держав. Ніякі правила національного, культурного або регіонального характеру не повинні 
обмежувати загальновизнаних прав та свобод людини. 

З одного боку міжнародні органи та організації мають переважно контрольні повноваження у сфері дотримання прав та свобод 
людини з боку держав, а їх рішення, як правило, мають рекомендаційний характер. З іншого боку держави, як учасниці різноманітних 
міжнародних угод про права людини, мають певні зобов’язання щодо дотримання, забезпечення та захисту прав людини. Таким чином, 
дієвість механізму забезпечення та захисту прав людини залежить як від міжнародних інституцій, так і від окремих держав, які є 
учасницями відповідних міжнародних організацій та міжнародних договорів. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті аналізуються міжнародні стандарти прав і свобод людини, визначаються та характеризуються механізми забезпечення та захисту 
прав і свобод людини у сучасному міжнародному праві. 
РЕЗЮМЕ 
В статье анализируются международные стандарты прав и свобод человека, определяются и характеризуются механизмы обеспечения и 
защиты прав и свобод человека в современном международном праве. 
SUMMARY 
In the international standards of person’s rights and freedoms are analysed, mechanism of providing and defence of person’s rights and freedoms in 
modern international law are characterized. 
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Правове забезпечення якості в Україні знаходиться на досить низькому рівні. Треба відмітити, що за наявності чисельних 

досліджень проблеми якості в науці і спеціальній літературі не вироблено єдиного поняття цієї категорії. Сучасний стан правових 
досліджень у цій сфері відзначається накопиченням значного наукового матеріалу, створенням теоретичної концепції права людини на 
особисту безпеку.  

Якість продукції і послуг є одним із важливих чинників успішної діяльності будь-якого підприємства, організації, фірми тощо. 
Нині в усьому світі значно підвищились вимоги споживачів до якості продукції і послуг. Якість продукції і послуг розвивалась в міру того, 
як розвивались і збільшувались потреби і вимоги суспільства і зростали можливості виробництва задовольнити ринок. Підвищення вимог 
до якості продукції супроводжувалось необхідністю постійного вдосконалення виробництва та роботи всього колективу підприємства, без 
чого взагалі неможливо досягти високих економічних показників підприємства і підтримувати їх.  

Науково обґрунтоване забезпечення якості продукції має важливе значення для стандартизації, оскільки дозволяє виявити 
необхідний мінімум показників, яким повинна відповідати промислова продукція і дає можливість визначати ті чинники, які підлягають 
оптимізації. Великою є роль єдиного поняття якості продукції для договірної та судової практики.  

Актуальність дослідження обумовлено тим, що від правильного визначення поняття "якість продукції" залежить формування 
відповідних вимог і правил щодо кількісних і якісних показників, яким має відповідати та чи інша продукція. 

Теоретично-правові питання технічного регулювання продукції досліджували сучасні вчені, зокрема, В. К. Мамутов [1], 
В.Ф.Опришко [2], В.М. Огризков [3], В.С.Бєлих [4], О.В.Звєрєва [5] та ін., однак сьогодні потребує додаткового аналізу історія розвитку 
правового регулювання якості в колишньому СРСР з метою використання накопиченого досвіту у сьогоденні. 

Метою статті є аналіз правового забезпечення якості в колишньому СРСР з метою використання накопиченого досвіту у 
сьогоденні та формулювання поняття «якість продукції». 

Терміном «якість продукції» прийнято позначати сукупність властивостей продукції, що задовольняють певним потребам 
відповідно до її призначення. Узагальнено якість продукції, як правило, розглядалася в радянській юридичній літературі як ступінь 
відповідності її техніко-економічних властивостей тим соціальним вимогам, які закріплюються в юридичних нормах. Отже, у правових 
визначеннях якості продукції за основу беруться техніко-економічні властивості продукції, які забезпечують той чи інший ступінь її 
придатності у використанні за призначенням. 

Аналізуючи розвиток правового регулювання якості і безпечності споживчих товарів у країнах СНД, Л. Е. Чапкевич виділяє 
декілька етапів [6]. На першому етапі поняття «безпечність» не виділялося у самостійну категорію і було тотожним поняттю «якість». Цей 
етап був характерним для радянського періоду і тривав приблизно з 1923 до початку 90-х років. Саме у 1923 р. були встановлені вимоги до 
товарів, шо експортувалися, а Постановою СНК СРСР від 15 вересня 1925 р. була встановлена обов'язковість дотримання стандартів для 
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всіх товарів, шо вироблялися в СРСР. Одним із показників розвитку планової економіки було підвищення якості продукції, а безпечність 
вироблюваної продукції та продукції, шо імпортувалася радянською державою, презюмувалася[7]. Відмінною рисою того часу було 
застосування кримінальної відповідальності за виробництво недоброякісної продукції. 

У СРСР якості продукції приділялася величезна увага. На XXV з'їзді КПРС 10-а п'ятирічка була визначена як п'ятирічка 
ефективності та якості, а завдання підвищення якості продукції, шо випускається, було висунуте як всенародна програма [8]. За оцінкою 
дослідників, у період планової економіки виробництво продукції високої якості було найважливішою складовою роботи із забезпечення 
матеріального і культурного рівня життя народу.  

Вперше законодавче закріплення поняття «безпечність» отримало у Законі України «Про якість та безпечність харчових 
продуктів та продовольчої сировини», від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР, де безпечність було визначено як відсутність токсичної, 
канцерогенної, мутагенної, алергенної або іншої несприятливої для організму людини дії харчових продуктів при їх вживанні у 
загальноприйнятих кількостях, межі яких встановлюються Міністерством охорони здоров'я України. 

Відповідно до ст. 22 Закону України "Про якість та безпечність харчових продуктів і продовольчої сировини" до неякісних 
належать харчові продукти, продовольча сировина й супутні матеріали, якісні показники та споживчі властивості яких не відповідають 
зазначеним у декларації про відповідність (нормативному документі чи нормативно-правовому акті), а також такі, якість яких знизилася 
внаслідок: порушення маркування; пошкодження чи деформування тари й окремих одиниць упаковки (крім бомбажних консервів); 
наявності сторонніх запахів, ознак замокання, що не становлять загрози для споживачів; наявності сторонніх домішок або предметів, що 
можуть бути видалені. 

Отже, показниками якості вважаються: сукупність корисних властивостей продукції та  здатність продукції задовольняти 
особисті і виробничі потреби. 

Практично такі ж ознаки були закладені свого часу в державному стандарті колишнього СРСР: ГОСТ 15467-70. «Качество 
продукции. Термины». Якість продукції в цьому стандарті визначалася як сукупність властивостей продукції, які обумовлюють здатність 
задовольняти відповідно до її призначення потреби людей. 

В Україні створена нова власна законодавча система, яка забезпечує якість продукції в умовах ринкової економіки. До 
найважливіших законодавчих актів України в цій сфері насамперед необхідно віднести Декрет Кабінету Міністрів України "Про державний 
нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення", а також Декрет від 10 травня 1993 р. № 46-93 "Про 
стандартизацію і сертифікацію", Закони України від 11 лютого 1998 р. № 113/98-ВР "Про метрологію та метрологічну діяльність" та від 17 
травня 2001 р. № 2408-Ш "Про стандартизацію". Ці нормативні акти встановлюють правові основи державного нагляду за дотриманням 
стандартів, норм і правил суб'єктами підприємництва та відповідальність за їх порушення; правові та економічні основи систем 
стандартизації і сертифікації, організаційні форми їх функціонування; правові основи забезпечення в Україні єдності вимірювань за 
допомогою засобів вимірювань за зразками державних еталонів одиниць;  правові основи захисту прав споживачів в разі порушення їх 
права на придбання товару (роботи, послуги) належної якості, тощо. 

З правової точки зору якість продукції - це сукупність властивостей, що відображають безпеку, новизну, довговічність, 
надійність, економічність, ергономічність, естетичність, екологічність продукції і т.п., що додають їй здатність задовольняти споживача 
відповідно до її призначення. (ст.1 Декрету КМ України “Про державний нагляд за дотриманням стандартів, норм і правил і 
відповідальності за їхнє порушення ” від 8.04.1993 р.) [9]. Юридичне поняття якості продукції не завжди співпадає з його технічним 
поняттям. Якість як техніко-економічна категорія не залишається незмінною в процесі розвитку виробництва, науки і техніки, воно 
постійно розвивається і удосконалюється. Наприклад, крім традиційних показників, що характеризують надійність і довговічність виробів, 
«все частіше знаходять застосування такі показники, які враховують комплекс гігієнічних, антропометричних і психологічних властивостей 
людини, а також естетичну характеристику продукції» [10]. 

Закон України “Про захист прав споживачів” дає наступне визначення належної якості товару, роботи або послуги: властивість 
продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, та 
умовам договору із споживачем. Отже, правовий аспект поняття якості товару (послуги) полягає у тому, що: якість як сукупність 
властивостей продукції (технічних, експлуатаційних, соціальних і ін.)  сприяє задоволенню споживача відповідно до призначення продукції 
(товару), а вимоги до якості товару (послуги) підлягають обов'язковому виконанню в силу діючого законодавства. 

У відношенні харчових продуктів і продовольчої сировини, якість – це сукупність властивостей харчового продукту, що визначає 
його здатність забезпечувати потреби організму людини в енергії, живильних і вкусоароматичних речовинах, безпеку для здоров'я, 
стабільність складових і споживчих властивостей протягом терміну придатності до вживання (ст.1 Закону України від 06 вересня 2005 р. 
”Про внесення змін до Закону України  ”Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”) [11]  

Безпечність харчового продукту – це стан харчового продукту, що є результатом діяльності з виробництва та обігу, яка 
здійснюється з дотриманням вимог, встановлених санітарними заходами та/або технічними регламентами, та забезпечує впевненість у тому, 
що харчовий продукт не завдає шкоди здоров'ю людини (споживача), якщо він спожитий за призначенням.  

Безпечний харчовий продукт – це харчовий продукт, який не створює шкідливого впливу на здоров'я людини безпосередньо чи 
опосередковано за умов його виробництва та обігу з дотриманням вимог санітарних заходів та споживання (використання) за призначенням. 

Важливим фактором у забезпеченні безпечності харчових продуктів для організму людини є відповідність складової харчового 
продукту вимогам, встановленим відповідною технічною документацією. Невизначеність сучасної науки щодо безпечності застосування у 
харчових продуктах генномодифікованих організмів робить особливо важливим забезпечення інформації споживача про наявність такої 
складової у продукті харчування. 

17.12.2009 р. Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових 
продуктів" щодо інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів. Законом встановлено 
вимоги до маркування харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням. Дія цього 
закону не поширюється на тютюн і тютюнові вироби та харчові продукти, вироблені для особистого споживання. Згідно із законом, всі 
харчові продукти, що знаходяться в обігу в Україні, етикетуються державною мовою України та містять у доступній для сприймання 
споживачем формі інформацію про наявність чи відсутність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО), що 
відображається на етикетці харчового продукту написом "ГМО" чи "без ГМО" відповідно. 

Вбачається, що досить важливим на сучасному етапі є проведення перевірок правильності інформування споживача про склад 
харчових продуктів з метою забезпечення його права на якість та безпечність продукції. 

Враховуючи особливість сучасної ситуації на продовольчому ринку країни і майбутній вступ України до ЄС, нагальною вимогою 
часу є прийняття закону “Про продовольчу безпеку”. В ньому необхідно визначити як стратегічну мету – забезпечення продовольчої 
безпеки країни та посилення позицій України на світовому агропродовольчому ринку. Цей закон повинен заповнити існуючу прогалину в 
чинному законодавстві, пов'язану з комплексним законодавчим забезпеченням безпечного виробництва, збереження, торгівлі і розподілу 
продовольства. Він має визначати функції виконавчої влади щодо забезпечення продовольчої безпеки держави та її громадян. 

Якість продукції регламентується, як відомо, також Цивільним кодексом України. Однак, слід зауважити, що параграф 2 глави 54 
«Роздрібна купівля-продаж» не містить вимог щодо якості товару. Тому у даному випадку слід керуватися ст. 673 «Якість товару», що 
міститься у параграфі 1 глави 54 «Загальні положення про купівлю-продаж». Згідно ст. 673, продавець зобов’язаний передати споживачеві 
товар, якість якого відповідає договору, а якщо в договорі якість товару не обумовлена – цілям для яких товари такого роду звичайно 
використовуються, якщо ж для товару передбачені спеціальні вимоги – необхідно передати товар, що відповідає таким вимогам.  

Якість товарів, що поставляються регламентується Господарським кодексом України. Згідно ст.268 якість товарів, повинна 
відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам), якщо 
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сторони не визначать у договорі більш високі вимоги до якості товарів. У разі відсутності в договорі умов щодо якості товарів остання 
визначається відповідно до мети договору або до звичайного рівня якості для предмета договору чи загальних критеріїв якості. 

Слід відмітити, що у науковій літературі ще за радянських часів відмічалася складність питання про співвідношення понять 
«зразок» та «еталон». Досить часто в літературі та на практиці зразки та еталони застосовувалися як поняття рівнозначні, між тим у даному 
випадку не можна вбачити елементів їхповної тотожності.  

Якість продукції, як відомо, може бути визначена за допомогою заздалегідь виготовленого або відібраного зразка, який або в 
цілому характеризує якісні ознаки, або визначає її окремі сторони та властивості. 

Еталон — це також зразок, який спеціально відбирають з певної партії або групи продукції. На цій стадії еталон по суті нічим не 
відрізняється від зразка. Як в тому, так і в іншому випадку відбувається відбір потрібних для виробництва і споживання товарів. На цьому 
практично й закінчується схожість та тотожність цих понять. 

На відміну від зразка, еталон має бути спеціально затверджений компетентними органами, звичайно, тими, що затверджують 
державні стандарти та технічні умови. Крім того, еталон відбирається з числа вже створеної підприємством продукції [12]. 

Якщо зразок товару мав значення самостійне і не вимагав, зверх того, позначення ще якихось інших відомостей, які фіксувалися, 
звичайно, в технічних регламентах, то еталон використовувався поряд зі стандартами або технічними умовами. Без цих показників він не 
мав юридичного значення і тому не міг бути використаний як регламент якості продукції. Еталон як би стверджував те, що зафіксовано в 
стандартах або технічних умовах. Кожний раз, коли виникав сумнів з приводу якості продукції, застосовувалися не тільки дані стандартів 
або технічних умов, але й безпосередньо досліджували еталон. 

У цьому відношенні варте уваги одне з рішень арбітражу, яким в позові про стягнення штрафу та вартості тканини поплін 
«Новость» було відмовлено лише з тієї причини, що спірна тканина за якістю не відповідала затвердженому еталонові [13]. 

Якщо при позначенні якості товару за допомогою зразка допускалося його збереження безпосередньо учасниками договору, то 
це, навпаки, виключалося для еталона. Схов зразків товару як еталона і порядок постачання ними зацікавлених організацій здійснювався, як 
правило, вищестоящою організацією підприємства-виробника або в порядку, що визначався технічною документацією. Вбачається, що 
вказані відмінності слід враховувати на сучасному етапі при укладанні господарських договорів. 

Якість товарів і послуг є, на нашу думку, з одного боку правом учасників господарських правовідношення на придбання, 
володіння користування, а також споживання товарів і послуг, відповідних розумним і достатнім потребам покупців (замовників), а, з 
іншого –  обов'язком інших учасників забезпечити відповідність матеріальних благ встановленим вимогам, а також виключити ризик 
спричинення шкоди при їх належній експлуатації або споживанні.  

Властивості товарів і послуг об'єктивні, можуть бути зафіксовані і зміряні, але тільки після закріплення в умовах договорів вони 
придбавають юридичне значення [14]. Показники якості дозволяють кількісно зміряти якість товарів і послуг, тобто відбувається процес 
віддзеркалення якості в кількісних показниках — процес визначення якості товарів і послуг через кількість. Але на практиці показники 
якості не завжди адекватно відображають об'єктивні властивості товарів і послуг. Тому, встановлюючи обов’язкові вимоги щодо якості 
продукції слід, перш за все потурбуватися про забезпечення безпеки споживачів. 

Розглянувши усі елементи якості можливо сформулювати наступне поняття якості. Якість продукції — це сукупність 
властивостей і характеристик продукції або послуг, які надають продукції, послугам здатність задовольняти обумовлені потреби 
суспільства, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у правових актах і техніко-нормативних документах, та 
умовам договору із споживачем. 

Висновки: 
Враховуючи особливість сучасної ситуації на продовольчому ринку країни і майбутній вступ України до ЄС, нагальною вимогою 

часу є прийняття закону “Про продовольчу безпеку”. В ньому необхідно визначити як стратегічну мету – забезпечення продовольчої 
безпеки країни та посилення позицій України на світовому агропродовольчому ринку. Цей закон повинен бути спрямований на 
забезпечення безпечного виробництва, збереження, торгівлі і розподілу продовольства. Він має визначати функції виконавчої влади щодо 
забезпечення продовольчої безпеки держави та її громадян. Вбачається, що досить важливим на сучасному етапі є проведення перевірок 
правильності інформування споживача про склад харчових продуктів з метою забезпечення його права на якість та безпечність продукції. 

Встановлюючі у господарських договорах вимоги до якості продукції, слід враховувати накопичений за часів СРСР досвід щодо 
визначення показників якості за допомогою зразків та еталонів. 

Розглянувши усі елементи якості можливо сформулювати наступне поняття якості. Якість продукції — це сукупність 
властивостей і характеристик продукції або послуг, які надають продукції або послугам здатність задовольняти обумовлені потреби 
суспільства, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у правових актах і технічно-нормативних документах, та 
умовам договору із споживачем. 
 
РЕЗЮМЕ  
У статті розглядається правове визначення  якості в колишньому СРСР та в сучасній Україні, акцентується увага на можливість 
використання накопиченого досвіду та необхідності забезпечення продовольчої безпеки на сучасному етапі. 
Ключові слова: якість продукції, безпека продукції, стандартизація, технічне регулювання, безпека продуктів харчування. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматривается правовое определение качества в СССР и в современной Украину, акцентируется внимание на возможности 
использованного опыта и необходимости обеспечения продовольственной безопасности на современном этапе. 
Ключевые слова: качество продукции, безопасность продукции, стандартизация, техническое регулирование, безопасность продуктов 
питания. 
SUMMARY 
In clause legal definition of quality in the USSR and in modern Ukraine is considered, the to a focus to opportunities of the used experience and 
necessity of maintenance of food safety is brought to the present stage. 
Keywords: quality of production, safety of production, standardization, technical regulation, safety of food stuffs. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
 

Педан В.І.,  старший викладач кафедри кримінального та адміністративного права Бердянського університету менеджменту і бізнесу ⋅  
 
Реалією сьогодення, особливо у зв’язку з негативними явищами світової фінансової кризи, стали масові затримки із виплатою 

заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій. Заборгованість із її виплатою  приводить до суттєвого порушення 
основних прав громадян, закріплених в статтях 43 та 46 Конституції України та зростання напруженості в суспільстві. 

Реалізацією державної політики у галузі боротьби з порушеннями прав громадян на своєчасну оплату праці стало встановлення у 
діючому кримінальному законодавстві відповідальності за безпідставну невиплату заробітної плати на підставі ст.175 Кримінального 
Кодексу, згідно з якою за умисну безпідставну невиплату зарплати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам 
більш ніж за один місяць керівник підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянин – суб’єкт 
підприємницької діяльності підлягає кримінальній відповідальності [1, с. 95-95]. За даними державної статистики у 2005 році суди України 
засудили за ст.175 Кримінального кодексу 284 особи, що на 6.3% менше, ніж у 2004 році (303 особи) [2, с. 779]. Найсуттєвішою з причин 
помилок і недоліків у ході судового розгляду справ про невиплату заробітної плати являється низка якість досудового слідства. Слід 
зазначити, що кримінально-правовий аспект цієї норми досить широко розглядався в наукових колах з боку таких вчених, як Андрушко 
П.П., Мельник М.І. В.Топчій, Д. Лобань, але проблеми розслідування цих злочинів на сьогоднішній день не мають достатнього ступеню 
дослідження, на що вказує недостатня ефективність правозастосовчої діяльності з цього питання. Найбільш повне висвітлення 
проблематики досудового розслідування та судового розгляду цих справ дав Верховний Суд України у своєму узагальненні практики 
розгляду судами кримінальних справ про невиплату заробітної плати, стипендій, пенсій чи інших установлених законом виплат [3, с. 15-
21]. Вказані аспекти, а також недавні зміни редакції цієї норми вказують на актуальність розроблення окремих рекомендацій щодо 
удосконалення якості розслідування цієї категорії кримінальних справ. 

Метою цієї статті є вироблення загальних положень вдосконалення розслідування кримінальних справ про невиплату заробітної 
плати а також внесення пропозицій щодо їх забезпечення у практичній діяльності слідчих підрозділів. 

Ст.94 Кримінально-процесуального Кодексу України діє вичерпний перелік приводів до порушення кримінальної справи. Згідно 
з цією нормою, приводами до порушення кримінальної справи про невиплату зарплати можуть бути: 

- заяви окремих фізичних осіб з числа працівників підприємств, яким не сплачена заробітна плата; 
- матеріали за результатами перевірок з боку державних органів (прокуратури, територіальної державної інспекції праці, 

контрольно-ревізійних управлінь) щодо додержання вимог законодавства про працю; 
- матеріали, які були оприлюдненні у засобах масової інформації (телебаченні, пресі, радіо тощо). Слід зазначити, що цей вид 

інформації про вчинені злочини сьогодні, на жаль, не має широкого використання з боку правоохоронних органів; 
- безпосереднє виявлення працівниками правоохоронних та судових органів ознак цього злочину. 
   В ході дослідчої перевірки підставами для прийняття законного рішення виступають наступні документи: 
- статутні або установчі документи підприємства; 
- рішення виконавчого комітету про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності; 
- установчі документи на право заняття фізичною особою підприємницькою діяльністю; 
- колективний договір, в якому містяться порядок та строки виплати зарплати; 
- бухгалтерську довідку щодо розміру місячного фонду оплати праці на підприємстві; 
-  бухгалтерські дані про наявність, розмір заборгованості із заробітної плати, коло осіб, яким вона не сплачена, період, на протязі 

якого вона утворилася; 
-  бухгалтерські дані щодо періоду та розміру надходження грошових коштів до банківський рахунків та до каси підприємства; 
- довідка з відділу кадрів про період роботи на підприємстві керівника, щодо якого вирішується питання про порушення 

кримінальної справи, наказу про його призначення або звільнення з посади тощо, його функціональні обов’язки;   
- накладні, касова книга та інші документи бухгалтерського обліку, що містять інформацію про надходження коштів до 

підприємства; 
- статистична звітність підприємства про стан заборгованості із заробітної плати; 
- матеріали документальної ревізії щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, в ході проведення якої повинно 

встановити, яка сума коштів надійшла до підприємства за певний період та яким чином та на які цілі їх було витрачено; 
- пояснення посадових осіб підприємства (керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерії) щодо наявності 

заборгованості із заробітної плати на підприємстві; за який період часу вона виникла; причини виникнення; заходи, що вживались до її 
зменшення; достовірність даних, внесених у  статистичну звітність; 

- пояснення працівників, яким не сплачувалася заробітна плата (розмір заборгованості, період, на протязі якого вона не сплачена, 
чи зверталися вони з цього приводу до адміністрації, чим було мотивовано відмову у її виплаті тощо); 

- пояснення працівників територіальної державної інспекції праці щодо проведення на підприємстві перевірок дотримання 
законодавства про виплату зарплати, їх наслідки; матеріали перевірок. 

При наявності необхідних підстав орган дізнання або слідчий повинен винести постанову про порушення кримінальної справи за 
відповідною частиною статті 175 КК відносно конкретної особи, на що також вказує Верховний Суд України [2, с. 779]. 

На початковому етапі розслідування з метою ефективного збирання та дослідження доказів необхідно створити слідчо-
оперативну групу під керівництвом слідчого. При цьому передусім необхідно колегіально обговорити та скласти план проведення 
оперативно-слідчих заходів, направлених на встановлення об’єктивної істини по справі. Як зазначає В. Коновалова, «під плануванням 
розслідування розуміють визначення шляхів розкриття злочинів, окреслення обставин, які підлягають з’ясуванню, а також встановлення 
найдоцільніших строків проведення необхідних слідчих та оперативно-розшукових заходів [4]. 

Початковим етапом планування розслідування злочину виступає визначення  його завдань. При цьому необхідно ретельно 
ознайомитися з діючим кримінальним законодавством про невиплату заробітної плати, слідчою та судовою практикою з цього напрямку, 
аналізом матеріалів дослідчої перевірки та визначити загальні перспективи досудового розслідування кримінальної справи. 

На другому етапі планування необхідно разом із органом дізнання  сконструювати слідчі версії, направлені на всебічне, повне та 
об’єктивне з’ясування обставин, що входять до предмету доказування, проаналізувати їх та визначити обставини, які потрібно встановити. 
Для досягнення цієї мети необхідно спланувати процесуальні дії, які направлені на отримання доказів, що обґрунтовують факт події 
злочину, наявність в діях особи складу злочину, розмір заподіяної шкоди, визначення причин та умов, що сприяли його вчиненню, 
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вивчення особи злочинця та з’ясування інших обставин, які мають суттєве значення для вирішення справи у відповідності із законом. При 
цьому слід враховувати здобуті під час дослідчої перевірки дані документальних ревізій, перевірок а також наявну оперативну інформацію. 

На третьому етапі планування треба визначити види процесуальних дій та оперативних заходів, необхідних для встановлення 
фактичних даних по справі. Робота в цьому напрямку потребує ретельного дослідження та аналізу наявних даних, узгодження проведення 
заходів з іншими учасниками слідчої – оперативної групи. Треба мати на увазі, що окрім загальних процесуальних дій доцільно також 
використовувати доказі, отримані внаслідок проведення судових експертиз (бухгалтерської, почеркознавчої, технічної експертизи 
документів, комп’ютерної техніки та програмних продуктів тощо). 

Проведення досудового слідства з кримінальних справ цієї категорії має деякі особливості. Так, у якості безпосереднього об’єкту 
цього злочину виступають трудові права громадян. Потерпілими при розслідуванні цих справ повинно признавати конкретних фізичних 
осіб, яким цим злочином заподіяно шкоду. На цю обставину також вказує Верховний Суд України в ухвалі по кримінальній справі відносно  
[2, с. 592-594].Предметом злочину, згідно ст.1 Закону України «Про оплату праці» (далі Закон) виступає заробітна плата – винагорода, 
обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 
виконану ним роботу [5]. Видами заробітної плати є основна та додаткова зарплата, а також інші заохочуючи та компенсаційні виплати. 
Загальна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу у відповідності із встановленими нормами праці, яка встановлюється у виді 
тарифних ставок і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Додаткова заробітна плата – це винагорода за 
роботу понад встановлених норм, за трудові досягнення, винахідництво та особливі умови праці (доплати, надбавки, гарантійні та 
компенсаційні виплати, премії). Інші заохочуючи та компенсаційні виплати – це виплати за підсумком роботи за рік, премії за спеціальними 
положеннями, компенсаційні та інші виплати) [6, с. 396]. Тому при доказуванні обставин, що стосуються об’єкта даного злочину, треба 
провести виїмку необхідної бухгалтерської документації, що стосується наявності, розміру та періоду заборгованості із цих видів заробітної 
плати, а також документи щодо підстав цих виплат (накази, розпорядження тощо). Крім того, необхідно визначити розмір цивільного 
позову до відповідачів, а саме до юридичних осіб (підприємств, установ, організацій) з боку потерпілих. Відповідно до цього вказані 
юридичні особи повинні бути визнані у якості цивільних відповідачів по справі. 

При доказуванні обставин об’єктивної сторони злочину, слідчому треба ретельно досліджувати факти, які входять до її змісту. В 
описовій частині постанови про притягнення особи у якості обвинуваченого ці обставини повинні бути конкретно викладені. При цьому 
необхідно встановити, чому невиплата зарплати була саме безпідставною, тобто здійснена при наявності коштів на її виплату та при 
відсутності поважних причин для її невиплати. Верховний Суд вказує, що «безпідставною треба вважати таку невиплату заробітної плати, 
яка вчинена за наявності об’єктивної можливості здійснити виплату, а для з’ясування такої можливості необхідно перевіряти фінансово-
економічний стан підприємства, установи чи організації, де виявлено невиплату, а також мету використання коштів, які надходили на їхні 
рахунки»[2, с. 782]. при цьому треба враховувати, що обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цього злочину виступає час його 
вчинення – невиплата зарплати більш ніж за один місяць. Тому при розслідування справи треба поставити на вирішення судової – 
бухгалтерської експертизи питання щодо визначення періоду часу, на протязі якого безпідставно не була сплачена заробітна плата. 

При кваліфікації цього злочину за частиною другою статті 175 КК треба встановити ознаку об’єктивної сторони злочину у виді 
нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, а саме їх використання на інші цілі, пов’язані із діяльністю 
підприємства (сплата податків, комунальних послуг, придбання меблів, оргтехніки тощо). У цьому випадку необхідно з’ясувати, яким 
чином формується фонд заробітної плати на підприємстві, як використовуються кошти, що надходять на рахунок підприємства. З цією 
метою в необхідно вилучити бухгалтерську документацію, що вказує на рух коштів на підприємстві; товарні накладні на придбання 
рухомого майна; прибутково – розхідну документацію, угоди, контракти, договори та інші види зобов’язань з реалізації товарів, виконанню 
робот, послуг, банківські дані з руху коштів на рахунку підприємства; ділову переписку з метою встановлення комерційних угод, іншу 
документацію, які підтверджують факт фінансово – господарської діяльності на підприємстві та наявності коштів на виплату заробітної 
плати. При цьому треба керуватися положенням ч.3 Закону, відповідно до якого оплата праці працівників підприємства здійснюється у 
першочерговому порядку [5].  

Суб’єктивна сторона даного злочину характеризується лише умисною формою вини. В ході розслідування кримінальних справ 
виникають деякі труднощі з доказуванням вини посадових осіб у разі їх посилання на наступні обставини: скрутне фінансове становище 
підприємства; відсутність фінансування з боку держави; наявність значної заборгованості по зарплаті внаслідок вини попереднього 
керівника; необхідність сплатити податки, збори (обов’язкові платежі), а також погасити банківські кредити; спрямування коштів на 
поточні невідкладні потреби підприємств для забезпечення виробничої та господарської діяльності або попередження банкрутства [2, с. 
180]. Для встановлення наявності вини з боку посадових осіб треба встановити, внаслідок саме чиїх дій склалося скрутне фінансове 
становище на підприємстві, чи залежали вони від волі цих осіб.  На ці обставини можуть вказувати укладання сумнівних угод, факти 
корупції з боку посадових осіб та інше. Але якщо фінансові труднощі на підприємстві виникли з об’єктивних причин, внаслідок чого 
керівник не мав коштів на виплату заробітної плати (зміни в податковому законодавстві, порушення зобов’язань з боку партнерів та ін.), 
складу зазначеного злочину в його діях не буде. 

Найчастіше особи, що притягуються до кримінальної відповідальності, обґрунтовують свої дії щодо невиплати зарплати 
робітникам внаслідок  господарської необхідності направлення коштів на потреби підприємства (придбання пального, техніки, ремонту,  
впровадження нових технологій тощо). При вирішення цих питань слідчому слід мати на увазі, що згідно вимог ст.15 Закону виплата 
заробітної плати здійснюється в першочерговому порядку. Крім того, доцільно враховувати також положення статті 39 КК щодо вчинення 
цих дій внаслідок крайньої необхідності. 

При визначенні суб’єкта цього злочину слід мати на увазі що ним є посадова особа, яка діє без доручення від імені підприємства, 
установи, організації, має повноваження щодо розпорядження його майном та здійснювати інші право чини, приймати на роботу та 
звільняти працівників або фізична особа - суб’єкт підприємницької діяльності. У випадках, коли на підприємстві є декілька керівників 
(генеральний директор, голова правління та ін.) треба визначити, яке саме особа володіє вказаними повноваженнями. Таким чином, суб’єкт 
даного злочину має ознаки спеціального. Ним можуть виступати керівники будь – якого підприємства, органів державної влади, робітники 
органів пенсійного фонду, соціального захисту населення, керівники банківських установ, особи підприємці, які використовують найману 
працю та інші. Тому в будь – якому разі в ході розслідування необхідно проводити виїмку документів щодо повноважень вказаних осіб. 

На завершальному етапі розслідування треба, підсумувавши зібрані докази, дати їм належну оцінку. В постанові про притягнення 
особи у якості обвинуваченого ці доказі повинні бути ретельно викладені з метою усунення всяких сумнівів щодо доведеності вини особи. 
При цьому також необхідно вияснити причини та умови, які сприяли вчиненню злочину та направити відповідне подання до установи, де 
безпосередньо вчинено злочин та до вищого органу. 

Якісному розслідуванню кримінальних справ цієї категорії перешкоджають й інші причини. Як зазначалося, необхідною умовою 
при розслідуванні є проведення судової – бухгалтерської експертизи. Але на практиці слідчі працівники прокуратури внаслідок 
об’єктивних умов зустрічаються з певними труднощами до її організації (визначення експертів, оплата їх праці та ін.). Пропонується 
обов’язкове введення в штатний розклад співробітників НДЄКЦ міськрайвідділів ОВС посад експертів з бухгалтерського обліку з метою 
оперативного їх залучення до проведення відповідних експертиз по кримінальним справам. Окремо у цій статті треба сказати про 
підвищення професійного рівня слідчих при розслідуванні даних справ. З цією метою необхідно в процесі їх службової підготовки 
застосовувати курси бухгалтерського обліку та основ господарської діяльності, вивчення видів та порядку складання документів фінансової 
звітності. Треба на рівні прокуратур області узагальнювати слідчу та судову практику із розробленням методичного матеріалу з цього 
напрямку. 

Висновки: Внаслідок певних труднощів, які виникають при розслідуванні кримінальних справ про невиплату заробітної плати, 
якість судового розгляду цих справ має недостатній рівень. Викладення у цій статті окремих методичних положень має на меті дати 
практичним працівникам певні орієнтири у побудуванні версій та якісному збиранню, закріпленню і оцінці доказів на стадії досудового 
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розслідування. Крім того, визначення загальних правил розслідування цих кримінальних справ сприятиме подальшому науковому 
дослідженню у цьому напрямку. 

 
РЕЗЮМЕ 
 У статті, на підставі наукових досліджень і матеріалів судової практики, розглядаються питання вдосконалювання методики розслідування 
злочинів про невиплату заробітної плати. 
РЕЗЮМЕ 
 В статье, на основании научных исследований и материалов судебной практики, рассматриваются вопросы совершенствования методики 
расследования преступлений о невыплате заработной платы.  
SUMMARY 
In the article, on the basis of scientific researches and materials of judicial practice, the questions of perfection of method of investigation of crimes 
about inviolate of wages are examined.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
В.Ю. Поляков ⋅  

 
Україна обрала курс на побудову демократичної, правової, соціальної держави, головним завданням якої є забезпечення 

добробуту кожного її громадянина. Задекларована у Конституції та законах соціальна спрямованість має реалізовуватись на практиці, 
однак на даний час суспільна функція держави здійснюється повільно та неефективно. У зв’язку з наведеним, суспільству доводиться брати 
на себе виконання цього важливого та необхідного завдання.  

У ситуації, що склалась, дієвим інструментом задоволення соціальних потреб виступають саме некомерційні організації, які 
виявили свою ефективність у забезпеченні конституційних прав та свобод громадян на задоволення своїх культурних, духовних та інших 
потреб. Вказане підтверджується зростанням кількості некомерційних організацій у нашій державі в останні роки.  

Проблемам правового регулювання діяльності некомерційних організацій приділяється багато уваги серед вітчизняних та 
зарубіжних дослідників, доказом чого є роботи С.О.Левицької, Е.Н. Дорошевої, В.І. Пащенка, М.В. Алімана, В.В. Гончаренка, О.М. 
Могильного тощо. Однак, на сьогоднішній день серед вчених досі не сформувався єдиний підхід до визначення поняття некомерційних 
організацій, їхнього правового становища, співвідношення з неприбутковими та непідприємницькими організаціями, що створює труднощі 
при здійсненні некомерційними організаціями господарської та інших видів діяльності.    

Метою даного дослідження є визначення поняття та ознак некомерційних організацій. У статті були поставлені та виконані такі 
завдання: проаналізовано нормативно-правові акти, які регулюють діяльність некомерційних організацій в Україні та за кордоном, надано 
власне визначення некомерційних організацій, виявлені ознаки, властиві вказаним організаціям як суспільним інститутам та суб’єктам 
господарювання, встановлено відмінності між некомерційними та неприбутковими організаціями.  

Як зазначалось вище, законодавство України не містить визначення некомерційних організацій,  через що виникають проблеми 
при визначенні виду тієї чи іншої господарської організації та її правового становища. Отримання господарською організацією статусу 
некомерційної надає їй право на державну підтримку, стимулювання її діяльності, отримання грантів, дотації та допомоги у здійсненні 
господарювання, також позитивне ставлення з боку суспільства. Однак, часом досить важко визначити, чи отримує суб’єкт господарювання 
прибуток або доход, а також, чи має він право на податкові пільги. Вказане призводить до створення юридичних осіб, які не відповідають 
ознакам некомерційних організацій та здійснюють комерційну діяльність, яку приховують за правовим статусом неприбутковості. 
Відсутність єдиного підходу до розуміння поняття некомерційної організації створює проблеми при визначенні господарських організацій, 
які мають право на отримання зазначеного статусу. 

Здійснення некомерційної господарської діяльності врегульовано нормами глави 5 Господарського кодексу України. Відповідно 
до положень ст. 52 вказаного кодексу, некомерційне господарювання – це самостійна систематична господарська діяльність, що 
здійснюється суб’єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання 
прибутку. Некомерційна господарська діяльність здійснюється суб’єктами господарювання державного або комунального секторів 
економіки в областях (видах діяльності), у яких заборонено підприємництво, на основі рішення відповідного органа державної влади або 
місцевого самоврядування. Некомерційна господарська діяльність може здійснюватись також іншими суб’єктами господарювання, яким 
здійснення господарської діяльності у формі підприємництва заборонено законом [1, с. 174].  

Як зазначалось вище, питання щодо юридичної природи некомерційних організацій у вітчизняній літературі висвітлено 
недостатньо, проте, мали місце окремі спроби сформулювати визначення вказаного поняття. Так, російські вчені П. Савченко, М. 
Федорова, Е. Родченкова вважають, що некомерційними організаціями є юридичні особи, метою діяльності яких є не отримання прибутку 
та його розподіл, а вирішення соціальних, благодійних, культурних, освітніх, наукових і управлінських завдань [2, с. 86]. Проте, при 
детальнішому аналізі даного визначення можна звернути увагу на те, що не всі види некомерційних організацій підпадають під це поняття, 
зокрема, релігійні організації, спортивні організації тощо. Такої ж думки дотримується Н.А.Бардашевич, яка справедливо зазначає, що 
релігійні організації мають особливу мету і з вирішенням соціальних, благодійних, управлінських та інших завдань пов'язані вельми 
опосередковано чи не пов'язані зовсім [3, с. 277]. Думається, що визначення поняття некомерційних організацій через надання вичерпного 
переліку видів некомерційної діяльності є недоцільним. Соціальна сфера є досить динамічною, тому цілком імовірна поява нових видів 
вказаних організацій, які можуть бути позбавлені права на державну підтримку за формальними причинами (у разі відсутності їх у 
легальному переліку видів некомерційних організацій).  

На думку Є.В. Булатова, некомерційна організація характеризується тим, що не передбачає членства, наділена правами 
юридичної особи, створена одним або декількома власниками (засновниками) для реалізації управлінських функцій, виконання науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт, надання соціально-культурних послуг або здійснення іншої діяльності негосподарського 
характеру, що фінансується засновниками повністю або частково; майно закріплюється за установою власником (власниками) на праві 
оперативного управління [4, с. 4]. Перш за все, важко погодитись з відсутністю у визначенні такої важливої ознаки як неможливість 
розподілу прибутку між засновниками. Це означає, що організація, здійснюючи реалізацію управлінських функцій, виконання науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт, надання соціально-культурних та інших послуг, може отримувати прибуток та податкові 
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пільги, формально задекларувавши мету у вигляді досягнення соціально корисних результатів. Крім того, вказане визначення не дає змоги 
відмежувати такі організації від комерційних, які теж отримують прибуток та розподіляють його між засновниками.  

Необхідно враховувати, що особливість некомерційних організацій полягає не у відсутності прибутку та намірів його одержання, 
а в обмеженні способів його надходження та напрямів використання. Так, відповідно до ст. 52 ГК України, некомерційне господарювання 
не має на меті одержання прибутку, однак це не означає, що такий прибуток або дохід не може бути отриманий в результаті здійснення 
вказаної діяльності. З огляду на викладене вище, видається доцільним законодавчо закріпити таку ознаку некомерційних організацій як 
відсутність розподілу (а не одержання) прибутку між засновниками господарської організації. Думається, що прибуток некомерційних 
організацій доцільно реінвестувати, тобто використовувати для розвитку організації: розширення масштабів і диверсифікації діяльності, 
створення робочих місць, оплати праці тощо. А нерозподілення отриманого доходу видається основним доказом відсутності мети 
отримання прибутку засновниками некомерційної організації. Слід зазначити, що подібна позиція отримала відображення у законодавстві 
багатьох держав. Так, відповідно до положень ст. 2 Федерального Закону Російської Федерації «Про некомерційні організації», 
некомерційною є організація, яка не має отримання прибутку в якості основної мети своєї діяльності та не розподіляє отриманий прибуток 
між учасниками [5, с. 86]. Таке визначення видається вдалим, оскільки вказує на можливість одержання, але не розподілу між учасниками 
вказаних організацій прибутку, надаючи можливість організаціям залучати додаткове джерело доходів  для власного розвитку. 

За законодавством США, некомерційною вважається організація, чистий дохід якої не розподіляється серед її членів або осіб, 
причетних до контролю над нею. Це обмеження на розподіл доходів не виключає можливості отримання прибутку від комерційної 
діяльності організації, але вимагає, щоб цей прибуток був спрямований на розвиток організації або розподілений серед осіб, які не мають до 
неї відношення. Деякі західні вчені вважають такі організації гібридом приватноприбуткових і державних організацій. Частка даного 
сектору економіки в США поступово зростає. Одна з причин зростання кількості неприбуткових організацій - це пільги, якими вони 
користуються. Держава активно регулює діяльність некомерційних організацій, використовуючи інструменти податкової політики, 
державних витрат і адміністративно-законодавчого механізму. Зокрема, при розробці податкової політики певна роль відводиться службі 
внутрішніх доходів, яка розробляє так званий шифр доходів, тобто перелік тих чи інших видів діяльності, заняття якими дає право 
неприбутковим організаціям на ті чи інші пільги [3, с. 277]. Таким чином, законодавець закріплює як визначальну ознаку відсутність 
основної мети отримання прибутку, що визначається в засновницьких документах суб'єкта господарювання, а не сам факт його отримання 
або неотримання. Даний підхід видається обґрунтованим та економічно виправданим. 

Слід також звернути увагу на таку важливу ознаку некомерційних організацій як специфічність мети їхньої діяльності. Так, на 
відміну від підприємницьких організацій, основною метою некомерційних організацій є не отримання прибутку, а  досягнення соціально 
корисних цілей. Найбільш поширеними організаційно-правовими формами некомерційних організацій є: громадська організація, 
профспілка, благодійна організація, політична партія, релігійна організація, фонд, установа, недержавний пенсійний фонд, споживчий 
кооператив, асоціація (союз) юридичних осіб, торгівельно-промислова палата, біржа, об’єднання власників багатоквартирних будинків, 
садівницькі, городницькі і дачні некомерційні об’єднання.  

У міжнародних нормативно-правових актах організації, які в нашому розумінні є некомерційними, згадуються як неприбуткові 
(non-profit) або неурядові організації (non-governmental organization) і мають абревіатуру «NGO», яка широко використовується у світовій 
практиці [6]. Найбільш фундаментальним джерелом, де йдеться про неурядові організації, є Статут Організації Об’єднаних Націй (надалі 
ООН), а саме стаття 71, в якій вказується: „Економічна та Соціальна Рада уповноважена проводити належні заходи для консультації з 
неурядовими організаціями з питань, які входять до їх компетенції” [7]. Треба зазначити, що Статут ООН не дає визначення неурядових 
організацій, а тільки вказує на те, що поняття включає міжнародні та національні організації. Економічна та Соціальна Рада, починаючи з 
1946 року приймає декілька резолюцій відносно консультативних відносин з неурядовими організаціями. Проте жодна з прийнятих 
резолюцій не дає визначення „неурядової організації”. З найбільш пізніх можна виділити Резолюцію 1996/31 від 1996 року. Пункт 12 
Резолюції дає роз'яснення, що під «NGO» для цілей Економічної та Соціальної Ради розуміється організація, яка не заснована будь-яким 
державним органом або на основі міжурядової угоди і задовольняє таким умовам, а саме: має представницьку структуру; має в своєму 
розпорядженні відповідними механізмами звітності перед своїми членами; її члени здійснюють ефективний контроль над її політикою та 
діяльністю шляхом використання права голосу і через інші відповідні демократичні і транспарентні процеси прийняття рішень [8].  

Сутність некомерційних організацій проявляється, перш за все, у їхній діяльності. З огляду на це, на особливу увагу заслуговує 
позиція Е.Н. Дорошевої, відповідно до якої некомерційні організації мають право здійснювати тільки ті види діяльності, які відповідають 
цілям їх створення. Правове призначення інституту спеціальної правоздатності в даному випадку виступає у двох аспектах. Перший 
полягає в тому, що обмеження правоздатності неприбуткової організації має на меті захист інтересів засновників та учасників 
неприбуткової організації, що об'єдналися для досягнення певних суспільно корисних цілей. Другий полягає в тому, що держава, надаючи 
певні форми підтримки неприбутковим організаціям, повинна мати правові інструменти запобігання їхнього використання поза тих цілей, 
для досягнення яких така підтримка надається [9, с. 266].  

Аналізуючи особливості здійснення неприбутковими організаціями господарської діяльності, варто мати на увазі й те, що 
суспільно корисна мета їх створення може бути досягнута лише за допомогою обмеженого кола видів діяльності. Такі напрями діяльності є 
обов'язковими для неприбуткової організації, в той час як інші мають допоміжний характер [9, с. 268]. Наприклад, обслуговуючий 
кооператив реалізує мету створення шляхом надання послуг своїм членам, релігійна організація - надаючи обрядові послуги. Разом з тим, і 
обслуговуючий кооператив, і релігійна організація можуть продавати листівки, буклети, журнали і книги відповідного змісту, що є 
необов'язковим, але сприяє реалізації цілей їх створення. 

Законодавець для визначення цільової, обов'язкової діяльності організацій використовує термін "основна діяльність", який слід 
розуміти як діяльність неприбуткових   організацій   з   надання   благодійної  допомоги, просвітніх,  культурних,  наукових,  освітніх  та  
інших  подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення  громадян  (недержавні  пенсійні  
фонди, кредитні спілки  та інші подібні організації). До основної діяльності також включається  продаж  неприбутковою  організацією 
товарів (послуг), які  пропагують  принципи  та ідеї, для захисту яких було створено таку  неприбуткову  організацію,  та  які є тісно 
пов'язаними з її основною  діяльністю, якщо ціна таких товарів (послуг) є нижчою за звичайну  або  коли  така  ціна  регулюється 
державою. До основної діяльності не включаються операції з  надання товарів (послуг) окремими видами неприбуткових організацій 
особам  іншим,  ніж  засновники (члени,  учасники)  таких  організацій (абз. 3 п.п. 7.11.13 Закону України «Про оподаткування прибутку 
підприємств») [10].  

Основна діяльність некомерційної організації у значній частині має характер не тільки проведення зборів, обговорень, спільного 
проведення часу, а є і господарською діяльністю, тобто діяльністю з виготовлення товарів, виробництва робіт, надання послуг. Так, для 
некомерційної організації в галузі фізичної культури основний вид діяльності може здійснюватися шляхом надання фізкультурних послуг, 
для громадської організації в області захисту навколишнього середовища - шляхом надання послуг зі збору та розповсюдження інформації 
про стан навколишнього середовища, консультування з питань дотримання норм забруднення, викидів і скидів забруднюючих речовин, 
розробки рекомендацій щодо покращення екологічної обстановки. У неприбуткової організації, створеної для надання послуг, господарська 
діяльність і основна діяльність за складом і обсягом, як правило, збігаються. За допомогою господарської діяльності і реалізується їх 
основна діяльність. Тому здатність того чи іншого виду діяльності приносити дохід, бути джерелом формування майна неприбуткової 
організації не означає, що така діяльність не може бути основною. 

Таким чином, господарську діяльність, що забезпечує безпосередню реалізацію суспільно корисної діяльності некомерційної 
організації, можна назвати основною господарською діяльністю. Вона може збігатися за обсягом і складом з основною діяльністю 
некомерційної організації, може становити будь-яку її частину або взагалі з нею не перетинатися. Некомерційні організації в більшості 
випадків не можуть обмежитися лише основними видами діяльності. Для досягнення цілей свого створення вказані суб’єкти змушені 
займатися також іншими видами діяльності, які забезпечують реалізацію основних суспільно корисних функцій організації. Наприклад, 
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некомерційна спортивна організація не може існувати без закупівель, утримання та ремонту спортивного обладнання та інвентарю, оренди 
та утримання спортивного залу, можливого підбору і найму тренерського складу, вона може організувати буфет, магазин спортивного 
одягу та взуття, спортивного інвентарю, рекламувати свою діяльність, видавати газету, журнал, іншу друковану продукцію, присвячену 
питанням розвитку фізичної культури. Вказані види діяльності безпосередньо не реалізують надання фізкультурних послуг, однак 
створюють необхідні передумови або додаткові умови для їх надання. Таку діяльність можна назвати господарською діяльністю, яка 
забезпечує реалізацію основної, суспільно корисної діяльності некомерційної організації. Таким чином, за допомогою господарської 
діяльності може реалізовуватися як основна діяльність некомерційних організацій, так і діяльність, що забезпечує її здійснення.  

Господарська діяльність некомерційних організацій може вестися ними на неприбутковій основі, але приносити дохід або 
прибуток. Як вказує В.В. Лаптєв, господарська діяльність - поняття більш широке, ніж підприємницька діяльність. Господарська діяльність, 
що здійснюється на неприбутковій основі, нічим, за винятком мети, суттєво не відрізняється від господарської діяльності, що реалізується з 
метою отримання прибутку, тобто підприємницької діяльності. Тому можна говорити, що господарська діяльність некомерційних 
організацій, що переслідує винятково суспільно корисні цілі створення такої організації, - це некомерційна господарська діяльність, а 
господарська діяльність, спрямована одночасно на досягнення суспільно корисної мети та отримання прибутку - підприємницька 
господарська діяльність [11, с. 129]. 

Некомерційні організації стають учасниками підприємницького господарювання з метою отримання коштів для фінансування їх 
основної, суспільнокорисної функції та діяльності, що їй сприяє. При достатності коштів така діяльність реалізовується, як правило, як 
некомерційна господарська, тобто діяльність, що здійснюється таким самим чином, що і підприємницька, але не має при цьому на меті 
одержання прибутку.  

Сучасний стан вітчизняної економіки, відсутність достатньої підтримки діяльності некомерційних організацій з боку держави і 
суспільства змушує їх активно брати участь у підприємницькій діяльності. Отже, здійснювану ними господарську діяльність вони прагнуть 
перетворити на підприємницьку господарську діяльність. Відбувається це в силу того, що в сучасних умовах фінансування культури, 
освіти, спорту, охорони здоров'я, управління, задоволення нематеріальних потреб громадян та інших подібних сфер діяльності 
некомерційних організацій не є достатнім для їх плідного розвитку. Тому найчастіше некомерційні організації змушені займатися 
підприємницькою діяльністю, щоб забезпечити необхідні умови для власного функціонування. У зв’язку цим видається доцільним більш 
чіткіше визначити умови здійснення ними цієї діяльності. 

Співставляючи поняття неприбуткових та некомерційних організацій, треба зазначити, що термін «неприбуткові організації» 
законодавством не закріплений. Натомість у Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» (п. 7.11 ст. 7) зазначено, що до 
неприбуткових організацій відносяться: органи державної влади України,  органи  місцевого самоврядування та створені ними установи або 
організації; благодійні фонди і благодійні  організації, громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, 
аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії, громадські організації 
інвалідів, науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації, музеї-заповідники; пенсійні  фонди,  кредитні  
спілки, спілки, асоціації та  інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за 
рахунок внесків; релігійні організації, житлово-будівельні кооперативи, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, професійні 
спілки, їх об'єднання та організації профспілок, асоціації, інші добровільні об'єднання органів місцевого самоврядування.  

Слід звернути увагу на те, що до неприбуткових організацій відносяться органи державної влади України та органи  місцевого 
самоврядування. Стаття 55 ГК України встановлює, що органи державної влади України та органи  місцевого самоврядування не є 
суб’єктами господарювання. Окрім цього, та ж ст. 52 ГК України вказує на те, що не можуть здійснювати некомерційну господарську 
діяльність вказані органи та їх посадові особи, а це означає, що вони не можуть відноситись до некомерційних організацій. Відповідно ж до 
ст. 52 Господарського Кодексу України, некомерційне господарювання або некомерційна господарська діяльність здійснюється саме 
суб'єктами господарювання.  

Крім того, для неприбуткових організацій важливе значення має саме факт, а не мета отримання прибутку. Вказане обумовлено 
тим, що це поняття обслуговує відносини в сфері оподаткування, для яких важливим є фінансовий результат, а не задекларовані цілі 
діяльності. Значення виділенення їх в окрему групу полягає в уніфікації форм звітності та процедури оподаткування певного кола суб’єктів. 
Дане поняття визначає такі організації лише через отримання або неотримання прибутку, відкидаючи такі ознаки як специфічна мета та 
суспільна корисність. 

Враховуючи викладене вище, можна дійти наступних висновків. Некомерційні організації – це організації, створені для 
здійснення благодійницької, просвітницької, правозахисної, культурної та іншої суспільно-корисної діяльності, що не має основною метою 
отримання прибутку (доходу), та не розподіляють отриманий в ході здійснення господарської діяльності прибуток (дохід) між її 
учасниками. 
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Теперішнє законодавство далеко не завжди встигає за розвитком суспільних відносин, інколи вступає в протиріччя як із раніше 

прийнятими, так і чинними нормативними актами. Унаслідок цього, «законодавство містить акти і норми, які формально не діють, у ньому 
часто зустрічаються прогалини, не пов’язані одне з одним положення: деякі законодавчі акти повторюються; інколи не точно 
формулюються терміни та ін.» [1, с. 266]. Тут слід солідаризуватися, зокрема, з обґрунтованим твердженням Н. М. Хуторян про те, що 
сьогодні в Україні «відсутня цілісна система трудового законодавства», існують численні «білі плями» у дослідженнях різних аспектів 
галузевих правових інститутів [2, с. 103]. Суголосно зазначає й С. А. Соболєв: «...особенностью настоящего периода развития науки 
трудового права выступает переосмысление многих устоявшихся понятий, категорий методологического порядка, имеющих теоретическую 
и практическую значимость» [3, с. 85], а також інший російський дослідник С. Ю. Головіна, котра наголошує: «приходится… 
констатировать наличие пробелов у правовом регулировании трудовых и непосредственно связанных с ними отношений. Все это породило 
серьезные проблемы в правоприменительной практике… Трудовой кодекс по-прежнему остается нормативным актом, полным загадок и 
парадоксов… Парадоксы Трудового кодекса – это.. правовые нормы, которые не могут реально исполняться на практике в силу своей 
абсурдности» [4, с. 179-180]. Дійсно, трудове законодавство може бути визнане довершеним, лише за умови, воно відбиває інтереси народу 
й об’єктивні потреби суспільного розвитку, а також має високий рівень відпрацьованості його термінології, адже виключно правосвідомість 
не в змозі забезпечити дотримання правових норм, якщо вони невірно відображають потреби суспільного розвитку, недосконалі й 
суперечливі. Законодавство повинне являти собою цілісну, єдину систему, що відрізняється внутрішніми закономірностями 
функціонування й розвитку. Не випадково й до принципів загальнонаукової методології, зокрема, відноситься термінологічний принцип, 
який «передбачає вивчення історії термінів і позначуваних ними понять, розробку або уточнення змісту та обсягу понять, установлення 
взаємозв’язку й субординації понять, їхнього місця в понятійному апараті теорії, на базі якої базується дослідження. Вирішити це завдання 
допомагає метод термінологічного аналізу й метод операціоналізацїі понять» [5, с. 59]. Необхідність і доцільність застосування останніх є 
незаперечною, серед іншого й під час дослідження наявного понятійного апарату окремих трудо-правових інститутів. 

Широкомасштабний процес реформування вітчизняного трудового законодавства, який триває, торкається широкого кола питань, 
серед іншого й шляхів удосконалення понятійного апарату та механізму реалізації спеціальних норм такого правового інституту галузі 
трудового права, як інститут робочого часу. Останній виступає не лише окремим інституційним утворення в структурі системи трудового 
права, а ще і являється органічним складником змісту (структури) індивідуально-трудових відносин [6, с. 60-61], які посідають центральне 
місце в системі правовідносин, що формують предмет цієї галузі права. Саме тому, крізь призму реалізації означених правовідносин, з 
робочим часом пов’язані галузеві інститути оплати праці, дисципліни праці та часу відпочинку. Певно, саме означені обставини й зумовили 
те, що дослідженню питань правового регулювання робочого часу та часу відпочинку було присвячено чимало наукових праць дослідників 
як колишнього СРСР [7-10], так і сучасного періоду [11-18]. Указані наукові здобутки не втратили свого значення, а тому у відомій мірі 
стали науково-теоретичною основою даного дослідження. У сучасних умовах – розробки нового Трудового кодексу України від 
04.12.07 [19] (далі – ТКУ) та системного реформування трудового законодавства, питання правового регулювання робочого часу 
потребують додаткового дослідження, обґрунтування, принаймні з огляду на запропоновані розробниками проекту ТКУ підходи в цій 
царині, адже вони є не завжди досконалими. Саме тому наразі автором і було поставлено завдання – здійснити, серед іншого й критичний, 
порівняльно-правовий аналіз положень відповідних міжнародно-правових стандартів, проекту ТКУ та відповідних спеціальних норм 
чинного трудового законодавства та здійснити обґрунтування на цій основі конкретні пропозиції щодо вдосконалення спеціального 
трудового законодавства про робочий час.  

Перша обставина, про яку слід зазначити, це відсутність легального – на рівні чинного КЗпП України та інших поточних законів – 
визначення такого базового поняття, як «робочий час». Така ситуація вбачається категорично неприпустимою, адже саме з урахуванням 
останнього можна під час правозастосовної діяльності чітко з’ясувати період часу, коли працівник зобов’язаний із підпорядкуванням 
вимогам внутрішнього трудового розпорядку виконувати доручену йому роботу, а також установити періоди, коли працівник із різних 
причин не працює, але за ним зберігається середня заробітна плата, оскільки такі періоди відносяться до робочого часу. Зрештою, це 
дозволить розмежувати робочий час і ті періоди, які до нього взагалі не належать. 

У науці трудового права під робочим часом прийнято розуміти період часу, протягом якого працівник зобов’язаний працювати 
відповідно до трудового договору й законодавства [20, с. 340]. С. П. Маврін своєрідно й, на наш погляд, не зовсім удало – принаймні з 
позиції інформативності, змістовності дефінування, підходить до визначення поняття робочого часу. На думку цього автора, робочий час є 
«мірою екстенсивності» праці, а власне норми праці – це «міра інтенсивності» робочого часу [21, с. 407]. Додамо, відсутність законодавчої 
дефініції робочого часу певною мірою компенсується наявністю останньої в підзаконних актах. Так, зокрема, у Постанові Кабінету 
Міністрів України «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» 
за № 1112 від 25.08.04 робочий час визначено як час перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці, 
пов’язаному з виконанням роботи, починаючи з моменту прибуття працівника на підприємство до його відбуття, який повинен фіксуватися 
відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства або виконання завдань роботодавця в неробочий час, під час 
відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні [22]. Згідно з Положенням про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, 
затвердженим Наказом Мінтрансу України за № 18 від 17.01.02, робочий час є часом, протягом якого водій зобов’язаний виконувати 
роботу, визначену трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку [23]. Для порівняння зазначимо, що Європейською 
соціальною хартією (переглянутою) [24] та Директивою Європейського парламенту й Ради № 2003/88/ЄЕС «Про деякі аспекти організації 
робочого часу» від 04.11.03 [25] поняття робочого часу визначено дещо ширше: під робочим часом розуміється будь-який період, під час 
якого працівник працює, перебуваючи в розпорядженні роботодавця, та виконує свою діяльність або обов’язки відповідно до національного 
законодавства та/або практики. За ст. 2 Конвенції МОП про робочий час у торгівлі та установах від 10.06.30, термін «робочий час» означає 
проміжок часу, протягом якого працівник перебуває в розпорядженні роботодавця. При цьому в Конвенції наголошується, що вказане 
поняття «не охоплює години відпочинку, коли наймана особа не перебуває в розпорядженні роботодавця» [26]. Відповідно до ст. 2 
Конвенції МОП про робочий час на борту суден і склад суднового екіпажу від 24.10.36 № 57, «тривалість робочого часу» означає час, 
протягом якого член екіпажа зобов'язаний по наказу вищестоящої особи або виконувати роботу на судні або для судновласника, або 
перебувати в розпорядженні вищестоящої особи поза приміщеннями для екіпажа [27]. Натомість у ч. 1 ст. 130 «Визначення робочого часу 
та його склад» проекту ТКУ робочий час дефінується як «час, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового 
розпорядку й умов трудового договору повинен виконувати трудові обов’язки». При цьому в Проекті окремо наголошується, що 
«відповідно до трудового законодавства до робочого часу можуть включатися інші періоди часу». 

Синтез наведених підходів дозволяє дійти висновку, що основні розбіжності наразі полягають у віднесенні (виключенні) до змісту 
поняття робочого часу тих періодів часу, коли працівник фактично не виконує свої трудові обов’язки, але перебуває в розпорядженні 
роботодавця. З урахуванням того, що за чинним вітчизняним трудовим законодавством із питань регулювання робочого часу до складу 
робочого часу, серед іншого відносяться й періоди, протягом яких працівник фактично не виконує безпосередньо свої трудові обов’язки, 
але перебуває в підпорядковані роботодавця і йому виплачується за цей час зарплата (наприклад, перерви для жінок для годування дитини, 
для вантажників, перерви для обігріву в холодну пору року, час виконання державних та громадських обов’язків тощо), віддаємо перевагу 
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позиції, за якою пропонується саме розширювальне тлумачення змісту поняття «робочий час». Тобто, останнє має охоплювати не лише 
період безпосереднього виконання працівником трудових обов’язків, покладених на нього за трудовим договором, а й інші періоди часу. 
При цьому, що слід окремо передбачити в законі, останні періоди мають установлюватися насамперед законодавче, а у випадках 
передбачених законом – іншими актами законодавства, а також колективним і трудовим договором. Керуємося наразі методологічне 
значущим висновками, обґрунтованими в сучасній галузевій науці трудового права [6, с. 269; 28, с. 63; 29, с. 65], про те, що саме 
централізоване законодавче закріплення механізму нормування робочого часу виступає найбільш дієвим юридичним засобом охорони 
праці та найважливішою гарантією реалізації конституційного права на працю в будь-якій сфері застосування найманої праці.  

Виходячи з означеного, заслуговує на підтримку підхід розробників ТКУ в частині закріплення положення про те, що до складу 
робочого часу включається не лише час виконання працівником трудових обов’язків, а й підготовчо-завершальний період (час отримання 
трудового завдання, отримання матеріалів та інструментів, товарів, ознайомлення з технічною документацією, відповідно до якої повинна 
виконуватися робота, час підготовки й прибирання робочого місця, здавання готової продукції тощо), час перерв для внутрішньозмінного 
відпочинку, задоволення особистих потреб, обігрівання тощо. Слушним є й положення ТКУ про те, що особливості віднесення підготовчо-
завершального періоду до робочого часу щодо окремих видів робіт установлюються трудовим законодавством. Водночас уважаємо за 
недоцільне вживання в ч. 3 ст. 130 проекту ТКУ, де йдеться про таке: «3. Колективним чи трудовим договором можуть визначатися окремі 
періоди, які включаються до складу робочого часу, зокрема, включення до складу робочого часу повністю або частково часу, протягом 
якого працівник знаходиться поза місцем виконанням трудових обов’язків у режимі готовності стати до виконання трудових обов’язків», 
сполучника «чи», адже це логічно передбачає альтернативний варіант установлення окремих періодів, які включаються до складу робочого 
часу, – або колективним договором, або трудовим договором. Більш доцільним і таким, що відповідає природі обох указаних договірних 
актів, тут убачається використання сполучника «та/або», що дозволить установлювати вказані періоди часу й колективним, і трудовим 
договором, а у випадку відсутності колективного – безпосередньо трудовим договором, як під час його укладення, так і в період його дії.  

Частково заперечним є, на наш погляд, і підхід розробників проекту ТКУ, зреалізований у ч. 4 ст. 130 ТКУ, де категорично 
зазначається про те, що «...час, необхідний для прибуття працівника до місця виконання трудових обов’язків, до робочого часу не 
включається, крім випадків, якщо виконання трудових обов’язків передбачає пересування від одного об’єкта до іншого». Як на нас, то 
можливість установлення винятків із цього правила доцільно передбачити не лише в зазначеному в ч. 4 ст. 130 ТКУ випадку, а й у інших, 
передбачених, скажімо, колективним, трудовим договором чи взагалі окремим розпорядженням роботодавця (наприклад, у випадку, коли 
направляючись на роботу попутно особа виконує ті чи інші доручення роботодавця, які отримав напередодні). Крім іншого, останній підхід 
зробить схему виконання трудових обов’язків «більш гнучкою», а тому й більш ефективною з позиції необхідності раціонального 
використання робочого часу працівника. 

Віддаючи належне розробникам проекту, котрі в ст. 130 «Визначення робочого часу та його склад» ТКУ закріпили поняття 
робочого часу та спромоглися до характеристики складу робочого часу – це новела законодавства, кваліфікуємо як недолік відсутність 
подібних дефініції стосовно окремих видів робочого часу, про які йдеться в ст.ст. 131 «Нормальний робочий час», 132 «Скорочений 
робочий час» та 133 «Неповний робочий час» проекту ТКУ. Принаймні така позиція вбачається непослідовною й такою, що призведе до 
певних складнощів у розмежуванні на практиці окремих видів робочого часу. Крім того, суперечливими вбачаємо положення ч. 4 ст. 132 
«Скорочений робочий час» проекту ТКУ, де пропонується закріпити наступне: «4. Тривалість робочого часу учнів, які відповідно до 
частини четвертої статті 20 цього Кодексу працюють у вільний від навчання час, не може перевищувати 12 годин на тиждень для осіб віком 
до шістнадцяти років і 18 годин на тиждень для осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років. Оплата праці учнів проводиться 
пропорційно відпрацьованому часу, виходячи з норм оплати праці осіб, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті». По-перше, ніяких 
«норм оплати праці» у ч. 1 ст. 132 проекту не встановлено, адже йдеться там про «норму тривалості робочого часу», а точніше норму 
тривалості скороченого робочого часу для окремих категорій неповнолітніх працівників, що очевидно не одне й те ж. По-друге, гадаємо, 
що встановлення в ч. 4 ст. 132 ТКУ положення про те, що оплата праці неповнолітніх працівників – учнів проводиться пропорційно 
відпрацьованому часу суперечить усталеній природі (сутності) такого виду робочого часу, як скорочений робочий час – установлення якого 
не передбачає будь-яких обмежень в оплаті праці, вона має залишатися незмінною, як і при нормальній тривалості робочого часу. 
Пропорційний підхід до визначення розміру оплати праці презюмується законом лише під час неповного робочого часу (ч. 2 ст. 56 чинного 
КЗпП України, ч. 4 ст. 133 «Неповний робочий час» проекту ТКУ). Понад те, реалізація запропонованого наразі розробниками проекту 
ТКУ, на наш погляд, суперечить наявним приписам ст. 22 Конституції України, де прямо передбачено, що при прийнятті нових законів або 
внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 

Почасти недосконалою вбачається запропонована редакція ст. 133 «Неповний робочий час» проекту ТКУ, зважаючи на те, що, 
попри категоричність у характеристиці договірного порядку встановлення неповного робочого часу (ч. 1 ст. 133), ч. 3 цієї ж статті 
встановлено цілу низку винятків із такого «категоричного» правила. Більш коректнішим і логічним, на наш погляд, було б указати на 
можливі винятки, з обов’язковим зазначенням відповідного переліку, у ч. 1 ст. 133 ТКУ. Не зайвим, з позиції – унеможливлення 
зловживань із боку роботодавця в умовах тривалих затримок у виплаті заробітної плати, було б установити в законі й обов’язок 
роботодавця під час установлення неповного робочого часу роз’яснювати працівникові під розписку (у тексті наказу) особливості 
розрахунку розміру оплати праці в таких випадках (правові наслідки). До того ж, частини 4 і 5 ст. 133 ТКУ доцільно об’єднати й редакційно 
викласти наступним чином: «4. Установлення неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав 
працівників, за винятком оплати праці, яка здійснюється в цьому випадку пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку». 

Убачаємо помилковим розміщення спеціальних норм щодо такого режиму робочого часу як ненормований режим робочого дня (ст. 
154 «Робота на умовах ненормованого робочого часу» ТКУ) не в параграфі 2 «Режим робочого часу», де йдеться про окремі різновиди 
режимів робочого часу, зокрема п’ятиденний і шестиденний робочий тиждень (ст. 137), поділ робочого дня на частини (ст. 144), 
підсумований облік робочого часу (ст. 143) та гнучкий режим робочого часу (ст. 145), а в параграфі 3 «Робота понад норму робочого часу» 
Книги третьої «Умови праці» проекту ТКУ, де йдеться лише про надурочні роботи та порядок їхнього застосування (ст. 149-153 ТКУ). 
Керуємося наразі відповідною науковою доктриною. Так, В. В. Жернаков зазначає, що «ненормированный рабочий день – это особенный 
режим рабочего времени, который устанавливается для определенной категории работников в случаях невозможности нормирования 
времени трудового процесса. В случае необходимости эта категория работников выполняет работу сверх нормального рабочего времени. 
Эти переработки рабочего времени не являются сверхурочной работой и дополнительной оплате не подлежат» [30, с. 166-167]. З 
аналогічного розуміння виходять і інші автори, коли пишуть, що «ненормированный рабочий день – это особый режим рабочего времени 
отдельных работников, обусловленный спецификой и характером их труда, при котором допускается при необходимости в отдельные дни 
работа сверх установленной продолжительности рабочего времени по предложению работодателя или по инициативе самого 
работника» [31, с. 164; 32, с. 238-239]. В. М. Пустозьорова, як і інші дослідники [33, с. 215; 34, с. 317-318], також зазначає, що «отдельные 
категории работников работают в условиях, когда время их труда не поддается точному учету. Для них устанавливается особый режим 
рабочего времени – ненормированный рабочий день. Особенность этого режима в том, что работники самостоятельно распределяют свое 
рабочее время. В некоторых случаях работники, в основном подчиняясь режиму предприятия, иногда задерживаются на рабочем месте 
сверх обычного рабочего времени для выполнения своих служебных обязанностей или приходят на работу в более раннее время, чем 
предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка. Такая переработка не считается сверхурочной работой» [35, с. 147]. На 
думку В. С. Венедіктова, ненормований робочий день є не «особливим», а «спеціальним» режимом робочого часу, позаяк такі режими 
«устанавливаются для отдельных категорий работающих, что обусловлено особыми условиями и характером труда, социально-правым 
статусом работника и т. п. ...По действующему трудовому законодательству, – наголошує цей автор, – ненормированный рабочий день не 
является особой нормой рабочего времени» [36, с. 148, 149]. 

Сформульовані вище пропозиції й зауваження, на наш погляд, зрозуміло, не є «істиною в останній інстанції», а тому, природно, 
мають стати предметом більш поглибленого аналізу представників широких наукових кіл. Означеним вище шляхи вдосконалення 
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спеціального понятійного апарату правового інституту робочого часу та наявні проблеми його нормативної структуризації, зрозуміло, не 
вичерпуються, але реалізація останніх, урахування зазначеного в статті під час розробки проекту нового Трудового кодексу України, на 
наше переконання, сприятиме вдосконаленню не лише змісту та структури цього – у перспективі базового акту, а, зрештою, призведе до 
підвищення рівня ефективності правозастосовної діяльності в цій царині правового регулювання суспільних відносин. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті крізь призму аналізу проекту Трудового кодексу України проаналізовано спеціальний понятійний апарат галузевого правового 
інституту трудового права – інституту робочого часу. Окрема увага приділена проблемним питанням нормативної структуризації складових 
зазначеного правового інституту, а також порівняльному аналізу відповідних міжнародних трудових стандартів, положень чинного КЗпП 
України та проекту нового Трудового кодексу України. 
Ключові слова: поняття робочого часу, інститут робочого часу, неповний і скорочений робочий час, ненормований режим робочого часу, 
трудове законодавство. 
РЕЗЮМЕ 
В статье сквозь призму анализа проекта Трудового кодекса Украины проанализировано специальный понятийный аппарат отраслевого 
правового института трудового права – института рабочего времени. Отдельное внимание уделено проблемным вопросам нормативной 
структуризации составляющих указанного правового института, а также сравнительному анализу соответствующих международных 
трудовых стандартов, положений действующего КЗоТ Украины и проекта нового Трудового кодекса Украины. 
Ключевые слова: понятие рабочего времени, институт рабочего времени, неполное и сокращенное рабочее время, ненормированное 
режим рабочего времени, трудовое законодательство. 
SUMMARY 
In article modern processes of consolidation and codification of the legislation of Ukraine about work are analysed from the point of view of available 
problems and prospects of development of the new Labour code of Ukraine. Is argued affirms, that the legislation on service of workers IAB is 
organic making system of the labour legislation that is why acts as a subject consolidated and codified works in modern conditions. 
Key words: сoncept working hours, institute working hours, the incomplete and reduced working hours, working hours not normalized a mode, the 
labour legislation. 
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КРЕДИТНІ СПІЛКИ ЯК УЧАСНИКИ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ (ВНЕСКІВ): ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
 

Н.О.Славова, старший викладач кафедри державно-правових дисциплін Донецького національного університету ⋅  
 
     За часи реформування соціально-економічного ладу, фінансового ринку в Україні сформована нормативно-правова база, впроваджений 
міжнародний досвід у сфері правового регулювання фінансової діяльності. Формування фінансової системи країни - складний і 
суперечливий процес, пов'язаний, перш за все, із стабільністю фінансових установ. Останнє є занадто тенденційно-поширеною проблемою, 
оскільки фінансово-правове положення установ, особливо кредитних спілок (далі - КС) на сьогоднішній день в умовах світової економічної 
кризи є  актуальним. 
     Значну увагу розробці різних аспектів фінансової надійності кредитних спілок приділяли такі вчені, як А. Гамбург [1], А. Оленчик [2], О. 
Тавасієв [3], С. Хорунжий [4], та ін.  Розгляд  фінансової стійкості кредитних спілок як сукупності інструментів, що забезпечують тотальну 
організацію фінансової рівноваги КС, неможливий без такого показника, як якість депозитної бази КС. Депозитна політика, в свою чергу, 
залежить від Фонду гарантування вкладів - державної спеціалізованої, самостійної установи, яка  виконує функції державного управління у 
сфері гарантування вкладів. 
     Таким чином, мета статті – обґрунтувати пропозиції щодо захисту заощаджень членів КС через Фонд гарантування вкладів (внесків) 
членів кредитних спілок, надати відповідні пропозиції, які сприятимуть подальшому ефективному розвитку кредитно-кооперативної 
системи. 
     Необхідно відзначити, що депозитну базу створюють засоби юридичних та фізичних осіб, акумульовані фінансовими інститутами у 
вигляді розрахункових рахунків у депозитних та ощадних вкладах. Критерієм якості депозитів є їхня стабільність. Чим більше стабільна 
частина депозитів, тим вище ліквідність та платоспроможність фінансового інституту [5, с. 142]. Депозитна політика - не просте завдання, 
при його вирішенні необхідно враховувати інтереси економіки країни в цілому, фінансової установи як суб’єкта економіки та клієнта [6, с. 
76]. У роботі кредитних спілок із залучення вкладів (внесків) членів на депозитні рахунки важливу роль відіграє (1) процентна політика, 
оскільки успіх методу залучення вкладів (внесків) членів залежить від потенційних вкладників, які в свою чергу мають намір одержати 
привабливий відсоток за свій внесок та (2) потенційні фінансові можливості для забезпечення більшої стійкості ресурсів кредитних спілок, 
які б дали змогу мінімізувати ризики та «захистити» вклади (внески) своїх членів. При цьому, розмір процентів визначається кредитною 
спілкою самостійно, тобто сама КС є регулятором депозитної програми, що стосується гарантування вкладів, то в даному випадку 
необхідно враховувати дві сторони - саме бажання кредитної спілки бути гарантом повернення вкладів (внесків) та законодавче підґрунтя, 
яке формує систему гарантування вкладів (внесків) членів кредитних спілок та визначає її функціонування. На сьогодні, діюче 
законодавство не містить правових норм, які «гарантують» повернення вкладів (внесків) членів КС, що обумовлює дестабілізацію 
господарської діяльності кредитних спілок.   
     В умовах сучасного економічного, політичного та соціального стану в Україні проблема захисту вкладів посідає особливе місце.  Захист 
вкладів (внесків) членів КС є важливою складовою формування і збереження довіри до національної фінансової системи. Пройшло майже 
чотирнадцять років з часу, як Україна зробила крок у напрямку створення системи захисту вкладів, а через декілька років з прийняттям 
Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» [8] були встановлені засади функціонування фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб, порядок відшкодування вкладів та ін.. Варто наголосити, що система, створена на початку 2000-х років, була націлена на 
такі фінансові інститути як банки, вважалася великим досягненням часу, але з розвитком фінансової системи, інфраструктури, економіки в 
цілому, частина вкладів населення є не захищеною (маються на увазі вклади (внески) членів кредитних спілок на депозитні рахунки). 
Зауважимо, що чинним законодавством не врегульовано питання захисту вкладів (внесків) членів кредитних спілок на депозитні рахунки, 
проте кредитні спілки України займають провідне місце у фінансової системі країни та зосереджують значну частку грошей населення [9]. 
Отже, діючий Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є гарантом повернення заощаджень банківських депозитів, вклади (внески) членів 
кредитних спілок стають за межами закону. 
     Беручи до уваги факт необхідності запровадження системи стабілізації та фінансового оздоровлення для всіх кредитних спілок України, 
12 червня 2007 року було зареєстровано об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» - добровільне об’єднання КС, метою 
діяльності якої є: забезпечення фінансової стабільності КС, введення норм і стандартів пруденційного нагляду для кредитних спілок, 
проведення аналізу фінансового стану тощо. Поставлені цілі досягатимуться на  кількох рівнях:  
     1. Базовий рівень (орієнтація КС на стабільний розвиток, забезпечення діяльності органів управління у відповідності до законодавства 
України та кооперативних принципів). 
     2. Рівень забезпечення фінансової стабільності (збір, обробка звітності КС, моніторинг дотримання правил надання фінансових послуг, 
аналіз фінансового стану).  
     3. Рівень гарантій (страхування депозитів) [7, c. 8 - 9]. 
      Отже, прагнучи захистити інтереси КС, їх членів та взагалі фінансовий стан країни, необхідно розробити внутрішні та зовнішні правові 
інструменти, які б захищали заощадження населення та гарантували його повернення. Так, у світі існує три підходи до створення 
організацій гарантування (страхування) вкладів:  
      1) функції страхування покладаються на вже існуючу організацію державного нагляду шляхом створення в ній окремого підрозділу. 
Головна проблема такого підходу – складність при відокремленні вже існуючих функцій та інтересів організації від функцій по 
гарантуванню (страхуванню) вкладів. Проте перевагою такого способу є те, що орган, на який додатково покладаються обов’язки по 
гарантуванню (страхуванню) вкладів, вже має достатню кількість досвідчених та висококваліфікованих фахівців, які одразу можуть 
включитися в роботу; 
     2) другий – існуюча організація державного нагляду реформується в організацію страхування вкладів; 
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     3) третій – створюється нова організація, на яку покладаються функції страхування (гарантування) вкладів. Такий спосіб є найбільш 
прийнятним, хоча і найбільш складним та затратним [10]. Беручи до уваги, що у Німеччині, Польщі, Литві та інших країнах розроблений 
захист вкладів членів кредитних спілок, вважаємо за доцільне виділити окремий інститут у системі кредитно-кооперативного руху «Фонд 
захисту вкладів (внесків) членів кредитних спілок» (державна спеціалізована установа, яка виконує функції у сфері гарантування вкладів 
фізичних осіб).  
     На нашу думку, створення та діяльність такої установи є необхідним елементом кредитно-кооперативної системи, де кредитні спілки 
повинні бути обов’язковими учасниками фонду, оскільки стан фінансового ринку країни залежить від стабільної депозитної системи. Крім 
того, сучасне зростання масштабів «заморожування» вкладів з боку фінансових установ, зокрема кредитних спілок (кредитна спілка 
«Добробуд» м. Донецьк, кредитна спілка «Перше кредитне товариство» м. Одеса, кредитна спілка «Паралель» м. Красний луч), викликало 
широкий діапазон думок щодо обов’язкового страхування (гарантування) вкладів членів кредитних спілок. Як приклад обов’язкових систем 
страхування можна назвати Страховий фонд депозитів, що діє у Великобританії, Фонди гарантування депозитів (Франція, Фінляндія, 
Швеція, Польща), Федеральну корпорацію із страхування депозитів (США), Фонди страхування депозитів (Угорщина, Болгарія, Казахстан), 
Державну компанію «Страхування депозитів та інвестицій» (Литва) тощо. Водночас, протилежним прикладом можуть виступати такі 
країни як Македонія або Тайвань, де передбачено створення добровільних систем страхування вкладів. Як зазначають фахівці, добровільні 
системи несуть у собі великі ризики фінансової нестійкості [11, c. 30].  
     Не викликає сумнівів, що обов’язковий підхід до гарантування (страхування) вкладів  є стратегічно необхідним, оскільки це є 
стимулюючим фактором довіри населення та зближення українського законодавства з законодавством ЄС. Так, захист вкладів у ЄС 
ґрунтується на Директиві 94/19 ЄС Європейського Парламенту і Ради «Щодо схем гарантування депозитів» від 30 травня 1994 року [12], де 
відповідно до статті 3 кожна держава - член забезпечує, що на її території запроваджується і офіційно визнається одна або більше схем 
гарантування депозитів і якщо кредитна установа не виконує покладених зобов’язань як на члена схеми гарантування депозитів, 
компетентні органи застосовують всі відповідні заходи, включаючи накладення санкцій. 
       Слід зазначити, що у ЄС існують різні програми страхування внесків з різним ступенем державної участі. Національні агентства зі 
страхування внесків можуть створюватися на приватній основі і повністю фінансуватися кредитними організаціями, але вони можуть також 
існувати у формі державної установи, підтримуваної або забезпечуваної державою, також створюються самостійні схеми страхування 
вкладів кредитних установ («альтернативні схеми гарантування депозитів»), які офіційно зареєстровані та відповідно до законодавства 
гарантують вкладникам  належний рівень  захисту [13,  с. 22]. Отже, усі кредитні установи ЄС зобов’язані вступити до схеми гарантування 
депозитів, але мають право вибору до установи, яка забезпечує гарантування вкладів до їх повернення.  
      Варто відзначити, в розпал фінансової кризи фінансисти справедливо побоюються, що може відкритися «фронт масового вилучення  
грошей з фінансових установ», особливо це стосується кредитних спілок, де вклади (внески) членів КС є незахищеними. Отже, фонд 
гарантування вкладів КС - важливий і потрібний елемент інфраструктури системи кредитної кооперації.  
     З метою захисту кредитних спілок від ризиків розроблені перспективні нормативно - правові акти, а саме: проект закону «Про фонд 
гарантування вкладів кредитних спілок» [14], проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Фонд 
гарантування внесків (вкладів) членів кредитних спілок на депозитні рахунки» [15], які підготовлені за ініціативою Всеукраїнської асоціації 
кредитних спілок та Програми захисту вкладів. Юридична техніка викладення зазначеного законопроектного матеріалу потребує 
вдосконалення з огляду на те, що залишається незрозумілим, чи ведеться мова про внески (вклади) членів кредитної спілки або тільки про 
вклади.  Адже ці поняття є не тотожними, оскільки внески членів кредитних спілок залучаються без укладання договорів та є 
різноманітними (обов’язковими зворотними; необов’язковими зворотними та ін.), а вклади членів кредитної спілки це -  грошові  кошти в 
готівковій або у безготівковій формі внесені до кредитної спілки її  членами на договірних умовах.  
     Таким чином, проект Закону встановлює засади функціонування Фонду вкладів членів кредитних спілок та обмежує захист внесків 
членів КС. Проте проект Постанови  розроблений щодо створення саме Фонду гарантування внесків (вкладів) членів кредитних спілок на 
депозитні рахунки. Крім того, переваги європейського підходу до захисту вкладів можна аргументувати тим, що страхування 
(гарантування) вкладів є обов’язковою нормою для всіх фінансових установ. Положення щодо участі кредитних спілок у відповідному 
Фонді також мають  розбіжності, проект закону наголошує (ст. 2), що участь у Фонді кредитних спілок є обов’язковою, а проект постанови 
Кабінету Міністрів України (п.п. 2.2) підкреслює зворотнє. Також необхідно відзначити, що контрольні функції Фонду відповідно до 
проекту Закону обмежуються перевіркою розрахунків та своєчасністю перерахування зборів кожним учасником (тимчасовим учасником), 
за несвоєчасне або неповне перерахування зборів Фонд нараховує пеню. Також Фонд має право притягнути до адміністративної 
відповідальності посадових осіб КС у разі неподання кредитною спілкою до Фонду балансових звітів, аудиторських висновків, що 
необхідні для виконання Фондом передбачених законодавством функцій та за наявності достатніх підстав переводити кредитні спілки до 
категорії тимчасових учасників Фонду та взагалі виключати кредитні спілки з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду. Якщо 
виявлені інші порушення норм цього Закону з боку КС, Фонд може лише вносити пропозиції до Уповноваженого органу про застосування 
заходів впливу. У зв’язку з цим постає питання: чи буде ефективним контроль, якщо контролюючий орган, який виявив порушення, не має 
заходів впливу на порушника - суб’єкта господарювання. На нашу думку, Фонд є гарантом для кожного вкладника щодо відшкодування 
коштів за його вкладами, тому обов’язковою функцією Фонду є контроль КС за виконанням умов закону, а сутність контролю залежить від 
повноважень контролюючого органу щодо здатності застосування заходів впливу  на учасників (тимчасових учасників) Фонду. Відповідно 
до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [16] тільки Уповноважений орган обирає 
та застосовує заходи впливу до фінансових установ на основі аналізу даних та інформації стосовно порушення, враховуючи наслідки 
порушення та застосування таких норм, але не є логічним і те, що Фонд має право тільки порушувати питання перед Уповноваженим 
органом щодо застосування відповідних заходів впливу.  
     На нашу думку, Фонд як самостійна юридична особа, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування внесків (вкладів) 
членів кредитної спілки на депозитні рахунки, не повинен обмежитися лише зауваженнями щодо виявлених порушень, а  надати матеріали 
перевірки (акт перевірки, висновки) Уповноваженому органу з метою застосування заходів впливу. Отже, обов’язком Уповноваженого 
органу буде негайне здійснення заходу впливу, а правом – диференційовано, вибірково підходити до застосування видів заходу впливу.  
     Для забезпечення стабілізації КС, виведення кредитно-кооперативної системи на загальноєвропейській рівень, гармонізації з вимогами 
ЄС необхідно: 
     - п. 2.2 розділу ІІ проекту Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про Фонд гарантування внесків (вкладів) членів 
кредитних спілок на депозитні рахунки» викласти у наступній редакції: «Участь у фонді є добровільною, якщо кредитна спілка уклала 
договір із страховою компанією на страхування депозитів відповідно до чинного законодавства»; 
     -  назву проекту Закону України «Про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок» викласти у наступній редакції «Про Фонд 
гарантування внесків (вкладів) членів кредитних спілок»; 
     -  у тексті проекту Закону України «Про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок» назву «Фонд гарантування вкладів членів 
кредитних спілок» у всіх відмінках замінити на «Фонд гарантування внесків (вкладів) членів кредитних спілок»; 
     - речення перше абзацу 2 статті 2 проекту Закону України «Про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок» після слова 
«обов’язковою» доповнити словами «якщо кредитна спілка не входить до однієї із схем гарантування депозитів, що запроваджується на 
території України відповідно до чинного законодавства»;  
      - статтю 27  проекту Закону України «Про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок» викласти у наступній редакції: 

«Стаття 27. Заходи впливу на учасників (тимчасових учасників) Фонду 
     Фонд зобов’язаний повідомити Уповноважений орган про застосування до учасника (тимчасового учасника) Фонду заходів впливу у разі 
порушення ним норм цього Закону.  
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    У разі невиконання учасником (тимчасовим учасником) Фонду вимог частини третьої статті 6 цього Закону посадові особи кредитної 
спілки підлягають адміністративній відповідальності відповідно до закону. 
     В разі виявлення учасником порушень норм цього Закону Фонд зобов’язаний надати Уповноваженому органу акт перевірки з 
висновками про порушення законодавства для застосування Уповноваженим органом до такого учасника заходів впливу. 
     Фонд має право застосовувати до учасників Фонду такі заходи впливу: 
     1) переводити учасників до категорії тимчасових учасників Фонду; 
     2) виключати кредитні спілки з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду»; 
      - пункт 2 статті 39 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» після слів «таких 
заходів» доповнити словами «якщо інше не передбачено законодавством».  
     Отже, у ринкових умовах господарювання провідне місце належить економічним та правовим інструментам, які орієнтують діяльність 
суб’єкта господарювання  на досягнення найкращих результатів в умовах жорстокої конкуренції та динамічних змінах у зовнішньому та 
внутрішньому політичних, соціальних, економічних середовищах. Перегляд певних інструментів правового режиму господарської 
діяльності кредитних спілок, а саме реальне утворення захисту вкладів (внесків) членів кредитних спілок; удосконалення перспективного 
законопроектного матеріалу про Фонд гарантування внесків (вкладів) членів кредитних спілок на депозитні рахунки є правовими основами 
забезпечення фінансової стійкості кредитних спілок. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуто запровадження системи стабілізації та фінансового оздоровлення для всіх кредитних спілок через фонд гарантування 
вкладів (внесків) членів кредитних  спілок, його теоретична та практична сутність, значення та завдання, що сприятиме удосконаленню 
кредитно – кооперативної системи, а також забезпеченню фінансової надійності кредитних спілок на  ринку фінансових послуг. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся сущности и значения современных механизмов  финансового обеспечения кредитных союзов, 
а именно фонд гарантирование вкладов (взносов) членов кредитного союза.. 
SUMMARY 
The article is devoted the questions of modern mechanisms  of the financial providing of credit unions. The fundamental analysis provides studying 
activity of  fund guaranteing the deposit  of members of credit union. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 

 
Трофуненко Н.В., юрисконсульт ТОВ «ЗОДЧИЙ» ⋅  

 
Якість будівельних робіт залежить від багатьох чинників, у тому числі й від стану сучасного законодавства, яким відносини у сфері 

будівельної діяльності опосередковуються. Вчені-юристи Г.М. Гриценко, О.О. Квасніцька, Н.С. Кузнєцова, І.М. Миронець відмічають, що 
більшість нормативно-правових актів у цій сфері є неефективними, оскільки не узгоджуються між собою. Норми щодо якості будівельних 
робіт містяться у зазначених актах розрізнено, при цьому спостерігається дублювання одних положень у різних законах з незначними 
відмінностями [1, с. 12]. Відсутність єдиного підходу до регламентації якості будівельних робіт, а також необхідність усунення колізій в 
даній сфері законодавства обумовлюють важливість подальших досліджень з цієї тематики.  

Метою цієї статті є обґрунтування пропозицій щодо удосконалення законодавчих та локальних актів, за допомогою яких 
забезпечується якість будівельних робіт. 

Норми щодо якості будівельних робіт містяться у Цивільному та Господарському кодексах України, законах України «Про основи 
містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про планування і забудову територій», «Про будівельні норми», актах Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», «Про 
порядок прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів» та інших. Аналіз зазначених нормативно-правових актів дозволяє 
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дійти висновку про відсутність системного правового регулювання вимог якості будівельних робіт: ці акти опосередковують окремі групи 
відносини (при здійсненні архітектурної діяльності, плануванні і забудові територій, містобудуванні) та містять положення щодо якості 
робіт в окремих сферах будівництва. Поняття «якість будівельних робіт» в них не формулюється, а критерієм якості робіт є їх відповідність 
будівельним нормам та проекту. При цьому спостерігається дублювання одних положень з незначними відмінностями. Наприклад, у 
Законах України «Про планування і забудову територій» (ст. 20) та «Про архітектурну діяльність» (ст. 27) міститься норма про 
обов’язковість Державних будівельних норм при виконанні будівельних робіт. Крім цього, у кожному з цих законів закріплюється 
положення щодо відповідності проектної документації вимогам будівельних норм і правил. Так, у ст. 1 Закону України «Про архітектурну 
діяльність» зазначається, що проект — це документація для будівництва об’єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і 
текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, 
конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об’єкта архітектури, та відповідає вимогам державних 
стандартів, будівельних норм і правил. Ст. 28 Закону України «Про планування і забудову територій» визначає, що проектна документація 
на будівництво об’єктів містобудування розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням вимог державних 
стандартів, норм і правил, регіональних і місцевих правил забудови. Ст. 5 Закону України «Про основи містобудування» також вказує на 
необхідність дотримання Державних будівельних норм при розробці містобудівної документації. 

Аналізуючи законодавчу базу, що регулює господарську діяльність у сфері будівництва, доходимо висновку про необхідність 
систематизації нормативного матеріалу, адже таким чином вдасться згрупувати норми щодо якості будівельних робіт. Одними авторами 
наголошується на необхідності прийняття Закону України «Про основи містобудування» у новій редакції, іншими — пропонується 
прийняти Закон України «Про основи будівельної діяльності», у якому визначити правові основи здійснення будівельної діяльності, чітко 
регламентувати правовий статус учасників будівництва [2, с. 688]. Окремі автори вказують, що з огляду на неоднорідність правовідносин у 
будівельній галузі необхідним є запровадження розробки законопроектів і проектів підзаконних нормативних актів єдиним спеціалізованим 
органом із урахуванням вимог загальнодержавної програми розвитку галузі [3, с. 18].  

Наступна група правників вважає, що доцільним є прийняття кодифікованого акту [4, с. 82]. Проект такого акту біло розроблено 
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Містобудівного Кодексу України» № 536-р від 
18.07.2007 року. У розробленому проекті Містобудівного Кодексу України якості будівельних робіт приділяється недостатньо уваги, термін 
«якість» у ньому зустрічається лише чотири рази. На підставі аналізу ст. 1 проекту Містобудівного Кодексу можна зробити висновок про 
те, що якісні будівельні роботи повинні відповідати проектній документації. Ст. 21 проекту Містобудівного Кодексу визначає, що якісні та 
кількісні граничні показники забудови з урахуванням соціальних, природно-кліматичних, гідрогеологічних, екологічних та інших умов 
встановлюються у Державних будівельних нормах. Ст. 127 проекту Містобудівного Кодексу передбачає, що технічний нагляд за якістю 
будівельних робіт здійснюється протягом усього періоду будівництва об’єкта. 

На думку автора, для регулювання відносин у сфері будівництва необхідним є прийняття кодифікованого акту. Доцільним є 
закріплення у ст. 1 проекту Містобудівного Кодексу понять «якість будівельних робіт», «безпечність будівельних робіт»: якість 
будівельних робіт ― сукупність їх властивостей (функціональних, конструктивних, екологічних, естетичних, ергономічних, властивостей 
щодо безпечності), які закріплені договором, проектом, нормативними документами; безпечність будівельних робіт — їх властивість 
забезпечувати відсутність ризику завдання шкоди фізичним та юридичним особам, навколишньому середовищу.  

Також важливим є визначення на законодавчому рівні прав та обов’язків усіх учасників будівельного процесу щодо якості робіт. 
Окремі права та обов’язки замовників та підрядників розкриті у Загальних умовах укладення та виконання договорів підряду в 
капітальному будівництві. Однак забезпечення якості є необхідним не лише при виконанні робіт, пов’язаних із створення капітальних 
споруд, а й при виконанні будь-яких будівельних робіт. Тому у проекті Містобудівного Кодексу мають бути закріплені такі обов’язки: 

- для інвесторів, замовників, забудовників ― встановлювати рівень якості, якого необхідно досягти при проектуванні і будівництві, 
на основі нормативних документів, а також міжнародних норм та стандартів; одержувати дозволи, необхідних для виконання робіт; 
здійснювати технічний нагляд на протязі усього будівельного процесу самостійно або через залученого спеціаліста;  

- для проектних організацій ― здійснювати проектні роботи лише на підставі ліцензії; забезпечувати відповідність проектів і 
робочих креслень нормативним документам і умовам договору; проводити авторський нагляд; усувати невідповідності та дефекти, 
допущені у проектній документації; 

- для підрядних організацій ― виконувати будівельні роботи лише на підставі ліцензії, у відповідності з ДБН (іншими 
документами, що регламентують якість); повідомити замовника про недоліки та невідповідності у проекті з метою їх усунення; здійснити 
експертну перевірку, випробування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, обладнання тощо, які використовувалися для виконання робіт та 
повідомляти про це замовника; своєчасно попередити замовника про те, що дотримання його вимог стосовно способу виконання робіт 
погрожує їх якості; своєчасно усувати допущені недоліки будівельних робіт; 

- для власників споруд ― своєчасно здійснювати капітальний та поточний ремонти; виконувати роботи щодо перебудови, 
добудови, розширення, розбирання будівлі лише на підставі розробленого проекту у відповідності з чинним законодавством; 

- для підприємств, що проводять дослідницьку діяльність в галузі будівництва та випробування будівельної продукції ― проводити 
теоретичні та прикладні дослідження для обґрунтування прийняття нормативних документів у будівництві; випробування нових технічних 
рішень щодо виробництва будівельної продукції та способів виконання будівельних робіт; надавати достовірні технічні висновки щодо 
якості будівельних робіт та матеріалів; 

- органів Державної архітектурно-будівельної інспекції та їх посадових осіб ― здійснювати контроль за якістю будівельних робіт, 
що включає їх відповідність договору, проекту, будівельним нормам і правилам. 

Таким чином, прийняття Містобудівного кодексу України сприятиме вирішенню двох основних проблем з якості будівельних 
робіт: закріпленню основоположних понять та визначенню прав та обов’язків усіх учасників будівельного процесу щодо якості робіт. А це 
у свою чергу створить умови для функціонування чітких механізмів контролю за якістю будівництва та підвищення відповідальності за 
недоліки будівельних робіт.  

Крім законодавчих актів, якість будівельних робіт також забезпечується локальними нормативними актами підприємств. До таких 
актів відносяться Керівництва для забезпечення якості будівельних робіт (далі — Керівництва). Основою для розробки цих Керівництв є 
національні та міжнародні стандарти: ДСТУ ISO 9000-2001 «Системи управління якістю», ГОСТ Р ИСО 9001-96 «Системи якості. Модель 
забезпечення якості при проектуванні, розробці, виробництві, монтажу і обслуговуванні», ГОСТ Р ИСО 9002-96 «Системи якості. Модель 
забезпечення якості при виробництві, монтажі та обслуговуванні», ГОСТ Р ИСО 9003-96 «Системи якості. Модель забезпечення якості при 
остаточному контролі і випробуваннях» [5, с. 8]. Для будівельних підприємств Керівництво з якості має бути розроблене з урахуванням 
також ДСТУ ISO 9001-95 «Системи якості. Модель забезпечення якості при проектуванні, розробці, виробництві, монтажі та 
обслуговуванні». 

У науковій літературі відзначається, що потреба у локальних нормах або доцільність їх прийняття виникає з таких підстав: 1) для 
уточнення та конкретизації норм законів, встановлення механізмів їх реалізації; 2) для запровадження інших моделей регулювання 
відносин порівняно з передбаченими у законі, якщо це припускається законом; 3) для заповнення прогалин у законодавстві; 4) внаслідок 
спеціальних приписів законодавства про передання тих чи інших питань до компетенції недержавних організацій — для їх належного 
здійснення, що потребує відповідного регулювання [6, с. 18]. На разі, чинним законодавством не регламентуються окремі питання щодо 
якості будівельних робіт: строки початку приймання виконаних будівельних робіт після повідомлення підрядником; порядок фіксування 
сторонами недоліків робіт; порядок залучення незалежної організації для підтвердження неякісного виконання будівельних робіт. Для 
підвищення рівня практичного застосування Керівництв доцільно додавати тексти таких локальних актів у якості додатків до 
господарських договорів. 
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Керівництва визначають основні правила і порядок діяльності підприємства з підготовки, контролю, виконання робіт та їх 
приймання, взаємодію структурних підрозділів, планування, встановлюють відповідальність всіх працівників у забезпеченні вимог діючої 
системи управління і контролю якості згідно з договором та положеннями нормативних документів. Керівництва включають: 
характеристику нормативних актів з якості, обов’язки посадових осіб щодо забезпечення якості, порядок здійснення контролю за якістю 
будівельних матеріалів, порядок прийняття виконаних робіт за якістю, проведення їх випробувань, планування та документування систем 
якості.  

Важливість прийняття Керівництв на будівельних підприємствах полягає у тому, що у них можуть бути закріплені положення, 
недостатньо врегульовані чинним законодавством. Наприклад, у Керівництві доцільно визначати строки початку приймання виконаних 
будівельних робіт (окремого етапу робіт) після повідомлення замовника. Практичне значення має також закріплення у цьому акті 
положення щодо порядку врегулювання відносин між замовником та підрядником (субпідрядниками) у разі виявлення недоліків робіт: 
строки повідомлення про недоліки робіт, обов’язковість присутності представників сторін при фіксуванні зазначених недоліків, 
неприпустимість необґрунтованої  відмови замовника від підписання акту виконаних робіт з недоліками, порядок залучення незалежної 
експертної організації. 

Підсумовуючи, можна дійти таких висновків: 
1. Здійснення систематизації законодавства у сфері будівництва є необхідною передумовою ефективного реформування 

законодавства щодо якості будівельних робіт. Аналіз чинної правової бази вказує на необхідність прийняття Містобудівного Кодексу, у 
якому мають бути закріплені основні поняття та визначені права та обов’язки усіх учасників будівельного процесу щодо якості робіт. 

2. Важливість розробки на будівельних підприємствах локального акту Керівництва для забезпечення якості будівельних робіт 
обумовлюється тим, що за допомогою цього акту можна конкретизувати норми чинного законодавства, підвищити ефективність 
регулювання відносин та запобігти виникненню конфліктів між суб’єктами господарювання. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті проаналізовані нормативно-правові та локальні правові акти, за допомогою яких забезпечується якість будівельних робіт. Внесені 
пропозиції щодо удосконалення проекту Містобудівного кодексу України.  
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализированы нормативно-правовые и локальные правовые акты, с помощью которых обеспечивается качество строительных 
работ. Внесены предложения по усовершенствованию проекта Градостроительного кодекса Украины. 
SUMMARY 
In article is analyzed normative-legal and local legal acts which provides quality of construction-works. The proposals on the improvement of project 
Building code of Ukraine are offered. 
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ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
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Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що із прийняттям нової Конституції Україна вступила в новий етап розбудови 
демократичної, соціальної, правової держави. За сучасних умов «відбувається корінне переосмислення основ правознавства, розробка філософсько-
правового рівня методологічних проблем правової науки набуває особливого значення. Завдяки таким дослідженням відбувається реалізація 
методологічної функції філософії права стосовно правознавства в цілому, тобто здійснюється більш глибокий і систематичний розгляд 
методологічних проблем права» [1, с. 40]. Як слушно зауважує В. Опришко, – Конституція України є своєрідним «юридичним паспортом» держави, 
з одного боку, а із другого – «серцем», ядром подальшого розвитку i вдосконалення всієї правової системи [2, с. 48]. Вельми важливими для 
сучасної юридичної науки є належне теоретичне обґрунтування розпочатих процесів реформування, у тому числі й шляхом кодифікації, правової 
системи держави. Одне із чільних місць серед кодифікаційних актів, що буде розроблено в найближчому майбутньому, займає новий Трудовий 
кодекс України. 

Правова реформа, яка проводиться на Україні, призначена забезпечити верховенство закону у всіх сферах життя суспільства, 
підпорядкованість йому дій державних, громадських організацій, трудових колективів, усіх посадових осіб та громадян. У демократичній державі 
не тільки громадяни несуть відповідальність перед державою, але й держава повинна нести її перед громадянами за виконання своїх обов’язків. Усе 
це в повній мірі відноситься i до сфери правового регулювання праці різних категорій працівників. Конституція України (ст. 43) проголошує i 
вказує, що кожен має право на працю, яке передбачає можливість заробляти на життя працею, яку він свідомо обирає чи на яку він вільно 
погоджується. Держава створює умови його здійснення шляхом удосконалення законодавства, насамперед, – трудового, яке в умовах ринкової 
економiки, на жаль, ще не повною мiрою вiдповiдає своєму призначенню, вимогам часу. А тому зараз перед наукою трудового права постало 
важливе завдання щодо розробки та створення дієвого механiзму правового регулювання, який забезпечив би реалiзацiю цього важливого 
конституційного права.  

Реформування трудового законодавства України закономірно передбачає побудову цілісної системи галузі трудового права та, відповідно, її 
складників – правових інститутів, одним з яких є інститут трудового договору. Останній, як відомо, посідає центральне місце в системі галузевих 
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інститутів, оскільки за фактом укладення трудового договору особа набуває статусу найманого працівника й на неї поширюється дія інших 
інститутів Особливої частини трудового права, серед іншого оплати та дисципліни праці, робочого часу та часу відпочинку, охорони праці тощо. 

Аналіз наукової літератури в галузі трудового права свідчить, що дослідженню інституту трудового договору приділялась увага як ученими 
колишнього Союзу РСР, так і вченими України. Так, це питання було предметом розгляду у працях М. Г. Александрова, В. С. Андрєєва, М. Й. Бару, 
О. Т. Барабаша, Г. С. Гончарової, В. С. Венедіктова, Л. Я. Гінцбурга, С. О. Іванова, С. С. Каринського, Р. З. Лівшиця, Л. А. Муксінової, В. І. 
Нікітинського, Ю. П. Орловського, А. Є. Пашерстника, О. С. Пашкова, О. І. Процевського, В. М. Скобєлкіна, О. В. Смирнова, О. І. Ставцевої, Л. О. 
Сироватської, В. М. Толкунової, Н. В. Хуторян та ін. На сучасному етапі значний внесок у цій царині науки трудового права було зроблено, 
зокрема, О. В. Лавріненком [3-14], В. В. Лазор [15-17] та П. Д. Пилипенком [18]. Окремі питання аналізувалися і автором цієї наукової статті [19-
21]. Незважаючи на ґрунтовні й численні наукові дослідження, які становлять науково-теоретичну базу цього дослідження та, зрозуміло, ніякою 
мірою не зменшуючи вклад перелічених дослідників у розробку галузевого вчення про трудовий договір, варто наголосити, що в зв’язку із 
завершенням тривалого процесу розробки нового Трудового кодексу України, значною актуалізацією багатогранного процесу адаптації 
законодавства України до міжнародних, серед іншого і європейських, правових стандартів у сфері найманої праці, означені питання об’єктивно 
потребують подальшого дослідження. 

Метою даного дослідження виявлення наявних вад термінологічного характеру в чинному законодавстві України про працю, визначення 
правових колізій, які виникають під час застосування спеціальних норм, що регламентують порядок та умови припинення трудового договору, та 
напрацювання пропозицій щодо вдосконалення механізму їхньої практичної реалізації з метою підвищення рівня ефективності правового 
регулювання в цій сфері. 

Трудовий договір, як форма найму робочої сили, широко використовується в усіх країнах із ринковою економікою. Як конкретний 
юридичний факт, з яким закон пов’язує виникнення, зміну чи припинення трудових правовідносин, відповідно до ч. 1 ст. 21 КЗпП України, він 
уявляє собою угоду між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, за якою працівник 
зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник або уповноважений ним 
орган зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 
законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. 

Статтею 43 Конституції України передбачено гарантію захисту громадян від незаконного звільнення, що підкреслює її неабияку 
важливість. Безумовно, ця юридична гарантія включає й судовий захист від посягань на трудові права громадян, зокрема, захист їх від незаконного 
звільнення. Підставами припинення трудового договору є такі обставини, що визначаються законом як юридичні факти для припинення трудового 
договору. Трудове законодавство України встановлює єдині загальні підстави припинення трудового договору (ст. 36 і 37 КЗпП України). Для 
деяких категорій працівників у законодавстві встановлено ряд додаткових підстав (наприклад, ст. 41 КЗпП України). Відзначимо, що окрім підстав, 
передбачених КЗпП України, окремими законодавчими актами встановлені низка додаткових підстав припинення трудових правовідносин з 
окремими категоріями найманих працівників. Зокрема Законом України «Про державну службу» передбачено сім додаткових, порівняно із КЗпП 
України, підстав: порушення умов реалізації права на державну службу; досягнення державним службовцем граничного віку проходження 
державної служби; відставка державних службовців, які займають посади першої або другої категорії; виявлення або виникнення обставин, що 
перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі; відмова державного службовця від прийняття або порушення Присяги; 
неподання або подання неправдивих відомостей щодо його доходів. Своєю чергою Закон України «Про статус суддів» передбачає такі підстави для 
припинення повноважень судді, як: закінчення строку повноважень, відставка або звільнення за власним бажанням, досягнення суддею 65-річного 
віку, втрата суддею громадянства та інші. 

Правове регулювання, як відомо, є інструментом соціального управління, і покликане впорядковувати суспільні відносини, забезпечуючи 
реалізацію законних інтересів суб’єктів. У рамках цього процесу зустрічаються різноманітні перепони, що без своєчасного їхнього усунення 
знижують ефект правового регулювання. Перепоною «можна рахувати той фактор, який заважає процесу впорядкування соціальних зв’язків і діє в 
протиріччі із правовими цілями й принципами. Перепони – це природні та штучні труднощі, бар’єри, що гальмують із тих чи інших причин 
управлінський процес, і заважають задоволенню правомірних інтересів громадян і організацій. Перепони можна класифікувати за різними 
підставами... перепоною є не тільки те, що заважає (що є в наявності), а й те, чого не вистачає (що відсутнє)» [22, с. 371-372]. Саме тому слід 
звернути увагу на те, що в теорії трудового права термін «припинення трудового договору» вважається найбільш широким за обсягом і таким, що 
охоплює всі випадки закінчення дії трудового договору, серед іншого й за угодою сторін, через вибуття зі складу підприємства в зв’язку зі смертю 
тощо. Натомість термін «розірвання трудового договору» використовується лише стосовно випадків, коли трудовий договір припиняється за 
згодою, або за ініціативою однією з його сторін, а «звільнення» – використовується для характеристики власне процедури технічного оформлення 
вже припинених трудових відносин. На наш погляд, означена термінологічна система та наявний у науці підхід до характеристики їхнього 
співвідношення було б доцільно нормативно структуризувати (відобразити) у відповідних нормах майбутнього Трудового кодексу України. 
Реалізація означеного, як на нас, упорядкує спеціальну нормативну лексику та розставить крапки над «і» в царині наукової доктрини, а також 
правозастосовній практиці. Керуємося наразі загальнотеоретичними сентенціями про те, що норми права «утворюють цілісну систему правових 
приписів, реалізація кожної з них складає необхідний елемент загальної картини правопорядку...» [23, с. 45] та розглядаються «в якості 
універсальної категорії, яка втілює в собі все багатство інтелектуально-вольового змісту та юридичної форми» [24, с. 37].  

Системний аналіз наявних у законодавстві України про працю нормативних приписів дає підстави для узагальненого висновку про те, що 
припинення трудового договору є правомірним лише за наявності низки певних умов: а) припинення трудового договору з передбачених в законі 
підстав; б) додержання певного порядку (процедури) звільнення з конкретної підстави; в) наявний юридичний факт припинення трудових 
правовідносин – розпорядження власника або уповноваженого ним органу, особиста заява працівника, відповідний акт третьої сторони – суду, 
військкомату тощо.  

Класифікація досліджуваних явищ в юриспруденції завжди відігравала величезну роль як засіб упорядкування накопичених знань [25, с. 
445]. Класифікації обґрунтовано розглядаються як важливі засоби підвищення змістовності наукової інформації, оскільки дають можливість за 
місцем, займаним об’єктом у класифікаційній системі, легко встановити його основні ознаки й властивості, причому не лише ті, що вже відомі 
науці, а й ті, що безпосередньо ще не були встановлені в процесі пізнання. У цьому полягає методологічний аспект класифікації як засобу наукового 
пізнання. З позиції формальної логіки, класифікація є особливим видом розподілу понять, за розрядами (групами, класами) відповідно до певних 
ознак, властивих одним об’єктам і відсутнім в інших. У цьому полягає сутність класифікації як засобу впорядкування спостережуваних фактів, 
правових явищ [26-27]. Наукові класифікації відіграють істотну роль в удосконаленні понятійного апарата правових наук. Одним із напрямів 
застосування методу типологічної класифікації є дослідження підстав припинення трудового договору [28]. 

Задля з’ясування сутності та впорядкування суперечливої практики застосування чинного законодавства передбачені законом підстави 
припинення трудового договору доцільно впорядкувати шляхом їх класифікації за двома основними підставами (критеріями): по-перше, – виду 
юридичного факту, що спричинив припинення трудового договору та, по-друге, – волевиявлення яких суб’єктів спричинило припинення трудового 
договору. Відповідно, за першим критерієм класифікації можна виділити групу підстав припинення трудового договору у зв’язку з наявністю 
певних подій, як-от закінчення строку дії трудового договору та смерть найманого працівника. За другим означеним критерієм можна виокремити 
підстави припинення трудового договору, що пов’язані з певними юридичними діями суб’єктів: взаємне волевиявлення сторін договору; ініціатива 
працівника; ініціатива власника або уповноваженого ним органу та ініціатива третіх осіб, що не є стороною трудового договору. 

Підстави розірвання трудового договору з працівником з ініціативи власника або уповноваженого ним органу передбачено ст.ст. 28, 40, 41 
КЗпП України. Звільнення працівника з ініціативи роботодавця допускається лише за наявності визначених цими нормами закону умов і з 
додержанням установлених законодавством гарантій права на працю.  

Спільним для всіх зазначених підстав звільнення є дотримання адміністрацією чи власником підприємства установлених законом обмежень 
на звільнення та порядку його проведення. До них, по-перше, належить обов’язок безумовного виконання правил ст.ст. 43, 431 КЗпП України, 
згідно з якими розірвання трудового договору (за деякими винятками) допускається лише за наявності попередньої згоди профспілкового органу, а 
також із дотриманням порядку отримання такої згоди й строку її наступної реалізації. Між тим, на практиці часто виникають запитання, який саме 
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орган профспілки має надавати згоду на звільнення конкретного працівника. Пунктом 15 Постанови № 9 від 06.11.92 Пленуму Верховного Суду 
України «Про практику розгляду судами трудових спорів» дано відповідне роз’яснення, що звільнення працівника має погоджуватися з органом 
профспілки, що утворена й діє на підприємстві, в установі, організації й членом якої є даний працівник. Оскільки у правозастосовній практиці, 
попри це роз’яснення Верховного Суду України, мало місце неоднозначне застосування ст. 43 КЗпП України, рішенням Конституційного Суду 
України № 14-РП/98 від 29.10.98 було дано офіційне тлумачення поняття «професійна спілка, яка діє на підприємстві, в установі, організації», яке 
вживається в абзаці 6 ст. 43-1 КЗпП України. Згідно з тлумаченням, цим поняттям охоплюється будь-яка професійна спілка (профспілкова 
організація), яка відповідно до Конституції та законів України створена на підприємстві, в установі, організації на основі вільного вибору її членів з 
метою захисту їхніх трудових і соціально-економічних прав та інтересів, незалежно від того, чи є така професійна спілка стороною в колективному 
договорі, угоді. Коли ж на підприємстві діє кілька профспілок, вони мають рівні права і є рівними перед законом. У такому разі питання про 
надання згоди на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця вирішує профспілка, що діє на підприємстві й членом якої 
є працівник, стосовно якого вирішується питання про звільнення. Якщо працівник є членом кількох профспілок, у разі його звільнення достатньо 
згоди профспілкового органу однієї з цих профспілок. 

Правомочним у розумінні ст. 43-1 КЗпП України є профспілковий орган підприємства, установи, організації. Що стосується профспілкових 
органів окремих підрозділів підприємства, установи (цехів, відділів тощо), то вони можуть вирішувати питання про дачу згоди на звільнення 
працівника з ініціативи власника лише в разі, якщо таке право їм делеговане профспілковим органом підприємства. Не суперечить вимогам закону 
й вирішення цього питання профспілковим органом в особі президії, оскільки вона правомочна здійснювати інші повноваження профспілкових 
органів. Звільнення працівника без згоди профспілкового органу, згідно ст. 43 КЗпП України, не позбавляє роботодавця чи суд, у провадженні якого 
знаходиться справа про поновлення на роботі, в процесі підготовки справи до розгляду запитати згоду профспілкового органу на звільнення 
працівника. Відмова профспілкового органу в згоді на звільнення є підставою для поновлення працівника на роботі. Водночас не може бути 
визнана такою, що має юридичну силу згода профоргану, якщо не буде додержано вимоги про участь у засіданні цього органу понад половину його 
членів, або згода давалася на прохання службової особи, яка не наділена правом прийняття на роботу та звільнення з роботи й при цьому не має 
відповідного доручення правомочної особи. Не має юридичного значення й згода профспілкового органу на звільнення працівника з інших підстав, 
ніж зазначено в поданні відповідної посадової особи, або з ініціативи самого профспілкового органу. 

Принципово важливим на практиці, з огляду на необхідність дотримання законності під час звільнення працівника за ініціативою власника 
або уповноваженого ним органу, є дотримання строку реалізації згоди профспілкового органу. Звільнення працівника з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу можливе не пізніше ніж через місяць з дня одержання такої згоди. Звільнення поза межами цього строку, на наш 
погляд, формально означає звільнення працівника без згоди профспілкового органу, що повинне тягнути за собою передбачені законом наслідки, 
серед іншого й поновлення на роботі та виплати компенсації за час вимушеного прогулу. Але при цьому слід мати на увазі, що звільнення у зв’язку 
з втратою довір’я, а також за вчинення аморального проступку (пп. 2 та 3 ст. 41 КЗпП України) не є заходом дисциплінарного стягнення 
(звільнення), а тому встановлений трудовим законодавством строк, протягом якого працівника може бути звільнено, на ці випадки не поширюється. 
Разом з тим треба зазначити, що в законодавстві про працю існують і випадки, коли згода звільнення працівника з ініціативи роботодавця не 
вимагає згоди профспілкового органу. Утім, наведений у ст. 43 КЗпП України таких випадків не є вичерпним і законом можуть установлюватися й 
інші випадки розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без згоди відповідного профспілкового органу. Наприклад, не потребує згоди 
профспілкового органу звільнення на підставі Закону України «Про боротьбу з корупцією»; припинення трудового договору з держслужбовцями на 
підставі ст. 30 Закону України «Про державну службу», зокрема у зв’язку з досягненням граничного віку проходження служби. 

Поряд із загальними вимогами щодо порядку звільнення працівника з ініціативи роботодавця законодавством передбачено й інші додаткові 
гарантії та особливості порядку звільнення окремих категорій працівників. Зокрема до числа таких працівників відносяться: народні депутати та 
депутати місцевих Рад, неповнолітні, вагітні жінки, працівники, обрані до складу профспілкових органів, тимчасово непрацездатні особи та особи, 
які перебувають у відпустці. Однією з найважливіших таких гарантій у разі звільнення з ініціативи роботодавця є передбачена ст. 184 КЗпП 
України заборона звільнення за підставами, визначеними ст.ст. 28, 40, 41 КЗпП України вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох чи до 
шести років, якщо дитина згідно з медвисновком потребує домашнього догляду; одиноких матерів за наявності в них дитини віком до 14 років або 
дитини-інваліда, крім звільнення з обов’язковим працевлаштуванням у випадку повної ліквідації підприємства, установи, організації (п. 1 ст. 40 
КЗпП України). 

Враховуючи вказане та вагому роль і місце трудового договору в процесі реалізації громадянами конституційного права на працю, 
вважаємо за необхідне висловити низку пропозицій стосовно вдосконалення діючого законодавства України про працю, що регламентує порядок та 
умови (процедуру) звільнення з роботодавця. По-перше, необхідно шляхом нормативного закріплення в Загальних положеннях нового Трудового 
кодексу України чітко визначити зміст термінів «припинення», «розірвання» трудового договору та «звільнення» працівника. Це впорядкує 
нормативну лексику, а також сприятиме «прозорості» правових приписів, що містяться в Кодексі, в процесі їх тлумачення під час здійснення 
правозастосовної діяльності. По-друге, треба змінити редакцію ст. 43-1 КЗпП України та врахувати це при розробці норм в новому Кодексі, а саме – 
потрібно нормативно визначитися відносно тлумачення поняття, яке вживається в абзаці 6 ст. 43-1 КЗпП України, – «професійна спілка, яка діє на 
підприємстві, в установі, організації». Гадаємо, що вказаний абзац ст. 43-1 КЗпП України слід викласти наступним чином: «звільнення працівника, 
який не є членом профспілки, яка відповідно до законодавства створена на підприємстві, в установі, організації на основі вільного вибору її членів з 
метою захисту їхніх трудових і соціально-економічних прав та інтересів, незалежно від того, чи є така професійна спілка стороною в колективному 
договорі, угоді. У випадку, коли в організації діє кілька профспілок, питання про надання згоди на розірвання трудового договору з працівником з 
ініціативи роботодавця вирішує професійна спілка, що діє на підприємстві й членом якої є цей працівник. Якщо працівник є членом кількох 
профспілок – згоду на його звільнення надає профспілковий орган однієї з цих профспілок, до якої звернувся власник або уповноважений ним 
орган». По-третє, у відповідних нормах нового Трудового кодексу доцільно було б нормативно зазначити, що звільнення відповідних категорій 
працівників з ініціативи роботодавця у зв’язку з втратою довір’я, а також за вчинення аморального проступку не є дисциплінарним звільненням, а 
тому законодавство про працю не встановлює певного строку, протягом якого такого працівника може бути притягнуто до дисциплінарної 
відповідальності, в тому числі звільнено з роботодавця. По-четверте, у випадках, коли стосовно процедури звільнення працівників з роботодавця в 
Кодексі буде закріплено переліки, які за своїм змістом не є вичерпними, необхідно зазначити, принаймні – максимально настільки це можливо, 
законодавчі акти, де ці випадки закріплені або категорії працівників, на яких вони розповсюджуються. По мірі прийняття нових нормативних актів 
слід своєчасно доповнювати вказаний перелік. Реалізація зазначеного, на наше переконання, є важливою гарантією прав працівників (особливо у 
випадках, коли згода профкому на звільнення не потрібна тощо), а також спростить правозастосовну практику, адже трудові спори, що виникають у 
зв’язку з припиненням трудового договору за ініціативою роботодавця, становлять переважну частину спорів, які вирішуються судами. 

Обґрунтовано зазначається у науці, що «нинішній стан правового регулювання трудових відносин потребує критичного переосмислення не 
лише норм, але й усіх інститутів трудового права з метою їх відповідності новим потребам суспільного і економічного розвитку країни» [29, с. 27]. 
Здійснений вище наліз наявної системи спеціального правового регулювання порядку та умов припинення трудового договору свідчить, що окремі 
норми інституту трудового договору потребують редакційних уточнень та доповнень. Подальше вдосконалення процедури припинення трудового 
договору з ініціативи роботодавця покликане забезпечити захист одного з найважливіших соціально-економічних прав громадян – конституційного 
права на працю. Відтак, проведення теоретичного аналізу усіх численних проблемних питань у цій сфері є передумовою підвищення рівня 
ефективності правового регулювання соціально-трудових відносин та має привернути увагу широкого загалу науковців. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті проаналізовано наявні вади термінологічного характеру в чинному законодавстві України про працю, виявлено правові колізії, що 
виникають під час застосування спеціальних норм, які регламентують порядок та умови припинення трудового договору. Автором обґрунтовано 
низку конкретних пропозицій щодо вдосконалення механізму практичної реалізації інституту трудового договору. 
РЕЗЮМЕ 
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В статье проанализированы имеющиеся недостатки терминологического характера в действующем законодательстве Украины о труде, выявлены 
правовые коллизии, которые возникают во время применения специальных норм, которые регламентируют порядок и условия прекращения 
трудового договора. Автором обоснован ряд конкретных предложений по усовершенствованию механизма практической реализации института 
трудового договора. 
SUMMARY 
In article available lacks of terminological character of the current legislation of Ukraine about work are analysed, legal collisions which arise during application 
of special norms which regulate the order and conditions of the termination of the labour contract are revealed. The author proves a number of specific 
proposals on improvement of the mechanism of practical realization of institute of the labour contract. 
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СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ СТРАХОВИКІВ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИЙ ПЕРІОД 
 
Зосяк Х.В., Київський національній університет ім. Т. Шевченка  ⋅ 
 

Наша країна за багатьма параметрами може бути віднесена до числа країн, що розвиваються. Мова йде не тільки про рівень життя 
населення або розподіл національного багатства. Розвиненість країни в її сучасному розумінні визначається наявністю певних правових і 
економічних інститутів, сумісних з аналогічними інститутами тих держав, які в загальному розумінні представляють втілення передової 
цивілізації та розвинутого громадянського суспільства.  

Можна вибірково назвати деякі такі інститути, наприклад, інститут приватної власності і ступінь його захищеності від свавілля 
державного апарату, свободу укладення економічних контрактів, свободу зовнішньоекономічних контактів, захист споживачів від 
несумлінних дій виробників, наявність землі у цивільному обороті, неможливість маніпулювання законом на користь інтересів впливових 
економічних угруповань, розвиненість системи соціального захисту працівників і так далі. Одним із дуже важливих економіко-правових 
інститутів, які протягом століть створює і вдосконалює цивілізація, є інститут страхування.  

Як визначено в ст. 2 Закону України «Про страхування» (далі – Закон) [1], страховиками визнаються фінансові установи, які створені 
у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про 
господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених Законом, а також одержали у встановленому порядку ліцензію на 
здійснення страхової діяльності. Учасників страховика повинно бути не менше трьох. Слова "страховик", "страхова компанія", "страхова 
організація" та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які мають ліцензію на здійснення 
страхової діяльності. Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування і фінансова 
діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Дозволяються виконання зазначених видів 
діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання 
робіт), якщо це безпосередньо пов'язано із зазначеними видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних 
господарських потреб страховика. Юридичні особи, які не відповідають вимогам статті 2 Закону [1], не можуть займатися страховою 
діяльністю. 

Способи захисту прав страховиків в Україні та практика їх застосування вивчалися багатьма вченими. Вагомий внесок у дослідження 
проблем захисту прав страховиків зробили Бабенко В., Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Мних М.В., Ніконович А., Осадець С.С., Соболь 
Р.Г., Юрах В.М., Дж. Гі, Дж. Садлер, Р. Стефенсон та ін. 

Разом з цим, слід зазначити, що науково-теоретичне розроблення окресленої проблематики, зокрема сучасних способів захисту прав 
страховиків та напрямків удосконалення законодавства України в сфері страхування потребує подальшого опрацювання. 

Метою даної статті є на основі вивчення теоретико-правових матеріалів дати характеристику способів захисту прав страховиків в 
Україні в сучасний період. 

Страховиками визнаються юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми, передбаченої ст. 2 Закону [1], створені для 
здійснення страхової діяльності (страхові організації та товариства взаємного страхування) і які, у встановленому законом порядку, 
отримали ліцензію на здійснення страхової діяльності на території України. Законодавчими актами України можуть встановлюватися 
обмеження при створенні іноземними юридичними особами та іноземними громадянами страхових організацій на території України. 

Предметом безпосередньої діяльності страховиків не можуть бути виробнича, торгово-посередницька та банківська діяльність. 
Юридичні особи, які не відповідають цим вимогам, не мають права займатися страховою діяльністю. 

Захист прав страховиків – це комплекс юридичних норм та звичаїв ділового обороту, пов'язаних із захистом права страховиків 
надавати страхові послуги відповідно до норм законодавства, традиціям національної правозастосовчої практики і практики страхування 
[2]. Такий захист регулюється в рамках публічно-правових і цивільно-правових відносин, а застосовується в ході судового та досудового 
розгляду спорів у разі виникнення суперечностей між страховиком і страхувальником. Систему способів захисту страховиків можна 
розділити на дві складові: на юрисдикційні (захист через уповноважені державні органи та систему нормативно-правових актів) і 
неюрисдикційні [3, с. 10-12]. 

Слід зазначити, що кожна страхова організація (страховик) прагне до створення стійкого, стабілізованого страхового портфеля, тобто 
до створення такого портфеля, який складався б з можливо більшої кількості страхових договорів, але з невисоким ступенем 
відповідальності по кожному прийнятому ризику. Цей ступінь відповідальності повинен відповідати фінансовим можливостям страхової 
організації, щоб при настанні страхового випадку або ряду випадків виплата страхового відшкодування по збитках не відображалась на її 
фінансовому становищі.  

Разом з тим жорстка конкуренція на страховому ринку не дає можливості для вільного відбору сприятливих ризиків, тому у портфелі 
страхової організації можуть виявитися ризики з надмірно високою відповідальністю, при якій настання однієї страхової події може 
виявитися катастрофічним для організації, що не забезпечена необхідними грошовими засобами.  

Для огородження себе від можливих фінансових ускладнень страховики вдаються до передачі прийнятих ними ризиків за допомогою 
інституту перестрахування іншим страховикам, який є важливим способом захисту прав страховиків. Перестрахування є системою 
економічних відносин у процесі якої страховик, приймаючи на страхування ризики різної величини, частину відповідальності по них, 
відповідно до своїх фінансових можливостей передає на певних узгоджених умовах іншим страховикам з метою створення збалансованого 
портфеля власних страхувань і забезпечення тим самим фінансової стійкості і рентабельності страхових операцій. Отже, економічною 
сутністю перестрахування є перерозподіл між страховими організаціями створеного первинного страхового фонду [10]. 

Так, згідно статті 12 Закону [1] перестрахування – це страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на 
визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) 
резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він зареєстрований. 
Залежно від ступеня свободи перестраховика і перестрахувальника щодо передачі і прийому на перестрахування окремих ризиків 
виділяють факультативне і облігаторне перестрахування. На практиці також зустрічається факультативно-облігаторне перестрахування. 

У договорі перестрахування виступають дві сторони: страхове товариство, що передає ризик, тобто перестрахувальник, і страхове 
товариство, що приймає ризик на свою відповідальність, тобто перестраховик. Однією з відмінних рис договору перестрахування є 
принцип відшкодування. Перестраховик зобов'язаний виплатити відшкодування цедентові пропорційно частці участі і тільки в тому 
випадку, якщо цедент виплатив належне відшкодування застрахованому. 

Принцип доброї волі виражається в тому, що страхувальник зобов'язаний інформувати страховика до укладання договору страхування 
і протягом усього його терміну дії про усі суттєві обставин ризику, що стосуються об'єктів страхування, а також ступеня загрози цим 
об'єктам з боку стихійних лих. Аналогічні зобов'язання випливають з відносин перестрахування. Цедент зобов'язаний надати 
перестраховику повну й достовірну інформацію про цедированний ризик. Принцип доброї волі має особливе значення для підтримання 
довгострокового співробітництва перестраховика з цедентом. Звідси випливає, що перестрахувальник приймає рішення про укладання 
договору перестрахування та виплати страхового відшкодування за цим договором виходячи з інформації, наданої в документах цедента 
[10]. 

Об'єктом перестрахувальних відносин є майнова ситуація даного страхового товариства, що виступає в ролі цедента. Перестраховик 
не має ніяких прав і обов'язків, які випливають з укладених цедентом договорів страхування. У свою чергу застрахований не має нічого 
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спільного з договорами перестрахування, укладеними цедентом щодо передачі ризиків. Страховик не зобов'язаний інформувати 
страхувальника про намір передати в перестрахування повністю або частково взяті ризики. 

Отже, система перестрахування є достатньо надійним захистом страховиків, а тому призводить до того, що страхові компанії 
вступають у жорстку конкурентну боротьбу за придбання ризиків (одночасно приймаючи в перестрахування частки від інших страховиків). 
Перестрахування, крім того, захищає страховиків від випадкових відхилень від розрахункової збитковості, що не відповідає фактичному її 
рівню в поточному році, який обумовлений непередбаченими обставинами. 

Тому перестрахування є необхідною умовою забезпечення фінансової стійкості страхових операцій і нормальної діяльності будь-якого 
страхового товариства незалежно від величини його капіталів, резервних фондів та інших активів [8, с. 143-149].  

Українське перестрахування в наш час переживає достатню кількість проблем, які гальмують його розвиток. Проаналізуємо деякі з 
них. 

У сфері вітчизняного страхування переважають страхові та перестрахувальні компанії з відносно невеликими можливостями щодо 
прийняття ризиків. Потреба в покритті ризиків зростає швидше, ніж статутні фонди. Така тенденція на страховому ринку серйозно гальмує 
збільшення масштабів страхових послуг, що, у свою чергу, знижує довіру клієнтів до страховиків. Тому, для українського страхового ринку 
проблемою, яка потребує швидкого вирішення, є збільшення його ємності, об'єднання розрізнених страхових фондів компаній. 

Питома вага страхових премій за ризиками, переданими в перестрахування, хоча і зростає, але залишається ще дуже низьким. Причин 
тут безліч. 

По-перше, це не встановлені у законодавчому порядку норми, що регулюють проведення перестрахувальних операцій: розмір 
мінімального власного утримання страховиками, максимальну частку передачі ризику одному перестраховикові, процес передачі ризиків. 

По-друге, це проблеми, з якими стикаються страховики через нестачу інформації. Нерідко вони змушені вдаватися до 
перестрахування, не вивчивши в достатній мірі своїх партнерів. Не завжди є повна і об'єктивна інформація про платоспроможність 
партнерів, їх репутації в діловій сфері, про готовність до негайних виплат. Існують також труднощі, пов'язані з відсутністю інформації про 
законодавчі акти, що регулюють цю діяльність за кордоном. 

По-третє, негативним моментом є те, що так звана потреба в перестрахуванні у страхових компаній визначається їх власними 
можливостями з утримання ризиків. Часто ризики передаються на принципах взаємності, а не пов'язуються з недостатністю власних 
ресурсів або з необхідністю забезпечення збалансованості свого страхового портфеля, але в цьому, власне, і полягає призначення 
перестрахування [10]. 

На страховому ринку України немає відповідної бази для страхування великих, складних ризиків. Це пов’язано із тим, що багато 
великих ризиків необхідно перестраховувати за кордоном, з'являється потреба в інтеграції страхового бізнесу України в Європу. 

Виникає законне питання про бажання західних перестраховиків брати до перестрахування наші ризики. Страховики, розміщуючи 
різні ризики за кордоном, стикаються з тим, що західні перестраховики визнають ті умови страхування, з якими вони вже працювали і 
працюють. Тому у страхових компаній, які перестраховують свої ризики за кордоном, виникають труднощі з узгодженням умов, а це 
забирає багато часу. У цьому випадку вихід один - переходити до страхування на єдиних умовах. 

З іншого боку, допуск іноземних перестрахувальників на вітчизняний ринок перестрахувальних операцій приводить до відтоку 
валютних коштів за кордон, що є негативним моментом у залученні іноземних перестрахувальників. 

Слід зауважити, що з метою збільшення ємності національного ринку перестрахування, ґрунтуючись на практиці світового досвіду, 
можна використовувати багато шляхів, один з них - створення страхових і перестрахувальних організацій (пулів). 

Переваги страхових і перестрахувальних пулів полягають в наступному:  
вони, як правило, перестраховують катастрофічні або рідкісні для даного регіону ризики (атомні, космічні, авіаризики і т.д.); 
зменшують невиправданий відтік валютних коштів за кордон за допомогою премій з перестрахування; 
у членів страхового об'єднання (пулу) загальні інтереси, узгоджений порядок прийняття і виплат за зобов'язаннями, загальні підходи в 

оцінці надійності клієнта. 
Страховики (перестраховики) і перестрахувальники не завжди чітко визначають розмір ризику, що передається в перестрахування. 

Розмір передачі ризиків у перестрахування повинен бути економічно обґрунтований. Зайві передачі, супроводжувані відповідною, іноді 
дуже істотною, передачею частини зібраної премії, негативно позначаються на фінансових показниках передавальної компанії. З іншого 
боку, передачі, вироблені менше необхідного рівня, у випадку настання катастрофічних, або навіть просто серії великих збитків можуть 
поставити у важке фінансове становище компанію, яка не захищена належним рівнем перестрахування [5]. 

Важливою проблемою страхового ринку України, і ринку перестрахувальних послуг у тому числі, є найчастіше, несумлінне ставлення 
до створення власного іміджу. Слід підкреслити, що перестрахові відносини, коли перестрахувальник практично не має можливості 
перевірити ще раз страховика, будуються на принципах найвищої доброчесності. Порушення цього принципу спричиняє за собою втрату 
репутації страхової компанії і ускладнення у її подальшій діяльності, так як будь-який випадок порушення сумлінного підходу негайно стає 
відомим на страховому ринку розвинених країн світу, що незабаром прийде і на наш ринок [10]. 

На ринку перестрахувальних операцій можна виділити ще ряд проблем: 
1. Відсутність маркетингу перестрахувальних операцій. Чим серйозніше компанія займається маркетинговою діяльністю, тим швидше 

вона розвивається. 
2. Проблема правильного формування резервів і відображення їх в бухгалтерському обліку перестрахувальника. 
3. Нестача знань та інформації в інвестиційній сфері. Перестрахувальник у вигляді платежів отримує в своє розпорядження фінансові 

кошти. Від того, як він ними розпорядиться залежить його благополуччя. 
4. Брак досвіду в області управління ризиками. 
5. Недостатня комп'ютеризація перестрахувальних операцій. 
Вважаю за необхідне зупинитися на тенденціях розвитку ринку перестрахувальних послуг в Україні як способу захисту прав 

страховиків: 
по-перше, спостерігається збільшення ємності перестрахового поля України за рахунок відносного зростання майнових видів 

страхування; 
по-друге, внаслідок очікуваних законодавчих змін та підвищення професійного рівня страховиків скорочується кількість 

перестрахувань прямих страховиків один в одного. Існує тенденція збільшення звернень до професійних перестрахувальників; 
по-третє, простежується збільшення кількості непропорційних страховик типових ризиків і набраних страхових портфелів; 
по-четверте, страхові суми зростають випереджаючими порівняно з власними капіталами перестрахувальних товариств темпами. 

Відчувається потреба в професійних сильних перестраховиків з великим власним капіталом; 
по-п'яте, не припиняються спроби створення монопольного перестраховика з державними пільгами того чи іншого роду і тим самим 

істотного скорочення перестрахового поля незалежних національних перестрахувальників та обмеження інтернаціонального характеру 
перестрахового бізнесу. 

Не слід забувати про те, що надійним способом захисту прав страховиків в Україні є страховий договір. Так, згідно ст. 16 Закону [1] 
договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі 
настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування 
страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується 
сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.  

Договори страхування укладаються відповідно до правил страхування. Договір страхування повинен містити: назву документа; назву 
та адресу страховика; прізвище, ім'я, по батькові або назву страхувальника та застрахованої особи, їх адреси та дати народження; прізвище, 
ім'я, по батькові, дату народження або назву вигодонабувача та його адресу; зазначення предмета договору страхування; розмір страхової 
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суми за договором страхування іншим, ніж договір страхування життя; розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат за 
договором страхування життя; перелік страхових випадків; розміри страхових внесків (платежів, премій) і строки їх сплати; страховий 
тариф (страховий тариф не визначається для страхових випадків, для яких не встановлюється страхова сума); строк дії договору; порядок 
зміни і припинення дії договору; умови здійснення страхової виплати; причини відмови у страховій виплаті; права та обов'язки сторін і 
відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору; інші умови за згодою сторін; підписи сторін. Уповноважений 
орган має право встановлювати додаткові вимоги до договорів страхування життя та договорів страхування майна фізичних осіб [6, с. 112].  

З метою вдосконалення юрисдикційних способів захисту прав страховиків та вирішення основних проблем ринку страхування в 
сучасних умовах, постає нагальна необхідність прийняття нової редакції Закону України "Про страхування". Остання редакція 
нормативного документа датована ще 2001 роком, тому необхідність внесення змін до профільного закону назріла вже давно. 

Прийняття нової редакції даного нормативного документа обумовлена, в першу чергу, удосконаленням моніторингу діяльності 
страховиків і посиленням контролю за дотриманням страховими компаніями вимог щодо забезпечення платоспроможності, вступом 
України до СОТ, адаптацією законодавства України у сфері страхування до законодавства Європейського Союзу. Крім того, актуальним є 
питання розширення інвестиційних можливостей страховиків в інтересах країни, впровадження європейських стандартів з кваліфікації 
ризиків у страхуванні, розвиток довгострокового страхування життя в Україні, вдосконалення порядку ліцензування, а також підвищення 
вимог до статутних фондів страховиків. Прийняття нової редакції профільного закону посприяє впровадженню міжнародних норм 
корпоративного управління та пруденційного нагляду, підвищенню захисту прав страхувальників [7, с. 15]. 

Нова редакція Закону України "Про страхування" позбавить вітчизняний страховий ринок від ряду проблем, що заважають його 
розвитку. 

Реєстрація страховиків винятково у формі акціонерного товариства. Введення обмежень щодо організаційно-правової форми 
страхових компаній є необхідним, оскільки вони відповідають останнім світовим тенденціям. Крім того, в цьому напрямку відбулися зміни 
і в українському законодавстві (нова редакція Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", зміни до Закону України "Про банки і 
банківську діяльність", прийняття Закону України "Про акціонерні товариства"). 

Нова редакція профільного закону дозволить встановити вимоги до платоспроможності страховика, які будуть враховувати якість 
активів страхової компанії, а також її систему управління та розкриття інформації. Також буде визначено класифікацію галузей і видів 
страхування відповідно до європейського законодавства [5]. 

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Таким чином, з прийняттям нової 
редакції Закону України "Про страхування" буде запроваджено новий порядок законодавчого регулювання страхової (перестрахової) та 
посередницької діяльності, як резидентами, так і нерезидентами на території України. До того ж буде вдосконалено систему правового 
забезпечення розвитку страхового ринку. 

Також буде визначено правовий статус актуаріїв і аудиторів у сфері страхування. Ліга страхових організацій України пропонує 
введення механізму контролю за актуаріями за допомогою інституту "відповідального актуарія", які будуть звітувати безпосередньо перед 
Уповноваженим органом, тобто Держфінпослуг. 

Нова редакція закону зобов’яже страховика проходити щорічний аудит у зовнішнього незалежного аудитора. Він повинен бути 
внесений до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ. 

Важливо відзначити, що прийняття нової редакції Закону України "Про страхування" посилить державний контроль з боку 
Уповноваженого органу, а також впровадження платежів нагляду [4, с. 273]. 

Нова редакція закону створить додаткову конкуренцію на ринку, яка позитивним чином відіб'ється на якості надаваних страхових 
послуг. Неприйняття даного нормативного документа в новій редакції буде гальмувати розвиток вітчизняного ринку страхування [9, с. 11-
16]. 
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ПРОБЛЕМА ДИСБАЛАНСУ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 

Мошенський С. З., Житомирський державний технологічний університет  ⋅ 
 

Вступ. На початку ХХІ століття після посилення нестабільності фінансових ринків проблема глобальних дисбалансів привертає 
все більшу увагу. Одним з основних є дисбаланс заощаджень та інвестицій. Рівень заощаджень у США і деяких інших країнах з 
розвиненими фінансовими ринками швидко знижувався з середини 1990-х років і досяг мінімальних величин перед початком у 2008 р. 
глобальної фінансової кризи. У цей самий час заощадження активно зростали у країнах Південно-Східної Азії (переважно, в Китаї), а 
можливості для внутрішніх інвестицій були обмеженими. Виник дисбаланс заощаджень та інвестицій у глобальній економічній системі, 
який став однією з важливих передумов глобальної фінансової кризи. Цим зумовлена актуальність описаного дослідження. 

Постановка завдання. Проблема полягає у тому, що дисбаланс заощаджень та інвестицій не має однозначного пояснення; не 
повністю виявлено його причини, економічну природу і перспективи подолання. Цій проблемі присвячена значна кількість теоретичних і 
аналітичних праць (можна згадати таких авторів як Б. Бернанке, О. Бланшар, М. Фельдштейн, Ж. Гонзалес-Парамо, Т. Ішікава, Х. Іто, В. 
Найк, Н. Рубіні, Й. Такун, з українських – О. І. Барановський1, Б. Є. Кваснюк2, О. Ю. Болховітінова3, В. М. Ревенко4, Я. М. Столярчук5, І. В. 
Крючкова6, Л. В. Шинкарук7 та ін.). Однак єдиної точки зору щодо природи глобальних дисбалансів немає. Тому мета описаного 
дослідження – уточнити причини, економічну сутність і тенденції глобального дисбалансу заощаджень та інвестицій.  

Методи дослідження засновані на системному підході та передбачають використання: системного аналізу, порівняльного 
економічного аналізу, індукції, дедукції, синтезу, логічного узагальнення результатів. 

Результати. Поняття “глобальні дисбаланси” (global imbalances) все частіше використовується в останнє десятиріччя, а 
комплексна незбалансованість світової економічної системи вважається однією з основних передумов економічної дестабілізації. 
Загальною причиною цих дисбалансів є нерівномірність розподілу природних ресурсів і капіталів, а також різний рівень розвитку країн і 
регіонів світу.  

Існує два підходи до пояснення природи дисбалансів. Згідно з точкою зору щодо первинності надлишку заощаджень у країнах Азії 
(Б. Бернанке та ін.), причиною цих дисбалансів стали зміни в Південно-Східній Азії, де з середини кінця 1990-х років заощадження 
зростали, а можливості для інвестування зменшувалися, особливо після кризи 1997–98 рр. Так виник глобальний надлишок заощаджень, 
який був спрямований переважно в економіку США на фінансування дефіциту рахунку поточних операцій. На думку Б. Бернанке ця 
тенденція сформувалася у 1995–1997 рр., а привабливість США для спрямування надлишку заощаджень він пояснює добре розвиненим 
фінансовим ринком і економічним підйомом 1990-х років8.  

Згідно з іншою точкою зору щодо первинності скорочення заощаджень (Н. Рубіні, Б. Сетсер та ін.), основна причина глобальних 
дисбалансів пов’язана з економікою США. Швидке скорочення заощаджень (інвестованих спочатку на ринку цінних паперів, а потім на 
ринку нерухомості) разом з підвищенням інвестиційної активності призвело до дефіциту фінансових ресурсів і дисбалансу рахунків 
поточних операцій. Тому США стали основним у глобальному масштабі реципієнтом інвестицій, що поглинає більшу частину 
загальносвітових заощаджень, які не можуть бути ефективно інвестовані у країнах з фінансовими ринками, що формуються і 
розвиваються9.  

Однак, якщо вважати, що причини глобальних дисбалансів пов’язані тільки з особливостями економіки США, цим не можна 
пояснити низький рівень відсоткових ставок, тому що підвищений попит на фінансові ресурси в США призвів би до підвищеного, а не 
зниженого рівня глобальних відсоткових ставок. Загалом питання, якими ж саме чинниками визначаються дисбаланси заощаджень та 
інвестицій в різних країнах, залишається невирішеним.  

Розглянемо статистичні дані щодо норм інвестицій та заощаджень. Значення норми інвестування для різних країн наведені у 
таблиці 1. Світовий досвід свідчить, що для стабільного економічного зростання норма інвестування має бути на рівні 19–24% ВВП. Для 
розвинених економічних систем це значення може бути меншим, а для тих, що формуються і розвиваються (зокрема, для України) – 25–
30%10. 

                                                 
© Мошенський С.З., 2010 
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Таблиця 1. 
Норма інвестування у різних країнах1. 

Країна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Австралія 22 22,9 24,8 25,4 25,8 27 26,9 27,7 
Австрія 24 23,3 21,7 22,4 22 21,8 21,7 22,2 
Бельгія 20,8 20,4 19,2 18,8 19,6 20,4 21 21,7 
Велика Британія 17,1 16,8 16,8 16,4 16,7 16,9 17,2 17,8 
Данія 20,2 19,8 19,6 19,3 19,3 19,5 21,3 22,2 
Греція 21,6 21,6 22,5 23,7 22,6 21,6 22,5 22,5 
Ісландія 22,9 21,5 18,2 19,9 23,5 28,4 33,7 27,5 
Іспанія 25,8 26 26,3 27,2 28 29,4 30,7 31 
Ірландія 23,1 22,3 21,6 22,3 24,2 26,6 26,8 26,3 
Італія 20,3 20,3 20,9 20,4 20,5 20,7 21 21,1 
Канада 19,2 19,6 19,5 19,6 20,3 21,3 22,3 22,6 
Китай 34,3 34,6 36,3 39,2 40,6 41 40,7 40 
Корея 31,1 29,5 29,1 29,9 29,5 29,3 29 28,8 
Люксембург 20,8 22,6 22,6 22,2 21,1 20,4 18,5 19,6 
Мексика 21,4 20 19,3 18,9 19,7 20,1 20,8 20,8 
Нідерланди 21,9 21,1 20 19,5 18,8 18,9 19,7 20 
Німеччина 21,5 20 18,3 17,9 17,5 17,4 18,2 18,7 
Нова Зеландія 20,4 20,8 21,4 22,6 23,4 24,1 23 22,9 
Норвегія 18,4 18,1 17,9 17,3 18 18,8 19,6 21,3 
Польща 23,7 20,7 18,7 18,2 18,1 18,2 19,7 21,7 
Португалія 27,1 26,5 25 22,9 22,6 22,2 21,7 21,8 
Росія 16,9 18,9 17,9 18,4 18,4 17,7 18,5 21,1 
Словаччина 25,8 28,6 27,4 24,8 24 26,5 26,5 26,1 
США 19,9 19,2 17,9 17,9 18,5 19,2 19,3 18,4 
Туреччина 20,4 15,9 16,7 17 20,3 21 22,3 21,5 
Угорщина 23 23 23 22 22,5 23,5 21,6 21 
Фінляндія 19,4 19,5 17,9 18,1 18,2 18,9 19,3 20,3 
Франція 19,5 19,5 18,8 18,8 19,3 20 20,8 21,5 
Чехія 28 28 27,5 26,7 25,8 24,9 24,6 24,3 
Швеція 17,6 17,5 16,8 16,3 16,4 17,4 18,2 19 
Швейцарія 22,7 21,9 21,3 20,5 20,8 21,2 21,4 22 
Україна 19,7 21,8 20,2 22 21,2 22,6 24,8   
Японія 25,2 24,7 23,3 22,8 22,7 23,3 23,5 23,2 

 
Показники  норми заощадження у різних країнах наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Норма заощаджень у різних країнах  

(у відсотках до валового доходу домогосподарств)2. 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Австралія 2,2 0,6 -2,7 -3,2 -2,1 -0,2 0,8 .. 
Австрія 8,4 7,5 7,6 8,7 8,9 9,3 9,7 .. 
Бельгія 10,9 11,8 11,1 9,6 8,2 7,5 8 8,6 
Данія -1,9 3,7 4,1 4,1 0,7 -4 -3,1 .. 
Греція -6 -7,5 -8 -7,3 -7,2 -8 -7,3 .. 
Ірландія .. .. 5,4 5,4 8,3 5,6 3,8 2,7 
Іспанія 5,9 5,6 5,6 6 4,9 4,7 4,2 3 
Італія 8,5 10,5 11,3 10,3 10,4 10 8,7 .. 
Канада 4,8 5,3 3,5 2,7 3,2 2,1 3,2 2,7 
Китай 38,2 38,5 43 44,5 45,5 46 46 49,9 
Корея 10,7 6,4 2,2 3,9 6,3 4,7 3,4 2,5 
Нідерланди 6,9 9,7 8,7 7,6 7,4 6,3 6,4 .. 
Німеччина 9,2 9,4 9,9 10,3 10,4 10,6 10,5 10,8 
Нова Зеландія -3,8 .. .. .. .. .. .. .. 
Норвегія 4,3 3,1 8,2 8,9 7,2 10,1 0,1 -1,2 
Польща 8,4 9,9 6 5,2 4,7 4,7 4,1 .. 
Португалія 3,8 4,6 4,1 4 3,1 2,5 1,1 -0,6 
Росія .. .. 12,8 13,2 11,8 12 12,6 .. 
Словаччина 6,1 3,9 3,6 1,4 0,7 1,4 0,7 2,7 
Угорщина 8,9 8,7 6,6 4,4 7 6,9 7,3 .. 
Україна -1,3 -0,8 -0,4 -0,2 0,0 0,4 0,6 0,7 
Фінляндія -0,1 0,1 0,6 1,4 2,5 0,5 -2 .. 
Франція 11,8 12,5 13,7 12,5 12,4 11,4 11,5 12,3 
Чехія 3,3 2,2 3 2,4 0,5 3,2 4,5 4,3 
Швеція 4,8 9,3 9,1 9 7,7 6,8 7,8 9,3 
Швейцарія 11,7 11,9 10,7 9,4 9 9,9 12 .. 
Японія 8,9 5,2 5,1 3,9 3,6 3,8 3 .. 

                                                 
1 OECD Factbook 2009. Economic, Environmental and Social Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_34374092_1_1_1_1_1,00.html (22.03.10). – Назва з экрану. 
2 OECD Factbook 2009. Economic, Environmental and Social Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_34374092_1_1_1_1_1,00.html (22.03.10). – Назва з экрану. 
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Загальною тенденцією є скорочення заощаджень у країнах з англо-американською моделлю фінансового ринку (США, Велика 

Британія, Канада, Австралія тощо), орієнтованої на фінансування через ринки цінних паперів, і порівняно незмінний рівень цього 
показника у країнах з європейською моделлю фінансового ринку, яка орієнтована на банківське фінансування. Крім того, з середини 1990-х 
років норми заощаджень знизилися у Японії та Кореї. Однак відсоткові ставки залишилися низькими у багатьох країнах світу.  

У країнах Східної Європи з фінансовими ринками, що формуються та розвиваються, чітко виявленої загальної тенденції немає. В 
Україні норма заощадження постійно зростала від –1,3% у 2000р до 0,7% у 2007 р. (табл. 2). Сукупний розмір чистих номінальних 
заощаджень також загалом зростав, хоча ефективний механізм трансформації заощаджень на інвестиції поки що не сформувався1.  

Обсяги глобальних заощаджень залишалися на стабільному рівні до середини 1990-х років. Зниження норми заощаджень після 1997 
року у деяких країнах з розвиненими фінансовими ринками пояснювалося скороченням приватних заощаджень і збільшенням 
корпоративних, чому сприяв активний розвиток сфери фінансових послуг. Ця тенденція особливо виявилася у США (рис. 1), менше – у 
країнах зони євро (рис. 2, 3). 

У США тривалий період економічного підйому і активності на ринках цінних паперів призвів у цей час до збільшення 
можливостей інвестувати заощадження на ринку цінних паперів через систему інституційних інвесторів. Це спонукало витрачати 
заощадження на інвестиції та споживання, чому сприяла доступність вигідних кредитів.  
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Рис. 1. Норма заощаджень та норма інвестування у США (у % до ВВП)2. 

 
Обсяг особистих заощаджень знижувався до кінця 1990-х років, і почав збільшуватися з 2001–2002 рр. під час періоду 

економічної нестабільності в США. У 2005–2006 рр. унаслідок буму на ринку нерухомості, який передував іпотечній кризі в середині 2007 
р., обсяг заощаджень знову почав знижуватися – вони активно витрачалися на придбану в кредит нерухомість. Однак з початку 2009 р. 
заощадження у США різко зросли до 6,9%. Цей показник, найбільший після 1992 р., не є високим для інших країн, але для США в останнє 
десятиріччя він нетиповий3.  

У країнах зони євро тенденція до скорочення заощаджень загалом не виявлена (табл. 1), у Німеччині та Франції вони повільно 
зростають (рис. 2, 3). В Японії норма заощаджень у передкризовий період досить швидко знижувалася, що пояснюється загальним 
старінням населення і динамікою накопичення і витрачання заощаджень протягом життєвого циклу4. 
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Рис. 2. Норма заощаджень та норма інвестування у Німеччині (у % до ВВП)5. 
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5 OECD Factbook 2009. Economic, Environmental and Social Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_34374092_1_1_1_1_1,00.html (22.03.10). – Назва з экрану. 
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Рис. 3. Норма заощаджень та норма інвестування у Франції (у % до ВВП)1. 

 
У країнах Східної Європи з фінансовими ринками, що формуються та розвиваються, норми заощадження та інвестування 

відрізняються і зумовлені внутрішніми чинниками. В Україні (рис. 4) норма заощадження постійно зростала від –1,3 у 2000 р. до 0,7 у 2007 
р., а норма інвестування зросла від 19,7% у 2000 р. до 25% у 2007 р. 
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Рис. 4. Норма заощаджень та норма інвестування в Україні (у % до ВВП)2. 

В Росії (рис. 5) норма заощаджень залишалася приблизно на одному рівні, у діапазоні 11,8–13,3%, а норма інвестування зросла з 
16,9% у 2000 р. до 21,1% у 2007 р.  
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Рис. 5. Норма заощаджень та норма інвестування в Росії3. 

 
У країнах Азії з ринками, що формуються і розвиваються, після короткочасного спаду під час фінансової кризи 1997–1998 рр. 

норма заощаджень продовжувала зростати, а норма інвестування – знижуватися, що пояснюється як невпевненістю у стабільності 
азійського фінансового ринку після кризи 1997–98 рр., так і конкуренцією з боку Китаю, який поглинав більшу частину іноземних 
інвестицій. Норма інвестування у Китаї, що досягла свого максимального значення (28%) в 1991–1993 рр. знизилася під час кризи в Азії 
1997–1998 рр. до 7–8%, а потім знову почала зростати і підвищилася з 34,3% у 2000 р. до 40% у 2007 р. (Табл. 1, 2; Рис. 5).  

 

                                                 
1 OECD Factbook 2009. Economic, Environmental and Social Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_34374092_1_1_1_1_1,00.html (22.03.10). – Назва з экрану. 
2 OECD Factbook 2009. Economic, Environmental and Social Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_34374092_1_1_1_1_1,00.html (22.03.10). – Назва з экрану. 
3 OECD Factbook 2009. Economic, Environmental and Social Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_34374092_1_1_1_1_1,00.html (22.03.10). – Назва з экрану. 
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Рис. 5. Норма заощаджень та норма інвестування в Китаї1. 

 
Унаслідок посилення на початку ХХІ ст. тенденції аутсорсингу (перенесення виробництва з країн зі зрілими економічними 

системами в інші регіони світу з дешевою робочою силою) у Китаї з 2000 року швидко зросли обсяги виробництва, а недостатній розвиток 
фінансового ринку і обмежений за умов планової економіки КНР доступ підприємств до цього ринку став причиною зростання 
заощадження, зокрема корпоративних. Норма заощаджень зросла з 38,2% у 2000 р. до 49,9% у 2007 р. (табл. 1).  

У передкризовий період дисбаланс рахунків зовнішніх операцій, так само як дисбаланс заощаджень та інвестицій між США і 
країнами Азії став максимальним. Для того, щоб виявити причини та економічну сутність глобальних дисбалансів заощаджень та 
інвестицій, потрібно уточнити причини дисбалансів рахунків поточних операцій, найбільших в економіці США.  

Основними показниками, на основі яких роблять висновки про глобальні дисбаланси, є сальдо рахунків поточних операцій 
різних країн. Дані щодо балансу рахунків поточних операцій свідчать, що у 2006 р., перед початком кризових процесів, найбільший 
дефіцит державного бюджету відзначався у США (-124,8 млрд. дол. у 2002 р., -417,4 у 2003 р., -640,2 у 2004 р., -764,8 у 2005 р., - 811,5 у 
2006 р.) і Великій Британії (дефіцит зростав за період 2002–2006 рр. від  -10,5 до -88, 3 млрд. дол. приблизно такими самими темпами, що і 
в США). У Німеччині в 2006 р. був зростаючий профіцит (+146,4 млрд. дол.), так само як і в Росії (+96 млрд. дол.). Показники інших країн 
Європи значно відрізняються (дефіцит мали Іспанія, Франція, Італія, Туреччина, Греція, Португалія), що свідчить про наявність місцевих 
чинників, не пов’язаних між собою. Серед країн Азії з фінансовими ринками, що формуються і розвиваються, з 2002 по 2006 р. профіцит 
бюджету Китаю зріст з +7,2 млрд. дол. у 2002 р. до +249,9 у 2006 р. (випередивши Японію, яка мала профіцит бюджету +174 млрд. дол.)2. 
Показники для інших країн з ринками такого типу також значно відрізняються і не виявляють чіткої тенденції. 

Дефіцит бюджету США і недостатність інвестиційних ресурсів створив потребу у зовнішніх джерелах інвестицій, які стали 
надходити з країн Азії, переважно з Китаю, оскільки там відзначався великий обсяг накопичених заощаджень. Цей інвестиційний потенціал 
сформував глобальний надлишок заощаджень, який став причиною зниження відсоткових ставок у всьому світі. Дефіцит державного 
бюджету США продовжував зростати в наступні роки і за даними 2008–2009 фінансового року досяг рекордних 1,417 трлн. дол. (10% 
ВВП), більше, ніж у три рази перевищивши дефіцит 2007–2008 рр. (-455 млрд. дол.). У Китаї унаслідок глобальної фінансової кризи 
профіцит бюджету змінився дефіцитом (-111 млрд. дол. у 2008 р., -140 млрд. дол (2% ВВП) у 2009 р.).  

Дефіцит державного бюджету пояснюється декількома чинниками: значним підвищенням продуктивності праці на основі 
технологічних інновацій (що створює впевненість у резервах економічної системи); збільшенням адміністрацією президента Дж. Буша 
запозичень з бюджету на військові витрати; використання для покриття дефіциту бюджету інвестицій у державні облігації США 
заощаджень з країн Азії (переважно, з Китаю). Крім того, зростанню попиту на цінні папери США сприяла політика центральних банків 
деяких країн (Китаю, Японії, Росії) на штучне зниження курсу національної валюти, що свідчить не тільки про фінансові, а й політико-
економічні міркування3. Хоча дефіцит державного бюджету США не мав впливу на швидке зростання заощаджень у Китаї (що 
пояснювалося переважно внутрішніми причинами), наявність цих заощаджень і готовність вкладати їх в економіку США вплинули на 
швидке зростання дисбалансу поточних рахунків дефіциту бюджету. Таким чином, накопичення у Китаї та деяких інших країнах Азії 
великого обсягу потенційних інвестиційних ресурсів і виникнення глобального надлишку заощаджень стало основною причиною зниження 
відсоткових ставок у світовому масштабі.  

Дисбаланси рахунків поточних операцій стали відображенням загальних глобальних дисбалансів, які посилюються підвищеною 
інтегрованістю світової економічної системи. Одним з найважливіших у комплексі цих дисбалансів є глобальний дисбаланс заощаджень та 
інвестицій, пов’язаний з тим, що динаміка економічного розвитку країн Азії, насамперед Китаю (до 7% за рік у докризовий період) почала 
значно випереджати цей показник у країнах з розвиненими фінансовими ринками (3% за рік). У країнах Азії швидко зростали заощадження 
(норма заощадження у Китаї досягала перед початком кризи 50%, що не має аналогів серед інших країн). Китай, Японія, Сінгапур 
перейшли від дефіциту до профіциту бюджету і стали на початку ХХІ ст. важливим джерелом інвестиційних ресурсів, а країни з 
розвиненими фінансовими ринками, де норма заощаджень швидко знижувалася, стали реципієнтом інвестицій з країн Азії (у США 
надходить до 80% всього обсягу загальносвітових заощаджень)4. 

Такі тенденції важко пояснити з погляду традиційної економічної теорії, згідно з якою надлишок капіталу мають країни з 
розвиненими фінансовими ринками, і саме вони інвестують капітал у країни з ринками, що формуються та розвиваються, де фінансових 
ресурсів не вистачає, а робоча сила дешевша5.  

Для виявлення чинників, що впливають на глобальні дисбаланси заощаджень та інвестицій, МВФ було проведено дослідження 
на основі даних за 1972–2004 рр. для 46 країн (як з розвиненими фінансовими ринками, так і з ринками, що формуються та розвиваються). 
Дослідження показало, що на підвищення норм інвестування впливає зростання обсягу виробництва, а збільшення інвестиційної активності 

                                                 
1 OECD Factbook 2009. Economic, Environmental and Social Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_34374092_1_1_1_1_1,00.html (22.03.10). – Назва з экрану. 
2 Bernanke B. Global Imbalances. Recent Developments and Prospects. At the Bundesbank Lecture (September 11, 2007 Berlin, Germany) 
[Електронний ресурс] / B. Bernanke. – Р. 13–17. – Режим доступу: http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20070911a.htm 
(22.03.10). – Назва з экрану. 
3 Барановський О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання / О. І. Барановський. – К. : Київ нац. торг. екон. ун-т, 2009. 
– С. 434–435. 
4 Naik V.Global Savings-Investment Imbalances. A Look through the Life-Cycle Model [Електронний ресурс] / V. Naik, A. Arora, S. Balakrishnan 
– Lehman Brothers, 2005. – Режим доступу: http://pages.stern.nyu.edu/~dbackus/CA/Lehman%20global%20imbalances%20Sep%2005.pdf 
(22.03.10). – Назва з экрану. 
5 Tacoun Y. Epargne et croissance. Analyse et Politiques Economiques Année 1999–2000 [Електронний ресурс] / Y. Tacoun, O. Reding. – Р. 1. – 
Режим доступу: http://beagle.u-bordeaux4.fr/yildi/croissance/dos9900/epargne.html (22.03.10). – Назва з экрану.  
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призводить до більшої доступності кредитів (зокрема, приватному сектору). Разом із зростанням продуктивності виробництва і 
активізацією торгівлі заощадження збільшуються. Зменшуються вони унаслідок доступності кредитів приватному сектору та загального 
старіння населення (особи пенсійного віку мають схильність витрачати заощадження). На динаміку заощаджень не впливає норма 
прибутку, хоча можна припускати, що між нормою заощаджень і відсотковими ставками існує зв'язок1. 

У вересні 2007 р. були опубліковані результати ще одного дослідження на основі даних (за період з 1986 по 2005 р.) для 19 країн 
з розвиненими фінансовими ринками і 70 країн з ринками, що формуються і розвиваються, яке підтвердило, що дисбаланс рахунків 
поточних операцій і дефіцит бюджету у країнах з розвиненими фінансовими ринками має значний вплив на глобальні дисбаланси. 
Причинами виникнення дисбалансу рахунків і дефіциту бюджету автори дослідження вважають зростання кредитів приватному сектору і 
збільшення капіталізації ринку акцій. Тому в країнах зі зрілими ринками підвищення обсягів фінансових ринків призводить до зростання 
дефіциту бюджету, а у країнах з ринками, що формуються і розвиваються, недостатній розвиток фінансових ринків призводить до 
накопичення заощаджень, які починають інвестуватися на розвинених ринках2.  

Глобальна фінансова криза, що почалася у 2008 р., змінила динаміку співвідношень заощаджень та інвестицій у багатьох країнах 
світу. Норма заощадження почала підвищуватися у тих країнах, де вона була надто низька (насамперед у США), а інвестиційна активність 
знизилася, оскільки криза зменшила загальні обсяги операцій на фінансових ринках. Але проблема глобальних дисбалансів залишається – 
криза показала важливість цієї проблеми і активізувала зусилля для її вирішення.  

Висновки. Дисбаланси рахунків поточних операцій, а також заощаджень та інвестицій як важливі складові глобальних 
дисбалансів, що визначають тенденції розвитку світової економіки на початку ХХІ ст., є комплексним явищем, причиною якого стали зміни 
в структурах заощаджень та інвестицій в різних регіонах світу. У 1990-і роки в США унаслідок поєднання різних чинників почався 
тривалий період економічного підйому; кредити приватному сектору зростали. Індивідуальні інвестори почали активно витрачати 
заощадження, і норма заощаджень швидко знижувалася. Прискорений розвиток ринку цінних паперів і зростання його капіталізації 
призвели до зростання дефіциту рахунку поточних операцій, і цей тренд продовжувався у 2009 р.  

У Китаї становлення ринкової економіки призвело до активного економічного розвитку. Можливості для внутрішнього 
інвестування прибутків були обмеженими з причини недостатнього розвитку фінансового ринку, і почалося зростання норми заощадження. 
Аутсорсинг і перенесення виробництва у Китай активізували промисловий розвиток КНР і збільшили індивідуальні та корпоративні 
заощадження. Накопичені заощадження активно вкладалися у цінні папери США, і Китай став найбільшим власником американських 
державних облігацій (цей тренд продовжувався у 2009 р.). Це призвело до виникнення комплексної взаємозалежності економіки Китаю і 
США.  

Зменшення глобальних дисбалансів (зокрема, дисбалансів рахунків поточних операцій, а також заощаджень та інвестицій) може 
бути пов’язане з розвитком інфраструктури фінансових ринків у кранах Азії та підвищенням відкритості цих ринків, що збільшить 
можливості для внутрішнього інвестування, після чого надмірно високі заощадження почнуть зменшуватися і витрачатися на внутрішні 
інвестиції в азійському регіоні. Зниження споживання у США і швидке зростання норми заощадження, яке почалося у 2009 р. унаслідок 
фінансової кризи, також сприятиме зменшенню глобальних дисбалансів3. Якщо зазначені тренди будуть продовжуватися, глобальні 
дисбаланси послабляться4. Однак проблема зменшення глобальних дисбалансів потребує також і врегулювання на рівні державної 
політики5. 

Перспективи зменшення глобальних дисбалансів, зокрема, дисбалансів рахунків поточних операцій, заощаджень та інвестицій є 
напрямом подальших досліджень автора. 
 
РЕЗЮМЕ 
 У статті розглянуто питання глобальних дисбалансів, зокрема, проаналізовано причини виникнення глобального надлишку заощаджень, 
передумови та специфіку дисбалансу заощаджень та інвестицій, їх вплив на нестабільність світової фінансової системи. 
Ключові слова: глобальний фінансовий ринок, глобальні дисбаланси, глобальний надлишок заощаджень.  
РЕЗЮМЕ 
 В статье рассмотрены вопросы глобальных дисбалансов, в частности, проанализирована причины возникновения глобального излишка 
сбережений, предпосылки и специфику дисбаланса сбережений и инвестиций, их влияние на нестабильность мировой финансовой системы. 
Ключевые слова: глобальный финансовый рынок, глобальные дисбалансы, глобальный излишек сбережений. 
SUMMARY 
The article is devoted to global imbalances, main preconditions of global savings glut, specifics of savings and investment imbalances and their 
impact to global financial system instability. 
Keywords: global financial market, global imbalances, global savings glut. 
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ВПЛИВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ КРАЇН ЦСЄ НА ЗРОСТАННЯ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 
 
Д. М. Русак,  асистент кафедри світового господарства І міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
А. В. Терес,  аспірант Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України м. Київ  ⋅  

 
Гармонійний соціально-економічний розвиток та зростання конкурентоспроможності національної економіки ґрунтується на 

ефективному використанню конкурентних переваг та економічного потенціалу країни. Важливою складовою економічного потенціалу є 
грошово-кредитна система. Дослідження проблем нарощування фінансового потенціалу національної економіки за рахунок внутрішніх та 
зовнішніх джерел, аналіз стійкості фінансової системи набуває важливого значення для збереження швидких темпів посилення 
конкурентоспроможності країн ЦСЄ в умовах сучасної глобальної фінансово-економічної кризи. 

Фінансовий потенціал країни залежить, по-перше, від ступеню розвиненості банківської системи країни та доступу до кредитних 
ресурсів. Основною характеристикою грошово-кредитної системи країн ЦСЄ на сучасному етапі є експансія іноземного капіталу та сильна 
залежність від зовнішніх джерел фінансування фінансово-кредитних установ (табл. 1).  

Таблиця 1 
Частка іноземного капіталу в банківській системі країн ЦСЄ 

Країна 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Болгарія 72,7 75,2 82,5 81,6 74,5 80,1 82,3 
Чехія 89,1 85,8 86,3 84,9 84,4 84,7 84,8 
Естонія 97,3 97,5 97,5 98,0 99,4 99,1 98,7 
Латвія 65,2 42,8 53,0 48,6 57,9 63,3 63,8 
Литва 78,2 96,1 95,6 90,8 91,7 91,8 91,7 
Угорщина 66,5 85,0 83,5 63,0 82,6 82,9 64,2 
Польща 82,2 70,7 71,5 71,3 74,3 74,2 75,5 
Румунія 51,4 52,9 54,8 58,5 59,2 87,9 87,3 
Словаччина 78,3 84,1 96,3 96,7 97,3 97,0 99,0 
Україна 12,1 12,3 12,1 12,1 21,3 35,0 39,4 

Джерело: розраховано автором за даними European Central Bank. EU banking structures: October, 2008 // http://www.ecb.int ; даними 
НБУ 

У деяких країнах ЦСЄ, зокрема в Естонії, Словаччині та Чехії, більше 90% сукупних активів банківської системи належить 
іноземним інвесторам – транснаціональним банкам з Швеції (країни Балтії), Австрії (Чехія, Угорщина, Румунія, Словаччина, Україна, 
Болгарія), Італії (Угорщина, Польща, Словаччина, Болгарія), Франції (Чехія, Україна), Німеччини (Угорщина, Польща), Бельгії (Чехія) та 
Нідерландів (Польща). Крім того, відбувається концентрація джерел фінансування банків з обмеженої кількості держав. Швеція, наприклад, 
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забезпечує 67% зовнішнього фінансування країн Балтії, що підвищує рівень вразливості їх банківських систем у результаті скорочення 
обсягів кредитів, які надходять з високорозвинених країн Європи [1]. 

Основною тенденцією розвитку банківських систем та фінансових ринків країн ЦСЄ в докризовий період протягом 2003-2008 рр. 
було збереження швидких темпів зростання кредитів та посилення залежності в багатьох країнах регіону від недепозитного фінансування 
(табл. 2).  

Таблиця 2 
Розвиток грошово-кредитного фінансування 

Країна 
Короткостроко
ві кредити, % 
резервів (2008)4 

Рівень 
диверсифікації 

джерел 
надходжень 
іноземного 

капіталу (2007)2 

Показник 
заощаджень 

домогосподарст
в (2007)5 

Споживче 
кредитування, 

% всіх 
кредитів 
(2008)6 

Питома вага 
іноземного 
капіталу в 
банківській 

системі (2007)7 

Рівень інфляції 
(2008)2 

Болгарія 54,5 18,2 -22,68 23 82,3 12,0 
Чехія 50,0 31,8 8,8 20 84,8 6,3 
Естонія 176,4 80,8 0,84 43,3 98,7 10,4 
Латвія 174,5 55,4 -4,29 42,7 63,8 15,3 
Литва 77,1 63,7 0,12 24,4 91,7 11,1 
Угорщина 110,5 23,8 11,99 21,7 64,2 6,1 
Польща 41,3 17,6 6,56 20 75,5 4,2 
Словаччина 66,2 35,4 7,7 16,3 99,0 3,9 
Румунія 134,0 35,3 -13,98 17,7 87,3 7,8 
Україна 50,6 25,3 0,04 22,5 39,4 25,2 

Джерело: розраховано автором за даними: 
1 Міжнародна енергетична агенція // http://www.iea.org 
2 Світовий банк // http://www.worldbank.org 
3 Міжнародний валютний фонд // http://www.imf.org 
4 Банк міжнародних розрахунків // http://www.bis.org 
5 Євростат // http://ec.europa.eu/eurostat ; Державний комітет статистики України // http://www.ukrstat.gov.ua 
6 Європейський банк реконструкції та розвитку // http://www.ebrd.com 

   7 Центральний Європейський Банк. EU banking structures: October, 2008 // http://www.ecb.int  
 

Високий рівень співвідношення між кредитами та депозитами свідчить про значну залежність країни від зовнішнього 
фінансування в умовах недостатньої розвиненості внутрішнього ринку капіталів та вільного доступу іноземних банків до дешевих 
кредитних ресурсів, які надаються материнськими компаніями.  

Найбільше зростання співвідношення кредитів та депозитів спостерігалося в країнах Балтії, Угорщині та Румунії. Питома вага 
кредитів у ВВП у 2007 р. була високою у Латвії (104%) та Естонії (99%), що підвищує рівень фінансової вразливості цих країн від 
зовнішніх джерел фінансування, оскільки за рахунок депозитних ресурсів покривається приблизно половина всіх наданих позик. 

Відносно безпечною є ситуація в банківських системах Чехії та Словаччині, оскільки політика центральних банків цих країн була 
спрямована на забезпечення достатнього рівня диверсифікації зовнішніх джерел фінансування та стабільного зростання наданих та 
залучених грошових ресурсів. 

Однією зі складових фінансового потенціалу країни є кошти місцевих та державного бюджетів. У рамках ЄС існує 
консолідований бюджет, який охоплює національні бюджети країн-членів ЄС та є збалансованим. Що стосується національних бюджетів 
країн ЦСЄ, то валові видатки перевищують доходи, як правило, в декілька раз. Сукупні доходи національних бюджетів емерджентних країн 
ЦСЄ складали у 2008 р. не більше 1% від ВВП [2]. У той же час сукупні бюджетні видатки становили від 1,3% до 3,7% ВВП країн ЦСЄ. Це 
свідчить про дефіцитність національних бюджетів емерджентних ринків Європи (табл. 3). 

 
 

Таблиця 3 
Обсяги доходів та видатків бюджетів країн ЦСЄ, млн. євро 

2007 рік 2008 рік 

Країна 
Доходи Видатки 

Дефіцит 
(профіцит), % 

ВВП 
Доходи Видатки 

Дефіцит 
(профіцит), % 

ВВП 
Болгарія - - - 290,8 591,5 -1,0% 
Чехія 1 035,3 1 330,0 -0,3% 1 167,0 1 721,0 -0,4% 
Естонія 130,3 300,0 -1,3% 176,7 376,9 -1,3% 
Латвія 155,1 402,6 -1,5% 199,0 675,0 -2,4% 
Литва 233,8 799,8 -2,4% 271,0 1 043,8 -2,8% 
Угорщина 782,5 1 842,2 -1,2% 870,2 2 427,6 -1,5% 
Польща 2 446,6 5 305,6 -1,1% 2 808,6 7 786,4 -1,6% 
Румунія - - - 1 089,4 1 602,4 0,0% 
Словаччина 401,6 696,2 -0,7% 519,2 1 082,6 -1,0% 
Україна* 171,8 175,5 -3,7% 219,9 227,6 -7,7% 

Джерело: складено автором за даними: EU budget 2008: Financial Report // http://europa.eu та Державного комітету статистики 
України // http://www.ukrstat.gov.ua 

Примітки: * млрд. грн. 
 
Всі бюджети країн ЦСЄ, які є членами ЄС, збалансовуються за рахунок коштів загального бюджету ЄС. Для деяких країн розмір 

дотації перевищує обсяг власних доходів в декілька разів: для Болгарії, Естонії та Словаччини – в 2,1 рази, для Угорщини та Польщі – 2,8, 
для Латвії – 3,4, Литви – 3,9. 

Дохідна частина бюджетів країн-членів ЄС формується за рахунок надходжень від сплати податку на додану вартість (17% 
сукупних доходів), податків на доходи (61%), зборів за використання власних ресурсів (14%), інших платежів та надходжень (8%) [2]. 
Акумульовані кошти спрямовуються на реалізацію пріоритетних завдань та цілей, що визначені стратегією розвитку ЄС на певний 
проміжок часу. 

Питома вага видатків країн ЦСЄ у сукупному бюджеті ЄС         складала 17,4% у 2008 р. [3]. Бюджетні кошти спрямовувалися, 
передусім, на стимулювання внутрішнього економічного потенціалу територій з метою наближення до рівня добробуту країн ЄС-15, 
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підтримку сільського господарства, поширення європейських цінностей. Крім того, Болгарія та Румунія отримали додаткові кошти 
(компенсацію) для подолання соціально-економічних диспропорцій між регіонами у результаті інтеграції до ЄС. 

Зведений бюджет України складається з державного та місцевих бюджетів. Основними бюджетоутворюючими податками 
вважаються ПДВ та податок на прибуток (для державного бюджету), податок на доходи фізичних осіб та плата за землю (для місцевих 
бюджетів). Більшість місцевих бюджетів України є дотаційними та характеризуються високим рівнем соціальної спрямованості, яка 
щорічно збільшується. Найбільшу питому вагу у соціально-орієнтованих видатках займають видатки на освіту (у середньому 27%), 
охорону здоров’я (22%), соціальний захист та соціальне забезпечення (18%). Як наслідок, інвестиційні проекти та програми фінансуються у 
недостатньому обсязі, що стримує інноваційний розвиток держави [4].  

Золотовалютні резерви країни виступають важливим джерелом формування фінансового потенціалу національної економіки, які 
накопичуються в період зростання та використовуються державою під час спаду чи кризи. Вони дозволяють забезпечувати стабільність 
національної валюти, зменшувати рівень зовнішньої заборгованості країни. За даними МВФ, на 01.01.2009 р. золотовалютні резерви країн 
ЦСЄ становили:    Польща – 14% від ВВП, Румунія – 18,1%, Чехія – 15,4%, Угорщина – 16,5%, Словаччина – 17,9%, Болгарія – 21,5%, 
Литва – 14,1%, Латвія та Естонія – по 12,8% [5]. Протягом 2004-2008 рр. країни ЦСЄ швидкими темпами збільшували свої золотовалютні 
резерви (рис. 1). Найвищі темпи нарощування продемонстрували Литва (збільшила резерви у 3,1 рази), Україна (2,8), Румунія (2,7), 
Болгарія (2,5). 
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Рис. 1. Динаміка обсягів золотовалютних резервів країн ЦСЄ 
у 2004-2008 рр., млн. дол. США 

 
Особисті заощадження населення, що акумулюються у фінансово-кредитних установах та соціальних фондах, доповнюють 

структуру фінансового потенціалу країни. Рівень заощаджень домогосподарств може мати як позитивне, так і негативне значення. Якщо 
даний індикатор є позитивним, то доходи домогосподарств перевищують їх витрати. І навпаки: при негативному значенні рівня 
заощаджень домогосподарства вважаються залежними від кредитних ресурсів. На рис. 2 графічно представлено значення рівня 
заощадження у країнах ЦСЄ у 2007 р.  
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Рис. 2. Обсяги заощаджень домогосподарств у країнах ЦСЄ у 2007 р. 

Витрати домогосподарств в Румунії, Латвії та Болгарії перевищують їх доходи, що свідчить про наявність кредитної залежності. 
Питома вага особистих заощаджень домогосподарств в Україні, Литві та Естонії також є незначною та посилює вразливість фінансового 
сектора національних економік. Найвищий рівень заощаджень демонструють домогосподарства Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі, 
що позитивно впливає на стійкість фінансових систем країн. 

Висновки. Нарощування фінансового потенціалу країн ЦСЄ залежить від ефективного та гармонійного використання всіх 
наявних та потенційних фінансових ресурсів, які акумулюються всередині країни або надходять з-за кордону у вигляді іноземних 
інвестицій. Проте залежність країни від зовнішніх джерел фінансування підвищує вразливість національної економіки у результаті 
виникнення несприятливої кон’юнктури на світових ринках капіталів. Проблема вразливості національної економіки набуває особливої 
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гостроти на сучасному етапі розвитку економіки в умовах розгортання глобальної фінансово-економічної кризи. Країни ЦСЄ вважаються 
найбільш вразливими, оскільки високий темп їх економічного зростання залежав від швидкого припливу прямих іноземних інвестицій. 
Ступінь вразливості країн ЦСЄ не є однаковим, оскільки рівень залежності від зовнішніх джерел фінансування, імпортованих енергетичних 
ресурсів, гармонізації банківської системи, експортно-імпортних операцій суттєво різниться у розрізі окремих національних економік.  

До групи факторів, які оцінюють вразливість національної економіки, були відібрані показники, що характеризують енергетичну 
(рівень енергетичної залежності країни від імпортованих енергоресурсів, енергоємність економіки), зовнішньоекономічну (показник 
покриття імпорту експортом) та фінансову (величина зовнішнього боргу, показник покриття кредитів депозитами, частка короткострокових 
кредитів, рівень диверсифікації джерел надходжень іноземного капіталу, показник заощаджень домогосподарств, частка споживчого 
кредитування, питома вага іноземного капіталу в банківській сфері, рівень інфляції) безпеки країни. Більшість індикаторів стосуються 
фінансової системи країн, оскільки новітня глобальна фінансово-економічна криза продемонструвала вразливість економік країн ЦСЄ, 
економічне зростання яких базувалося на всеохоплюючому використанні іноземних кредитних ресурсів. У результаті оброблення даних 
було сформовано три групи країн: 

1. Країни з низьким рівнем вразливості: Чехія, Польща, Словаччина. 
2. Країни з середнім рівнем вразливості: Болгарія, Румунія, України, Литва та Угорщина. 
3. Країни з високим рівнем вразливості: Естонія та Латвія. 
Економіки країн з низьким рівнем вразливості характеризуються допустимим рівнем зовнішнього боргу (не більше 60% ВВП), 

показник покриття імпорту експортом коливається в межах від 0,94 до 1,07, що свідчить про зовнішньоекономічну безпеку країни. 
Розвиток банківської системи є гармонійним (залучені депозити перевищують надані кредити), з помірним рівнем споживчого 
кредитуванням (не більше 20% всіх наданих кредитів) та високим рівнем залучення заощаджень від населення. Ступінь диверсифікації 
джерел надходжень іноземного капіталу достатній, крім того, частка короткострокових кредитів не перевищує міжнародні резерви країни, 
що позитивно впливає на її фінансову безпеку, рівень енергетичної безпеки є достатньо високим. 

У результаті проведеного дослідження найбільш вразливими виявилися країни Балтії, зокрема Естонія та Латвія. Розмір валового 
зовнішнього боргу Естонії та Латвії становить 118,6% та 142,5% ВВП, короткострокові зобов’язання перевищують міжнародні резерви 
країн у 1,7 рази. Рівень диверсифікації джерел надходжень іноземного капіталу є низьким, більше 80% іноземних банківських інвестицій 
Естонії надходить з Швеції. Показник споживчого кредитування Естонії та Латвії перевищує аналогічний індикатор в інших країнах 
вибірки майже в 2 рази, споживчі кредити становлять більше 40% сукупного обсягу наданих кредитів, що суттєво знижує рівень безпеки 
фінансових систем національних економік. 

 
РЕЗЮМЕ 
Важливою складовою сучасного економічного потенціалу країни є грошово-кредитна система. Дослідження проблем нарощування 
фінансового потенціалу національної економіки за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел, аналіз стійкості фінансової системи набуває 
важливого значення для збереження швидких темпів посилення конкурентоспроможності країн ЦСЄ в умовах сучасної глобальної 
фінансово-економічної кризи, і є особливо актуальною темою дослідження в контексті подальшого інтегрування країн ЦСЄ в грошово-
кредитну систему країн ЄС та входження в ЄВС. 
РЕЗЮМЕ 
Важной составляющей современного экономического потенциала страны является денежно-кредитная система. Исследование проблем 
наращивания финансового потенциала национальной экономики за счет внутренних и внешних источников, анализ устойчивости 
финансовой системы важны для сохранения быстрых темпов усиления конкурентоспособности стран ЦВЕ в условиях современного 
глобального финансово-экономического кризиса. В связи с этим, исследование влияния денежно-кредитной политики в странах ЦСЕ на 
конкурентоспособность этих стран, является особенно актуальной темой исследования в контексте дальнейшей интеграции стран ЦВЕ в 
денежно-кредитную систему страны ЕС и вхождения в ЕВС. 
SUMMARY 
An important component of modern economic potential is a monetary system. Studies of increasing the financial capacity of national economy 
through internal and external sources, analysis of the stability of the financial system becomes essential to keeping a rapid rate of increase of 
competitiveness of CEE in the current global financial crisis, and is particularly important research topic in the further integration of CEE in the 
monetary system of the EU and joining the EMU. 
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Н А У К О В Е  Ж И Т Т Я  

КРУГЛИЙ СТІЛ «ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НА СХОДІ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА 
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ» 

 
Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Донецьку спільно з Інститутом економіки 

промисловості Національної академії наук України, кафедрою «Міжнародна економіка» Донецького національного університету 26 
листопада 2009 року провів у м. Донецьк круглий стіл «Транскордонне співробітництво на Сході України: соціально-економічні та 
екологічні аспекти». 

У заході взяли участь провідні вітчизняні вчені та фахівці, представники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, 
академічних інститутів, навчальних закладів, підприємств і інших організацій. 

 
Урочисте відкриття засідання круглого столу директором РФ НІС у м. Донецьку Макогоном Ю.В. 

 
Початком дискусії стала спільна доповідь провідним науковим співробітником, РФ НІСД у м. Донецьку І.В. Хаджиновим  та 

наукового співробітника РФ НІСД у м. Донецьку Г.Є. Ковальським проведений авторами всебічний аналіз східного кордону України крізь 
призму транскордонного співробітництва, участі в міжнародних та регіональних об'єднаннях, а також історичному аспекту проблематики - 
започаткувало основу для векторного дослідження і обговорення проблеми під час засідання круглого столу. 

 
 

Особливий інтерес до формування вітчизняної інноваційної системи й до дослідження її характеристик виник після фінансової кризи 1998 
р., а сучасна криза, що почалася в 2008 р. ще більше підсилить ці тенденції. Останнім часом  з'явилися дослідження, у яких увага 
акцентована на регіональної складової інноваційної системи, саме цим проблемам була присвячена  доповідь академіка НАН України 
Амоши О.І. та доцента кафедри економіки підприємств  Донецького національного університету, к.е.н., доцента Ляха О.В. 
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Під час обговорення особливу увагу доповідачі та присутні надавали аналізу економічної складової питання, цьому були присвячені 
доповіді заступника голови Донецької обласної державної адміністрації, д.е.н., професора Адамова Б.І.,  начальника управління 
комунальних  ресурсів Донецької міської ради, д.е.н., професора Богачова С.В. та Анісімова А.Є., начальник  управління науково-
технічного та інноваційного розвитку головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Донецької обласної державної 
адміністрації, к.е.н. 

 
 

Начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області Третьяков С.В. та консультант РФ 
НІСД у м. Донецьку Рябчін О.М. торкнувся питання взаємодії з Росією в екологічній сфері та шляхи спільної взаємодії у процесі 
використання переваг Кіотського протоколу. 

 
Державна регіональна регуляторна політика в Україні носить селективний характер і через обмеженість цільового фінансування 
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програм підтримки і забезпечення економічної безпеки підприємництва значно залежить від суб’єктивного ставлення органів місцевого 
самоврядування до рівня та обсягів такого сприяння. Це перешкоджає формуванню цивілізованого, стабільного та рівного для всіх 
суб’єктів ринку економіко-правового середовища, посилює регіональні та субрегіональні структурні диспропорції, що призводить до 
подальшого погіршення ресурсного потенціалу (людського, матеріально-технічного тощо), посилення зовнішньої трудової міграції та 
надмірної концентрації бізнесу і господарських ресурсів; сповільнення темпів розвитку підприємництва та економічного зростання 
держави загалом. Все це вимагає удосконалення вітчизняної політики держави у сфері забезпечення належного рівня економічної безпеки 
підприємництва, зокрема на регіональному та місцевому рівні. 

 
Висвітленню цього питання були присвячені виступи к.е.н., доцента Анісімової О.М., завідувача кафедри економічної теорії, 

Приазовський державний технічний університет, професора Кендюхова О.В., завідувача кафедри економіки та маркетингу Донецького 
національного технічного університету та к.е.н., доцента  Кравченко В.О., доцента кафедри „Міжнародна економіка” Донецького 
національного університету. 

 
 

Окрім питання історії формування сучасних східних кордонів України, економічних аспектів прикордонного співробітництва, також 
обговорювалися суспільно-політичні та культурні зв'язки прикордонних областей України та Росії, а також проблеми розвитку 
взаємовідносин в усіх сферах життя обох держав.  

 
XVI МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР "ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 

ЗВ'ЯЗКІВ І ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ" 
 

З 29 по 31 січня 2010 р. у м. Донецьку та м. Святогірску пройшов XVI Міжнародний науково-практичний семінар "Проблеми 
розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект". Семінар був проведений Регіональним 
філіалом Національного інституту стратегічних досліджень в м. Донецьку, економічним факультетом, кафедрою "Міжнародна економіка" 
Донецького національного університету разом з Донецькою обласною державною адміністрацією, за підтримки Інституту економіки 
промисловості НАН України  та Центром економічної освіти й консалтингу "Зовнішконсалт", а також Донецької торгово-промислової 
палати. 

У роботі семінару взяли участь учені й фахівці України, близького й далекого зарубіжжя. Учасники семінару представляли 
наукові й освітні школи України (міст Києва, Донецька, Львова, Дніпропетровська, Тернополя, Луганська, Одеси, й інших) і наступних 
країн: Китаю, Польщі, США, Палестини, Росії, Білорусії, Болгарії, Нігерії, Туреччини, Анголи й ін. 

Всього в роботі семінару взяли участь близько 130 осіб, представлено більше 250 доповідей. 
 

 
Почесна президія семінару 

На семінарі обговорювалися проблеми: 
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−  підвищення інвестиційної привабливості підприємств і регіонів, пошук шляхів рішення проблем, пов'язаних з діяльністю 
іноземних інвесторів на ринку України, сучасні методи розробки й аналізу інвестиційних проектів; 

 
Чижиков Г.Д., президент Донецької торгово-промислової палати, д.е.н., професор 

−  розробка стратегії підвищення конкурентоспроможності продукції й представлення її на внутрішні й зовнішні ринки з метою 
імпортозаміщення; структурні перетворення в галузях господарського комплексу України з метою підвищення їх 
конкурентоспроможності на зовнішніх ринках; 

 

 
Амоша О.І., директор Інституту економіки промисловості НАН України, академік НАН України, д.е.н., професор 

 
 
−  проблеми функціонування спеціальних економічних зон, територій пріоритетного розвитку й технопарків й інших інноваційних 

структур у регіонах країни й галузях господарського комплексу; транскордонне співробітництво та формування євро регіонів; 
проблеми профілактики можливих корупційних проявів на територіях з особливим митним і податковим режимом; 

 

 
Новицький В.Є., заступник директора Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України, член-кореспондент 

НАН України, д.е.н., професор 
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−   структурні перетворення в економіці України в умовах Євроатлантичної інтеграції; державні й митні методи регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні; 

−  нові методи інтерактивного навчання й наукового аналізу, реалізація нових освітніх програм. 
−  проблеми створення міжнародних транспортних коридорів і відповідної інфраструктури; 
−  реструктуризація галузей господарського комплексу України з урахуванням закордонного досвіду; 
−  розробка стратегії підвищення конкурентоспроможності продукції України й виходу її на внутрішні й зовнішні ринки з метою 

імпортозаміщення; 
−  маркетингова стратегія підприємств регіонів України на зовнішніх ринках.  

 
Вітальне слово директора НІСД Рубана Ю.Г., оголошує заслужений економіст України, провідний науковий співробітник НІСД, 

к.е.н., с.н.с. Ляпін Д.В. 
 

Організаційний комітет семінару поставив перед собою завдання: 
- обмін практичним досвідом підприємців та результатами наукових досліджень українських і закордонних економістів 

щодо розширення зовнішньоекономічних зв'язків, розвитку інтеграційних, інвестиційних й інноваційних процесів; 
- розробка рекомендацій та їх передача керівним органам регіонів України, управлінням зовнішніх економічних зв'язків 

областей, Торгово-промисловим палатам, Уряду України, Адміністрації Президента України, Верховної Ради й посольствам іноземних 
держав з питань реалізації Програм соціально-економічного розвитку України й науково-технічного розвитку Донецького й іншого регіонів 
на період до 2020 року в сфері пріоритетних напрямків залучення іноземних інвестицій і розширення практики ведення 
зовнішньоекономічної діяльності.  

 

 
Адамов Б.І.., заступник голови Донецької облдержадміністрації, д.е.н., професор 
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РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ, ТРАНСКОРДОННЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО, ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БЕЗПЕКИ Й КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 
У ході розробки національної стратегії розвитку, що забезпечувала б глобальну інтеграцію України у світові економічні 

структури, необхідно повною мірою  враховувати особливості процесу глобалізації і її суперечливий характер. Так, з одного боку, 
глобалізація небачено розширює можливості окремих країн щодо використання й оптимальної комбінації різноманітних ресурсів, їх більше 
глибокої й всебічної участі в системі міжнародного розподілу праці, з іншого боку - глобальні процеси значно загострюють конкурентну 
боротьбу, приводять до маніпулювання величезними фінансовими й інвестиційними ресурсами, які являють реальну загрозу для країн з 
низькими й середніми доходами.  

 

 
Клименко О.І., Народний депутат України 

 
Сучасна зовнішньоекономічна стратегія України може врахувати погоджене рішення наступних ключових проблем: 
1. Узгодження й збалансування векторів інтеграції в ЄС і СНД  з метою усунення розбіжностей між інструментами підтримки 

взаємовигідного економічного співробітництва. Національні економічні інтереси України з в: 
- мінімізації втрат від розробки, дублювання й постійного корегування умов поглиблення економічного співробітництва в 

зазначених напрямках; 
- конкретизації й інституціоналізації відносин із країнами ЄС і СНД, ОЧЕС та ГУАМ; 
- збалансуванні присутності на внутрішньому ринку російських і світових транснаціональних компаній;  
 

 
Лук’янович М.В., заступник завідувача кафедрою світової економіки й міжнародних валютно-фінансових відносин 

Фінансової академії при Уряді Російської Федерації, д.т.н., професор 
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- стимулюванні розвитку науково-технологічних анклавів, розвитку технічної кооперації із країнами ЄС і СНД, ОЧЕС та 
ГУАМ, розширенні проектів у сфері інфраструктури; 

- посиленні дієздатності організаційних структур, відповідальних за зовнішньоекономічне співробітництво. 
2. Забезпечення динамічного зростання економіки як бази для посилення здатності національних виробників протистояти 

зовнішньому конкурентному тиску. Пріоритетами формування конкурентоспроможності виступають: 
- забезпечення більш високого, ніж у країнах ЄС і СНД рівня реального зростання ВВП; 
- послідовне підвищення продуктивності праці у всіх галузях економіки та видах економічної діяльності; 
- стимулювання ефективного використання внутрішніх сировинних, трудових і фінансових ресурсів для економічного 

зростання економіки; 
- зниження рівня збитковості вітчизняних підприємств; 
- мінімізація тіньової економіки шляхом стимулювання до легалізації господарської діяльності; 
 

 
Мургаш А., Генеральний консул Чеської Республіки в м.Донецьку 

 
- забезпечення стабільності, прозорості й ефективності державних фінансів, особливо в сферах оподатковування й 

бюджету; 
- підвищення платоспроможності як суб'єктів господарювання, так і населення з метою активізації внутрішнього ринку; 
- стимулювання розвитку внутрішнього ринку, реалізація цілеспрямованої політики цінового збалансування, 

впровадження уніфікованих  загальноприйнятих інструментів і методів регулювання попиту та пропозиції для формування сприятливої 
кон'юнктури, впровадження моніторингу щодо  конкуренції між іноземними та національними виробниками;  

- збалансована підтримка інноваційних виробництв, стимулювання поглиблення взаємозв'язку наукових досліджень і 
виробництва; 

- реструктуризація національного ринку праці в напрямки збільшення частки конкурентноздатної й мобільної робочої 
сили й зосередження високопродуктивних робочих місць в Україні; 

 

 
Тодоров Т., доцент, доктор, Господарська Академія ім. Д.А. Ценова, м. Свіштов, Болгарія 
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- підвищення ділової активності дрібного й середнього бізнесу. 
3. Встановлення критеріїв паритетного співробітництва відповідно до європейським і світовим стандартам виробництва, рівня і 

якості життя. Головними економічним інтересами є: 
- обґрунтування й приведення у відповідність технічних, технологічних, фінансових, соціальних параметрів України до 

світових аналогів, які забезпечують стратегічні позиції на внутрішніх і зовнішніх ринках; 
- визначення більш ефективної й стратегічно орієнтованої галузевої структури економіки; 
- розробка спеціалізованих регіональних програм розвитку з урахуванням інтенсивності співробітництва з відповідними 

регіональними економічними союзами; 
- систематизація й моніторинг можливих ризиків і погроз для національних виробників;  
- удосконалення внутрішнього середовища з метою підвищення мотивації напрямку в Україну ресурсних потоків, 

розміщення високопродуктивних робочих місць і стратегічного входження в промислово-технологічні ланцюги  євразійського розподілу  
праці; 

- запобігання відтоку українських ресурсів за кордон і скорочення прибутків національних виробників внаслідок 
випереджального зростання імпорту продукції з високим змістом доданої вартості. 

4. Стимулювання внутрішньої консолідації суб'єктів підприємництва і їх орієнтації на підвищення конкурентоспроможності.  
Таким чином, у сучасній системі розвитку міжнародних економічних відносин пріоритетними національними інтересами для 

України є формування таких умов функціонування національної економіки і її суб'єктів, які б дозволили забезпечити гідне місце країни в 
регіональному розподілу праці. Із цією метою необхідно вже найближчим часом  реалізувати  завдання, орієнтовані на:  

1. Оволодіння європейських стандартів виробництва, рівня і якості життя на основі високоефективної національної 
економіки, конкурентноздатної стосовно   здачі країн.  

2. Освоєння високого рівня ефективності суспільного виробництва, підвищення продуктивності праці й зміцнення 
економічного потенціалу України спочатку до рівня найближчих сусідів по економічному співробітництву, а, зрештою,  і до 
високорозвинених країн ЄС. Необхідне досягнення Копенгагенських критеріїв і приведення у відповідність інституціональної основи 
розвитку національної економіки державам-членам ЄС. 

 

 
Тищук Т.А.,  начальник відділу зведених робіт статистики будівництва й капітальних інвестицій Держкомстат України, к.е.н. 

 
3. Забезпечення стабільного й динамічного розвитку економіки, прискорення детінізації економічних відносин на основі 

узгодження економічних інтересів між суб'єктами економіки, і орієнтація їх на підвищення можливостей протистояння зростанню 
конкурентного тиску внаслідок приєднання України до СОТ. 

4. Упорядкування угоди про СНД, узгодження євроінтеграційного напрямку України й нових форм реалізації 
економічного співробітництва в межах СНД і країнами ЄС у напрямки підвищення конкурентоспроможності національної економіки. 

 
 

 
Волинець Є.В., Народний депутат України 
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5. Забезпечення суб'єктам української економіки високоефективних, транспарентних умов функціонування на 
внутрішньому ринку, недопущення дискримінації їх інтересів у відношенні з нерезидентами й забезпечення їх можливостей щодо 
конкурентного змагання на зовнішніх ринках країн СНД й Євросоюзу. 

6. Переорієнтація національних виробників на внутрішні ресурсні джерела з метою оптимізації взаємозалежності щодо 
країн-партнерів СНД і міжнародних організацій; 

7.  Удосконалення нормативно-правової бази для впровадження стратегії підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки України за рахунок освоєння інноваційного типу розвитку. 

8. Забезпечення динамічного росту економіки як бази для посилення здатності національних виробників протистояти 
зовнішньому конкурентному тиску.  

9. Установлення критеріїв паритетного співробітництва відповідно до європейським і світовим стандартам виробництва, рівня і 
якості життя.  

10. Ревізія існуючої практики залучення ПІІ в Україну.  
Україна стратегічно зацікавлена в надходженні ефективних і сумлінних іноземних інвестицій, які повинні запобігти погрозі 

консервації низького технологічного рівня промисловості України, пов'язаного з її сучасної спеціалізації в міжнародному розподілу праці. З 
огляду на на це, необхідно досягти якісних змін в оздоровленні інвестиційного клімату, а також терміново почати формування 
національного правового середовища із внесенням відповідних уточнень до нормативних актів, які будуть регулювати поводження ТНК на 
національному ринку. 

 

 
Під час засідання 

 
 
У реалізації цих пріоритетів ключова роль повинна приділятися цілеспрямованої орієнтації суб'єктів української економіки на 

підвищення їх прибутковості й ефективності фінансово-господарської діяльності переважно, чим рахунок розвитку внутрішніх джерел 
розвитку, розширення можливостей внутрішнього середовища щодо підвищення конкурентоспроможності національної продукції й 
досягнення на цій основі структурної перебудови, політичної й соціально-економічної стабільності в суспільстві.  

У цілому це відповідає  концепції регіонально-секторальної інтеграції економіки нашої держави, що забезпечує зм'якшення 
зовнішніх факторів  і наслідків глобалізації для вітчизняної економіки. 

 

 
Демір Г., президент фонду «Діалог Євразія», Туреччина 
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Актуальним напрямком дослідження проблем глобалізації, зокрема  в області збереження певного рівня керованості 

національних економік є формування методології дослідження соціально-економічних наслідків глобальних трансформацій. Приймаючи 
також в увагу, що в сучасному світі ще відбуваються процеси утворення суверенних держав, можна зробити наступні висновки: 

 глобалізація не носить універсально позитивного характеру для країн світового співтовариства через економічні, 
соціальні, культурні й політичні відмінності між промислово розвиненими країнами й слабо розвиненими країнами. 

 незважаючи на високі темпи економічного росту, периферійним країнам важко перебороти розрив між розвитком 
національних економік, оскільки вони не володіють достатніми фінансовими й технологічними ресурсами. 

 
 

 
Оцтюрк І., доктор, професор університету «Мармара» Стамбул, Туреччина 

 
Досягти сталості національної економіки в умовах глобалізації слаборозвиненим країнам можливо шляхом співробітництва з 

інтеграційними об'єднаннями, тобто  шляхом визнання й використання досягнень тієї ж глобалізації. 
Необхідно розробити модель зовнішньоекономічної діяльності, що передбачала б, по-перше, скорочення імпорту в тих сферах 

економіки, де вітчизняні товаровиробники можуть вирішити проблему задоволення попиту не гірше закордонних за умови, що вони 
одержують відповідні ресурси, у тому числі валютні. На шляху реалізації такого роду імпортозаміщуючого виробництва усередині країни 
лежать як проблеми зовнішньоекономічної політики, так і проблеми, які важко вирішити усередині власної економіки. Незважаючи на це, 
орієнтація на розвиток імпортозаміщуючого виробництва може стати однієї з найважливіших передумов переходу до дійсно рівноправного 
світового співробітництва. 

По-друге, необхідно не тільки обмеження імпорту в певних сферах економіки, але й розвиток інших, насамперед  перехід до 
цілеспрямованого імпорту оснащення, необхідного для розвитку загальних стратегічних проектів і програм, орієнтованих на 
постіндустріальні технології. Такого роду оснащення повинне не стільки стати засобом для виробництва готових виробів, скільки 
орієнтуватися на заповнення такого вакууму, що утворився в Україні за постсоціалістичної економіки між видобутком, переробкою й 
виробництвом базисних видів оснащення (у важкій промисловості, машинобудуванні), а також у фундаментальному й прикладному 
наукомісткому дослідженнях. 

Незалежно від методологічних й аксіоматичних концепцій конкурентноздатність тримає піраміду соціально-економічних потреб 
суспільства, відображає національний економічний розвиток і дає можливість знаходити оптимальні рішення в сфері соціальної політики.  

 

 
Представник консалтингової компанії "Хетч" (Канада) – Таньян Н. 
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ КАПІТАЛІВ 

 
У світі є три основних центри з вивчення конкурентоспроможності країн. Перший з них – це Інститут стратегії та 

конкурентоспроможності при Гарвардському університеті (США), два інші центри розташовані у Швейцарії. Один з них – це Всесвітній 
економічний форум у Давосі, а інший  - Міжнародний інститут розвитку менеджменту (Лозанна). Всесвітній економічний форум 
оприлюднив висновки та рейтинги, що ґрунтуються на показниках 2004-2005 рр. по 117 країнах світу. Перші п’ять місць посіли Фінляндія, 
США, Швеція, Данія і Тайвань. Україна у цій ієрархії посіла 84 місце поряд з Молдовою та Грузією. 

Як показує ретельний статистичний аналіз у 2006 та 2007 рр. ситуація суттєво не змінилась. Значно погіршились показники двох з 
чотирьох складових загального індексу конкурентоспроможності, а саме – макроекономічна ситуація та бізнес-середовище. Найбільш 
проблемними чинниками для розвитку сталого конкурентного середовища, що має сприяти національному бізнесу та активізації 
міжнародного співробітництва у 2007 році підприємці визнали: податкові закони – 18%, корупцію – 20%, доступ до фінансів – 15%, рівень 
оподаткування – 13%, політичну нестабільність – 8%, інфляцію – 5% та бюрократизм урядовців і неадекватність інфраструктури, зокрема, 
недосконалість регулятивної політики – 5%. 

 

 
Негру І.К., к.е.н., доцент Молдавської економічної академії, Кишинів, Молдова 

 
Слід зазначити, що в сучасних умовах розвитку конкурентного середовища доцільним є аналіз не тільки конкурентоспроможності 

нації як сукупності якісних показників, що задовольняє національні та світові вимоги, і при цьому збільшує доходи своїх громадян та 
забезпечує власну стратегічну безпеку, а й регіонів. З огляду на це процеси розробки регіональних стратегій розвитку конкурентного 
середовища мають здійснюватись за результатами діагностування природно-ресурсного потенціалу та оцінювання ефективності повного 
комплексу організаційно-економічних механізмів всього господарського комплексу території, що наразі, дасть сукупний кумулятивний 
ефект для національної економічної системи. 

Загострення конкурентної боротьби у світі, що глобалізується, закономірно висунуло на перший план проблеми 
конкурентоспроможності, яка має реалізовуватися на засадах відповідної регуляторної політики. Формування регуляторної політики 
розпочалось ще з 2000 року, потім було створено Департамент регуляторної політики Держкомітету з регуляторної політики та 
підприємництву, у 2005-2007 рр. було переглянуто більш ніж 9 тис. регуляторних актів, з яких понад 50% було скасовано або змінено. Існує 
ланцюг з наступних етапів щодо реалізації регуляторного акта: після етапу оприлюднення останнього з комплексом додаткових документів 
на протязі 1-3 місяців здійснюється обговорення цього регуляторного акту, а потім приймається остаточне рішення. Якщо це обговорення 
не відбулось або було організовано не ефективно, то це визначає, регуляторний процес відбувся без урахування суспільної думки та думки 
суб’єктів господарювання. 

 

 
Писаренко С.М., д.г.н, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Слід визначити деякі державні інституції, які найбільш повно враховують суспільну думку, а саме Державну податкову 

адміністрацію, Міністерство економіки та Фонд державного майна та ті, що організовують відповідну роботу не достатньо ефективно – 
Міністерство аграрної політики, Державний комітет з земельних ресурсів. Крім того, слід зазначити, що лише з Туреччиною, Білоруссю, 
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Ізраїлем, Азербайджаном, Киргизією та Швейцарією існують відповідні правові документи щодо регламентації регуляторної політики 
України у відповідності до міжнародних угод.  

В якості заходів щодо поліпшення регуляторної політики в Україні слід: по-перше, уніфікувати надання проектів регуляторних 
актів із відповідними документами на web-сайтах міністерств та відомств, по-друге, необхідно здійснювати роз’яснення та тренінги для 
представників органів державної влади проведення відповідних процедур, по-третє, налагодити дієвий механізм відповідальності за 
виконання та невиконання принципів держаної регуляторної політики, по-четверте, слід здійснювати подальший перманентний моніторинг 
реалізації принципів державної політики та, нарешті, врахувати помилки попередніх етапів. 

 
 

РЕГІОНАЛЬНІ Й ГАЛУЗЕВІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, НАСЛІДКИ СВІТОВОЇ КРИЗИ 
 

З огляду на існуючі структурні диспропорції та досягнутий рівень індустріалізації розвиток економіки має йти по шляху нарощення 
передусім технологічного рівня капіталомістких галузей, де високий ступінь зношеності основних виробничих фондів. Це, зокрема, 
енергетика, металургія, хімічна промисловість, машинобудування, транспорт та ін. 

Тому слід акцентувати свої зусилля створенні відповідних умов для постійного зростання обсягів виробництва й споживання 
металопродукції, збільшення обсягів експортно-імпортних операцій у вартісному вираженні; ресурсозбереження й зниження екологічного 
впливу на тлі світового підвищення вартості енергоресурсів і вимог до охорони навколишнього середовища; вихід підприємств галузі на 
ІРО, що має забезпечити необхідні джерела фінансування інноваційної діяльності; придбання компаніями активів суміжних галузей й 
об'єктів інфраструктури (енергетичні потужності, порти й т.д.); підвищення якісних характеристик продукції й удосконалювання її 
сортаменту; укрупнення компаній-виробників і вихід їх за межі своїх країн в руслі глобалізації світової економіки. 

1. Для хімічної промисловості визначною проблемою є значна залежність від цін на імпортний природний газ, який є 
одночасно й сировиною, й паливом. Відповідними напрямами діяльності є проведення науково-дослідних й 
експериментальних робіт із пріоритетних напрямків: з створення нових перспективних матеріалів для мікро- і 
наноелектроніки, полімерів і компонентів на їхній основі, матеріалів зі спеціальними властивостями, надтвердих 
матеріалів, біосумісних матеріалів, каталізаторів, мембран; проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт з нових технологічних рішень у галузях економіки на базі хімічних технологій майбутніх поколінь, лазерних, 
мембранних технологій, технологій реабілітації навколишнього середовища, модульних технологій виробництва масової 
продукції, гнучких технологічних систем; стимулювання інноваційної й інвестиційної активності в хімічній і 
нафтохімічній промисловості; здійснення митно-тарифної політики з метою захисту вітчизняних товаровиробників на 
внутрішньому й зовнішньому ринках. 

2. Системна проблема машинобудування України полягає в дисбалансі між структурою виробничих потужностей, 
технічним рівнем продукції машинобудування та попитом на його продукцію. Головною проблемою є значна питома 
вага імпортних машин та устаткування, що не сприяє формуванню інвестиційних джерел для проведення відповідної 
НДДКР на підприємствах. В якості основних джерел залучення інвестицій у галузь є: залучення приватних інвестицій у 
розвиток підприємств; розміщення облігацій на фінансових ринках і залучення інвестиційних кредитів кредитних 
організацій; реалізація окремих проектів у галузі на принципах державно-приватного партнерства. 

 

 
Шабурішвілі Ш., доктор Тбіліського державного університету, Грузія 

 
3. Зробити повну масштабну реструктуризацію економіки України, зберегти існуючу спеціалізацію і при цьому перейти на 

новий рівень технологічного розвитку. Від цього залежать водночас і напрямок, і ступінь розвитку вітчизняних науково-
технічних та фундаментальних наукових знань, які мають бути пов’язані передусім з процесом структурних 
трансформацій. Точками зростання повинні стати технологічні парки, технополіси та інкубатори бізнесу. Перші 
технопарки в Україні з’явились ще у 2000 році, але вони були дещо відокремлені від реального сектору економіки, друга 
хвиля технопаркового руху – січень 2006 року. Попри те, що в нашій державі діяльність технопарків на деякий термін 
була обмежена через відсутність законодавчого поля, інноваційна діяльність таких структур за участю української 
сторони все ж тривала: три технопарки з КНР (провінціях Хейлунцзян та Шаньдун) та Інститут електрозварювання ім. 
Є.О. Патона виконують проекти з високих технологій у галузі зварювання. 

4. В умовах зростаючої конкурентності економіки, високої її залежності від енергетичних ресурсів та технологічних 
рішень бізнес і держава повинні вкладати кошти туди, де є або буде забезпечене суттєве збільшення продуктивності і 
конкурентності виробництва. Проте водночас слід забувати про зростання залежності інноваційної сфери України від 
зовнішнього чинника. 

Враховуючи значну залежність вітчизняного виробника від зовнішнього фактора слід зосередити увагу на створенні умов для 
формування внутрішнього платоспроможного попиту та підвищенні якості продукції та послуг на засадах використання національних 
технічних надбань. Для цього слід активізувати формування ринкових, комерційних відносин у ланцюгу «влада – наука – освіта – бізнес 
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МАКОГОНА Ю.В., ЛУК’ЯНЕНКА Д.Г., ПАХОМОВА Ю.М.,   ПИВОНОСОВА М.Ю, ФІЛІПЕНКА А.С.   

«МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»  
 

В.М.  Гончаров, завідувач кафедри економіки підприємства і управління трудовими ресурсами Луганського національного аграрного 
університету, доктор економічних наук, професор 
М.В. Зось-Кіор, завідувач кафедри менеджменту і права Луганського національного аграрного університету, канд. екон. наук, доцент 

 
Положення про матеріальну єдність світу є загальноприйнятим. Воно випливає з єдності й вічності матерії як об'єктивної реальності. 

Матерія є тією першоосновою, субстанцією, що поєднує все суще в єдине ціле. Матеріальна єдність поширюється на Всесвіт у цілому. 
Галактику, планету Земля. Фізична цілісність світу проявляється також в існуванні єдиної теорії поля в результаті сильних, слабких і 
електромагнітних взаємодій. Про економічну єдність можна говорити лише в планетарному масштабі, її передумови формувалися протягом 
тисячоріч і тільки тепер, спочатку XXI ст., прорисовуються обриси цього синтезу.  

Традиційна економічна наука описує механізми функціонування різних економічних систем, найчастіше залишаючи без уваги їхній 
розвиток, динаміку. Саме такі дослідження дуже важливі в перехідний період, щоб за допомогою чітко визначених джерел, ресурсів і 
механізмів якнайшвидше перебороти існуюче депресивне становище і вийти на траєкторію стабільного господарського просування. Це 
обумовлює неабияку цінність і видання зазначеного підручника. 

Слід наголосити надто суттєвий висновок авторів підручника, що економічний, соціально-політичний, культурний розвиток останньої 
чверті XX ст. відбувається під зростаючим впливом глобалізації. Її економічна складова пов'язана насамперед із джерелами, факторами, 
формами господарської ходи. Мова йде про інвестиції й технології, робочу силу, інтелектуальні і фінансові ресурси, менеджмент й 
маркетинг й т.п. Формами прояву цих процесів є зростання міжнародної торгівлі й інвестицій, небачена дотепер диверсифікованість 
світових фінансових ринків і ринків робочої сили, відчутне збільшення ролі транснаціональних корпорацій у світових господарських 
процесах, загострення глобальної конкуренції, поява систем глобального, стратегічного менеджменту. 

Незважаючи на існуючу розмаїтість і багатоваріантність розвитку складових частин світового господарства, відмічають автори, його 
майбутній розвиток буде характеризуватися зростаючою єдністю й підвищенням рівня інтегрованості. Майбутнє світове господарство буде 
єдиною системою, інтегрованою на глобальній інноваційно-інформаційній і грошовій основі. У його розвитку буде зростати роль загальних 
світових економічних інтересів, під якими вони розуміють глобальні економічні інтереси всього людства. Поряд із цими новими 
тенденціями розвитку світової економіки відбувається прискорення розвитку продуктивних сил і подальше посилення взаємозалежності 
національних економік. Доречним є висновок, що в економічно розвинутих країнах вимальовується тенденція до трансформації із 
суспільних продуктивних сил, як результату екстенсивного розвитку, у спільні продуктивні сили як результат інтенсивного економічного 
розвитку. Ці спільні продуктивні сили будуть, на думку авторів, базуватися на творчому інтелекті людини як носія нових виробничих 
відносин, заснованих на інтелектуальній власності, адекватних характеру спільних продуктивних сил. З роботи випливає, що на цій 
економічній основі почнеться формування нової глобальної цивілізації постіндустріально-інформаційного типу. 

З цих точок зору авторського колективу, доречним вважається структура підручника, що складається зі вступу, семи розділів, списку 
літератури, додатків.  

Зокрема перший розділ розкриває сутність середовища формування стратегій розвитку: основи економічної єдності світу; 
найважливіші елементи глобальної економіки. 

Другий – варіативність сучасних макроекономічних політик: динамічна рівновага й структурна збалансованість економіки; державна 
промислова політика; типи й інструментарій державної промислової політики в період ринкової трансформації; досвід, проблеми й 
результати промислової політики Європейського Союзу ТНК і сучасна антитрестовська політика; міжнародна інформаційна безпека й 
національні стратегії розвитку; механізми й стратегії впливу на циклічність розвитку економіки. 

 Третій – особливості національних стратегій розвитку: трансформації перехідних економічних систем і господарських структур; 
особливості процесу постсоціалістичної трансформації в країнах Центральної й Східної Європи; трансформація економічної ролі держави й 
державної економічної політики в країнах з перехідною економікою. 

Четвертий –  особливості інтеграційних стратегій: міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень розвитку світогосподарських 
зв'язків; світові макроекономічні угруповання: принципи формування, стратегія й проблеми розвитку.  

П’ятий – міжнародну координацію економічної політики: міжнародні механізми регулювання світової економіки; МВФ, Всесвітній 
банк. COT як суб'єкти міжнародної координації економічної політики; взаємодія України з окремими міжнародними інститутами; 
співробітництво України з міжнародними інститутами: національна стратегія економічного розвитку. 

Шостий – глобалізаційні процеси  й стратегії розвитку: поняття глобалізації; форми розвитку економічної глобалізації; нове 
індустріальне суспільство: проблеми й перспективи; забезпечення сталого розвитку як найважливіше завдання державної; економічної 
політики в умовах глобалізації; імперативи стратегії економічного й соціального розвитку України. 

Восьмий – цивілізаційні виміри економічного розвитку: природа цивілізаційних змін і їх зв'язок із глобальними економічними 
процесами; людина – центр цивілізаційної перспективи; поліцивілізаційний світ; принципи індустріального й постіндустріального 
розвитку. 

Акцентуючи на гуманістичній логіці світового еволюційного процесу, на тому, що в його основі лежить розвиток людини-
особливості, що вісь відповідних трансформацій визначається саме цим розвитком, автори зазначають, що людство, тим самим, допустили 
б принципову методологічну помилку, якби стали на шлях механічного заперечення технічних і технологічних факторів. Зрозуміти світ, що 
змінюється, без урахування цих факторів неможливо. Принципові уточнення цього питання повинні бути зв'язаними, з одного боку, з 
обґрунтуванням підпорядкованості суспільного процесу цілям і інтересам саморозвитку людини, збагачення його особистості, з іншого 
боку – зрозумінням техніки й технічного (технологічного) прогресу, не тільки як продукту людської праці, втілення нагромаджених знань і 
інтелекту людини, а і як її безпосередня продуктивна сила, енергетичний потенціал, як основна детермінанта, що визначає ступінь свободи, 
яке суспільство може забезпечити людині. 

Лише з урахуванням таких уточнень автори підручника представляють свою точкою зору, відповідно до якої перехід від одного рівня 
світової цивілізації до іншого здійснюється шляхом глобальних технологічних революцій, які відображають, з одного боку, зміни в 
продуктивності виробництва, а з іншого боку – і це головне – якісний стрибок в розвитку суспільно-продуктивної сили людини, її свободи 
й способу взаємодії із природою й суспільством. 

На думку рецензентів представлений підручник вельмишановного авторського колективу з величезною кількістю посилань, діаграм, 
табличного матеріалу, міжнародних співставлень, прогнозів, методик і моделей, а головне-практичних прикладів, має замалий наклад і 
може бути виданий на російській і англійській мові з метою розширення аудиторії розповсюдження.    
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ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК НАУКОВИЙ ФЕНОМЕН І ПЕРСПЕКТИВА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОГРЕСУ 
 
Т.В. Орєхова, професор кафедри «Міжнародна економіка» Донецького національного університету, д.е.н.    
 

Якісно нові прояви транснаціоналізації і економічного регіоналізму, уніфікація середовища життєдіяльності на основі 
всеохоплюючої інформатизації та регулятивної гармонізації свідчать про формування глобально інтегрованої економічної системи. За 
таких умов потребується пошук нетрадиційних методологічних підходів у дослідженні інтернаціоналізацій них процесів, що домінували 
протягом останніх десятиліть. 

Автором рецензованої монографії1 запропоновано цілісну концепцію інтернаціоналізації як структурованого і стадійного 
процесу, з виділенням її мікро- та макрорівнів, екстернальних та інфернальних шляхів, внутрішніх і зовнішніх проявів. Обґрунтовано 
початковий, локальний, інтеграційний, глобальний етапи інтернаціоналізації як підтвердження пропонованої Лук’яненком Д.Г. ще у 1990-і 
роки гіпотези стосовно глобальної еволюції процесів міжнародної економічної інтеграції2. 

Структурно монографія включає чотири розділи, де у логічній послідовності: розкрито інтегративну природу світо 
господарського розвитку; виявлено і детерміновано імперативи економічного глобалізму; висвітлено проблему національної 
конкурентоспроможності у глобальному вимірі; обґрунтовано пріоритети розвитку України в умовах глобалізації. 

Зрозуміло, що в пропонованій читачеві у 2008 р. монографії дослідницький інтерес професора Д.Г.Лук’яненка акцентується 
апріорі на глобалізаційній проблематиці економічного розвитку. Трактуючи глобалізацію як процес, що виводить цивілізацію на вищий 
рівень розвитку із системною інтернаціоналізацією умов і сфер людської життєдіяльності, він аналізує політичні, економічні, соціальні, 
екологічні, науково-технологічні та інші її складові. 

Вперше на системно-категоріальному рівні досліджено феномен формування глобальної економіки – як суб’єктно, функціонально 
та інституційно структурованої багаторівневої системи, основним елементом якої автор визначає глобальний ринок – самовідтворювальний 
механізм врівноваження глобального попиту і глобальної пропозиції. Разом із тим показано, що насьогодні мова не йде про досконалість 
глобальної економічної системи, а про: глобальну доступність ресурсів та інновацій; глобальний характер факторної мобільності; 
глобальну ринкову уніфікацію; регуляторну гармонізацію на оновлюваній інституціональній основі; глобальну корпоратизацію та 
становлення глобального менеджменту; синхронізацію темпів та рівнів економічного розвитку; демократизацію та соціалізацію 
економічних взаємовідносин. 

Методологічно важливо, що глобальні економічні асиметрії (фінансово-інвестиційні, виробничі, торговельні, інфраструктурні), 
розглядаються у контексті асиметрій технологічних та інформаційних, що у неоднорідному соціокультурному середовищі дійсно 
обумовлюють геополітичні і між цивілізаційні асиметрії. На основі фундаментального кількісного і якісного аналізу доведено, що 
різношвидкісний рух факторів виробництва з безпрецедентно випереджаючою динамікою міжнародного капіталообміну деформує 
глобальні відтворювальні процеси, дискредитуючи традиційні теоретичні уявлення стосовно макроекономічних пропорцій, стабільності, 
ефективності, конкуренції. Загалом, виявлення і оцінку «дискредитаційного» потенціалу економічної глобалізації можна вважати 
принципово новим авторським підходом у сучасній вітчизняній економічній думці. 

Виходячи із дуалістичного світоглядного бачення цивілізаційного прогресу, автор ще раз акцентує увагу на тому, що глобалізація, 
з одного боку, є джерелом і стимулятором конкуренції, надаючи нові можливості розвитку, а з другого боку – породжує суперечності, 
конфлікти і кризи. Окреслюючи схематично кризовий характер глобальної економіки, автор монографії вочевидь не «реагує» на сучасну 
кон’юнктуру міжнародних економічних досліджень, а узагальнено викладає результати власного аналізу криз (1994 р., 1997 р., 1998 р., 
2001 р., 2006-2008 рр.)3, котрі мали переважно національні витоки, міжнародні наслідки і потенційно глобальний характер із 
підтвердженням руйнівної ролі фінансової глобалізації у їх виникненні та поширенні. Розроблена автором і представлена в монографії 
модель розвитку фінансової кризи та антикризового регулювання базується на обґрунтованих методологічних засадах: 1) кризові явища і 
процеси за умов глобалізації є перманентними за умов, коли світ залишається теоретично і практично не готовим здійснювати системні 
антикризові заходи, адекватно реагувати і відповідати на сучасні глобальні виклики і «шоки»; 2) у сучасних умова кризи вже не можуть 
розвиватись автономно, вони взаємодіють, продукуючи синергічний ефект. Доведено, що глобальна криза може мати політичні, економічні, 
екологічні чи інші передумови, але не може через свою природу бути функціонально чи географічно детермінованою. Свого осмислення, 
на наш погляд, потребує висновок автора стосовно того, що гіпотетично глобальна криза у її системному розумінні матиме лише дві 
альтернативи вирішення – якісне оновлення світу у всіх компонентах або світова (планетарна) дезінтеграції. Тут, як нам здається, професор 
Д.Г.Лук’яненко застерігає вчених-економістів, політиків, бізнесменів від популяризованого використання новітніх термінів і понять – 
глобалізація, глобальність, глобальна перспектива, глобальна економіка, глобальний менеджмент тощо. З одного боку, дійсно потребується 
виділення нових фундаментальних понять щодо об’єкту та предмету аналізу глобалізації, а з іншого – наукова коректність в їх 
продукуванні, виходячи із філософської сутності і цивілізаційної семантики.  

Ідеям, узагальненням і висновкам монографічного дослідження притаманна, на наш погляд, «проглобалізаційна» орієнтація із 
позитивним сприйняттям сучасних реалій світо господарського розвитку, оскільки, як вважає автор, оптимістичний сценарій глобальної 
економічної інтеграції конструктивної альтернативи не має. Це аргументовано: орієнтацією технологічних інновацій на прогресивні 
потреби людства; зростаючим освітнім рівнем суспільства в умовах всеохоплюючої комунікативності; неможливістю привласнення 
загальних (планетарних) ресурсів частиною людства; алогічністю продукування і реалізації підходів, що можуть призвести до руйнації 
середовища життєдіяльності людей; історичним досвідом конфронтаційного розвитку. Одночасно, за умов все більш очевидного 
нееквівалентного розподілу вигід економічної глобалізації, несправедливості нав’язаного країнами-лідерами міжнародного економічного 
порядку, автор зосереджує увагу і на достатньо ґрунтовній характеристиці антиглобалізаційних тенденцій і рухів. У окремому підрозділі 
розкрито витоки антиглобалізації, її різнопланову мотивацію, прояви, форми організації, для чого розроблена відповідна авторська 
методологія аналізу. Перспективи розвитку економічної антиглобалізації, її впливу на подальший світогосподарський розвиток автор 
обґрунтовано пов’язує як із методологічною ідентифікацією антиглобалізації як об’єктивного прояву дуалістичної природи глобалізації, так 
із виявленням і оцінкою інтелектуальної складової економічного антиглобалізму. Принципово важливим є пошук конструктивного діалогу 
антиглобалістів з ідеологами, носіями і провідниками економічної глобалізації – політико-економічною елітою світових країн-лідерів, топ-
менеджментом міжнародних фінансових організацій тощо. 

Показово, що у рецензованій монографії, з одного боку, узагальнюються багаторічні дослідження професора Д.Г.Лук’яненка 
актуальних проблем міжнародної інтеграції, а з другого – пропонуються читачеві нетривіальні ідеї та новаторські методологічні концепції у 
новітній парадигмі розвитку. Разом із тим, показано, що сучасна глобалістика не має і, очевидно, не матиме у близькому майбутньому 
якоїсь єдиної парадигми, хоча дослідницьким пріоритетом можна вважати закономірності глобального соціального розвитку, коли у центрі 
системного аналізу постає людина, її природа, сутність і оболонка, обумовлена фізіологією і духовністю, ментально-культурною 
мотивацією і поведінкою, залежною від потреб і базованою на здоров’ї, соціальному успіху і статусі. У цьому контексті автором висунуто 
та обґрунтовано гіпотезу глобальної трансформації традиційних уявлень стосовно умов, факторів, джерел і критеріїв успіху особистостей, 
малих і великих груп людей практично всіх сфер діяльності, корпорацій, країн, регіонів світу. Підкреслено, що глобальною є не стільки 
проблема взаємодії людини і природи (автор вважає, що науково-технологічний прогрес вочевидь віднайде ефективні альтернативи 
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природокористування та енергозабезпечення тощо, виведе людство за межі «глобусу» у задоволенні істинних людських фізіологічних 
першопотреб), скільки проблема переходу індивідууму на якісно новий рівень суспільної, постінформаційної свідомості. Автор орієнтує 
читача, насамперед, із молодіжного бізнес-середовища, на феномен формування глобального мислення, коли підприємницька мотивація 
базується на інновацйності і безпеці розвитку. Це уможливлюється лише за умов гуманізації світогосподарського розвитку, основаної на 
його інтелектуалізації, соціалізації та екологізації. У майбутньому йдеться про максимальне використання інтегрованого інформаційно-
інтелектуального потенціалу світу, про початок формування якісно нової (у сучасному розумінні – глобальної ноосферо-космічної) 
економіки третього тисячоліття. В дійсно глобальній економіці домінуватиме не глобальний інтерес, а глобальний розум.  

Із таким висновком автора монографії «Глобальна економічна інтеграція» проф. Д.Г.Лук’яненка хочеться бути активно 
солідарним. 

 
МОДЕРНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ  МІСЦЕВИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ  

 
І.О. Александров,  завідувач кафедри менеджменту Донецького національного університету, доктор економічних наук, професор 
В.В. Краснова, завідувач кафедри економіки підприємства Донецького національного університету, доктор економічних наук, професор 

 
Забезпечення стабільного економічного й соціального розвитку країни є неможливим без створення умов для розвитку 

територіальних спільнот базового рівня, що є її найменшими адміністративно-територіальними утвореннями. Існуючі теоретичні та 
практичні механізми управління розвитком територіальних спільнот базового рівня в Україні використовують переважено радянський 
адміністративно-управлінський підхід, що не відповідає вимогам ринкової економіки. Тому надзвичайно актуальною проблемою на 
сьогодні залишається формування теоретичних та практичних засад нової парадигми управління економічним і соціальним розвитком 
територіальних спільнот базового рівня, що базується на концепції модернізації. У вітчизняній науці домінують дослідження управління 
розвитком територіальних спільнот базового рівня переважно крізь призму місцевого самоврядування як політично-правового інституту.  

Монографія «Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня»1, 
підготовлена к.е.н., доцентом, докторантом кафедри державного і муніципального управління Тернопільського національного 
економічного університету Григорієм Леонардовичем Монастирським, є спробою комплексного дослідження сутності та системи 
управління розвитком базових адміністративно-територіальних одиниць з позиції економічної науки. Її метою є розкриття теоретичних 
засад та практичних механізмів забезпечення економічного розвитку первинних територіальних спільнот як складних соціально-
економічних систем на основі модернізаційної концепції, що базується на використанні інноваційних технологій менеджменту. 

Монографія складається з передмови, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел. Зміст монографії визначається 
логічністю, ґрунтовністю, проблемністю та дискусійністю. Наукова праця насичена ілюстративним матеріалом, що посилює 
репрезентативність авторського підходу.  

У 1 розділі «Теоретико-методологічні засади модернізації управління економічним розвитком територіальних спільнот базового 
рівня» автор розкриває сутність модернізаційної парадигми управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня, 
визначає теоретичні моделі організації управління цим процесом та окреслює методологію його дослідження. Автор висуває гіпотезу, яка 
полягає в розгляді базової адміністративно-територіальної одиниці як економічної системи, що володіє економічними ресурсами для 
забезпечення свого розвитку. Як видно з тексту роботи, окреслена гіпотеза дає змогу визначити рамки теоретико-методологічної концепції 
системи технологій управління розвитком муніципальних утворень на принципах економічної ефективності, врахування соціальної 
компоненти та максимального використання внутрішніх резервів розвитку. Її використання дозволяє: відійти від виключно економіко-
географічного й політико-управлінського підходу до дослідження базового територіального рівня; вмонтувати рівень територіальних 
спільнот базового рівня як невід’ємну складову в регіональну та національну економічні системи; розглядати ці спільноти як суб’єкти 
економічних відносин, що здійснюють конкурентну боротьбу на регіональному, національному та світовому ринках; спроектувати вплив 
економічних процесів на соціальний розвиток муніципальних утворень; поглибити розуміння територіальної спільноти базового рівня як 
корпорації.  

В розділі 2 «Муніципалізація як нова парадигма місцевого економічного розвитку: загальносвітові та національні тенденції» 
автор обґрунтовує ідею необхідності виокремлення муніципалізації як процесу посилення організаційної і правової автономії та ресурсного 
зміцнення територіальних спільнот базового рівня, що покликаний забезпечити національну ідентифікацію країн в умовах глобалізації та 
регіоналізації. В розділі висвітлені результати порівняльного аналізу муніципального управління в зарубіжних країнах та Україні за 
комплексом критеріїв. Автор концентрує увагу на тих аспектах, адаптивне застосування яких сприяло б удосконаленню системи місцевого 
самоврядування в Україні.    

В розділі 3 «Інституційна база управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня: сучасний стан та 
напрями модернізації» увага автора зосередилася на інституційних передумовах та бар’єрах формування модернізаційної моделі управління 
економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня на засадах менеджменту. Зокрема, досліджується трансформація 
організаційної структури управління територіальними спільнотами базового рівня в умовах становлення ринкових відносин. Цікавим, 
змістовним та креативним є підрозділ, присвячений модернізації територіальної основи місцевого економічного розвитку, що досліджує 
актуальні питання адміністративно-територіальної реформи. Автор дає критичну оцінку нормативно-правової бази управління розвитком 
територіальних спільнот базового рівня в Україні та визначає напрямки її адаптації до вимог Європейської Хартії місцевого 
самоврядування.  

В наступному розділі «Модернізація місцевої економічної політики» досліджується стратегічний підхід до формування й 
реалізації місцевої економічної політики. Визначено підходи до модернізації структури муніципальної економіки на основі забезпечення 
гармонізації розвитку муніципального та приватного секторів. Окреслено технології підтримки підприємництва в муніципальному 
управлінні. Запропоновано шляхи збалансування інтересів держави, регіону та територіальних спільнот базового рівня в управлінні 
місцевим економічним розвитком Як видно з тексту наукової праці, запропоновані автором підходи до модернізації місцевої економічної 
політики знайшли практичне впровадження.  

Квінтесенцією монографії є розділ 5 «Модернізація технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот 
базового рівня», в якому автор детально досліджує технології реалізації спеціальних економічних інструментів муніципального 
менеджменту. Слід зазначити, що виклад теоретичного матеріалу переплітається практичними прикладами із широким застосуванням 
зарубіжного та вітчизняного досвіду муніципального управління. Беззаперечною новизною характеризуються підхід до формування 
сучасних технологій антикризового управління місцевим економічним розвитком в умовах нестабільної ринкової кон’юнктури. 

Зміст та структура монографії «Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового 
рівня» містить беззаперечний елемент наукової новизни та практичної цінності. Зокрема, як елементи наукової новизни можна вичленувати 
такі результати монографічного дослідження: 

• формування теоретичної сутності концепції місцевого розвитку та його економічної складової з урахуванням 
саморозвитку території та зовнішніх динамічних поштовхів і гальмівних бар’єрів; 

                                                 
1 Монастирський Г.Л. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня: монографія / 
Григорій Леонардович Монастирській. — Тернопіль: Вид-во «Економічна думка» ТНЕУ, 2010. — 464 с.  
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• обґрунтування напрямків формування ефективної місцевої економічної політики, спрямованої на подолання структурних 
диспропорцій місцевої економіки, підтримку підприємництва, стимулювання інвестиційної активності; 

• пропозиції щодо забезпечення одновекторності й розмежування управлінських впливів з боку центральних, регіональних 
та місцевих органів влади щодо економічного розвитку територіальних спільнот базового рівня; 

• формування антикризової концепції розвитку муніципальних утворень; 
• окреслення технологій забезпечення економічної безпеки муніципальних утворень; 
• розроблення моделі економічної проекції адміністративно-територіальної реформи та реформування системи влади;  
• розвиток ідеї корпоратизації муніципальних утворень. 

Монографія «Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня» є 
комплексною науковою працею, що обґрунтовує ідеологію модернізації технологій управління економічним розвитком територіальних 
спільнот базового рівня, яка полягає у визначенні муніципального утворення як об’єкта економічної діяльності та суб’єкта економічних 
відносин та вимагає застосування для дослідження системного, міждисциплінарного, гуманістичного, синергійного, компаративного, 
ситуаційного підходів. В ній обґрунтовано, що концепція модернізації як постійного удосконалення технологій управління економічним 
розвитком територіальних спільнот базового рівня відповідно до вимог сучасності формує нову парадигму економічного розвитку базових 
територіальних утворень як визначального компоненту розвитку національної економіки. 

Загалом, позитивно оцінюючи рецензовану працю, можна висловити деякі побажання. Так, автору доцільно було б приділити 
більше уваги екологічній складовій розвитку територіальних спільнот базового рівня, що випливає з їх розуміння як триєдності природної, 
соціальної та економічної підсистем. Однак це не применшує високої оцінки роботи, яка має значну наукову та практичну цінність і, без 
сумніву, сприятиме формуванню інноваційної моделі управління місцевим економічним розвитком.    

Монографія «Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня» може бути 
цікавою не лише науковцям, а й буде корисною посадовим особам та службовцям працівниками органів місцевого самоврядування, 
місцевих органів державної виконавчої влади та керівниками комунальних організацій при прийнятті управлінських рішень.    
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