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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 Всех тех, кто занимается наукой, или связан с этой сферой деятельности, 
особо не вдохновляет тот факт, что наконец-то начинают обращать внимание на 
ее достаточно плохое состояние. Мы все понимаем длину пути от слов к реаль-
ным делам по изменению такой ситуации. Мы также понимаем бесконечные 
трудности в развитии украинского общества, которые не позволяют найти ком-
промиссные решения для финансирования науки с целью создания современного 
интеллектуального потенциала для ее дальнейшего развития. Однако существуют 
не только финансовые проблемы, которые тормозят процессы научно-
исследовательской деятельности. Отметим несколько важных проблем, которые 
отражают характер и особенности именно украинской действительности. Самые 
сложные изменения, которые ведут к инновационному развитию, необходимо 
сделать в нас самих.  

Сегодня основной ресурс, который является особо дефицитным – это профес-
сиональная компетенция управленческих кадров. При этом большая часть управ-
ленцев с оптимизмом называют себя профессионалами самой высокой пробы. 
Скептическое отношение общества к результативности таких управленцев имеет, 
наряду с другими негативными факторами, еще одну проблему – это унижение и 
дискредитация самой идеи менеджмента, как социально-значимой и профессио-
нальной сферы деятельности. Менеджмент обязательно должен иметь позитив-
ный и социально-значимый результат, как на уровне отдельного предприятия, так 
и в целом всего общества. В большинстве случаев мы наблюдаем среди менедже-
ров достаточно сомнительную точку зрения о своих профессиональных возмож-
ностях, которую образно можно обозначить «синдромом полноты управленческой 
компетенции». Это обстоятельство создает иллюзию, что «мне все по плечу и есть 
постоянная готовность занять любую управленческую должность». Это очень не-
гативная тенденция современного развития практики управленческой деятельно-
сти. Массовое вхождение в управленческий процесс бездарных управленцев явля-
ется примером неразвитости массового управленческого сознания, что, собст-
венно, характеризует неразвитость, прежде всего, социально-экономических 
отношений в обществе. Но это только одна часть проблемы.  

Другая часть проблемы связана с вторичностью самой управленческой науки 
и тех наук, которые тесно с ней должны взаимодействовать (экономика, социоло-
гия, психология). Здесь подразумевается вторичность научных знаний по отноше-
нию к реально существующей практике. Достаточно большое количество членов, 
так называемого «экспертного сообщества» не имеют принципиального взгляда 
на развитие профессиональной системы менеджмента в Украине, но что еще 
хуже – они и не собираются это делать, поскольку не привыкли решать собст-
венно управленческие проблемы и профессионально специализировать управлен-
ческую деятельность с целью достижения ее необходимого качества. Если экс-
перты не могут определиться, тогда даже у внимательных слушателей возникает 
путаница в голове, не говоря уже о качестве их последующих практических дей-
ствиях. Но в ХХІ веке, когда мы говорим о необходимости развития инновацион-
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ной экономики, о значении профессиональной компетенции человеческих ресур-
сов, интеллектуальном капитале, о развитии системы «наука-образования-
практика», подобные подходы не просто пустая трата времени – это длительная 
стагнация и потеря мотивации в обществе к прогрессивному развитию. 

Но определяющей проблемой в Украине является ситуация, когда на протя-
жении достаточно большого времени нет согласия и понимания как среди дей-
ствующих политиков и политических партий, так и национального согласия и 
понимания в обществе. Проблемы социально-экономического развития страны 
порождаются профессиональной некомпетентностью управленческих кадров, 
особенно в системе государственной власти. Известное высказывание, что поли-
тика – это искусство компромисса не может быть реализовано, когда каждый го-
ворит о своем, не слушая других, при этом в основном слова не имеют реального 
профессионального и особенно управленческого содержания. Постоянная и дли-
тельная дискуссия без нахождения и реализации управленческих механизмов по-
зитивного и инновационного развития не есть демократия и признак профессио-
нализма, а скорее напоминает профанацию демократического развития и профес-
сиональных качеств современных лидеров.  

Тем не менее, понимая, что мы теряем время исторического развития из-за 
неразвитости управленческой системы и, иногда, абсолютного профессионально-
го невежества управленческих кадров, необходимо предпринимать шаги по изме-
нению этой сложной ситуации в развитии нашего общества. В этом смысле, 
большие надежды хочется возложить на молодое поколение в науке, на тот науч-
но-исследовательский потенциал, который им предстоит создать для историче-
ского развития и научно-технического прогресса в Украине. Важная роль здесь 
отводится управленческой науке, которая должна создать механизмы реализации 
инновационного развития экономики Украины и ее интеграции в мировое соци-
ально-экономическое пространство. 

Современное образование есть продукт развития науки. Научное системное 
знание создает инновацию, которую менеджмент доводит до практической реали-
зации. Инвестирование и управленческое сопровождение полного инновационно-
го цикла является важнейшей задачей современного развития. Но предваритель-
ное требование – это наличие собственно самого новшества, которое предлагает 
современная наука, особенно фундаментальной направленности. 

Формат нашего научного сборника дает возможность авторам публиковать 
материалы, которые могли бы заложить новые и укрепить старые концепции, ме-
ханизмы, методики, модели и методы, способствующие инновационному разви-
тию экономики Украины. В тоже время, необходимо еще раз обратить внимание 
авторов научных статей на особенность тематики сборника – это публикация ма-
териалов управленческого, экономического и юридического содержания в кон-
тексте проблем развития современной системы профессионального менеджмента. 
В этой связи, предполагается, что статьи должны иметь некоторую управленче-
скую направленность, то есть предлагать управленческие выводы, вытекающие из 
представленного исследования какой-либо научной проблемы. Данный подход, 
по нашему мнению, сделает научный сборник интересным и полезным для прак-
тиков менеджмента и представителей бизнеса. 
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Один из ярких представителей исследования современной системы менедж-
мента Генри Минцберг представил свой «жесткий взгляд на мягкую практику 
управления и систему подготовки менеджеров» в своей книге «Требуются управ-
ленцы, а не выпускники МВА». В большей части своих размышлений он не оста-
вил камня на камне от существующей подготовки менеджеров в различных шко-
лах бизнеса. И хотя далеко не все его подходы мы разделяем, но в одной позиции 
трудно не согласиться с ним. Важно, что это практически заключительная фраза 
его книги и звучит она так: « У меня никогда не было желания стать деканом 
школы. Наверное, потому что я слишком много знаю. К тому же я люблю свою 
работу и ни на что ее не променяю. Но если бы я стал деканом, моей целью было 
бы не создание лучшей в мире школы бизнеса, а создание первой настоящей шко-
лы управления» [ См.: Требуются управленцы, а не выпускники МВА. Пер. с англ. 
– М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – с. 477]. Эта позиция настоящего гуру совре-
менного менеджмента нам особенно понятна и близка. Мы все пытаемся строить 
новую архитектуру менеджмента, созвучную идеям развития современного граж-
данского общества, основанного на знании, инновациях, интеллекте и правах лю-
дей. Хочется пожелать нам всем успехов в этом сложном, но увлекательном деле!  

 
 

 Эдуард Кузнецов   
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РОЗДІЛ 1 

ПРІОРИТЕТИ УПРАВЛІННЯ  

РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ 

УДК 331.1 

Турецкий О.А.,  
доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры экономики и управления  
Одесского национального университета имени И.И. Мечникова 

ТРУД КАК ФАКТОР СОЗИДАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
И СОЛИДАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАЖДОГО  

В НАСТУПИВШЕМ НОВОМ ВРЕМЕНИ  
(СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Украина вступила в третье тысячелетие с багажом многих своих нерешенных 
проблем и устремлений. Это проблемы организации эффективной, сбалансиро-
ванной и гармоничной жизни людей. Это проблемы развития самого человека, его 
индивидуального и коллективного Сознания и Духовности как части глобальных 
процессов развития. Это проблемы новых знаний как основного условия избавле-
ния каждого и всех вместе от многих ошибок, иллюзий и заблуждений в своей 
жизни и деятельности. Поэтому Новое, наступившее время − это не просто новая 
дата в календаре. Это проверка каждого из нас и всех вместе на зрелость. Это и 
новое понимание формирования и использования движущих сил развития общес-
тва, их гармоничности и сбалансированности в своем единстве. Это и теории, и 
модели постановки и решения проблем. Это своего рода экзамен для каждого на 
его способность и ответственность решать сложные вопросы своего развития, 
стратегию и скорость такого развития как движения в свое историческое будущее. 
С этой точки зрения попытка войти в Новое Тысячелетие, в 21-й век с багажом 
прошлых времен без переосмысления имеющегося опыта, равносильно желанию 
отправиться в новое историческое путешествие со старым багажом, со своими 
ошибками, иллюзиями и просчетами. 

К числу современных вызовов времени в социально-экономическом разви-
тии, которые следует учитывать при выработке стратегических целей и направле-
ний развития в Украине, по мнению автора, следует отнести, в первую очередь, 
проблемы отношений человека и власти. Это проблемы свобод, прав и ответст-
венности, их сущности, взаимосвязи и взаимообусловленности. При анализе и 
оценке факторов, влияющих на эти процессы, следует исходить из того, что в со-
временном, глобализованном мире объективно изменились средства коммуника-
ции между людьми и национальные границы каждой из стран перестали быть на-
дежным препятствием на пути общения между людьми. Только один этот фактор 
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уже сам по себе серьезно влияет на изменение как индивидуального сознания ка-
ждого человека, так и коллективного сознания в целом. Кроме этого, усиливают 
процессы созревания общества, человеческих сообществ, принятие Международ-
ной Конвенции о правах и свободах человека, к которой присоединилась и Укра-
ина. Поэтому новое время требует и новых подходов в решении проблем взаимо-
отношений между людьми и властью, новых инструментов и новой философии, 
формирующих новые отношения. 

Традиционные взгляды на демократию как на механический процесс подсче-
та «большинства» и «меньшинства» является примитивным отражением устарев-
ших взглядов и технологий формирования власти и управления на различных 
ступенях управленческой иерархии.  

К современным вызовам времени относятся также вопросы современных 
взглядов на провозглашенную модернизацию страны, особенно в социально-
экономической сфере. 

В природе все находится в постоянном движении, все находится в постоян-
ном изменении, модернизации, совершенствовании. Основой этих изменений во 
Вселенной, в том числе и в человеческом сообществе, в исторических процессах 
преобразований цивилизаций, является вечная «эволюция» процесса жизни. Но 
«эволюция» а экономике – это не «столбовая дорога» движения. Это циклически 
повторяющийся процесс перехода общества через определенные точки невозврата 
(точки бифуркации) на новые уровни постоянного и непрерывного совершенство-
вания. В процессе своего совершенствования нужно помнить о том, что этот про-
цесс, процесс совершенствования всегда и одновременно должен нести в себе две 
составляющих, два уровня проявления Разума – это уровень целесообразности 
действий как формы творчества и уровень ответственности как этап единства и 
борьбы противоположностей. Именно соотношение свободы творить и ответст-
венности за принятые решения, за полученные результаты или их прогнозирова-
ния на практике позволяют обеспечивать единство и борьбу противоположностей 
и достигать вершин творчества, уравновешивая и одновременно гармонизируя 
энергии разных знаков. Ведь каждому уровню эволюции соответствует свой уро-
вень совершенства. Эволюция, модернизация – это не останавливаемый процесс 
совершенствования, где первопричиной и основой одновременно является единс-
тво противоположностей, которые, дополняя друг друга и действуя в рамках це-
лесообразности, могут достигать высот совершенства. 

Ведь что такое эволюция человеческого общества, модернизация страны, со-
вершенствование экономики? По большему счету, – это процесс формирования 
новых общественных отношений во всех сферах. Ведь что такое бизнес в услови-
ях рынка? Бизнес – это не просто благо. Это энергия. И как всякая энергия она 
может быть и опасная, если не знать, как она формируется и функционирует. В 
этом отношении опасным может быть создание препятствий на пути движения « 
энергии бизнеса» как энергии экономического развития. В этом случае «энергия 
бизнеса» может даже менять вектор своего движения и перейти в фазу торможе-
ния процессов развития. Показательным в этом отношении может быть подход 
успешного, прибыльного бизнеса к неизвестным хозяевам (таких примеров мно-
жество). 
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Для экономики это очень опасный симптом. Ведь успешные, прибыльные 
предприятия – это, как правило те, где хорошо поставлен менеджмент. При при-
нудительном переходе основной части собственности такого предприятия к дру-
гому, неизвестному собственнику ( а именно по такой схеме в большинстве слу-
чаев происходит передел собственности с помощью рейдерских приемов) неиз-
бежно отразится на процессах управления и, как следствие, на конечных резуль-
татах их деятельности. В конечном счете, снижается эффективность всей эконо-
мики, ее конкурентоспособность.  

Новое понимание философии взаимоотношений общественных сил в услови-
ях модернизируемой экономики – это понимание процессов созидания нового и 
процессов разрушения старого как единого процесса, как процесса преобразова-
ния старого в новое качество. В этом диалектика развития, его вектор и скорость. 
А это означает, в свою очередь, что философия единоборства основных сил в об-
ществе, которая находит свое концентрированное выражение в деятельности об-
щественных организаций и политических партий, должна быть заменена на фило-
софию консолидации, социальную гармонию, координацию по основным целям и 
параметрам развития. Поэтому, необходима философия сбалансированности, ура-
вновешенности основных сил, определяющих развитие общества в новом, насту-
пившем времени. 

Гармонизация движущих сил развития общества как Сил Труда, Сил Разума 
и Сил Духовности, единство приложения этих сил, их баланс обеспечивает мате-
риализацию энергии развития в обществе. Поэтому гармонизация Труда, Созна-
ния и Духовности выступает как система базовых ценностей на весах времени, 
как пароль и пропуск человека в свое историческое будущее, как единство целей 
и действий на пути к успеху, как алгоритм жизни в новом времени и алгоритм 
преодоления вызовов времени. 

Общие ценности и солидарность являются основой современных отношения, 
особенно – в рыночных условиях. 

Следовательно, основным, базовым принципом модернизации общества во 
всех сферах его развития должна быть философия взаимодействия, философия 
сотворчества основных социальных и политических сил вместо философии их бо-
рьбы, философии противоборства. Согласование векторов движения интересов 
может быть основой Соборности, основой построения нового государственного 
устройства, новых более совершенных механизмов государственного регулирова-
ния. 

При этом, следует иметь ввиду, что наступившее новое время – это не только 
ускоритель процессов созидания. Оно является одновременно и ускорителем про-
цессов разрушения, борьбы нового со старым. С этой точки зрения, созидание и 
разрушение следует рассматривать как непрерывный единый взаимосвязанный 
процесс, процесс созидания и разрушения. С этой же точки зрения наступившее 
тысячелетие модернизации экономики страны можно рассматривать и как строй-
ку тысячелетия. А это, в свою очередь, означает, что самой устойчивой чертой 
нового времени является его нестабильность, изменчивость, т.е., стабильность не-
стабильности. Поэтому, быстрота реакции на изменившиеся условия, оценка и 
скорость перемен как в сознании, в мыслительной сфере, так и в сфере практичес-
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ких изменений на всех уровнях организации и управления, быстрота перехода от 
старых, привычных критериев, форм и методов во всех сферах жизни и деятель-
ности к новым представляет собой одну из важнейших задач современного пери-
ода организации жизни общества как в материальной, так и в духовной сферах. 
Эти задача становятся особенно актуальными для стран с развитыми саморегули-
рующимися экономиками с высокими стандартами жизни, с развитыми и устояв-
шимися структурами гражданского общества, вовлеченных в процессы принятия 
решений властями, затрагивающие интересы широких масс населения. Как извес-
тно, к таким странам в трагическом плане своего развития стремится и Украина. 
Экономики этого типа основаны, с одной стороны, на взаимных коллективных со-
глашениях всех субъектов таких отношений, участвующих в процессах выработки 
решений (политических, социальных, хозяйственных, религиозных и т.д.). С дру-
гой стороны, они основаны на существенном доверии в обществе к руководству 
странами, правительствам, властям как в центре, так и на местах. Нетрудно пред-
ставить, что если эту основу нарушить, то социально-экономическая гармония как 
баланс сил тоже будет нарушена. А это, в свою очередь означает, что риски и 
проблемы в развитии будут неизбежными. И эти страны могут войти в полосу не-
стабильности своего развития. 

На современном этапе развития Украины, учитывая современные вызовы 
времени в глобализованном мире и особенностей противостояния основных об-
щественных и политических сил на всех континентах и необходимости формиро-
вания новой философии и их сбалансированности и согласованности стратегичес-
ких целей развития. По мнению автора, для Украины крайне необходимой и акту-
альной является проблема усиления взаимосвязи социальной политики и полити-
ки экономического и социального развития общества на основе эффективного со-
четания двух разновекторных факторов. С одной стороны, необходимы новые 
формы и механизмы общественного согласия, направленные на повышение роли 
и эффективности функционирования всех институтов власти в решении текущих 
и перспективных задач развития государства и общества. С другой стороны, од-
новременно необходимы новые формы, методы и механизмы моделей социально-
экономического развития, предполагающими высокий уровень доверия к инсти-
тутам власти на всех уровнях управленческой иерархии. А это значит, что устано-
вившиеся представления о демократии как о механизме подчинения «меньшинст-
ва большинству» нуждаются в серьезной коррекции. 

Преобразования социально-экономических отношений, реформирование на-
циональной экономики в направлении рыночных принципов хозяйствования дол-
жны, в конечном счете, предоставить гражданам Украины дополнительные воз-
можности для самостоятельного обеспечения своего благополучия без жесткого 
государственного регулирования всех сторон деятельности субъектов хозяйст-
венных отношений, особенно в производственной сфере. 

Решение этой проблемы связано с созданием на всех уровнях экономической 
системы, во всех ее звеньях таких организационных, финансово-экономических и 
правовых предпосылок, которые бы способствовали формированию экономичес-
ки активного типа работника, развитию его способностей как потенциальных во-
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зможностей создавать, формировать эффективную основу своего собственного 
существования, существования своей семьи. 

Таким образом, эта задача может быть успешно решена государством лишь 
при усилении взаимосвязи, с одной стороны, при выработке политики экономиче-
ского развития и социальной политики, с другой – при определении конкретных 
механизмов, форм и методов реализации экономической и социальной политики. 
Это объясняется тем, что формирование экономики, наличие различных форм 
собственности, свобода предпринимательства и свобода в выборе вида занятий, 
либерализация цен, преобладание или расширение договорных отношений в сфе-
ре наемного труда создают принципиально новую социальной- экономическую 
ситуацию в обществе, которая, в свою очередь, требует создания соответствую-
щих механизмов взаимного согласованного регулирования экономических и со-
циальных процессов на основе учета их взаимосвязи и взаимообусловленности. 
Поэтому объективно возникает необходимость в усилении взаимосвязи влияния 
разновекторных факторов как при выработке стратегии, так и при определении 
конкретных мер и механизмов реализации выработанной политики. 
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Аннотация  

Турецкий О.А. Труд как фактор созидательного развития и солидарной 
ответственности каждого в наступившем новом времени (социально-
экономический аспект) – Статья.  

В статье раскрывается социально-экономический аспект труда, как фактора 
созидательного развития и солидарной ответственности каждого. Рассматривается 
сущность и основы рыночной экономики как уравновешенной многоуровневой 
системы производственных отношений с высоким внутренним потенциалом са-
моразвития.    

Ключевые слова: труд, предприятие, экономический потенциал. 
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Анотація 
Турецький О.А. Праця як фактор творчого розвитку і солідарної відповіда-
льності кожного в новому часі (соціально-економічний аспект) – Стаття. 

В статті розкривається соціально-економічний аспект праці, як чинника тво-
рчого розвитку і солідарної відповідальності кожного. Розглядається сутність і 
основи ринкової економіки як урівноваженої багаторівневої системи виробничих 
відносин з високим внутрішнім потенціалом саморозвитку. 

Ключові слова: праця, підприємство, економічний потенціал. 
 

Annotation 
Turetskiy O.A. Labour as a factor of creative development and shared 
responsibility of everyone in coming new time (socio-economic aspect) – Article. 

The socio-economic aspect of labour opens up in the article, as a factor of creative 
development and shared responsibility of everyone. The essence and the foundations of 
market economy is examined as the balanced multilevel system of production relations 
with high internal potential of self-development. 

Key words: enterprise, economic potential. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ОЦІНКИ  
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

Оцінка можливостей підприємства продовжувати свою діяльність – одна з 
найважливіших і відповідальних завдань аудитора. Нині немає єдиних методич-
них вказівок щодо оцінки можливості підприємства продовжувати комерційну ді-
яльність, немає відповідного вітчизняного стандарту аудиторської діяльності. 

По-перше, попередження аудитора про банкрутство пов'язане з неординар-
ною реакцією з боку керівництва організації. Значення загальноприйнятих коефі-
цієнтів поточної ліквідності, абсолютної ліквідності, моделі Альтмана, які, на ду-
мку аудитора показують явне настання процесу банкрутства, не завжди переко-
нують керівників бізнесу і його власників. Багато хто з них рахує, наприклад, зна-
чення критичного рівня коефіцієнта ліквідності менше 2 завищеним. Більшість 
українських підприємств продовжують свою діяльність  і при нижчих значеннях 
цього коефіцієнта. Далеко не в усіх випадках зниження показника критичної оці-
нки до значення нижче одиниці є сигналом нездатності сплатити короткострокову 
заборгованість. Коефіцієнт критичної оцінки може використовуватися аудитором 
тільки для аналітичного виявлення тенденцій, причому як і по більшості інших 
показників, його значення і рівень можуть істотно розрізнятися по галузях бізне-
су. Аналогічні висновки можна зробити і за показниками абсолютної ліквідності 
розрахункам по моделі Альтмана. Керівників підприємств – потенційних банкро-
тів ці результати внаслідок певної умовності і невизначеної методики не  переко-
нують в складності стану підприємства. Як правило, керівники оспорюють висно-
вки аудитора. 

По-друге, сумніву в можливості подальшого функціонування підприємства, 
виражене в аудиторському висновку, зазвичай викликає негайну реакцію подат-
кових органів, виражаючись в активізації зусиль із стягування податкових і прирі-
вняних до них платежів. Усе це призводить до того, що керівники підприємств, 
що знаходяться в передкризовому стані, зазвичай погоджуються з усіма заува-
женнями, пропозиціями, висновками аудитора, окрім одного: про те, що він сум-
нівається в можливості цієї комерційної організації продовжувати свою діяль-
ність. Проте, аудиторська організація зобов'язана це зробити не лише тому, що до 
цього її зобов'язує чинне законодавство і відповідний національний або міжнаро-
дний стандарт аудиту. Аудитор – єдиний висококваліфікований фахівець, який це 
може зробити офіційно, професійно і з високою мірою відповідальності. Тим са-
мим він попереджає усіх, хто має фінансові відношення з організацією, відносно 
якої він зробив такий висновок про наявність ризику, про необхідність обережно-
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сті, додаткових гарантій і умов, що запобігають негативним наслідкам відносин з 
потенційним банкротом. 

Якщо такого попередження не буде, сумарна величина втрат держави і третіх 
осіб може виявитися значно більше, чим у організації, що перевіряється аудито-
ром. Усе це говорить про необхідність ретельного і усебічного аналізу, що дозво-
ляє зробити висновок про можливість продовження функціонування підприємст-
ва, що пройшло аудиторську перевірку на ринку відповідних  товарів і послуг [11, 
12]. 

На нашу думку, аудиторський аналіз неплатоспроможності підприємства не-
обхідно розділити на два основні етапи: 

1) аналітична оцінка перспективи банкрутства підприємства, що перевіря-
ється; 

2) аналіз реальних можливостей поліпшити фінансовий стан організації і здо-
лати виниклі труднощі, вирішити проблеми, що дозволяють сумніватися в мож-
ливості її подальшого функціонування [9]. 

Тільки у разі поєднання дуже скрутного фінансового стану та стану, що пос-
тійно погіршується з неможливістю реально виправити його найближчим часом, є 
обґрунтований висновок про наявність сумніву в перспективі продовження діяль-
ності організації, що перевіряється, і виконання нею своїх зобов'язань.  При цьому 
необхідно мати на увазі, що цей висновок може бути зроблений після завершення 
аудиту і відноситься до періоду не більше за один рік, що йде за звітним періо-
дом, за який здійснюється аудит [10]. 

У разі виникнення у аудитора серйозних сумнівів відносно можливості підп-
риємства продовжувати свою діяльність, він повинен: 

- отримати інформацію про плани організації по усуненню причин, що зумо-
вили скрутне фінансове становище, рішенню виявлених в ході аудиту проблем; 

- визначити і оцінити можливість ефективної реалізації цих планів, реаль-
ність їх здійснення; 

- визначити ті елементи дії, які повинні сприяти рішенню проблем подальшо-
го функціонування підприємства, спланувати і провести аудит для отримання яс-
нішого представлення відносно цих елементів. 

Згідно із стандартом аудиту «Застосовність допущення безперервності діяль-
ності» аудиторові не обов'язково складати план процедур спеціально для визна-
чення умов і подій, що вказують на проблеми з функціонуванням компанії. В да-
ному випадку досить звичайних аудиторських процедур, що дозволяють виявити 
умови і події, що свідчать про нездатність компанії функціонувати далі. 

У числі таких процедур особливе місце займають аналітичні розрахунки  і зі-
ставлення. Їх використання дозволяє виявити негативні тенденції фінансово-
господарської діяльності підприємства, уповільнення оборотності засобів і фон-
дів, проблеми і тенденції динаміки дебіторської заборгованості, ліквідності і кре-
дитоспроможності [7]. 

На думку авторів, в першу чергу, слід звернути увагу на структуру активів і 
пасивів. Проаналізуємо це на прикладі  ПАТ «Лукойл-Одеський НПЗ» на пред-
ставлених нижче таблицях (табл.1 і табл.2)        
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Таблиця 1 
Структура активів ПАТ «Лукойл-Одеський НПЗ» 

за 2008-2011 рр. 
Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 
Нематеріальні    активи 0,07 0,10 0,07 0,17 
Незавершене  будівництво 15,87 3,83 1,72 2,83 
Основні засоби 60,07 48,68 38,43 58,92 
Довгострокові фінансові інвес-
тиції 

0,23 0,12 0,08 0,12 

Вартість інвестиційної нерухо-
мості 

0,00 0,13 0,19 0,30 

Усього необоротних активів 76,24 52,86 40,49 62,34 
Виробничі  запаси 13,14 3,34 4,39 2,44 
Незавершене виробництво 1,03 1,08 1,60 0,73 
Готова  продукція 0,64 2,51 9,67 1,28 
Товари 0,00 0,00 0,00 0,00 
Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

 
0,05 

 
12,56 

 
12,12 

 
0,04 

Дебіторська заборгованість з 
бюджетом 

 
7,37 

 
22,92 

 
0,05 

 
32,33 

Дебіторська заборгованість за 
виданими авансами 

 
1,28 

 
4,57 

 
3,19 

 
0,18 

Інша поточна дебіторська забо-
ргованість 

 
0,00 

 
0,02 

 
0,03 

 
0,08 

Грошові кошти в національній 
валюті 

 
0,03 

 
0,03 

 
0,17 

 
0,39 

Грошові кошти в іноземній ва-
люті 

 
0,06 

 
0,01 

 
0,01 

 
0,01 

Інші оборотні активи 0,15 0,11 0,05 0,16 
Усього оборотних активів 23,75 47,15 31,28 37,64 
Витрати майбутніх періодів 0,00 0,00 0,00 0,01 
Разом активів 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Первісний аналіз бухгалтерської звітності ПАТ «Лукойл-Одеський НПЗ»  

показує, що, в першу чергу, проблеми цього підприємства пов’язані з відсутністю 
цілеспрямованого процесу модернізації, з покращенням фінансової дисципліни, 
пошуком зацікавленого інвестора. 

Щоб зробити висновок про можливість продовження діяльності підприємст-
ва аудиторові дуже важливо переконатися в тому, що у організації, що перевіря-
ється, буде досить засобів для виконання короткострокових зобов'язань.  

Для цього доцільно використати два основні показники: 
- коефіцієнт поточної ліквідності; 
- коефіцієнт критичної оцінки. 
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Таблиця  2 
Структура  пасивів  ПАТ «Лукойл-Одеський НПЗ» 

за 2008-2011 рр. 
Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 
Статутний капітал 36,68 18,78 12,75 19,64 
Інший додатковий капітал 25,01 19,68 20,38 40,63 
Резервний капітал 0,10 0,00 0,00 0,00 
Нерозподілений прибуток (непо-
критий збиток) 

 
-24,78 

 
-60,16 

 
-56,22 

 
-116,96 

Забезпечення виплат персоналу 0,29 0,20 0,15 0,23 
Разом власних коштів 37,31 -21,50 -22,94 -56,46 
Інші довгострокові фінансові зо-
бов’язання 

 
31,13 

 
36,43 

 
26,72 

 
48,32 

Відстрочені податкові  зо-
бов’язання 

0,02 0,00 3,07 0,00 

Інші довгострокові  зобов’язання 1,86 3,84 3,89 0,13 
Векселі видані 0,05 0,00 0,00 0,00 
Кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

 
1,57 

 
16,99 

 
22,50 

0,64 

Поточні  зобов’язання   з одержа-
них авансів 

 
0,00 

 
0,01 

 
0,015 

 
0,00 

Поточні  зобов’язання  з бюдже-
том 

0,01 0,88 1,30 0,13 

Поточні  зобов’язання  з оплати 
праці 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Інші поточні  зобов’язання   28,04 63,36 62,02 105,70 
Разом позикових коштів 62,69 121,50 119,65 154,92 
Разом пасиву 100,00 100,00 100,00 100,00 

  
Вони призначені для оцінки співвідношення поточних активів і поточних зо-

бов'язань підприємства в конкретний момент. Якщо організація не має в розпоря-
дженні поточних активів, достатніх для покриття поточних зобов'язань, виникає 
потенційна небезпека існувати за рахунок боргу, нарощуючи його величину, що є 
несумісним з нормальною діяльністю будь-якої організації. 

Проаналізуємо показники фінансової стійкості та ліквідності ПАТ «Лукойл-
Одеський НПЗ» за 2008-2011 рр. (табл. 3 и табл.4). 

Нам видається необхідним використання нижніх меж коефіцієнта поточної 
ліквідності.  Якщо після вивчення умов, подій і стану фінансової діяльності ауди-
тор приходить до висновку про те, що подальше функціонування організації і по-
гашення її зобов'язань найближчим часом сумнівне, він має ознайомитися з пла-
ном підприємства по фінансовому оздоровленню і при необхідності допомогти 
клієнтові в цьому напрямі. При аналізі ефективності реалізації таких планів їх до-
цільно підрозділити на наступні: 

- плани по поліпшенню використання оборотних і необоротних активів; 
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-плани по реструктуризації заборгованості підприємства по платежах державі 
і третім особам; 

- плани збереження або призупинення витрат організації; 
- плани реалізації частини майна в рахунок погашення боргових зобов'язань; 
- плани отримання кредитів, фінансової допомоги і інших надходжень від 

сторонніх організацій. 
 

Таблиця 3 
Показники оцінки фінансової стійкості 

ПАТ «Лукойл-Одеський НПЗ» за 2008-2011рр. 
 Показники Норма-

тивне 
значення

2008 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 
Коефіцієнт автономії > 0,5 0,37 -0,22 -0,23 -0,57 
Коефіцієнт фінансування <  1 1,70 -5,61 -5,33 -2,76 
Коефіцієнт фінансової не-
залежності 

 
> 0,5 

 
0,59 

 
-0,18 

 
-0,19 

 
-0,36 

Коефіцієнт забезпеченості 
власними оборотними за-
собами 

 
> 0,1 

 
-0,25 

 
-0,72 

 
-1,82 

 
-1,83 

Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 

 
> 0 

 
-0,16 

 
1,57 

 
2,46 

 
1,20 

 
Таблиця 4 

Показники оцінки ліквідності 
ПАТ «Лукойл-Одеський НПЗ» за 2008-2011рр. 

Показники Нормативне 
значення 

2008 2009 2010 2011 

Коефіцієнт   покриття 1,5 – 2,5 0,80 0,58 0,36 0,35 
Коефіцієнт швидкої лік-
відності 

 
0,7 – 0,8 

 
0,30 

 
0,50 

 
0,18 

 
0,31 

Коефіцієнт  абсолютної 
ліквідності 

 
0,2 – 0,35 

 
0,003 

 
0,001 

 
0,002 

 
0,004 

 
На нашу думку, далеко не в усіх випадках зниження величини показника 

критичної оцінки до значення нижче одиниці є сигналом нездатності сплатити ко-
роткострокову заборгованість. Коефіцієнт критичної оцінки може використовува-
тися аудитором тільки для аналітичного виявлення тенденцій, причому як і по бі-
льшості інших показників, його значення і рівень можуть істотно відрізнятися по 
галузях бізнесу. Наші дослідження показали, що більшість організацій продов-
жують більш менш успішно працювати і при коефіцієнті ліквідності менш одини-
ці. 
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Альтернативою фінансовому оздоровленню являється ризик банкрутства ау-
диторної організації. За чинним в Україні законодавством основними ознаками 
банкрутства є нездатність господарюючого суб'єкта забезпечити вимоги впродовж 
шести місяців з дня настання терміну платежу. По закінченню цього терміну кре-
дитори мають право звертатися до суду для вирішення про визнання боржника 
банкротом [4]. 

Можливість банкрутства обумовлена невизначеністю ринкових відносин, на-
явністю конкуренції, ризиком втрат від некваліфікованого управління. Якщо ви-
ключити нездатність підприємства платити по своїх боргових зобов'язаннях і фі-
нансувати поточну діяльність через непередбачених обставин (стихійних лих, вій-
ськових дій, політичній нестабільності і т.п.), головною причиною банкрутства 
залишається неефективне управління, здійснення ризикованих операцій. Можли-
во, крім того, так зване неправдиве банкрутство, здійснюване з метою умисного 
приховання власного майна і уникнення сплати боргів кредиторам. 

При будь-якому різновиді банкрутства воно має бути підтверджене докумен-
тально на підставі детального аналізу усіх обставин. 

Неможливість продовжувати свою діяльність, настання стану банкрутства 
внаслідок неефективного управління насувається поступово. Для того, щоб ауди-
торові вчасно розпізнати його і попередити про це клієнта, необхідно систематич-
но проводити ґрунтовний аналіз фінансового стану підприємства, що дозволяють 
визначити больові точки його економіки і ризиковані угоди. 

Тривожними ознаками в цьому відношенні є наступні: 
- недолік власного оборотного капіталу як наслідок неефективної виробничо-

господарської діяльності і інвестиційної політики; 
- низький рівень технічного і технологічного виробництва, високий мораль-

ний і фізичний знос устаткування; 
- зниження ефективності використання виробничих потужностей і інших ре-

сурсів і, як наслідок цього, високий рівень собівартості продукції і хронічні збитки; 
- наявність наднормативних запасів незавершеного будівництва, сировини і 

матеріалів, незавершеного виробництва готової продукції, внаслідок чого спові-
льнюється оборотність капіталу і утворюється його стійкий дефіцит; 

- незадовільний склад покупців і інших контрагентів підприємства, внаслідок 
чого платежі за продукцію, товари і послуги поступають із запізненням або не по-
ступають взагалі, а постачання ресурсів доводиться здійснювати з передоплатою; 

- відсутність або падіння збуту внаслідок низького рівня маркетингової дія-
льності по вивченню ринків продажів, формуванню портфеля замовлень, підви-
щенню якості і конкурентоспроможності продукції по здійсненню розумної ціно-
вої політики; 

- залучення позикових коштів на невигідних для підприємства умовах, що 
веде до збільшення інших фінансових витрат, зниження рентабельності господар-
ської діяльності і здатності до самофінансування; 

- неконтрольований ріст і розширення виробничо-господарської діяльності 
підприємства, внаслідок чого виробничі запаси, витрати і дебіторська заборгова-
ність збільшуються швидше за об'єм продажу з'являється потреба влізти у борги, 
які можуть перевищити чисті активи. 
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Для виявлення в аналізі кожного з цих чинників знадобиться відповідне на-
копичення і підготовка інформації. На її основі вплив дефіциту власних обігових 
коштів, рівні техніки, технології і організації виробництва, використання ресурсів 
і інших інтенсивних і екстенсивних чинників визначається загальноприйнятими в 
економічному аналізі методами. 

Для діагностики можливостей організації продовжувати свою діяльність до-
цільне застосування трендового аналізу системи критеріїв і ознак банкрутства, 
дослідження обмеженого кола показників загальної і критичної ліквідності, інтег-
ральних показників, рейтингових оцінок на базі ринкових критеріїв  фінансової 
стійкості та ін. В зарубіжних країнах для аналізу і оцінки ризику банкрутства ви-
користовують факторні моделі дискримінантів  Альтмана, Лиса, Таффлера, Ти-
шоу та ін. 

Умовами і показниками, що дають підстави для сумнівів в можливості підп-
риємства продовжувати свою діяльність, являються хронічний спад виробництва і 
продажів, постійна збитковість, наявність і ріст простроченої дебіторської і кре-
диторської заборгованості, низькі коефіцієнти ліквідності і тенденції до їх падін-
ня, збільшення до небезпечних меж долі позикових коштів в загальній вартості 
капіталу, а також систематичне збільшення тривалості обігу капіталу, падіння ри-
нкової вартості акцій, зниження виробничого потенціалу. 

Результати виконання аудиторських процедур у зв'язку з сумнівом аудитор-
ської організації в застосовності допущення безперервності підприємства при під-
готовці бухгалтерської звітності економічного суб'єкта мають бути розглянуті і 
враховані при складанні аудиторського укладення відповідно до правила (станда-
ртом) аудиторської діяльності «Порядок складання аудиторського висновку про 
бухгалтерську звітність». 

Якщо аудиторська організація визначила, що не має достатніх доказів непри-
датності допущення безперервності діяльності підприємства при підготовці бух-
галтерської звітності, то аудиторський висновок не має містити вказівок на будь-
який сумнів, що виник при проведенні аудиту цієї звітності. У випадках, коли ау-
дитор визначив, що, зважаючи на відповідні обставини,  наприклад, плани дій 
управлінського персоналу, в результаті яких очікується поліпшення фінансового 
стану підприємства, він не має достатніх доказів непридатності допущення безпе-
рервності діяльності підприємства при підготовці бухгалтерської звітності еконо-
мічного суб'єкта, то він повинен розглянути питання про розкриття у бухгалтер-
ській звітності цих обставин. 

У висновку аудитора за результатами перевірки бухгалтерської звітності 
економічного суб'єкта мають бути по-перше, викладені усі найважливіші підстави 
для серйозного сумніву з приводу можливості цього суб'єкта продовжувати дія-
льність і виконувати свої зобов'язання впродовж, як мінімум 12 місяців, що йдуть 
за звітним періодом; по-друге, відмічено, що економічний суб'єкт може виявитися 
не в змозі реалізувати своє майно і погасити свої зобов'язання при нормальному 
ході діяльності; в-третє, вказано, що у бухгалтерську звітність не вносилися поп-
равки, пов'язані з оцінкою і класифікацією відбитих в звітності активів і величи-
ною класифікацією, показаною в звітності кредиторської заборгованості. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

Розвиток соціально-економічних процесів здійснюється на основі планування 
– ця теза діюча в умовах централізованого, директивного керування, зберігає 
свою значимість і в умовах ринку, хоча здобуває багато в чому відмінний зміст. 
Найважливішим елементом державного регулювання стає макроекономічне пла-
нування, яке виражається, насамперед, у формуванні політики, що регламентує 
норми й правила поведінки суб'єктів керування за допомогою спеціальних регу-
ляторів. 

Зі змістовної точки зору деякі політики мають сенс тільки в масштабах усьо-
го суспільства – грошово-кредитна, податкова політика. Інші не підпадають під це 
обмеження й можуть однаковою мірою здійснюватися як у масштабах країни, так 
і регіону, – економічна політика, соціальна політика. Це має місце в чинність ха-
рактеру керованих процесів, які одержують розвиток на нижніх рівнях організа-
ційної ієрархії й формують макроекономічні процеси. Обертає на себе увага те, 
що деякі з політик, принципово здійсненні тільки на рівні суспільства в цілому, 
цілком успішно трансформуються на нижніх рівнях, обслуговуючи окремі функ-
ціональні сфери керування, наприклад, грошово-кредитна політика країни й фі-
нансова політика організації, а деякі з них не перетерплюють навіть формальних 
змін у назві, наприклад, бюджетна політика. 

У світлі розглянутих загальнотеоретичних положень слід вказати, що питан-
ням державного регулювання й конкретно соціально-економічної політики, прис-
вячена чимала кількість робіт науково-прикладного характеру. Але доводиться з 
жалем констатувати, що теоретичні аспекти найчастіше не тільки залишаються за 
рамками таких робіт, але й не зазнають детального наукового осмислення. У ре-
зультаті має місце достатнє довільне вживання термінів – «політика» і «страте-
гія». Більше того, найчастіше ними оперують як синонімами й не намагаються ро-
змежувати ні по формальним, ні по змістовних ознаках. Недбале поводження до 
термінів на практиці приводить до того, що механізми регулювання виявляють 
дефекти. 

По прочитанню наукових праць, де все-таки проводяться відмінності між по-
літикою й стратегією, природно виникає питання про те, як взаємозалежні – про-
цедурно й змістовно – ці два найважливіші засоби державного регулювання. Він 
має методологічне значення, і тут доречно відзначити той факт, що регулювання 
як цілеспрямоване, що координує процес управлінського впливу може здійснюва-
тися й практично здійснюється не тільки в макроекономічному масштабі, але й на 
інших, більш низьких рівнях організаційної ієрархії. Відповідно, політика й стра-
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тегія як засіб регулювання використовуються й відносно галузей, регіонів, галузе-
вих і регіонально-галузевих комплексів, окремих господарюючих суб'єктів. Сто-
совно до останніх діють «Методичні рекомендації з реформи підприємств (органі-
зацій)» [8] – комплексний документ, складений з багатьох методик, який у кон-
тексті нашого дослідження цікавий тим, як інтерпретується процедура плануван-
ня. Основу планування, згідно з ним, становить розробка стратегії розвитку підп-
риємства, (вона представляється як ринкова стратегія), відповідно до якої надалі 
формуються політики в області постачальницько-збутової, виробничо-
технологічної й інноваційної, інвестиційної, фінансової діяльності, в області ціно-
утворення, організації кадрової роботи. Отже, можна припустити, що в цьому ви-
падку ринкова стратегія виробляється виходячи з якоїсь економічної політики пі-
дприємства, у рамках якої питання поведінки підприємства на ринку, що зачіпає 
взаємини з партнерами й конкурентами, є одним з багатьох, які повинні визначати 
економічна поведінка підприємства в цілому, а набір політик установлює принци-
пи й регламенти у відповідних сферах діяльності підприємства для здійснення цієї 
лінії поведінки. Така інтерпретація приводить до висновку про те, що співвідно-
шення «політика – стратегія (і в продовження ланцюжка – тактика)» діє саме в та-
кому варіанті лише в напрямку реструктуризації мети: політичні цілі при переході 
від політики до стратегії розкрупнюються в завдання, які, у свою чергу ухвалю-
ють характер стратегічних цілей і самою постановкою служать здійсненню полі-
тики. Цей висновок обґрунтовує допустимість рівною мірою практичних розробок 
типу: «стратегія економічної політики» і «стратегія постачальницько-збутової по-
літики» (в останньому випадку мова може, наприклад, іти про маркетингову стра-
тегію). По суті, ці розробки реалізують відоме теоретичне положення про пріори-
тет політики в процедурі регулювання й про, функції стратегії стосовно неї. Важ-
ливою особливістю стратегічних планів є те, що вони: 

- виступають у якості інструментів реалізації політики відповідних суб'єктів 
керування; 

- розкривають цілі й шляхи в майбутнє різних об'єктів економіки країни і її в 
цілому; 

- визначають етапи соціально-економічного розвитку суспільства і його 
окремих підсистем; 

- виступають у якості мірила, критерію економічного й соціального прогресу 
суспільства [9, с.134-135]. 

Аналіз вітчизняної й закордонної літератури показує, що існує ряд принци-
пових схем організації стратегічного менеджменту: А.Томсона й А.Стрикленда [9, 
с.13-31], А. Люкшина [7, с.30-36]. А. Петрова й М. Книма [4, c.134-135]. 

Однак вони мають, виходячи із цілей нашого дослідження, два істотні недо-
ліки. По-перше, орієнтовані на умови фірми (організації), а не на макрорівень. По-
друге, вони приділяють найбільшої увагу процесу стратегічного планування, а не 
реалізації стратегії. Саме тому в якості базового прийнятий підхід Г. Минцберга. 
Він чітко розмежовує процес формування стратегії – синтез, заснований на пошу-
ку принципово нового, творчого розв'язку, і процес реалізації стратегії – аналіз, 
що проявляється в декомпозиції стратегії на ряд конкретних програм розвитку. 
Представляється, що саме такий похід дозволяє найбільше ефективно використо-
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вувати систему стратегічного менеджменту на рівні національної економіки в ці-
лому й окремих її галузей. 

Характер впливу державної соціально-економічної політики як елемента зов-
нішнього для організації ділового середовища обумовлюється використаними в 
ній регуляторами. За загальними правилами методи державного регулювання під-
розділяються на правові, адміністративні й економічні (в іншій класифікації – 
прямі й непрямі), які активізуються в різному ступені залежно від ситуації й здій-
снюються на основі різних інструментів (властиво регуляторів) у рамках того або 
іншого елемента державної соціально-економічної політики. Соціальна політика 
найчастіше оперує нормативами, що визначають мінімальні стандарти споживан-
ня й діючими як законодавчо встановлені й обов'язкові до виконання згідно з роз-
поділом відповідальності (величина прожиткового мінімуму, мінімальна заробіт-
на плата й пенсії, гарантований мінімум послуг охорони здоров'я і т.д.); соціаль-
ними трансфертами як способами перерозподілу доходів (регіональні субвенції, 
соціальні допомоги, компенсаційні виплати й т.п.). Економічна політика прово-
диться з використанням таких регуляторів, як ліцензування, тобто надання прав 
на здійснення певних видів діяльності, квотування – обмеження проведення, екс-
порту й імпорту окремих видів товарів, державні інвестиції, позики, дотації, дер-
жавні замовлення й закупівлі товарів для державних потреб, ставки податкових 
платежів і податкові пільги, мита, облікові й резервні ставки, фінансові трансфер-
ти й ін. 

Особливі варіанти рішень виникають у тих випадках, коли об'єкт регулюван-
ня перебуває в сфері інтересів, проведених і через економічну, і через соціальну 
політику одночасно. У результаті складається передумова до формування самос-
тійної політики, якою є, наприклад, державна політика в галузі освіти. Остання 
має цілком певну адресність – служить засобом державного регулювання діяльно-
сті організацій освітнього профілю й у міру відповідності місії й мотиваціям кері-
вництва кожної окремої організації, освітньої установи повинна знайти відбиття 
спочатку в його політиці, а потім і в утримуванні стратегії розвитку. Разом з тим 
можна припустити механізм впливу державної політики як елемента зовнішнього 
ділового середовища організації через регіональну політику, враховуючи, зокре-
ма, те, що регіональна економічна політика є частиною державної економічної 
політики, поряд зі структурною, інвестиційною, інноваційною, інституціональ-
ною, грошово-кредитною, податковою, бюджетною, зовнішньоекономічною полі-
тикою. 

Конкретні заходи державної соціально-економічної політики знаходять ви-
світлення в програмах і проектах. У сукупності із прогнозами вони формують 
плановий комплекс, який служить інструментом реалізації політики держави в се-
редньо- і довгостроковому періодах. Схема формування державної політики і її 
розвитку в стратегію, подібна  тієї, що розроблена стосовно до підприємства (ор-
ганізації), не має чітких методичних викладень. Разом з тим відомо, що в рамках її 
в макроекономіці реалізується, щонайменше, три процедури стратегічного плану-
вання: прогнозування, програмування й проектування [4, с.101, 127]. Прогнозу-
вання є однією з форм планової діяльності, загальний зміст якої укладається в на-
уковому передбаченні стану об'єкта прогнозування в певний момент майбутнього. 
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Принципово воно може ґрунтуватися на двох відмінних за змістом науково-
методологічних підходах: 

- на аналізі тенденцій соціально-економічного розвитку об'єкта за багатора-
зово перевищуючий (звичайно у два-три рази в порівнянні з періодом прогнозу) 
період у минулому й екстраполюванні цих тенденцій, підхід зветься генетичний; 

- на використанні нормативних (цільових) розрахунків – нормативний (ціле-
спрямований) підхід. 

Прогнозування виражається в розробці середньострокових і довгострокових 
прогнозів, що стосуються національної економіки в цілому або її окремих ланок. 
Залежно від використаного підходу його результатом є або пошуковий (генетич-
ний) прогноз, або нормативний (гомологічний) прогноз. Генетичний прогноз бу-
дується на умовному продовженні в майбутнє тенденцій розвитку досліджуваного 
об'єкта колись і тепер і абстрагується від умов (факторів), здатних змінити ці тен-
денції. Нормативний же, на відміну від пошукового, розробляється у світлі зазда-
легідь установлених цілей, наприклад цілей державної соціально-економічної по-
літики, якщо мова йде про макроекономічний прогноз або прогноз розвитку галу-
зевого, регіонального комплексу, галузі, що визначає структурні пропорції в еко-
номіці. При розробці такого прогнозу ставиться завдання намітити шляхи й стро-
ки досягнення стану об'єкта прогнозування в майбутньому – свого роду його нор-
мативної моделі, що відповідає наміченим цілям – і в цьому укладається головна 
відмінність гомологічного прогнозу від генетичного. Якщо генетичний прогноз 
при визначенні майбутнього стану об'єкта прогнозування відштовхується від його 
минулого й сьогодення, то гомологічний прогноз розробляється у зворотному по-
рядку: від моделюючого стану об'єкта в майбутньому до існуючих тенденцій і 
можливим змінам у зв'язку зі здійсненням намічених цілей. Однак у цьому випад-
ку особливу гостроту здобуває проблема узгодження цілей, що підлягає розв'язку 
ще на етапі формування політики. Політичні цілі можуть бути взаємопідтримува-
ними, вступати між собою в протиріччя, але допускати компроміси, і повністю 
конфліктними, взаємовиключними, тому спеціальними рекомендаціями при об-
ґрунтуванні цілей пропонується щораз з'ясувати: 

- у яку більш загальну мету входить поставлена мета в якості попередньої, 
опосередкованої або проміжної: 

- як поставлена мета сполучається, узгодиться з усіма іншими цілями, чи не 
суперечить їм; 

- які побічні наслідки цієї мети (короткострокові й довгострокові); 
- яке кількісне співвідношення сукупного позитивного й негативного ефекту 

чи і є у зв'язку із цим поставлена мета доцільною з народногосподарської точки 
зору [7, с.51]. 

У теорії прогнозування генетичний і нормативний підходи нерідко вважа-
ються альтернативними, однак вони мають різну цінність для стратегічного пла-
нування. Останнє, по визначенню, являє собою особливий вид планової діяльнос-
ті, що полягає в розробці стратегічних розв'язків (у формі прогнозів, програм, 
проектів), «цілей, що передбачають висування таких, і стратегій поведінки відпо-
відних об'єктів керування, реалізація яких забезпечує їхнє ефективне функціону-
вання в довгостроковій перспективі, швидку адаптацію до мінливих умов зовніш-
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нього середовища» [4, с.127]. Серед інших рис (спрямованість у середньострокову 
й далекострокову перспективу, орієнтація на розв'язок ключових цілей, органічне 
вв'язування намічених цілей з обсягом і структурою ресурсів) стратегічному пла-
нуванню властиві наступні: 

- облік впливу на плановий об'єкт численних факторів, що виявляють на ньо-
го позитивний або негативний вплив і розробка заходів у максимальному ступені, 
що послабляють їхній негативний вплив або використовують позитивний вплив 
цих факторів для успішного розв'язку стратегічних завдань планованої системи; 

- адаптивний характер, тобто здатність передбачити зміни зовнішнього й 
внутрішнього середовища планового об'єкта й пристосувати до них процес його 
функціонування. 

Саме тому, стратегічне планування повинне меншою мірою керуватися гене-
тичними прогнозами. Зокрема, воно повинне виключати використання оптимісти-
чних оцінок, одержуваних у певних ситуаціях екстраполяцією спостережуваних 
тенденцій економічного росту, і протиставляти їм вивчення явних і схованих не-
безпек, позаштатних проблем, які можуть порушити сформовані тенденції, якими 
б стійкими вони не видалися. У цьому змісті гомологічний прогноз може вияви-
тися більш продуктивним, а в процедурі стратегічного планування – вивести на 
обґрунтування зовсім інших, чому генетичний прогноз, програм і вибір інших 
проектів. 

Програмування, будучи другим, наступним за прогнозуванням етапом у про-
цедурі стратегічного планування, ґрунтується на прогнозних оцінках і виражаєть-
ся в розробці проектів цільових комплексних (стратегічних) програм, реалізація 
яких може дати «розшивку» проблемних ситуацій, тією чи іншою мірою переш-
коджаючих досягненню намічених цілей. При цьому виникає проблема погодже-
ного вирішення цих проблем – у теорії стратегічного планування вона окремо не 
розглядається, однак, на наш погляд, має не менше значення, чому проблема уз-
годження цілей, хоча б у світлі однієї з умов, яким повинні відповідати стратегіч-
ні програми: «формування стратегії для комплексного вирішення певних про-
блем» і далі – «забезпечення можливості формування комплексу заходів не по 
окремих ознаках (галузевим, регіональним), а за ознакою розв'язуваної проблеми» 
[4, с.133]. 

На етапі програмування відбувається дезагрегація цілей, розкладання їх у за-
вдання, однак крім властиво завдань у програмі знаходить висвітлення ще низка 
питань, позв'язність яких і визначає втримування програми, а саме: 

- сукупність заходів, за допомогою й у послідовності яких досягається розв'я-
зок завдань; 

- розрахунки прямих і непрямих витрат ресурсів, використаних при здійс-
ненні цих заходів; 

- розподіл завдань по строках і виконавцям.  
Стратегічні програми – це адресний різного ступеня директивності документ, 

що містить систему погоджених по строках, ресурсах і виконавцям соціально-
економічних, виробничих, фінансових, науково-дослідних, організаційно-
господарських і інших заходів, що забезпечують досягнення поставленої мети 
найбільш ефективними шляхами й у встановлений термін [4, с.132]. Через те, що 
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при складанні стратегічних програм відбувається розподіл завдань по строках і 
виконавцям, створюється прецедент до появи стратегічної директиви як обов'яз-
кового до керівництва й здійсненню (після затвердження проекту програми) вка-
зівки органів – суб'єктів державної соціально-економічної політики. У загальному 
випадку директиви можуть виходити від усіх галузей влади – виконавчої, законо-
давчої, судової, структурованої по рівнях організаційної ієрархії. Походження ди-
рективи обумовлюється приналежністю програми до стратегії політики відповід-
ного органа керування – державного, регіонального і так далі аж до місцевого. 

Серед багатьох програм особливо виділяються державні програми, тому що 
вони вирішують проблеми загальнонаціонального значення, наприклад, державна 
програма розвитку освіти  й науки. Через державні програми здійснюється:  

- глибоке й всебічне обґрунтування стратегічних рішень по глобальних про-
блемах розвитку національної економіки; 

- планомірна концентрація ресурсів, необхідних для розв'язку найважливі-
ших завдань перспективного розвитку; 

- підвищення рівня збалансованості заходів, що забезпечують розв'язок осно-
вних завдань програми; 

- узгодження діяльності господарюючих суб'єктів, регіонів і центральних ор-
ганів влади в розв'язку поставлених завдань. 

В одному ряді з державними програмами перебувають програми регіонів і 
інших адміністративно-територіальних одиниць, що не мають такого статусу, – 
усі вони розмежовуються по масштабу реалізації й складу виконавців. 

Державні програми належать до категорії загальносистемних програм. Від-
повідно до рівня організації системи в складі державних програм, по раніше сфо-
рмованими, але, що не втратили, на наш погляд, дієвість принципам, можна виді-
лити [6]: 

- загальнодержавні програми, які виконуються силами багатьох галузей і регі-
онів, а результати їх відображаються на показниках усієї національної економіки; 

- багатогалузеві (комплексно-галузеві) програми, які реалізуються декількома 
галузями без установлення будь-яких територіальних обмежень, а результати їх 
виражаються досить однорідним інтегральним ефектом; 

- багаторегіональні (великомасштабні регіональні), які здійснюються в гра-
ницях декількох суміжних регіонів при участі всіх або більшої частини галузей, 
розташованих на даній території; 

- галузеві, які виконуються в рамках однієї галузі; 
- регіональні, реалізовані в границях одного економічного району. 
Формально можна припустити наявність у складі цієї категорії внутрішньо 

організаційних програм, які виконуються в рамках однієї організації (наприклад, 
корпоративної структури, союзу, асоціації). 

Програми адміністративно-територіальних одиниць можуть бути прилічені 
до категорії локальних програм, враховуючи, що вони співвідносяться із загаль-
носистемними програмами за принципом співвідношення системи і її підсистем. 
Локальними програмами вважаються, зокрема: 

- міжгалузеві програми, виконавцями яких є організації невеликого числа га-
лузей, що стійко кооперуються між собою; 
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- міжрегіональні, здійснювані в границях обмеженого числа регіонів і зв'язані 
якоюсь загальною, наприклад, будівельною підпрограмою; 

- міжфункціональні (міжвиробничі), здійснювані усередині організації й зв'я-
зані кооперацією функціональних служб або виробничих одиниць. 

Крім масштабу реалізації й складу виконавців – основної, на наш погляд, 
ознаки, стратегічні програми в макроекономіці різняться: 

- по характеру домінуючої мети і їх впливу на розвиток національної еконо-
міки (соціально-економічні, виробничо-економічні, організаційно-господарські, 
науково-технічні, екологічні, регіональні); 

- змістовної спрямованості (функціональні, програми цільового розвитку 
об'єктів, організаційні, будівельні та ін.); 

- строкам реалізації (середньострокові, довгострокові); 
- характеру, що дозволяються проблемних ситуацій (звичайні, надзвичайні); 
- характеру організаційно-технологічних зв'язків між програмними заходами 

й виконавцями (комплексно-дискретні програми, досягнення цілей яких забезпе-
чується діями різних управлінських структур, що одержують ресурси із загально-
го фонду, і комплексно-зв'язані програми, де кінцева мета досягається шляхом по-
слідовного використання різними організаціями результатів діяльності, коопера-
ція, що виникає при цьому, є найчастіше не стійкою, а динамічною, обумовленою 
метою конкретної програми) і ін. 

Виявлення високої кореляції між деякими із зазначених ознак дає підстави до 
формування універсальних класів програм, до яких, зокрема, ставляться [6]: 

- загальнодержавні програми, спрямовані на досягнення великих соціально-
економічних цілей одночасно різні області, що охоплюють, виробничої й невиро-
бничої діяльності, пов'язані з розв'язком суспільних, природно-екологічних, між-
народних проблем; 

- функціональні багатогалузеві програми, орієнтовані на розв'язок великої 
проблеми, пов'язані з розвитком групи галузей або здійсненням найважливішої 
міжгалузевої функції; 

- великомасштабні регіональні програми, ціль яких полягає в перетворенні 
великого регіону на основі освоєння й комплексного використання природних ре-
сурсів, прискореного розвитку провідної галузі економіки в регіоні, його госпо-
дарського розвитку за рахунок особливо важливого об'єкта; 

- міжгалузеві й міжрегіональні програми цільового розвитку, які можуть бути 
спрямовані на розв'язок вузлової проблеми однієї галузі (регіону), можливе лише 
за рахунок здійснення комплексу великих взаємозалежних заходів багатьох галу-
зей, на ліквідацію диспропорцій і вузьких місць, що мають загальнонаціональне 
значення; на прискорення науково-технічного й соціально-культурного прогресу в 
певній сфері; 

- об'єктно-орієнтовані організаційні й будівельні програми, що мають метою 
формування господарських систем на основі нового будівництва, реконструкції, а 
також реорганізації діючих об'єктів на більш високому науково-технічному й еко-
номічному рівні. 

Розробка проектів цільових комплексних програм як етап стратегічного пла-
нування здійснюється з використанням програмно-цільового підходу. Такий під-
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хід дозволяє зробити дезагреговані цілі і на цій основі сформувати підпрограми, 
одночасно виділивши основні, допоміжні й так звані обслуговуючі підпрограми, 
які своїми результатами визначають рух у напрямку до цілей програми, вплива-
ють на здійснення декількох ключових підпрограм (наприклад, правове забезпе-
чення). Разом з тим програмно-цільовий підхід дозволяє також проробити питан-
ня, істотні з погляду досягнення цілей: визначити структурні компоненти (елеме-
нти) програми, що забезпечують інтеграцію ресурсів, видів діяльності за ознакою 
спільності їх цільового призначення й утворюючі логічно закінчений для програ-
ми об'єкт; обґрунтувати перелік і обсяги ресурсів, що формують витрати на реалі-
зацію програми. 

Загальний вихід процедури стратегічного планування в макроекономіці за-
безпечує проектування. Утримування його трактується двояко: з одного боку, мо-
ва йде про «розробку проектів стратегічних планів усіх рівнів і тимчасових обрі-
їв» [4, с.134], а з іншого – про проектне забезпечення заходів, передбачених про-
грамою. При цьому висувається умова, по суті така ж, як відносно проектів стра-
тегічних програм: «У процесі проектування повинні розроблятися різні варіанти 
розвитку відповідних об'єктів керування для того, щоб було можливе: 

- вибрати оптимальний у даній господарській ситуації проект стратегічного 
плану: 

- мати в наявності такий варіант проекту стратегічного плану, який у майбут-
ньому буде відповідати умовам, що змінилися, господарювання, ринкової кон'юн-
ктури» [4, с.135]. 

Звідси випливає, що на етапі проектування повинні бути гранично чітко про-
роблені й враховані траєкторії розвитку поточної ситуації в границях планового 
періоду; практичне питання, однак, укладається в тому, чи повинні надаватися на 
вибір єдині проекти плану або це повинні бути парні проекти, що стикуються згі-
дно параметрам траєкторії. У теорії проект стратегічного плану визначається як 
«проект управлінського розв'язку по реалізації стратегії політики відповідних су-
б'єктів керування: на рівні первинної ланки національної економіки (господарюю-
чих суб'єктів) – його власників; місцевих органів влади, регіонів країни в цілому – 
партії або коаліції партій [4, с.134]. На відміну від стратегічних програм, кожна з 
яких являє собою «наукове передбачення стану будь-якого локального об'єкта ке-
рування в певний строк» [4, с.131], стратегічний план – це «наукове передбачення 
стану цілісного об'єкта керування» [4, с.134] у границях планового періоду, тому 
можна укласти, що воно формується з використанням системного підходу до пла-
нування.  

Стратегічний план як «наукове передбачення стану цілісного об'єкта керу-
вання» ґрунтується: 

- на системі цілеспрямованих проектів по розвитку відповідних об'єктів; 
- на системі заходів, погоджених по строках, ресурсах, виконавцях, 
-на заходах щодо розвитку комплексних галузей проведення, виробничої й 

соціальної інфраструктури [4, с.134]. 
Ідея вибору найважливіших, пріоритетних, з погляду досягнення намічених 

цілей, проектів на етапі складання стратегічного плану відповідає принципам про-
грамно-цільового підходу й цим встановлює логічний зв'язок між етапами про-
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грамування й проектування. Більше того, при реалізації цієї ідеї забезпечується 
єдність розробок по всій процедурній схемі, тому що змістовно вона сходить до 
початкового етапу стратегічного планування – етапу прогнозування. У формі про-
ектів на етапі проектування здійснюється розробка конкретних шляхів трансфор-
мації об'єкта, які на етапі прогнозування (при використанні нормативного підхо-
ду) визначаються як можливі зміни у зв'язку зі здійсненням намічених цілей, що, 
до речі, помітити, додатково свідчить на користь гомологічного прогнозу. Конк-
ретика, що досягається вибором пріоритетних проектів при складанні стратегіч-
ного плану в макроекономіці, надалі, при реалізації його, відкриває можливість 
нівелювати дію директивного початку, у тому випадку якщо воно закладене в 
утримуванні стратегічної програми. Директивні початки більше властиві центра-
лізовано керованій економіці, ринковій же економіці відповідають конкурсні по-
чатки, – при видимому протиріччі вони можуть бути успішно врегульовані засто-
суванням процедури торгів при розподілі проектів по виконавцях, причому не ві-
домчого рівня, а рівня господарюючих суб'єктів, що, у свою чергу, відкриває мо-
жливості для об'єднання стратегічного планування з керуванням проектами. 

Включення проектів у зміст стратегічного плану робить його максимально 
конкретним, а з методологічної точки зору забезпечує змістовну єдність планових 
стратегічних розробок у макро- і мікроекономіці, тобто на рівні національної еко-
номіки й окремого господарюючого суб'єкта, організації. 
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РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ «ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА»  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Незважаючи на активне зростання числа робіт, присвячених проблемі тіньо-
вої економіки, єдиного тлумачення поняття тіньової економіки досі не вироблено. 
Відмінності спостерігаються в ступені охоплення спостережуваного об'єкта, точ-
ності формулювань, часто для визначення одного і того ж поняття вживаються рі-
зні терміни, що свідчить про відсутність упорядкованості в понятійному апараті 
досліджуваного явища. Наприклад, в різних дослідженнях широко використову-
ються терміни «прихована», «тіньова», «неформальна», «нелегальна», «сіра», 
«паралельна» економіка, в дійсності позначають подібні між собою або пересічні 
явища, межі яких досить розмиті. Такі розбіжності у визначенні тіньової економі-
ки створюють труднощі у визначенні масштабів, структури та оцінки її впливу на 
соціально-економічну ситуацію. Критичний рівень стану тіньової економіки в 
Україні представлений в табл.1. 

Таблиця 1 
Розмір тіньової економіки,% ВВП 

Рейтинг Країна 2007р. 1999-2007рр. 
1 Швейцарія 9.1 8.6 
2 США 9.0 8.8 
3 Австрія 10.1 9.8 
31 Словенія 21.1 19.7 
32 Чехія 21.1 19.8 
44 Угорщина 26.4 25.8 
52 Польща 29.1 28.0 

136 Білорусь 53.0 49.8 
145 Україна 58.0 54.9 
146 Зімбабве 56.1 57.0 

Джерело: World Bank, 2010 
 
Вирішення питання про уточнення понять, пов'язаних з тіньовою діяльністю, 

неможливо без розгляду еволюції поглядів на тіньову економіку, породило їх різ-
номаніття.  

Очевидно, що крім генезису наукових підходів до дослідження тіньової еко-
номіки принциповим для визначення методології її дослідження є підхід, закріп-
лений міжнародними та українськими офіційними документами. 
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У вітчизняній та зарубіжній літературі проблематика тіньової економіки роз-
кривається в працях багатьох науковців [2,4,6-9]. У їх працях розглянемо також 
понятійний апарат з досліджуваної проблеми. 

Мета статті є дослідження шляхів протидії тіньовій економіці у державі та 
подальша розробка понятійного апарату цього питання. 

Керівництво ОЕСР 2003р. по вимірюванню не спостережуваної економіки 
узагальнило досвід різних країн по досягненню повноти охоплення економічних 
операцій за системою національних рахунків. Це керівництво ґрунтується на сис-
темі національних рахунків і може розглядатися як її доповнення, в якому викла-
даються особливі проблеми і методи вимірювання. При цьому ряд визначень і те-
рмінів був розроблений спеціально. У керівництві наводитися визначення не спо-
стережуваної економіки і детально описуються її складові (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1 Складові не спостережуваної економіки [ОЕСР, 2003р.] 

 
Не спостережувана економіка поділена на п'ять категорій:  
1 Тіньове виробництво – види діяльності, які є в економічному сенсі вироб-

ничими і цілком законними, але навмисно приховуються від державної влади з 
метою ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів.  

2. Незаконне виробництво, що складається з декількох видів діяльності з ви-
робництва товарів і послуг, що створюють загрозу громадській безпеці, здоров'ю 
населення або суспільної моральності.  

2.1. Заборонене виробництво товарів і послуг, продаж або володіння якими 
не дозволено законом. Підрозділяється на продуктивну і непродуктивну діяль-
ність. Незаконна продуктивна діяльність – виробництво  заборонених товарів або 
послуг.  

2.1.2. Непродуктивна діяльність – незаконний перерозподіл ресурсів, напри-
клад, злодійство, хабарництво, нелегальний експорт капіталу.  

2.2. Види виробничої діяльності, які є дозволеними, але стають незаконними, 
якщо здійснюються виробниками, які не мають відповідних ліцензій, дозволів, 
наприклад, в Україні – виробництво алкоголю.  

3. Виробництво в неформальному секторі складається з двох секторів.  
3.1. Виробнича діяльність, здійснювана не корумпованими незареєстровани-

ми підприємствами в секторі домашніх господарств.  

2.Незаконне 
виробництво 

Не спостережувана економіка 

1.Тіньове 
виробництво 

3.Виробництво в 
неформальному 

секторі 

4.Виробництво 
домашніх гос-

подарств 

5. Види діяль-
ності, невра-
ховані  вна-
слідок недолі-
ків в зборі 

статистичних 
даних 

2.1 2.2 3.1 3.2

2.1.1 2.1.2 
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1.1. Прихована економічна діяльність

2. Приховані доходи 

2.1. Прихований підприємницький 
дохід 

3.2. Виробнича діяльність господарюючих суб'єктів, розмір яких за кількістю 
зайнятих менше порогового значення, починаючи з якого ведеться облік держав-
ними органами.  

4. Виробництво домашніх господарств для власного кінцевого використання.  
5. Діяльність, не врахована внаслідок недоліків в роботі по збору статистич-

них даних. 
1. Незареєстроване виробництво – неврахована продуктивна діяльність, поді-

лена на три сектори:       
1.1. Прихована економічна діяльність, що включає в себе законну економічну 

діяльність,  яка ховається або применшується здійснюють її одиницями з метою 
ухилення від сплати податків чи інших платежів. 

1.2.Нелегальна економічна діяльність, що охоплює ті види виробництва то-
варів або послуг, які прямо заборонені існуючим законодавством. В даний час до 
таких видів діяльності належать, наприклад, виробництво і продаж наркотиків, 
проституція, контрабанда. 

1.3 Неформальна економічна діяльність – здійснюється в основному на за-
конній підставі індивідуальними виробниками, тобто підприємствами, що нале-
жать окремим особам, домашнім господарствам, які часто не оформляються в 
установленому порядку, засновані на неформальних відносинах між учасниками 
виробництва і можуть (повністю або частково) виробляти продукти або послуги 
для власного споживання. В Україні значного поширення неформальне виробниц-
тво має в сільському господарстві, торгівлі, будівництві, а також деяких інших га-
лузях. 

Неврахована (прихована) економіка включає в себе (рис.2): 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Складові не врахованної (прихованої) економіки 
 
2. Отримання прихованих доходів. Доходи ховаються частіше всього з тією ж 

метою, що і більшість виробничих операцій, – з метою ухилення від оподаткуван-
ня. Вони можуть бути отримані як від незаконної, так і від цілком законної, але 

 

1.2. Нелегальна економічна діяльність 

 

1.3. Неформальна економічна діяльність

2.2. Прихована оплата праці 

2.3. Дохід від неформальної діяль-
ності 

Неврахована економіка 

1.Незареєстроване виробництво 
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прихованої діяльності, а також від зайнятості в неформальному секторі. Доходи 
класифіковані виходячи з джерел їх отримання. 

2.1. Прихований підприємницький дохід – неврахований дохід, отриманий в 
результаті ведення підприємницької діяльності.        

2.2. Прихована оплата праці. 
2.3. Дохід від неформальної діяльності, отриманий в результаті зайнятості в 

некорпорованому секторі, часто в натуральній формі. 
2.4. Змішаний дохід – первинні доходи, в яких змішуються ознаки підприєм-

ницького прибутку і доходів найманих працівників. 
Необхідно відзначити, що оцінка прихованої (неформальної) економіки міс-

тить ряд неточностей. Наприклад, у назві виділяється прихована (неформальна) 
економіка, згідно з положеннями постанови сукупність прихованої, неформальної 
та нелегальної економічної діяльності являє невраховану економіку. 

Для цілей проведеного дослідження протидії тіньовій економіці в податковій 
сфері вищевикладені підходи не прийнятні. Вони орієнтовані на вирішення за-
вдання найбільш адекватного відображення господарської діяльності в системі 
національних рахунків і, насамперед, адекватного відображення обсягу валового 
національного продукту. З цієї точки зору логічно, що в офіційних методологіях 
не розглядаються фіктивні операції, які мають широке поширення. Автор ставить 
перед собою мету максимально повної оцінки та розробки заходів протидії такому 
негативному явищу, як тіньова економіка. Крім цього, необхідно відзначити, що 
не спостережна економіка включає в себе види діяльності, не тільки не заборонені 
законом, а й корисні для суспільства, наприклад, виробництво продуктів харчу-
вання для власного споживання, будівельні та ремонтні роботи для власних пот-
реб. 

Виходячи з мети дослідження і ґрунтуючись на викладеному генезі уявлень 
про проблему тіньової економіки, дамо визначення цьому явищу. 

Кожен із згаданих підходів під тіньовою діяльністю розуміє ухилення від 
державного регулювання та (або) ухилення від сплати податків, а також в тій чи 
іншій мірі пов'язує поняття тіньової економіки з законністю, проте в кожному ви-
падку наголос робиться на різні її аспекти, що веде до деяких протиріч у розумін-
ні терміну «тіньова економіка». 

Поняття законності включає в себе ряд аспектів. По-перше, це питання про 
державну реєстрацію. Часто дослідники змішують поняття обов'язкової державної 
реєстрації та державної реєстрації органами статистики, хоча сутністю як першо-
го, так і другого є накопичення та збереження відомостей про об'єкти і процеси і 
відображення цих відомостей в облікових відомостях, вони переслідують різні ці-
лі. 

Наприклад, прихильники обліково-статистичного підходу [6,11] відносять до 
тіньової будь-яку незареєстровану діяльність, однак при цьому не уточнюється 
характер необхідної реєстрації. Так, порушення обов'язкової державної реєстрації 
є адміністративним правопорушенням і тягне за собою накладення адміністратив-
ного штрафу. Статистичний облік також ведеться державними органами, але це не 
накладає на суб'єктів господарювання ніяких зобов'язань перед державою, і тому 
відсутність реєстрації органами статистики не є економічним злочином, а, отже, 
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таке діяння не відноситься до тіньової економіки. Статистичний облік такої дія-
льності ведеться за допомогою спеціальних обстежень, а не офіційної реєстрації, 
як будь-якої іншої офіційної діяльності. Так, діяльність індивідуальних підприєм-
ців підлягає обов'язковій державній реєстрації, проте відомостей про результати 
своєї діяльності в органи статистики вони не подають. 

Таким чином, діяльність буде ставитися до розряду тіньової тільки в тому 
випадку, якщо порушена обов'язкова державна реєстрація. Тіньова економічна ді-
яльність в Україні в значно великому обсязі здійснюється господарюючими су-
б'єктами включеними в єдиний реєстр юридичних осіб, ніж підприємцями, які не 
мають державної реєстрації. Для цілей визначення тіньової економіки далі необ-
хідно дати розширене тлумачення поняттю обов'язковій державній реєстрації. До 
обов'язкової державної реєстрації слід віднести не тільки реєстрацію юридичних 
осіб, але і достовірне відображення в звітності (бухгалтерської, податкової, стати-
стичної та іншої) господарських операцій. В ході ведення тіньової економічної ді-
яльності можливе приховування певних операцій (наприклад, з отримання дохо-
дів), штучне збільшення їх обсягу (наприклад, витрат), штучна перекваліфікація 
господарських операцій (наприклад, з метою отримання певних пільг або субси-
дій). 

Проблема обов'язкової державної реєстрації, як критерію віднесення еконо-
мічної діяльності до тіньової, тісно пов'язана з питанням ухилення від оподатку-
вання, розглянутому представниками трансакційного підходу. Ряд вчених відно-
сять до тіньової діяльності дії по законному зменшенню оподаткування. Так, на-
приклад, Е Файг, представник цього підходу, розглядав тіньовий дохід суб'єкта 
економічної діяльності, який складався з грошового незареєстрованого доходу і 
не грошового незареєстрованого доходу (виробництво товарів і послуг, для само-
споживання [142]. Облік такого підходу важливий при розрахунку потенційної 
податкової бази, яка формується із врахованих доходів (фактично врахована по-
даткова база), неврахованих доходів (ухилення від податків) і неоподатковуваних 
доходів (уникнення податків). Термін «ухилення» від податків Е. Файг застосовує 
у відношенні незаконних дій, а термін «уникнення» – у відношенні законних дій 
по зменшенню оподатковуваної бази. Однак, віднесення до тіньової діяльності дій 
по законному зменшенню оподаткування, тобто «уникнення податків», вимагає 
уточнення. Тут змішуються два поняття: податкова оптимізація і податкова міні-
мізація. Щоб довести, що податкова оптимізація не є тіньовою діяльністю, розг-
лянемо визначення цих двох понять. 

Податкова оптимізація – це скорочення розміру податкових зобов'язань за 
допомогою цілеспрямованих правомірних дій платника податків в ході своєї ко-
мерційної діяльності, шляхом використання всіх наданих законодавством пільг, 
податкових звільнень та інших законних способів і прийомів. Виходячи з визна-
чення, держава добровільно надає, а платник податків має право застосовувати 
надані йому державою можливості для поліпшення умов здійснення своєї госпо-
дарської діяльності. При цьому цілі першого і другого суб'єктів взаємин збігають-
ся: створення сприятливого клімату для подальшого розвитку економічних відно-
син в даній сфері діяльності. 
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Інша справа, коли господарюючий суб'єкт ставить своєю метою «податкову 
мінімізацію» або ухилення від оподаткування. Податкова мінімізація – це ті чи 
інші цілеспрямовані дії платника податків, які дозволяють йому в максимальному 
ступені зменшити його обов'язкові виплати в бюджет, вироблені ним у вигляді 
податків, зборів, мит та інших платежів. Податкова мінімізація включає в себе 
будь-які способи зменшення податкових платежів, у тому числі і з порушенням 
законодавства. Таким чином, податкова мінімізація, являючи собою, безсумнівно, 
тіньовий спосіб досягнення результатів, крім відверто протиправних дій (напри-
клад, ведення господарської діяльності без необхідної державної реєстрації або 
без ліцензії, продаж товарів неналежної якості або з порушенням санітарних пра-
вил, ін.), може, наприклад, полягати в ряді заходів по неправомірному поданню 
своєї діяльності у вигляді, який підпадає під особливі режими оподаткування. Са-
ме останнє найчастіше плутають з податковою оптимізацією, що і стає причиною 
помилкового віднесення її до тіньової діяльності. 

Основною ознакою податкової мінімізації є нанесення шкоди державі в будь-
якій формі. Так, заниження податкових відрахувань в результаті спотворення фа-
ктичних даних про діяльність господарюючого суб'єкта завдає шкоди бюджету; 
порушення антимонопольного законодавства підриває політику держави в цій га-
лузі і веде до ослаблення керованості економіки в цілому. 

Прихильники правового підходу розглядають визначення меж тіньової еко-
номіки з точки зору прямого порушення існуючого законодавства [5]. Подібне 
трактування дозволяє включати до складу тіньової економіки всю кримінальну 
діяльність, що є не цілком вірним. Такий підхід перешкоджає вивченню тіньової 
економіки, так як до економічного явища додаються явища кримінальні, які не в 
повній мірі підпорядковуються економічним закономірностям. Незважаючи на те, 
що всередині кримінальної сфери також відбувається незаконний перерозподіл 
матеріальних ресурсів (наприклад, крадіжка майна з метою отримання матеріаль-
ної вигоди, вимагання), кримінальна сфера багато в чому лежить поза рамками 
економіки. Зокрема, велика частина кримінальних операцій не передбачає взаєм-
ної згоди сторін, що позбавляє їх економічного змісту. 

Між тим, на думку автора, хоча ряд економічних злочинів кримінально кар-
ний, економічні операції, супроводжуючи їх, повинні бути враховані при аналізі 
такого явища, як тіньова економіка. До таких злочинів слід віднести наступні: пі-
дприємництво; легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, при-
дбаних незаконним шляхом; «Обман споживачів; неправомірні дії при банкрутст-
ві; навмисне банкрутство; фіктивне банкрутство; неповернення з-за кордону кош-
тів в іноземній валюті; ухилення від сплати митних платежів, що стягуються з ор-
ганізації або фізичної особи; ухилення фізичної особи від сплати податку або 
страхового внеску в державні позабюджетні фонди; ухилення організації від спла-
ти податків або страхових внесків у державні позабюджетні фонди; незаконне пі-
дприємництво. 

У цьому зв'язку необхідно зауважити, що прихильники економічного підхо-
ду, приймаючи пряме порушення законодавства як один із критеріїв тіньової дія-
льності, не включають до її складу відверто кримінальну діяльність, що ближче 
до істинного розуміння тіньової економіки. 
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Необхідно відзначити, що тіньова економіка – явище, що характеризується 
порушенням певних норм. Ці норми можуть бути не тільки правовими, а й етич-
ними [4]. Мірою тінізації економіки виступає ступінь соціальної організованості 
суспільства, що притаманне етичному підходу, де основний упор в трактуванні 
тіньової економіки робиться на моральний аспект. Його суть полягає в тому, що 
будь-яка суспільна система має свої загальноприйняті моральні норми, тіньова ж 
діяльність переступає ці норми, хоча і може приносити економічну користь. Слід 
зазначити, що етичні норми використовувалися і при оцінці тих чи інших дій гос-
подарюючих суб'єктів в українській податковій практиці, наприклад, тривалий 
час податкові органи широко застосовували концепцію сумлінності (недобросові-
сності) платників податків. 

Однією з принципових характеристик тіньової діяльності є її навмисний ха-
рактер. Помилки в бухгалтерському обліку, що виникли через недостатню компе-
тентність спеціаліста, наслідком яких стало заниження оподатковуваної бази по 
податках та виявлені при перевірці, навряд чи можна віднести до тіньової діяль-
ності.  

Мета останньої – приховати від перевіряючих органів частину здійснюваних 
операцій або отриманий прибуток. Явні порушення бухгалтерського обліку ніяк 
не підпадають під поняття «приховати» і, швидше за все, не носять навмисний ха-
рактер.  

Таким чином, в тіньовій діяльності суб'єктів будемо враховувати лише ті ви-
явлені порушення, які носять навмисний характер (наприклад, виплата заробітної 
плати працівником під виглядом відрахувань з добровільного страхування). На-
вмисність (умисність) означає психологічне ставлення особи до здійснюваного 
ним діяння, яке полягає в тому, що особа усвідомлює суспільно небезпечний ха-
рактер своїх дій (а також бездіяльності), передбачає можливість чи неминучість 
настання суспільно небезпечних наслідків і бажає або свідомо допускає їх настан-
ня. Кваліфікувати умисність правопорушення – найбільш складне завдання, оскі-
льки в цьому випадку найчастіше доводиться оперувати оціночними поняттями. 

Виходячи з вищевикладеного можна сформулювати наступні критерії відне-
сення діяльності до розряду тіньової (табл.2):  

1) діяльність має ознаки підприємницької, тобто, направлена на отримання 
прибутку і здійснюється на свій ризик;  

2) здійснення діяльності відбувається з порушенням законодавчо встановле-
них норм (податкових, адміністративних, трудових, санітарних або інших законо-
давчих яких моральних);  

3) інформація про діяльність приховується або спотворюється провідними її 
суб'єктами;  

4) діяльність носить навмисний характер;  
5) державі, суспільству наноситься збиток у будь-якій формі;  
6) діяльність не носить кримінальний характер.  
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Таблиця 2 
Критерії визначення економічної діяльності як тіньовий 

економіки 
Найменування критерію Зміст 

Діяльність має ознаки підприємни-
цької 

Самостійна, здійснювана на свій ризик, спрямована на 
отримання прибутку. 

Тіньова економічна діяльність за-
вдає державі, суспільству шкоду в 
будь-якій формі 

В будь-якій мірі, та ж діяльність, що приносить шкоду, 
може приносити і певну користь суспільству, державі, 
економіці. Наприклад, згладжувати соціальні потря-
сіння, забезпечувати гнучку реакцію економіки на 
процеси глобалізації, науково-технічного прогресу. 
Тим не менш, діяльність відноситься до тіньової. 

Діяльність здійснюється з пору-
шенням законодавчо встановлених 
норм (податкових, адміністратив-
них, трудових, санітарних чи інших 
законодавчих яких моральних) 

Прагнучи до економічного зростання або запобігання 
соціальних потрясінь, влада і суспільство нерідко за-
кривають очі на окремі прояви тіньової економіки, на-
приклад, залучення праці нелегальних мігрантів або 
існування нерегульованих ринків. Однак, від цього ді-
яльність не перестає бути тіньовою. 

Інформація про діяльність ховаєть-
ся або спотворюється провідними її 
суб'єктами 

Приховування або спотворення інформації про здійс-
нювані операції – один із суттєвих ознак тіньової еко-
номіки. Може виражатися як у звичайному ухиленні 
від реєстрації операцій, так і в значно складніших варі-
антах приховування істинного змісту економічних 
трансакцій. 

Діяльність здійснюється осмислено, 
навмисно планується 

Наявність осмисленості, попереднього планування – 
надзвичайно важлива ознака тіньової економічної дія-
льності. Ця ознака особливо важлива у сфері оподат-
кування. Помилки в сфері податкового та бухгалтерсь-
кого обліку, хоча і призвели до отримання необґрунто-
ваної вигоди і спотворення реального змісту господар-
ських операцій, не можуть бути віднесені до тіньової 
економічної діяльності в разі відсутності умислу на 
отримання необґрунтованої вигоди. 

Діяльність не носить кримінальний 
характер 

Діяльність, що відноситься до кримінальної не в пов-
ній мірі, підпорядковується економічним законам, і в 
зв'язку з цим не відноситься автором до тіньової еко-
номіки. Наприклад, перерозподіл власності, що супро-
воджується насильством зважаючи на відсутність доб-
ровільності у сторін угоди. Ряд економічних злочинів, 
хоча і кримінально караних, але віднесений автором до 
тіньової економіки, наприклад, ухилення від сплати 
податків (перелік економічних злочинів був представ-
лений вище). 

  
Для віднесення діяльності до тіньової вона має відповідати всім перерахова-

ним критеріям. Підводячи підсумок, можна сформулювати, що тіньова економіка 
– сукупність економічних відносин навмисно прихованих або спотворених суб'єк-
тами, які її здійснюють на свій ризик, спрямованих на отримання прибутку шля-
хом порушення законодавчих, податкових, адміністративних, трудових, санітар-
них чи інших законодавчих яких моральних норм, і завдає шкоди державі та (або) 
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суспільству в будь-якій формі. Виходячи з цього визначення розроблений мето-
дичний та економіко-математичний апарат оцінки обсягу, структури тіньової еко-
номіки та її впливу на соціально-економічну ситуацію в Україні. 
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Анотація 

Меркулов М.М.  Розвиток поняття «тіньова економіка» в сучасних умовах. – 
Стаття. 

Представлено дослідження шляхів протидії тіньовій економіці у державі та 
подальша розробка понятійного апарату. 

Запропоновано класифікацію складових тіньової економіки, проведено аналіз 
можливих підходів до її нейтралізації, зроблено нове визначення поняття «тіньова 
економіка». 

Ключові слова: тіньова економіка, виробництво, ризик, підприємництво, пі-
дхід,  держава 
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Аннотация 

Меркулов М. М.  Развитие понятия «теневая экономика» в современных 
условиях. – Статья. 

Представлено исследование путей противодействия теневой экономике в 
стране и дальнейшая разработка понятийного аппарата. 

Предложена классификация составляющих теневой экономики, проведен 
анализ возможных подходов ее нейтрализации, приведено новое определение по-
нятия «теневая экономика». 

Ключевые слова: теневая экономика, производство, риск, предпринимате-
льство, подход, страна. 

Annotation 

Меrкulоv M. M. Development of concept «Shadow economy» is in modern 
terms. – Article. 

The article suggests the ways to prevent shadow economy in the country and 
lays out the aspects of apparatus as an economics notion.  

The article also suggests classification of the shadow economy components. It 
gives the analysis of possible approaches to neutralize this negative event. A new 
definition of shadow economy” has been proposed. 

Keywords: shadow economy, production, informal, risk, business undertakings, 
approach, state. 
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IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT 
PROFESSIONALIZATION MECHANISM IN UKRAINE 

Nowadays the reformation process of the management education formed during 
the Soviet Union existing lasts in Ukraine. Supposing that such activity logically turns 
to the building of the new management professional education system we can admit that 
these changes will have only external character without clear definition of the concep-
tual basis and professional criterions of the new processes of management personnel 
training. Unfortunately, in Ukraine in most cases particularly such approach is called 
reformative. It should be noted that the perception of the management maintenance of 
the economic reforms necessity is started. These reforms are not the elements of the 
populist policy, but the socio essential activities of the safety of the economic system 
and government in whole. The qualitative managerial staff’s training needs the govern-
ment support and the security system as the main priority of the national policy.  

In spite of the changes’ expediency and positivity we cannot say that the clear ref-
erence points of the managerial staff’s professional training are found. In most cases the 
selection system of the syllabuses for the bachelors, specialists and master’s degrees 
programs do not reflect the logic of the management theory and practice. For example, 
the system of the management professional capacities is not structured per management 
levels. It decreases the efficiency of the educational process owing to the uncertainty of 
the intermediate and final goals of the management education. Besides, the factor of the 
management belonging to the industrial branch continues to be essential. Such an ar-
chaic approach gained a foothold in the management training’s tradition. The circum-
stance that modern management is indifferent per se to the economics’ branch speciali-
zation and it is fundamental point of the determination of the training program’s struc-
ture and context is the news which requires a proof. The technological environment of 
the management practical activity (economic branch, sphere) is the main management 
priority. It should be admitted that nowadays management is the scope of activity of the 
specialist with the clear branch oriented behaviour. Unfortunately, it is the archaic opin-
ion and it does not favor the effectiveness of the modern management system. But the 
decrease of the effectiveness is not concerned with the technological branch orientation 
of the managerial personnel that is not per se the disadvantage, it is concerned with the 
absence of the managerial professional training base that is the fiducial point of the 
knowledge development during his/her managerial career. 

The problem of the fundamental research of the management professional system 
supposes the development of the history of the managerial through actualization proc-
esses. It is the important factor of the historical management researches’ significance 
understanding for the modern management theory and practice. The understanding of 
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the modern management system development processes is bound up with the fundamen-
tal conditions of society’s socio-economic development at the different historical stages. 
It is important to understand what prompts the managerial activity’s researches, espe-
cially in the process of scholar schools formation. Why did not the collective and indi-
vidual ideas of the management scholar schools receive the support in the scientific so-
ciety or were forgotten? How long has the science being gone crooked and false paths 
of the managerial thought? 

The important processes of the managerial thought development in Ukraine are 
concerned with the development of the scholar school called scientific labour organiza-
tion at the 20 years of the XX century. At that time the idea of the scientific labour or-
ganization was at the stage of the primary accumulation. This conception and its context 
were understood differently by the researches. Nevertheless, we can mark out two main 
courses of this scholar school.  

The first course is bound up with the rationalization of the labour process carried 
out by the separate person in the cooperation with the material productive factor. It ac-
tually is the scientific labour organization. This course was determinative for the mana-
gerial thought development in the USSR during many decades. In the independent 
Ukraine inertial processes bounded with identification of the categories “production 
management” and “management” are going on. As a matter of fact first of all it leads to 
a number of problems and impossibility of the clear definition of the management scien-
tific and research base. In this case management is considered as the one of the parts of 
the enterprise’s economic system. Although adjusted category of the production man-
agement (operation management) along with marketing and personnel management 
(properly management) are the components of the enterprise’s management. 

The second course is bound up with the rationalization of the interpersonal interac-
tion in the general labour process with purpose of labour optimum achievement. It was 
called scientific management organization that started investigation of management. In 
the modern understanding “subject-subject” interaction is the main value in management 
and this interaction is exceptionally of the people. The opinion that such position simpli-
fies management system and makes it univariate and less efficient, is unproductive. Per 
contra, particularly the interaction of the enterprise’s professionally trained personnel is 
the main and complex management problem. It needs constant development of the pro-
fessional knowledge, skills and capacities of the enterprise’s management. The profes-
sional management is the system of the scientific (innovation) approach and management 
art. The art of management in its turn involves the mechanisms of the constant tutorship 
and certain magic of the enterprise’s personnel administration.  

We see the pluralism of the management functions definition when the functional 
specificity of management is mentioned. Such professional inaccuracy leads to the dis-
tortion of the possible management specialization variants. Thus such specializations of 
the managerial staff’s training that do not bound with the real differentiation of the 
managerial processes in terms of management theory and practice development appear. 
And it means that licensed specialists in management do not get professional skills for 
their further practical activity. Such managers’ skills depend on their practical experi-
ence. Such situation is impossible from the point of view of the tactics, as well as man-
agement education strategy development.  

41



Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 1. Випуск 2/2 

 

The efficiency of the management education formation process, which differs from 
the economic and business ones, needs the analysis of the whole set of the scientific, 
methodological and practical questions.  

The choice of the right reference points of the managerial staff training is bound 
with the definition of what they need to know as the management experts with purpose 
of the certain company’s managerial process realization. Considering of such situation 
when manager has the great number of technologies and it is unknown what he/she 
needs to know for the certain problem solution, is unproductive. In this case it is the un-
real task stated before the manager to acquire the skills of the organizational and execu-
tive work that is not beyond the power of one specialist. Besides, if it is principally im-
possible, the problem of the considerable decrease of manager’s capacity at the whole 
set of the professionally necessary kinds of the managerial activity appears. The impor-
tant is that the modern managerial activity is the result of the efforts of the management 
team, but not of one manager. The professional knowledge of each manager cannot be 
typical and depends on his/her position in the management team. 

While analyzing the modern management technologies development, it is neces-
sary to note that the management professional system conception has to involve the fol-
lowing: 

1. The characteristic of management functions and its specificity at the different 
company’s structure levels; 

2. The detailed structure of the management methods and priorities of the ratio de-
termination of the methods use in certain situations of the managerial activity; 

3. The structured building of the managerial activity with use of the search tech-
niques of the adaptive organizational management structures; 

It should be emphasized that if we do not consider the functions, methods and 
structure in management, than we do not consider management in the professional terms 
in general. 

Thus, the management professional system in conceptual terms consists of three 
basic elements (functions, methods and structure) and binding processes (first of all, 
mechanism of the managerial decision making, communications and personnel tech-
nologies). The management professional activity is built in the context of the certain 
management contour to be effective and resulting. Manager’s professional opportunities 
by the real determination of management contour compose the primary bases of the ef-
fective objectives achievement. That’s why management is the synthesis of the creative 
and professional freedom that depends in direct proportion on the managerial staffs’ ca-
pacity level, and economic necessity defined as the system of the objective limitations, 
concerned with indexes of the management contour and management possibilities of 
their dynamic analysis.  

Consequently: 
1. Management functions, methods and structure are the basic elements determin-

ing the programs of the primary managerial staff’s professional training. The binding 
processes of management, managerial decisions, communications and personnel tech-
nologies characterize the quality of the managerial activity and that’s why they need to 
be explored with the basic management elements. 
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2. The functional activity is defined as the main priority of the management. Man-
agement reflects its specificity in the spheres of the practical activity, scientific re-
searches and management education by means of its functions. Therefore, functions are 
the base of the management specialization. It belongs to the management practice as 
well to science. 

Management methods, structure and binding processes are the variant of the in-
creased focus of the managerial staff’s training. Such specialists’ activity in the system 
of the complex organizational building defines the high quality level especially for the 
top line managers in the conditions of the sufficiently high responsibility level and risk-
iness of the management decision making process. Such management staff’s training is 
necessary at the advanced levels of the managerial career and can be realized during the 
realization of the flexible and innovative techniques of the managerial staff’s retraining. 

The word-combination “professional management” is widespread in Ukraine, but in 
many cases the category is not fully scientifically determined. The most of declarants pre-
tending to achieve the professional management skills for the working managerial person-
nel by means of the education has the promo characteristic. Besides, the professional man-
agement formation is better not to restrict by the consideration of just the management edu-
cation. It should be more minutely examined the questions what makes management pro-
fessional and how far we are close to convert management into the profession.  

Converting management into the professional activity (“professionalization”) is re-
alized by involving of all stakeholders (universities’ scientific, research and academic 
staff, business representatives, government and society in whole). It is necessary to take 
into account that each subject of this activity has its own understanding of the manage-
ment professionalization process. We have viewed earlier some forms of the complex 
vision of this process and also allegation and substitution processes by means of the 
management joining to economics. In this case the form of management which obtains 
the engineering features but applied to the economic knowledge is formed. That creates 
a specialist without definite purpose. 

What does the management specificity consists in? To explain it the P. Drucker’s 
approach should be used. It will help us to interpret the category “management profes-
sionalization”. We can single out next positions specifying considerably the analytical 
process of this problem. 

The first one is bound with the idea that manager is responsible for the general con-
tribution at the company’s achieving results. It is the main criteria of the manager’s effi-
ciency. The final goal of the enterprise’s activity and the manager is the interest’s satis-
faction of the purchaser. The second one is bound with idea that in most cases the scope 
between management group and executers do not coincide with the administrative hier-
archy and formal substitution of the chief positions. The third one is that the managers’ 
staff of the modern company is not homogeneous. It consists of a) the traditional man-
agers having the considerable number of the subordinates and responsible for the others 
work, managers not taking up the chief position, but responsible for the company’s ac-
tivity results as the experts and team leaders, and b) the intermediate group which mem-
bers are able to fulfill the functions of the team leaders accordingly to the changing 
tasks, functions of the executives’ consultants or controlling functions over the person-
nel of the particular sphere. The fourth one is bound with the opinion that the consider-
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able forces of the highly professional managerial labour are as usual concentrated at the 
medium management level. The fifth one is bound with the requirement of the man-
ager’s labour efficiency in his/her professional autonomy. On the one hand, it distin-
guishes the manager from the such executive who acts in the context of the one func-
tion, and on the other one, from the careerist who does not cares for the delivery of 
his/her knowledge to the other company’s employees because he/she is responsible only 
for his/her own work, but not for the company’s result in whole. The sixth position sup-
poses that modern management is going through the new formation and it is at the tran-
sition stage, searching new definitions and conditions of functioning. Manager’s task 
gets the innovation feature that supposes the functioning of the intellectual capital in the 
company and forming of such category as managerial capital. The seventh one is that 
manager’s education system and his/her constant professional training during his/her 
whole managerial career supposes the formation of the integrated mechanism of the sys-
tem “fundamental science – management education – consulting analytics – innovation 
practice”. In this case it should be formed the qualitative proposition of the managers’ 
skills, but also the sterling structured demand.  

At the same time there are obstacles for the supplanting of the amateurishness by 
the professional managerial activity upon the obvious support of management profes-
sionalization in the society and professional sphere of the experts, practical and scien-
tific employees. The manager’s profession popularity, wide formation and prestige of 
the management schools and different MBA programs, managers’ training techniques 
improvement do not create the positive dynamics of the labour market’s development. 
Thus the position of the professionals of management in the market does not change. It 
could not be said that the labour market completely turned away from the professional 
managers, but the fact is obvious that the person received the manager’s diploma are not 
considered by the employers as the efficient ones. Especially it concerns the small-scale 
business where management professionalization is not necessary, because the owner as 
the business initiator loses his/her advantages and control over his/her own business. It 
should be especially noted that in Ukraine the national traditions of the management ed-
ucation and career are lacking. For example, the manager’s appointment and movement 
from one hierarchical level to another one occurs absolutely arbitrarily without account-
ing available skills and future necessary professional capacities and effectiveness. From 
the other hand, the mechanisms of the managerial career development during the 
movement from the one management level to another are also lacking.          

Finally, it is bound with the lack of the direct relations between manager’s diploma 
and his/her real practice. Firstly, it points to the mistaken conception of the management 
education and education standards, unpreparedness to the education process of the train-
ees as well as the academic staff.  

The set of factors restraining the modern management professionalization process in 
Ukraine should be also noted. Firstly, the efficient horizontal control over the managerial 
activity formation and development is lacking. In other words, not only the professional 
expertise of the quality and efficiency of the managerial activity, but also the subject of 
such professional expertise is lacking. It is necessary to create and develop the profes-
sional management associations, conditions of their independence and qualitative selec-
tion of the membership determining in the association and group of the invited experts.  
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Thus, we can state that the professionalization process has not become the objec-
tively understood and necessary in Ukraine. Of course, especially recently the reforms’ 
necessity in management is discussed more often. For example, there is a necessity to 
have the professionals in management, technocratic government, to improve the mana-
gerial vertical line of the state authority. Any idea of the socio-economic reforms must 
be confirmed by the mechanism of their realization, otherwise nothing will change.  

The main critical points of the professionalization process in Ukraine are following: 
1. In the professional activity sphere of economists, managers, politicians and state 

executives the clear understanding of the managerial labour and managerial activity’s 
content is lacking. The pluralism of opinions about the professional management speci-
ficity in the modern conditions is the weak perspective for the effective decisions mak-
ing. The clear position is necessary in this important question.  

2. In the management education system there is a necessity of investments rather into 
the development of the innovation training procedures, the academic staff quality im-
provement and management science, than into the universities’ material and technical base.   

3. It is a mistake to reduce the professionalization process only to the managerial 
education system. The efficient manager studies during his entire professional career, 
but this education must not be reduced to the repetition of the forgotten knowledge from 
the university’s education programs. What is important is that each period of the post-
graduate education entirely has to correspond with the work structure at the future posi-
tion. The ability to study quickly becomes the one of the main features of the modern 
manager and especially of the leader.   

4. Taking into account the importance of the managerial resource for the sterling 
reforms’ realization, development of innovation economics and achievement of the nec-
essary social indexes of the modern society, the programs of the modern professional 
training of the managerial staff having the high indexes of the efficiency should be 
worked out and started to realize. It is a necessity of the law of Ukraine “About the pro-
fessional education of the managerial staff’. Such law has to get the priority in the mod-
ern policy. The sterling and innovation development of the management practice is im-
possible without outstripping development of the management education and systemic 
managers’ professional training. And the required quality of these processes is sup-
ported by the management science development. 

5. There is a great amount of the critics about the management education develop-
ment, management science level, the quality of the standards of the managerial profes-
sional activity and especially about the criterion of the manager’s labour appraisement. 
But mainly such critic is from the external environment of the management professional 
system. We should notice that there are so few initiatives from the professional associa-
tion in the management science, education, consulting and practical sphere. The deal is 
not that there is a lack of the propositions. Maybe there are quite enough of them and 
their catholicity and complexity is obvious. The problem is that the most propositions 
and ideas are not aimed at the formation of the sterling scientific and research manage-
ment base, but they always strengthen the complex collective characteristic of the man-
agement science. In Ukraine there is a great deficit of the competent opinion of the sci-
entists and experts about the system of the scientific, research, analytical and practical 
management bases specification.  
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6. It is strange, but the interest of the business in the development of the manage-
rial activity professionalization is not considerable. Their wish to do something in this 
direction is rather promotional. Everybody acknowledges the urgency of the builder’s, 
agronomist’s or programmer’s professionalism, but not of the manager’s one. It is pos-
sible, that the top manager’s psychology is reduced to the understanding that for the 
company’s prosperity only one super manager is necessary and he/she is that one. But 
nowadays the huge management programs are realized by the management team con-
sisting of the leader and the essential number of the functional and line managers that 
have to be professionals in their sphere of activity. Leader of the management team does 
not need the subordinate who knows his/her work worse than the team leader. The im-
portant idea is that the leader does not reduce his/her work to the programmatically 
maintenance of the managerial process, but he/she provides the efficient interaction of 
the professionals, especially members of the management team.  

7. If we consider the managerial labour as the sphere of the mental work than the 
striving for finding of the professional status by the management is understood. The 
complicated mental work supposes the specifically complex system of education having 
the certain backup from the system of the formalized knowledge on the bases of the 
achieved potential of the managerial science, as well as from the bases of the fundamen-
tal innovation scientific investigations. It also supposes that the managerial staff’s train-
ing is elite and needs the qualitative selection of the trainees, as well as academic staff.  

Modern universities have the direct relation to the development of this process. 
That determines their leading innovation role.       

The process of the managerial activity’s professionalization in Ukraine and some 
its positions, which are needed for this activity’s improvement, should be viewed in de-
tail. So we should examine the stages of the managerial activity’s professionalization in 
Ukraine. They are following: 

The first level is the primary professional education. It is the basic component of the 
university managerial education and supposes the realization of the following principles: 

1. The orientation to the scientific, research, analytical and practical bases of man-
agement; 

2. The orientation of the syllabuses’ subjects to the system of the management 
knowledge formation; 

3. The equation of the general education and professionally oriented training; 
4. The professional capacity and knowledge of the academic staff; 
5. The availability of the certain mechanisms of the appraisement and systemic 

growth of the academic staff’s capacities; 
6. The system of academic staff’s differentiated motivation; 
7. The production bases as the method of the innovation training; 
8. The qualitative and adequate databank of the training; 
9. The democracy of the education and its openness to the world scientific, analyti-

cal and practical experience assimilation. 
The second level is the adaptative professional training of the licensed specialists 

with purpose of the position occupation. This stage supposes the realization of the fol-
lowing principles: 

1. Structuring of the managerial activity process in the company’s hierarchy; 
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2. The selection and appraisement of the manager’s activity’s quality by the com-
pany’s hierarchical levels; 

3. The complex description of the management duty regulations; 
4. The formation of the adaptive professional training programs (number and con-

tent of the training modules); 
5. The formation of the team of the coaches, experts and consultants with purpose 

of the training programs realization; 
6. The final adaptation of the syllabuses and qualitative indexes; 
7. The definition of the temporary frames of the syllabuses and the inner control 

over the results per modules; 
8. The training program of the managers’ professional education initiation. 
The third level is the education of the new skills and professional capacities. The 

main realization forms of the managerial staff’s education at this level are the master’s 
training programs of the different types and specialities, MBA programs, corporative 
programs of the professional growth of the managerial staff and specialists. The main 
principles of this activity are the following: 

1. The specificity of the selection for the education system supposes the accounting 
not only of the formal features of the selection, but obligatory of the quality and effi-
ciency analysis of the trainees’ previous managerial activity. It supposes the availability 
of such trainees’ qualities as own professional achievements, high level of self-
motivation to the education, readiness and ability to work in team, high leader potential. 

2. The module structuring of the syllabuses with detailed modules’ content. The 
availability of the obligatory courses and selective courses, business and management 
cases and trainings. The modules from the best world MBA schools. 

3. The academic staff’s selection structured by the subject, their high level of the 
professional capacity, the availability of the expert, consulting and practical experience 
in the professional activity. 

4. The obligatory participation of the world management stars, organizational be-
haviour, strategy and innovation. 

5. The formation of the trainees’ clear understanding of the training’s objective ne-
cessity and all its advantages.  

Firstly it supposes the realization of such competitiveness factors of this profes-
sional training, as: 

- Receiving of the diploma from the acknowledged management school having 
the international accreditation; 

- The integration into the international market by means of the training modules 
realization in the other best world management schools;         

- The improvement of the leadership features and development of the managerial 
capacities by means of the trainings, mini-array work process and carrying-out of the 
classific projects for the intermundane enterprises; 

- The new view at the company’s management development and its further inno-
vation development ways, and also searching of the non-typical solution of the com-
pany’s typical tasks; 

- The systematization of the knowledge received during the previous managerial 
and professional activity and the individual experience; 
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- The ability to elicit the applied feature from the training program by means of 
moving from the systemized relevant data to the real strategy of the further development; 

- The formation of the corporate environment accounting the equation of the 
groups by the trainees’ structure with purpose of the contractual function with the repre-
sentatives of the different business spheres. 

We should add the aforesaid by the opinion that if the first level of the managerial 
activity’s professionalization process characterizes the educational activity of the uni-
versities, the second and the third levels have to be realized by the system of the special-
ized universities’ departments and the separate independent organizations. For example, 
it could be the Highest Management School by the university or the corporate educa-
tional institution that does not have the direct obligatory contacts with the university. 
Taking into account the features of such type of the professional activity in Ukraine, it is 
necessary to note the priority-oriented state support of the management education by 
means of the legislative base of this activity formation. 

The managerial human resource is the most necessary in the world and the real 
managerial elite’s training must be the main priority of the state policy. The new chal-
lenges of the XXI century suppose the formation of the innovation economics on the 
bases of the intellectual capital efficient use. The progress in the socio-economic soci-
ety’s system development is possible only in the conditions of the sterling science, edu-
cation and medicine functioning. The main factor of the competitiveness is the creative 
class of the professionally trained managers. The base of the managers’ creativeness 
must be science and education that are able to generate the fundamental innovations in 
all vitally important spheres of the human activity. 
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СТАБІЛЬНІСТЬ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАСЕЛЕННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 

 НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Однією з найважливіших проблем у ХХІ ст. є питання забезпечення населен-
ня продовольством. У декларації Всесвітнього саміту з продовольчої безпеки 2009 
р. проголошено: «Глобальні масштаби проблеми продовольчої безпеки вимагають 
невідкладних рішучих і скоординованих дій з вивчення її корінних причин, 
пом’якшення її наслідків і прийняття або посилення необхідних заходів, поклика-
них допомогти викорінити голод і недоїдання на планеті» [1].  

У доповіді «Стан справ у зв'язку з відсутністю продовольчої безпеки у світі 
2014» необхідною умовою викорінення голоду визначено наявність незмінної по-
літичної волі на найвищому рівні. Це передбачає, що питанням забезпечення про-
довольчої безпеки та харчування має надаватися пріоритетне значення в політич-
ному порядку денному і для поліпшення продовольчої безпеки та харчування по-
винне бути створено сприятливе середовище [2]. 

Вирішення продовольчої проблеми вимагає об’єднання зусиль як світового 
співтовариства, так і кожної держави окремо. Проте економічні та політичні реалії  
України носять неоднозначний і суперечливий характер, що перешкоджає ефек-
тивному забезпеченню продовольчої безпеки нашої держави.  

Загальноекономічна ситуація в країні залишається достатньо складною, про-
довжується спад ділової активності, знижується життєвий рівень населення. Пе-
рехід до ринкової економіки виявився більш тривалим та ускладненим, чим це 
прогнозувалося [3, c.5].  

Відповідальність за формування продовольчої безпеки покладається на дер-
жаву і тому її забезпечення залежить від здійснення аграрної політики, стабільно-
го соціально-економічного і екологічного розвитку держави. Презентуючи про-
граму діяльності Кабінету Міністрів на засіданні Уряду, Прем’єр міністр України 
А. Яценюк наголосив, що Україна повинна захопити лідерство на світовому про-
довольчому ринку. Саме для цього Уряд повинен розробити нову продовольчу 
політику, яка повинна мати на меті захоплення зовнішніх ринків і постачання вла-
сних продуктів харчування на внутрішній ринок України [4]. 
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На актуальність проблеми продовольчої безпеки, як пріоритету агропродово-
льчої політики, вказують численні теоретичні дослідження та узагальнення як ві-
тчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема праці А. Алтухова, В. Амбросова, Ю. 
Білика, В. Галушка, О. Гойчука, С.Кваші, В. Кучеренка, О. Кочеткова, Б. Пасхаве-
ра, М. Сахатського, Р. Тринька та ін.  

Метою статті є вивчення продовольчої безпеки як категорії, яка характеризує 
економічні відносини стосовно продовольчого споживання та оцінка стану вітчи-
зняної продовольчої безпеки на основі визначення і порівняння її основних показ-
ників та обґрунтування шляхів подолання продовольчої кризи у країні.   

Україна має значний потенціал у галузі сільськогосподарського виробництва. 
Завдяки своєму ресурсному та науковому потенціалу, Україна може розв’язати не 
лише національну, а й світову продовольчу проблему, внаслідок не лише нарощу-
вання обсягів аграрного виробництва, а й пропонування безпечних і корисних 
продуктів харчування, що забезпечуватимуть потреби та харчові переваги людей 
для активного й здорового життя, як того вимагає саме поняття продовольчої без-
пеки. 

Для держави продовольча безпека – невід’ємна частина економічної безпеки. 
Це гарантований доступ всіх жителів країни до продовольства, здатність забезпе-
чити поточні і надзвичайні потреби у продуктах харчування за рахунок власних 
ресурсів [5, с.73]. 

Продовольчу безпеку можна визначити як такий стан економіки, при якому 
забезпечено продовольчу незалежність країни і гарантовано доступність продово-
льства для всього населення в кількості, необхідній для повноцінного, активного і 
здорового життя. Під продовольчою безпекою розуміють такі умови, коли насе-
лення безперервно отримує з місцевих джерел необхідний харчовий раціон, дос-
татньо поживний і відповідний культурним традиціям. Продовольча безпека пе-
редбачає виробництво або імпорт необхідної кількості продовольства і забезпе-
чення постійної доступності для місцевого населення продуктів харчування, не-
обхідних для підтримки здорового і повноцінного життя. Таке трактування про-
довольчої безпеки виходить далеко за рамки традиційного уявлення про голод: 
вона має на увазі системний підхід до аналізу причин голоду і недостатнього хар-
чування людей в рамках тих або інших соціальних груп, разом з оцінкою екологі-
чної і економічної вразливості цих груп [3, c.17]. 

Великий вплив на забезпечення продовольчої безпеки має сільське господар-
ство. Починаючи з 2003 року, Україна демонструє зростаючу тенденцію у випус-
ку сільськогосподарської продукції, постійно нарощуючи обсяги валового вироб-
ництва. Динаміку розвитку сільського господарства можна простежити на рис.1 
[4]. 

Оцінка стану продовольчої безпеки сьогодні має значний науковий і практи-
чний інтерес.Знання про реальний стан продовольчої проблеми дозволяють впро-
вадити конкретні заходи, спрямовані на попередження та максимальне зниження 
дії негативних факторів впливу на погіршення продовольчого забезпечення у 
державі.  
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Рис.1 Обсяг валової сільськогосподарської продукції  

2003 – 2013 рр., млн. грн. 
 
Відповідно до Постанови КМУ «Про деякі питання продовольчої безпеки» 

від 5 грудня 2007 р., основними індикаторами продовольчої безпеки є [6]: 
1. Добова    енергетична    цінність   раціону   людини. 
Добова енергетична цінність раціону людини у 2013 р. становила 2969 ккал, 

що на 18,76% перевищує пороговий показник (2500 ккал). У порівнянні із 2012 р. 
споживання калорій населенням України зросло на 0,5% [7].  

Простежити динаміку споживання калорій населенням України з 2000 по 
2013 рр. ми можемо на рисунку 2. 
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Рис.2 Середньодобове споживання населенням України основних мікро-  

та макроелементів у складі продуктів харчування за 2000 – 2013 рр., ккал 
 

2. Забезпечення раціону людини основними видами продуктів. 
Відповідно до даних Держкомстату України, протягом останнього десятиріч-

чя в Україні спостерігається незбалансований раціон харчування населення: енер-
гетична цінність раціону забезпечується в основному вуглеводами та жирами за 
рахунок хліба і хлібопродуктів, картоплі, цукру та олії. Значно нижче раціональ-
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ної норми у 2013 р. споживання м’яса та м’ясопродуктів – 74% від раціональної 
норми, молока і молочних продуктів – 61,5%, фруктів і ягід – 52%, овочів і баш-
танних – 84%, риби і рибопродуктів – 91,4%, яєць – 93% [7]. 

3. Достатність   запасів   зерна  у  державних  ресурсах. 
Важливим індикатором, що дає можливість оцінити рівень продовольчої без-

пеки, є достатність запасів зерна у державних ресурсах. Граничним (пороговим) 
критерієм для зазначеного показника вважається його 17- відсотковий рівень, що 
відповідає 60 дням споживання. 

За даними Держкомстату України, у 2013 році баланс зернових і зернобобо-
вих культур (включаючи продукти переробки зерна в перерахунку на зерно) склав 
56360 тис.тонн. обсяг внутрішнього споживання населенням хліба і хлібопродук-
тів у перерахунку на зерно у 2013 р. становив 4933,2 тис.тонн. Виходячи з цього 
індикатор достатності запасів зерна становив 11,42%, хоча граничне (порогове) 
його значення – 17% [8].  

Проте, станом на 5 грудня 2014 року, оброблено 98% полів, врожай зернових  
склав 63,7 млн. тонн. У порівнянні із 2013 роком, весь врожай склав 63,4 млн. 
тонн. Таким чином, врожай зернових в Україні у 2014 році буде більшим, мінімум  
на 0,5%. Це дає нам підстави стверджувати, що індикатор достатності запасів зер-
на за 2014 рік буде більшим ніж у 2013 році [9]. 

4. Економічна  доступність  продуктів. 
Граничним (пороговим) критерієм для зазначеного показника вважається йо-

го 60-відсотковий рівень. 
В Україні у 2007 році середньомісячні витрати домогосподарства на харчу-

вання становили 915,54 грн. при сукупних витратах на рівні 1721,98 грн. За дани-
ми Держкомстату, у 2013 році середні сукупні витрати домогосподарств станови-
ли 3499,8 грн. на місяць, що на 6% більше ніж у 2012 році [4].  

Із загальної суми витрат домогосподарств, витрати на харчування склали 
1644,9 грн., що складає 46,9% від середніх сукупних витрат домогосподарств у 
2013 році.  

Таким чином, індикатор доступності продуктів харчування  у 2013 році ста-
новив 46,9% відсотка при його 60-ти відсотковому граничному критерії.  

5. Диференціація вартості харчування за соціальними  групами. 
У 2013 році 20% домогосподарств з найбільшими доходами в середньому ви-

трачали на харчування 2271,36 грн. на місяць, а 20% домогосподарств з най-
меншими доходами – 1430,7 грн. [4]. 

6. Ємність   внутрішнього   ринку   окремих   продуктів. 
Оскільки споживання населенням продуктів харчування знаходиться нижче 

раціональних норм, то, відповідно, ємність внутрішнього ринку продуктів харчу-
вання є меншою за економічно обґрунтований рівень. Низька ємність внутріш-
нього ринку продуктів харчування є однією з причин незадовільних темпів розви-
тку аграрного сектора економіки, оскільки за ринкових умов якщо немає попиту, 
то й не буде пропозиції, тобто виробництва [10, c.53]. 

7. Продовольча   незалежність   за   окремим   продуктом. 
Граничним (пороговим) критерієм для зазначеного показника вважається йо-

го 30-відсотковий рівень, однак у 2013 р. імпорт риби та рибопродуктів, плодово-
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ягідної продукції, олії рослинної всіх видів у річному обсязі споживання населен-
ня становив відповідно 74,3; 68,0 та 59,5 відсотка [8]. 

Задоволення потреб населення у продовольстві, у межах його купівельної 
спроможності, в 2013 році, як і у попередні роки,  здійснювалося, в основному, за 
рахунок продукції вітчизняного виробництва. Найбільш імпортозалежними зали-
шаються позиції «риба та рибопродукти» – 72,4%, «плоди, ягоди та виноград» – 
48,7%, «олія рослинна всіх видів» – 39,6%. Пороговий критерій цього індикатора 
становить – 30% [7].  

Значний відсоток імпорту по групі «олія рослинна всіх видів» обумовлений 
ввезенням тропічних олій, які не виробляються в Україні (пальмова, кокосова олії 
тощо), проте їх використання широко поширене при виробництві продовольчих 
та непродовольчих товарів вітчизняними підприємствами. Потрібно зазначити, 
що внутрішній попит на соняшникову олію повністю забезпечувався за рахунок 
власного виробництва. 

Основну частину імпорту плодово-ягідної продукції складають екзотичні ви-
ди фруктів (цитрусові, банани, фініки, ананаси тощо), питома вага яких у загаль-
ному обсязі імпорту плодово-ягідної продукції у 2013 році становила 73% [8].  

Українські сільгоспвиробники не мали змоги забезпечити стрімко зростаю-
чий попит на м’ясо і м’ясопродукти, тому у 2013 році порівняно з попереднім ро-
ком відмічалося зростання імпорту м’яса і м’ясопродуктів, частка якого у внутрі-
шньому споживанні склала 18,4%. 

На нашу думку, для підвищення рівня продовольчої безпеки, необхідно роз-
вивати агропромисловий комплекс не тільки із застосуванням власних ресурсів, а 
й за допомогою міжнародних партнерів. Одним із партерів, що розвиває та може 
надалі розвивати агропромисловість України є Світовий банк.  

З огляду на експортний потенціал України у сфері агробізнесу та на спромо-
жність України відігравати глобальну роль у харчовій безпеці Світовий банк 
впроваджує низку консультаційних програм в аграрному секторі України, метою 
яких є поліпшення умов ведення бізнесу в аграрному секторі шляхом розроблення 
прозорих і узгоджених законодавчих і нормативно-правових актів, полегшення 
доступу виробників сільгосппродукції до фінансування шляхом розвитку агрост-
рахування та посилення потенціалу місцевих банків. Цього можна досягти, реалі-
зуючи програму агрофінансування, що підвищить конкурентоспроможність міс-
цевих виробників завдяки посиленню безпеки їхньої харчової продукції та впро-
вадженню практики ефективного використання ресурсів, а також зміцненню міс-
цевих ланцюгів постачання.  

На сьогодні, в Україні функціонують 6 проектів під патронатом Світового 
банку [11]: 

Проект «Інвестиційний клімат для агробізнесу в Україні» (01.01.2012 – 
01.01.2015): має за мету поліпшення умов ведення бізнесу в аграрному секторі 
шляхом розроблення прозорих і узгоджених законодавчих і нормативно-правових 
актів.  

Проект розвитку агрострахування в Україні (01.01.2007 – 06.30.2015): має за 
мету стимулювати розвиток агрострахування як інструменту управління ризика-
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ми, що полегшує доступ до фінансування завдяки використанню як застави за-
страхованого урожаю  

Проект поліпшення доступу до агрофінансування (11.01.2010 – 01.01.2015): 
допомагає полегшити сільськогосподарським виробникам в Україні доступ до фі-
нансування через фінансові установи  

Програма чистішого виробництва в Україні (01.10.2010 – липень 2017): спри-
яє впровадженню передових практик і збільшенню інвестицій у проекти у сфері 
агробізнесу, спрямовані на економію води, енергії та інших ресурсів.  

Сталий розвиток малих і середніх підприємств (далі – МСП) фермерів (ли-
пень 2013 – липень 2017): сприяє поліпшенню урожайності і методи ведення сіль-
ського господарства представниками середніх і дрібних фермерів в Україні, до-
помагаючи максимізувати його потенціал сільського господарства і збільшити 
випуск продукції, що є ключовим фактором для глобальної продовольчої безпеки.  

Проект Агро-Агрегатор в Україні (липень 2013 – липень 2016): сприятиме 
удосконаленню методів рослинництва та садівництва, що застосовуються серед-
німи та малими сільгоспвиробниками в Україні для сприяння збільшенню фер-
мерського потенціалу та врожайності як ключового фактору глобальної продово-
льчої безпеки.  

Головною метою дорадчої роботи Світового банку у сфері агробізнесу поля-
гає в наданні Україні допомоги в максимальній реалізації її потенціалу в аграрно-
му секторі. Основними напрямками допомоги є такі [11]:  

• підвищення продуктивності сільського господарства з допомогою передачі 
передових технологій і практик та посилення економії завдяки збільшенню масш-
табів діяльності у виробництві та переробці сільськогосподарської продукції;  

• розроблення та впровадження сучасних фінансових інструментів в аграр-
ному секторі та в роздрібній торгівлі харчовими продуктами;  

• зміцнення зв’язку сільськогосподарських виробників з ринками;  
• зниження рівня ризиків і уразливості;  
• полегшення входу в бізнес і виходу з бізнесу для сільськогосподарських пі-

дприємств;  
• розвиток і підвищення стабільності екологічних послуг.  
Отже, досягнення повноцінного і збалансованого рівня харчування населення 

за рахунок споживання високоякісних та безпечних продуктів харчування є запо-
рукою успіху у забезпеченні продовольчої безпеки держави. У зв’язку із зростан-
ням обсягів споживання та насиченістю ринку продуктів харчування, гострою 
проблемою залишається надходження в Україну значної кількості неякісних, фа-
льсифікованих та небезпечних для здоров’я продуктів. У зв’язку з цим зростає 
роль і значення контролю безпечності виробництва та реалізації харчових продук-
тів. Останнім часом, Світовим банком запроваджено кілька проектів в Україні 
щодо створення сучасної системи контролю за безпечністю та якістю продукції, 
ринкового нагляду, адаптованих до вимог СОТ і ЄС, адже існуюча система конт-
ролю не гарантує захист життя та здоров’я споживачів. Проте, світовий досвід 
свідчить, що ефективний захист споживача можна досягти лише шляхом контро-
лю всього виробничого циклу, а не тільки готової продукції.  

Для підвищення рівня продовольчої безпеки держави необхідно: 
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- Забезпечення державної підтримки у створенні нових та сприяння оптимі-
зації діяльності існуючих підприємств АПК, шляхом залучення сучасних техно-
логій виробництва, що забезпечували б зростання їх економічної ефективності та 
конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. 

- Оптимізація структури виробництва, яка може бути досягнута завдяки підт-
римці особистих домогосподарств населення та вдосконалення їх взаємодії з ін-
шими суб’єктами ринку АПК. 

- Запровадження спрощеного режиму доступу індивідуальних сільськогоспо-
дарських виробників до переробних підприємств. 

- Створення пільгових умов для закупівлі сільськогосподарської техніки під-
приємствами та господарствами населення. 

- Удосконалення нормативів стандартизації та сертифікації сільськогосподар-
ської продукції та продуктів харчування згідно європейських стандартів з метою 
активізації виходу вітчизняних виробників на зовнішні ринки збуту. 

Таким чином, слід констатувати, що необхідного рівня продовольчої безпеки 
ще не досягнуто. Має місце незбалансованість харчування населення країни. 
Структура споживання продуктів харчування істотно відрізняється від науково-
обґрунтованої. Як і в попередні роки залишається загрозою  для продовольчої 
безпеки недостатній соціально-економічний рівень життя населення – низькі до-
ходи населення та зростання цін на продукти харчування. Тому важливим напря-
мом державної економічної та соціальної політики є підвищення життєвого рівня 
населення, фінансова підтримка малозабезпечених громадян, зважена цінова полі-
тика щодо харчових продуктів. Особлива увага повинна приділятися якості та 
безпечності продуктів харчування. 
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ВИМІРИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ  

Фінансовий і реальний сектори економіки знаходяться під впливом глобаль-
ної мобільності, переміщення капіталу та пошуку нових ефективних форм конку-
рентоздатності. Принцип міжнародного розподілу праці проявляє себе у зміні 
дислокацій не тільки господарюючих суб’єктів, але й виокремлення технологіч-
них процесів у зону відповідальності окремих підприємців безвідносно країни-
походження кінцевої продукції. Тенденції пруденційного нагляду і посилення ро-
лі транснаціонального капіталу мають в окремих випадках вплив, сильніший від 
національного. Ці процеси потребують обмірковування, виміру результатів та 
адекватного реагування. 

Велика частина літератури з впливу транснаціоналізації та діяльності ТНК 
донедавна стосувалися феномену успіху виробництва, що належить іноземному 
власнику, тобто виробництва, фінансованого прямими іноземними інвестиціями. 
Питання менеджменту ТНК цікавили іноземних авторів Ансоффа І., Друкера П., 
Стігліца Д., Чандлера А., українських Кузнєцова Е.А,  та інших. Виявлення окре-
мих показників ТНК, як агенту інвестування і об’єкту міжнародних досліджень, в 
економічному співтоваристві прийшло лише сформувалося у посткризовий пері-
од. На сучасному етапі транснаціональний капітал став керованим організмом, 
вплив якого на країни може бути сильнішим за державне регулювання. Метою 
цього впливу є розширення споживання продукту ТНК, залучення споживачів у 
коло суспільства купівлі – продажу, постійне оновлення товарів та штучне ство-
рення попиту з метою прискорення грошового обігу, відтворення капіталу, фінан-
сового виробництва із використанням похідних інструментів інвестування боргів, 
диспропорція який є вираженою у непідкріпленості їх товарними масами. Вплив є 
багатогранним процесом, аналіз якого може проводитися як з позиції захисту від 
нього так із з позицій нарощування власної конкурентоспроможності, виявлення 
джерел розвитку національних економік в епоху транснаціоналізації. Обґрунтова-
ні заклики до модернізації національної економіки та формування нової якості 
економічного зростання  лунають у роботах видатних вчених країн, що розвива-
ються, а саме Білоруса О., Вдовічена О., Зверякова М., Губанова С. 

Проте розробка комплексного підходу до оцінки впливу транснаціоналізації 
на економіку не наявна в роботах цих авторів, що і стане метою цього досліджен-
ня. Для досягнення цієї мети виконано низку завдань: 

- проаналізовано та систематизовано джерела економіко-статистичної інфор-
мації з економічних показників розвитку країни в контексті транснаціоналізації; 

- виокремлено та обґрунтовано ефективний показник аналізу результатів тра-
нснаціоналізації; 
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- зафіксовано протиріччя в регулюванні національних економік та глобаль-
них ланцюгів вартості міжнародних організацій; 

- висвітлено методологію аналізу результатів участі країни у глобальних лан-
цюгах вартості; 

- сформовані методологічні засади дослідження розвитку країни в контексті 
транснаціоналізації. 

Різноманітні автори розглядають транснаціоналізацію як процес, зумовлений 
діяльністю транснаціональних корпорацій [1]. Діяльність транснаціональних кор-
порацій (ТНК) тісно пов’язана з інтересами держав їх походження. На жаль, цілі 
країн походження провідних транснаціональних компаній можуть мати виражене 
національно-егоїстичне забарвлення, а саме: отримання надприбутків шляхом 
хижацького використання, а в деяких випадках повного вимивання ресурсів 
приймаючої країни, перетворення приймаючої країни на колонію. Одним з основ-
них показників діяльності ТНК є індекс транс націоналізації (Transnationality 
Index, TNI), який вказує на частку іноземних операцій компанії відносно загаль-
них операцій за формулою 1: 

 

і і і

з з з

A П Ш
TNI З

A П Ш

 
    
 

,                                                    (1) 

 
де  Аі – іноземні активи – іноземні основні та оборотні засоби; 

Аз – загальні активи – загальні основні та оборотні засоби; 
Пі – іноземні продажі – чиста сума продажів товарів та послуг (валова вируч-
ка від продажів за відрахуванням податку на додану вартість та аналогічних 
податків та зборів), вироблених іноземними філіалами. В деяких випадках 
цей показник може враховувати експорт материнської компанії, коли відсут-
ні більш специфічні дані; 
Пз – загальні продажі – чиста сума продажів товарів та послуг (валова вируч-
ка від продажів за відрахуванням податку на додану вартість та аналогічних 
податків та зборів); 
Ші – іноземний штат – загальна кількість співробітників (повністю та частко-
во зайнятих) в іноземних філіалах; 
Шз – загальний штат – загальна кількість співробітників (повністю та частко-
во зайнятих). 
Таким чином, внаслідок процесу виробництва та продажів ТНК податок на 

додану вартість у разі наявності міжурядових угод про запобігання подвійного 
оподаткування, не є джерелом доходів бюджету, а сама додана вартість є власніс-
тю акціонерів ТНК. 

Дослідимо різноманітні підходи до трактування індустріалізації. Найпоши-
реніше розуміння індустріалізації як процесу зводиться до розвитку обробної 
промисловості [2]. Індустріалізація ототожнюється з промисловою революцією, і 
під цими явищами мається на увазі «зростання частки населення, зайнятого в 
промисловому виробництві» [3]. «Індустріалізація – це фаза економічного розвит-
ку, коли відбувається відносне і абсолютне переміщення капіталу і трудових ре-
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сурсів із сільського господарства в промисловість, особливо обробну» [4]. «Індус-
тріалізація – це соціальний процес, в ході якого виробничі зусилля спрямовані на 
оптимізацію випуску за допомогою використання все більш ефективного облад-
нання з механічним двигуном та спеціалізованої робочою силою. Організаційне 
співвідношення цих процесів проявляється у зростанні частки населення, зайнято-
го в промисловому виробництві, проте за рахунок такої зайнятості відбувається 
збагачення резидентської країни ТНК, чи саме власника ТНК (акціонера). Таке 
збагачення відбувається завдяки створенню в процесі виробництва доданої варто-
сті. Саме вона стає джерелом підвищення доходів та створення прибутку чи над-
прибутку. Зростати цей надприбуток може у разі монополізації ринку чи наявнос-
ті інноваційних властивостей створеного продукту. На думку Голиченко О.Г., мо-
дель відкритої інновації є більш перспективною для країн, що розвиваються, вона 
дає можливість не потрапити у так звану імітаційну пастку закритої архітектури, 
що була перспективною на перших етапах інноваційного розвитку країн світу у 
1960-1990рр. Закрита архітектура продукту означає, що він представляє собою 
ноу-хау фірми – систему, багато чисельні компоненти та зв’язку якої не стандар-
тизовано на між фірмовому  рівні. Закритість архітектури продукту вимагає конт-
ролю стадій реалізації інтегрованої технології. Щоб здійснювати контроль, учас-
ники ланцюга доданої вартості повинні бути пов’язані досить жорсткими відно-
синами в рамках однієї вертикально інтегрованої корпорації [5, с.13]. Мультина-
ціональні компанії прагнуть сьогодні поєднати внутрішні мережі своїх підрозді-
лів, що беруть участь у процесах генерації, зберігання, використання, абсорбції 
знань, з зовнішніми мережами, що включають фірми, університети та інститути, 
пов’язані з внутрішніми підрозділами компанії. Це допомагає їм посилити свій 
внутрішній потенціал генерації, абсорбції та використання знань. Тому на зміну 
закритій і лінійній моделі інновацій приходить нелінійна інноваційна модель, в 
основі якої відкрита мережа. Для країн, що розвиваються участь у створення до-
даної вартості можлива шляхом виконання аутсорсінгових операцій на замовлен-
ня, побудова міжнародних технологічних ланцюгів. Вбудовуванню в такі ланцю-
ги, створені ТНК підлягає загрозі поглинання. Тому саме індустріалізація, як мо-
жливість залучення робочої сили до виробництва з використанням національних 
основних засобів може запобігти перетворенню країни на колонію. Центральним 
макроекономічним показником в рамках концепції розширеного економічного 
виробництва є валовий внутрішній продукт (формула 2).    

 
ВВП = ∑ВДВ+ПДВ + ЧПІ ,                                                    (2) 

 
де  ∑ВДВ – сума валової доданої, вартості в цінах виробника; 

ПДВ – податок на додану вартість; 
ЧПІ – чисті податки на імпорт (сума податків на імпорт за вирахуванням 
субсидій на імпорт). 
Деякі автори розглядають вплив іноземного капіталу в макроекономічній пе-

рспективі, наприклад, японський дослідник К. Кодзіма (1973,1978-1982), який бе-
ре за базис неокласичну модель міжнародної торгівлі, розширюючи її, адаптуючи 
і пояснюючи за допомогою неї ступінь залученості країни у світові ланцюжка іно-
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земного виробництва. Не дивно, що вони концентрують свою увагу на розташу-
ванні виробничих активів і питаннях специфіки торгівлі і виробництва компаній 
різних національностей. Пізніше ці стратегічні торгові економісти визнали потре-
бу включити фактор недосконалості ринків в пояснення будь-якої міжнародної 
угоди.  

Інші дослідники більш фокусуються на поведінці окремого підприємства, ро-
звиваючи теорію фірми (яка прагне відповісти на абсолютно інші питання, ніж 
теорія міжнародної торгівлі і виробництва), намагаються пояснити природу існу-
вання і зростання ПІІ і ТНК. Це економічна школа, яку розвивали П. Баклі і M. 
Кассон (1976, 1985, 1987), Дж.Хенарт (1982, 1986), A. Ругман (1986), Д. Тіс (1981, 
1985), розглядає ТНК як структури, інтерналізується міжнародні ринки товарів і 
послуг, спираючись на методологію і підхід засновника теорії фірми, нової інсти-
туціональної теорії та теорії транзакційних витрат Рональда Коуза (1937,1960), і 
теоретиків організації та управління фірми, таких як A. Алчіан, Х. Демшетз 
(1972), Герберт Саймон (1947, 1955) і O. Вільямсон (1975, 1985, 1986). 

Третя група економістів намагалася відповісти на питання, чому фірми з од-
нієї країни здатні більш ефективно проникати на іноземні ринки, ніж місцеві ком-
панії, і чому компанії прагнуть керувати і організовувати виробництво за межами 
своїх національних кордонів. Стівен Хаймер (1960,1968,1976) був батьком-
засновником цього напрямку, пояснюючи феномен організації закордонного ви-
робництва шляхом прямого іноземного інвестування, яке не змогло б бути успіш-
ним без володіння монополістичними перевагами над їх місцевими конкурентами. 
У його аргументах видна не як така теорія фірми, а теорія індустріальної органі-
зації та структури ринку та галузей, яка кількома роками раніше була показана на 
прикладі промисловості США Дж. Байн (1956), а ще раніше – теорією монополіс-
тичної конкуренції Е. Чемберлена та Й. Шумпетера [6]. 

На думку Білоруса О., ТНК – головні фігури глобальної економіки, розвиток 
якої породив нову галузь наукового знання – глобалістику, яка вивчає загрози на-
ціональним інтересам з боку нової геоекономічної системи. Таким чином, баланс 
індустріалізації та транснаціоналізації визначає кінцевого отримувача доданої ва-
ртості, яка є основним джерелом створення валового внутрішнього продукті краї-
ни. 

Розглянемо існуючі методологічні підходи до визначення та виміру трансна-
ціоналізації за допомогою показника доданої вартості. Традиційно, визначення 
економічної доданої вартості торгівлі у валовому внутрішньому продукті країни є 
офіційним статистичним показником експорту країн. В аналогічному сенсі, двос-
торонні торговельні баланси вважаються показаннями балансу економічних інте-
ресів між двома торговими партнерами. Валова додана вартість (ВДВ) розрахову-
ється як різниця між випуском товарів і послуг та проміжним споживанням. Є й 
інші схеми розрахунку ВДС: як сума споживання і накопичення (в цілому по еко-
номіці), шляхом додавання амортизації, оплати праці та прибутку (розподільчий 
метод). сума галузевих ВДВ являє собою валовий внутрішній продукт (ВВП). Її 
похідний показник – чиста додана вартість (ЧДВ) розраховується шляхом підсу-
мовування фонду заробітної плати і прибутку або зменшенням ВДС на амортиза-
цію, податки та інші платежі. Це національний дохід, рівню і динаміці якого та-
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кож надається велике значення. ЧДВ – новостворена вартість у формі доходів 
працівників і власників. ВДВ це ефективний галузевий та макроекономічний по-
казник ефективності.  

Дискусії з глобалізації, отримання товарів для переробки, географічна фраг-
ментація виробничого процесу і торгівлі призвели до оскарження та оновлення 
методології доданої вартості в контексті виникнення в ланцюгах доданої вартості, 
розташованих транснаціонально. Дискусії з цього приводу відбуваються в рамках 
конференцій Статистичної Комісії Організації Об’єднаних Націй [7], пропонуєть-
ся для обов’язкового застосування низка додаткових показників: 

1) Індекс Херфіндаля-Хіршмана є мірою ступеня концентрації ринку. Значен-
ня індексу в діапазоні від 0 до 1 (максимальна концентрація). Одиниця вказує на 
дуже концентрований ринок. Навпаки, значення ближче до нуля демонструватиме 
однорідний ринок експортерів або імпортерів. 

2) Індекс структурної зміни. Цей індекс в діапазоні від 0 до 1 розкриває 
структурні зміни в торгівлі для конкретного продукту, відносно до року  порів-
няння (1995 = 0). Значення індексу, що близько до 1 вказує на значні зміни в 
складі експортерів (імпортерів). Навпаки, значення, близькі до 0, продемонстру-
ють більш високу ступінь “традиційності” на ринках за період, що аналізується. 

Табличні річні дані  Конференції ООН UNCTAD з торгівлі та розвитку пока-
зують з 1948 р. значення загального обсягу експорту та імпорту товарів по окре-
мій країні, географічному регіоні, економічному угрупуванню і торговій групі, в 
мільйонах доларів і у відсотках від загального світового обсягу [8]. 

База даних “Торгівля в Доданій вартості”  (The Trade in Value Added (TiVA)) 
є спільною ініціативою Організації  Економічного Співробітництва та Розвитку 
(ОЕСР) та Світової Організації Торгівлі (СОТ). Вон а є похідною від таблиць вво-
ду-виводу ОЕСР, пов’язаних між собою за допомогою двосторонньої бази даних з 
торгівлі промисловими товарами таїхньому  кінцевому використанню та оцінює 
двосторонні торговельні потоки в сфері послуг (STAN Bilateral Trade Database by 
Industry and End-use category) [9]. У базі ТiVa інформація спрямована на краще ві-
дстеження глобальних виробничих мереж і ланцюгів постачань. Індикатори лан-
цюгів глобальної вартості ОЕСР представлені по 59 країн (34 країни ОЕСР та 23 
країни, які не входять до ОЕСР) для 18 галузей в роки 1995, 2000, 2005, 2008 і 
2009. Зазначені показники розраховуються на основі п’яти глобальних матриць 
вводу-виводу базі даних ТiVa [10]. 

Торгівля в доданій вартості – це методологічний підхід до оцінки джерела 
вартості (по країнах і промисловості), яка додається у виробництві товарів і пос-
луг на експорт (і імпорт). Він визнає, що зростання глобальних виробничо-
збутових ланцюгів означає, що експорт країни, все більше залежить від значних 
проміжних імпорту (а саме, доданої вартості по галузях). Наприклад, автомобіль 
експортується країною А, при цьому його експорт може зажадати значних частин 
– двигунів, сидінь і т.д., вироблених в інших країнах. У свою чергу ці країни бу-
дуть використовувати проміжні ресурси, імпортовані з інших країн, таких як 
сталь, гума тощо для отримання деталей, що експортуються А. Згідно з цим мето-
дологічним підходом простежується додане кожною галуззю і країною в вироб-
ничому ланцюгу значення і розподіляє додану вартість по цих галузях походжен-
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ня і країнах. Одночасно з побоюванням, що імпорт загрожує вітчизняним робо-
чим місцям, слід враховувати можливий позитивний вплив від створення робочих 
місць в рамках глобальних ланцюгів створення вартості. Торговельні потоки в до-
даній вартості вказують, де створюються робочі місця, дають можливість виділи-
ти переваги чи недоліки торгівлі для всіх країн, що беруть участь в ланцюгах 
створення вартості. Розуміння взаємозв’язку в рамках глобальних ланцюгів дода-
ної вартості є ключем до пояснення конкурентоспроможності країн і зростання 
продуктивності, які можна зробити. Економічна криза 2008-2009 рр. характеризу-
валася синхронізованим колапсом торгівлі в економіці всіх країн внаслідок падін-
ня попиту. Краще розуміння торговельних потоків по доданій вартості надавати-
ме інструменти для політики, щоб визначити напрямки макро-економічних потря-
сінь і прийняти правильні заходи політики. 

Структурні диспропорції на національному рівні можуть бути каталізовані 
глобальними дисбалансами та  всесвітнім розподіленням ролі країни та її еконо-
міки в глобальному ланцюгу вартості. В першу чергу загрозою стає диспропорція 
та перевага сировинної орієнтації країни. Що мінімізує додану вартість. В другу 
чергу проявляється ефект “голландської хвороби”, коли зростання однієї галузі 
призводить до занепаду в інших секторах економіки [11, с.199]. Результати бага-
тосторонніх торговельних потоків можуть виявитися спотвореною картиною того, 
хто в кінцевому рахунку виграє від торгівлі і перебільшувати значення країн-
виробників в кінці ланцюжка доданої вартості. Вимірювання в доданій вартості 
повинно відображати, комі приносить кінцеву вигоду виробничий ланцюг, як в  в 
грошовому вираженні, так і в створенні умов праці, балансуванні економічного 
розвитку. Адекватні виміри транснаціоналізації необхідні для використання сти-
мулів залучення країни у міжнародні ланцюги вартості, ефективне використання 
ресурсів, належний протекціонізм та інтеграцію в світовий простір із захистом 
національної економічної системи.  Наприклад, якщо C експортує товарів на суму 
90 у.о. в іншу країну А, яка в свою чергу використовує їх для отримання 100 у.о. 
експорту в країну Б, яка потім використовує їх для виробництва готових товарів 
на суму 110 у.о. для експорту в країну C, то можливі митно-тарифні обмеження С, 
ініційовані країною C у відповідь на дефіцит з країною Б, значною мірою вплине 
на виробничий сектор країни C, який виготовляє  напівфабрикати для країни А.  

3) Індикатори TiVA indicators включають:  
- розкладання валового експорту за галузями по внутрішньому і зовнішньо-

му походженню;  
- зміст послуг валового експорту по експортуючій промисловості (в розбив-

ці по внутрішньому і зовнішньому походженню);  
- двосторонні торговельні баланси, засновані на потоках доданої вартості, 

яка втілюється в товари внутрішнього кінцевого попиту;  
- проміжний імпорт, втілений в експорті.  
4) Розвиток показників TiVA (Bilateral Trade in goods by Industry and End-

use (BTDIxE), International Trade in Services (TIS), STAN) пов’язаний з роботами в 
рамках наукових проектів сьомої рамкової програми FP7 WIOD (World Input-
Output Database) проекту Європейської комісії та дослідниками Міжнародної тор-
гівельної комісії США і Інституту економік, що розвиваються при Організації 
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сприяння зовнішньої торгівлі Японії IDE-JETRO [13]. 
У дослідженні ОЕСР “Взаємопов’язані економіки. Отримання переваг від 

глобальних ланцюгів доданої вартості” [14] зазначено, що та діяльність, яку веде 
підприємство або країна, має більше значення для економічного зростання і за-
йнятості, ніж кінцевий продукт. Глобальні ланцюги доданої вартості (ГЛВ) дозво-
ляють підприємствам і економікам реалізовувати ту частину процесу, яку вони 
вміють робити краще за всіх, використовуючи проміжні товари та послуги з ін-
ших місць без потреби розвивати цілу індустрію. Аутсорсинг і офшорінг зміцню-
ють конкурентоспроможність, надаючи доступ до дешевших, більш диференційо-
ваним вихідним ресурсам кращої якості. Зростаючий взаємозв’язок між економі-
ками відкриває великі можливості, але також кидає і нові політичні виклики.  

Конкурентоспроможність в ГЛВ вимагає зміцнення факторів виробництва в 
країні. Під ними маються на увазі інвестиції в людський капітал та навички, а та-
кож високоякісна інфраструктура та сприяння створенню міцних зв’язків між 
промисловістю та університетськими колами, а також зв’язків з іншими неявними 
знаннями. Якість інститутів і управління також важливі для прийняття підприємс-
твами рішень про інвестиції. Малі та середні підприємства відіграють важливу 
роль в нішевих напрямках ГЛВ і сприяють зростанню експорту більш великих пі-
дприємств. Промислове виробництво залишається ключовою діяльністю в ГЛВ, 
незважаючи на те, що послуги зараз дуже активно задіяні в створенні цієї вартос-
ті. Застарілі політичні заходи підтримки ігнорують взаємопов’язану природу ви-
робництва в ГЛВ і потребу в міжнародній конкуренції і відкритості. Вони підви-
щують ризик протекціонізму в той час, як успіх на міжнародних ринках залежить 
такою ж мірою від здатності імпортувати високоякісні вихідні ресурси, як і від 
здатності експортувати.  

У більшості економік близько третини проміжного імпорту призводить до 
експорту. В ГЛВ тарифні та інші імпортні бар’єри є, на ділі, податком на експорт. 
Обмеження, які накладаються на експорт, можуть також позначитися на ефектив-
ності функціонування ГЛВ і підвищити витрати. Негативні наслідки торгового 
протекціонізму поглиблюються, коли складові і комплектуючі перетинають кор-
дони багато разів. Заходи, що сприяють торговим операціям, такі як швидкі та 
ефективні портові та митні процедури, дозволяють ланцюгам доданої вартості 
функціонувати безперешкодно. Конвергенція стандартів і сертифікаційних вимог 
та угоди про взаємне визнання можуть полегшити тягар, що лежить на підприємс-
твах-експортерах. Лібералізація тарифів може відкрити нові торговельні можли-
вості, але при цьому ГЛВ вимагають також ефективних послуг і можливості пе-
реміщати людей, капітал і технології через кордони. У багатьох країнах ОЕСР бі-
льше половини процесу створення вартості в ГЛВ припадає на послуги, а в Китаї 
ця частка становить більше 30%.  

Враховуючи важливу роль багатонаціональних компаній, зниження бар’єрів 
на шляху інвестицій є ефективним шляхом інтеграції країни в ГЛВ. Заважаючи 
ефективному функціонуванню ГЛВ, перешкоди на шляху транскордонних інвес-
тицій можуть несприятливо вплинути на добробут як у вихідних так і в приймаю-
чих країнах. Режим, побудований на тисячах двосторонніх і регіональних інвес-
тиційних угод, не відображає адекватним чином взаємопов’язану природу еконо-
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мік в ГЛВ. Просуванню і заохоченню інвестицій має приділятися більш пильна 
увага в рамках ГЛВ, ніж промисловості. Політика має визнати, що успіх залежить 
як від інвестицій, спрямованих всередину, так і від інвестицій, спрямованих назо-
вні. Крупні багатонаціональні підприємства, включаючи і деякі державні підпри-
ємства, є великими учасниками в ГЛВ, що викликає політичну стурбованість, на-
приклад, у зв’язку з впливом на конкуренцію і ринки нижче за течією.  

ГЛВ можуть підтримати поширення ідей відповідального ділової поведінки. 
Вкрай важливо, щоб бізнес керувався міркуваннями дотримання прав людини та 
людської гідності, як наказують Керівні принципи ОЕСР для багатонаціональних 
підприємств і загальновизнані стандарти СОТ та ООН.  

Завдяки доступу до мереж, глобальних ринків, капіталу, знань і технологій, 
інтеграція в ГЛВ може стати першим кроком на шляху до економічного розвитку. 
Оскільки ГЛВ включають в себе скріплену договорами діяльність як між багато-
національними корпораціями та незалежними постачальниками, так і всередині 
них, то здатність забезпечувати виконання договірних зобов’язань відіграє дуже 
важливу роль. Як правило, країни з міцними юридичними системами експортують 
більше і в складніших галузях промисловості. Завдання, які вимагають більш 
складних контрактів, легше здійснювати в країнах з добре функціонуючими ін-
ститутами договірних відносин. Багато країн з низьким рівнем доходів як і раніше 
виключені з ГЦС через своє географічне положення, мізерні природни ресурси, 
недостатню інфраструктуру або діловий клімат.  

Міжнародна конкуренція в глобальних ланцюгах доданої вартості спричи-
нить витрати на коригування, так як одні напрямки діяльності ростуть, а інші ско-
рочуються і так як діяльність перерозподіляється між країнами. Політика має по-
легшувати процес коригування за допомогою політичних заходів в області ринку 
праці та соціальної політики, а також за допомогою інвестицій в освіту і навички. 
Структурні політичні заходи також допомагають зміцнити гнучкість, а отже, і 
стійкість економік до майбутніх потрясінь. Зростаюча взаємопов’язаність еконо-
мік – ключ до стійкості. Вона може також привести до поширення по всій системі 
будь-яких подій, що сталися в одній частині в ГЛВ. Беручи до уваги вагомий 
вплив ГЛВ на добробут, уряд, підприємства та інші учасники повинні пам’ятати 
про ту роль і відповідальності, яка лежить на них, по відношенню до управління.  

Ключові рекомендації дослідження ОЕСР:  
- зміцнювати багатостороннє співробітництво та координацію для підтрим-

ки відкритого і передбачуваного інвестиційного клімату, підтримуючого інвести-
ції в ГЛВ, і допомагати в синхронізації національної політики з глобальною при-
родою економічної діяльності; 

- зберігати відкритими ринки і не піддаватися протекціоністському тиску. 
Просувати лібералізацію торгівлі, в ідеалі, багатостороннім чином, для отримання 
максимальних зв’язків між різними етапами процесу.  

- вживати заходів сприяння торгівлі, в тому числі і за допомогою Угоди 
СОТ; 

- підтримувати малі та середні підприємства політичними заходами, що 
сприяють розвитку зв’язків з міжнародними підприємствами, стимулюючими їх 
потенціал пропозиції і здатність до інновацій, і полегшують затвердження станда-
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ртів на продукцію; 
- інвестувати в навички та передові технології виробництва, в тому числі, в 

транснаціональній індустрії, за допомогою політичних заходів, що зміцнюють ме-
режі та співробітництво, щоб допомогти більш тісному зв’язку між виробництвом 
і створенням вартості; 

- підтримувати інвестиції в інтелектуальні активи, такі як НДДКР та проек-
тування, та сприяти розвитку важливих економічних компетенцій, зокрема, нави-
чок та управління; 

- реформувати правила і лібералізуватися торгівлю та інвестиції в послуги, 
чттоби зміцнювати конкуренцію і підвищувати продуктивність і якість послуг; 

-знижувати бар’єри на шляху інвестицій, щоб допомогти країнам, що розви-
ваються інтегруватися в ГЛВ; 

- надавати підтримку швидко зростаючим економікам для поліпшення їх 
умов ведення бізнесу та нарощування їх потенціалу для участі в міжнародній тор-
гівлі; 

- підтримувати створення потенціалу за допомогою ініціатив “сприяння то-
ргівлі” щоб допомогти найбіднішим економікам, що розвиваються; 

- незважаючи на те, що підприємства першими несуть відповідальність за 
реагування на потенційні ризики, необхідно заохочувати підхід, що включає декі-
лькох учасників, за участю уряду, для підтримки обміну інформацією та нарощу-
вання потенціалу; 

- проявити ініціативу подальшої роботи по вимірюванню ролі інвестицій в 
ГЛВ та впливу ГЛВ на зайнятість, навички і доходи. 

ОЕСР для оцінки глобальних ланцюгів вартості пропонує такі індикатори: 
індекс кількості стадій виробництва, індекс відстані до кінцевого попиту та індекс 
участі [15].  

4) Індекс кількості стадій виробництва (Index of number of production stage), 
введений у 2012 р. Фаллі, представлений в якості індексу для вимірювання кіль-
кості виробничих етапів, необхідних для реалізації продукту або надання послуги 
в заданій кінцевій промисловості. Іншими словами, це вимірює довжину ГЛВ в 
кожній галузі. Індекс приймає значення 1, якщо існує один етап та його значення 
зростає, коли проміжні входи від однієї і тієї ж галузі або інших галузей промис-
ловості використовуються у виробництві кінцевого товару або послуги. Цей пока-
зник може бути декомопонований, щоб відобразити внутрішні виробничі етапи та 
іноземних стадії виробництва.  

5) Індекс відстані до кінцевого попиту (Index of distance to final demand) – це 
індикатор, який пропонується в торговій літератури Фаллі (2012) та Антра ін. 
(2012). Він виражається у вигляді індексу, що забезпечує індикацію, коли країни 
знаходяться в ланцюжку створення вартості. Для даної галузі в країні, індекс ви-
мірює, скільки етапів виробництва залишилося до того, як товари або послуги, 
вироблені в галузі, доходять до кінцевих споживачів. Високі значення індексу 
пов’язані з підприємствами, які більш активно брали участь у підготовчій діяль-
ності, в той час як більш низькі значення відносяться до галузей, що спеціалізу-
ються на переробці, і тому, ближче до кінцевого споживання.  

6) Індекс участі (Participation index) – це індикатор, який було запропоно-
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вано Купманом (2010), він виражається як частка іноземних входів і вітчизняних 
факторів виробництва, використовуваних в експорті третіх країн у валовому екс-
порті країни (див. табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Індекс участі країн, 2000, 2005, 2008, 2009рр. (вибірково)* 
 Рік 

№ 
Країна 

2000 2005 2008 2009 
1. European Union 29,829395 32,78009 33,157616 30,242325 
2. South Africa 48,138996 32,65361 36,852516 33,82283 
3. Rest of the World 40,299587 45,760437 49,740437 45,720779 
4. Japan 36,001633 43,39122 50,051521 47,747864 
5. Germany 48,790916 50,682598 51,937016 49,477448 
6. Sweden 54,786438 56,717022 58,502335 55,685974 
7. Hong Kong, China 50,496666 56,167961 58,136707 55,792969 

*   дані на 21.10.2014р., статистика OЕСР, Індикатори Глобальних Ланцюгів Вартості, 
травень 2013р.  
 
7) У Всесвітньому торгівельному звіті Світової Організації Торгівлі (розділ 

С) висвітлено зростання ланцюгів доданої вартості, зокрема компоненти по краї-
нах, питома вага в імпорті, питома вага у вхідних та вихідних потоках, візуаліза-
ція компонентів доданої вартості у валовому експорті. Наявна методологія виміру 
участі у глобальних ланцюгах вартості, мапи та вибір глобальної торгівлі у мере-
жах доданої вартості, відмінності у джерелах доданої вартості у валовому експор-
ті по експортеру та країні-джерелу [15].  

В статті проаналізовано літературу з впливу транс націоналізації, обґрунто-
вано показник доданої вартості, як ефективний вимір процесів транснаціоналізації 
економіки. Поряд із традиційним підходом до визначення доданої вартості, дослі-
джено матеріали конференцій Статистичної Комісії Організації Об’єднаних На-
цій, використання індексів Херфіндаля-Хіршмана та  структурної зміни. Розгля-
нуто методологію Конференції ООН UNCTAD з торгівлі та розвитку, база даних 
“Торгівля в Доданій вартості”  (TiVA), Індикатори глобальних ланцюгів вартості 
ОЕСР, методологію СОТ. Робиться припущення, що структурні диспропорції та 
глобальні дисбаланси від участі у глобальних ланцюгах вартості можуть проявля-
тися у вигляді “голландської хвороби”. 

Перспективи подальших досліджень полягають у виявленні відмінностей в 
методологіях доданої вартості, усвідомленні нових підходів до їхнього розвитку. 

Література 

1. Кузнецов Є.А., Волошина В.В. Транснаціональні корпорації: економіка і менеджмент. 
– Харьков: Бурун Книга, 2008. – 320с. 

2. Etude du developpement industriel // New York: Nations Unies (Nations Unies pour le 
Développement Industriel),  1969. – 69pp.   

3. The Social Science Encyclopedia / ed. by A. Kuper, J. Kuper. – London: Routlege,1985. – P. 
386. – 1184pp. 

67



Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 1. Випуск 2/2 

 

4. Encyclopedia of the Social History / ed. by P.N. Stearns. – New York; London: Routlege, 
1994. – P. 347. – 896pp. 

5. Голиченко О.Г. Современная технологическая революция и новые возможности иннова-
ционного развития «догоняющих» стран // Инновации. − 2010. –№3 (137). − с.12 – 22. 

6. Гебеков М.П. Транснационализация мировой экономики // Вестник МГИМО, №4, 
2011. – с.21 – 30. 

7. United Nations Statistical Commission. What is the value-added of official statistics in the 
measurement of trade 29 February 2012. – Електронний ресурс.– Режим доступу: 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/statcom_2012/seminars/Trade_value_added/ 
default.html 

8. UNCTAD Handbook of Statistics. – Електронний ресурс.– Режим доступу: 
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dimView.aspx 

9. STAN Bilateral Trade Database by Industry and End-use category. – Електронний ресурс.– 
Режим доступу: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BTDIXE  

10. OECD Global Value Chains indicators. – Електронний ресурс.– Режим досту-
пу:http://www.oecd.org/sti/ind/input-outputtables.htm 

11. Зверяков М.И. Теоретические проблемы формирования национальной экономической 
системы: монография / М.И. Зверяков. – Одесса: Астропринт, 2012. – 352с. 

12. World Input-Output Database. – Електронний ресурс.– Режим доступу: 
http://www.wiod.org/new_site/home.htm   

13. Інститут економік, що розвиваються при Організації сприяння зовнішньої торгівлі 
Японії IDE-JETRO. – Електронний ресурс.– Режим доступу: 
http://www.ide.go.jp/English/index.html 

14. Interconnected Economies Benefiting from Global Value Chains, 28 May 2013. – Електрон-
ний ресурс.– Режим доступу:  http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management/oecd/science-and-technology/interconnected-economies_9789264189560-
en#page1  

15. OECD Global Value Chains Indicators.  – Електронний ресурс.– Режим доступу:  
http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=53257 

16. World Trade Report. Part C. The rise of global value chains. World trade Organization. – 
Електронний ресурс.– Режим доступу: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr14-
3_e.pdf 

Анотація  

Нєнно І.М. Виміри транснаціоналізації. – Стаття.  
У статті розглядаються підходи до оцінки впливу транснаціоналізації. Дове-

дено, що додана вартість, як показник участі в процесі створення продукту чи по-
слуги в експортно-імпортної діяльності розглядається міжнародними торгівельно-
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Ненно И.М. Измерение транснационализации. – Статья. 
В статье рассматриваются подходы к оценке влияния транснационализации. 

Доказано, что добавленная стоимость, как показатель участия в процессе создания 
продукта или услуги в экспортно-импортной деятельности рассматривается меж-
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дународными торговыми и экономическими организациями с различных методо-
логических позиций с целью трансформации ее измерения.   

Ключевые слова: транснационализация, индустриализация, добавленная 
стоимость, глобальные цепочки стоимости.    

Annotation 

Nyenno I.M. Transnationalisation measurement. – Article. 
The article discusses approaches to assess the impact of transnationalization. It is 

proved that the economic value added as an indicator of participation in the process of 
creating a product or service in the export-import activities is being considered by the 
international trade and economic organizations from different methodological positions 
with the aim of transforming its measurement. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ 
ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

За короткий строк приватні інвестори змогли зайняти значну долю на фондо-
вому ринку, отримав можливість реалізації обраної стратегії формування портфе-
лю цінних паперів. Для фізичних осіб існують наступні напрямки інвестування: 
самостійне інвестування – трейдинг; передача коштів в довірче управління ком-
панії з управління активами; колективне інвестування – придбання інвестиційних 
сертифікатів інститутів спільного інвестування. Самостійне прийняття інвести-
ційних рішень передбачає знання та досвід в сфері фундаментального та техніч-
ного аналізу фондового ринку, основ поведінкової економіки. Приватному інвес-
тору для отримання доходів необхідно передбачити напрямок руху ціни на обрані 
ціні папери, які складають портфель його особистих інвестицій. Закономірності 
прийняття інвестиційних рішень фізичними особами на фондових ринках потре-
бують ґрунтовного дослідження. 

Прийняття інвестиційних рішень, як складової інвестиційної діяльності розг-
лянуто відомими вітчизняними науковцями, такими як: І.А. Бланк, А.А. Пересада, 
Д.М. Черваньов, та закордонними В. Бернс, Г.Марковиц, В. Шапр та інші. При 
цьому аналіз останніх досліджень та публікацій підтверджує вплив ірраціональної 
поведінки фізичних осіб на цей процес. 

Ряд аспектів щодо прийняття та реалізації рішень індивідуумів розглянуто в 
рамках теорії поведінкових фінансів. Так Д. Канеман П. Словик, А. Тверски запе-
речують один з економічних постулатів про те, що учасники ринку діють раціо-
нально. С.Вайн доводить, що багатьом учасникам ринку цінних паперів властиві 
якості, що заважають раціональним діям. Ухваленню раціональних рішень пере-
шкоджають психологічні схильності особистостей. 

Загальна мета статті полягає у дослідженні особливостей та формування пос-
лідовності прийняття інвестиційних рішень приватними інвесторами на ринку 
цінних паперів, враховуючи ірраціональні аспекти індивідуумів. 

Фізичним особам надана можливість самостійної торгівлі цінними папера-
ми – трейдинг. Трейдер отримує доступ до біржі за допомогою спеціальної торгі-
вельної  програми та має можливість в режимі реального часу відстежувати рин-
кову ситуацію та приймати інвестиційні рішення. При цьому, необхідно укласти 
договір на брокерське обслуговування з професійним торговцем цінними папера-
ми.  

Фондові біржі в Україні не стали створювати для громадян окрему площадку, 
а допустили фізичних осіб до загальних торгів цінними паперами. Серед всіх ін-
ших посередницьких послуг на біржі інтернет-трейдинг є найбільш доступною: 
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трейдер сплачує фіксовану суму за доступ до біржової площадки та  комісійні за 
брокерське обслуговування (0,07% – 0,12% в залежності від щоденного обігу) та 
отримує можливість в режимі реального часу відстежувати динаміку вартості ак-
цій, проводити аналіз ринку та здійснювати угоди. Основний доход – це прибу-
ток, який отримано від купівлі (продажу) цінних паперів.  

В процесі прийняття рішення фізичні особи використовують формально-
логістичні підходи та неформальну логіку. Неформальна логіка основана на інтуїції, 
чуттєвих або емоційних уявленнях та гіпотетичних висновках. Хоча більшість учас-
ників ринку мають однаковий доступ до інформації, їх результати, як правило, розрі-
зняються. Основна причина цих розбіжностей – в особистості, яка приймає рішення. 

Ефективність прийняття інвестиційних рішень на ринку цінних паперів США 
досліджено професором економіки Каліфорнійського університету Одеаном [1, 
с.135]. Проаналізовано 10 тисяч брокерських рахунків приватних інвесторів за 
семирічний період, кожна транзакція, здійснена через брокерську фірму, це до-
зволило визначити всі випадки, в яких інвестор продавав частину акцій одного пі-
дприємства і незабаром придбав акції іншого. Дії інвестора означали, що у нього 
було чітке уявлення про майбутнє акцій – він очікував, що продані акції будуть 
дешевшати, тоді як куплені зростуть в ціні. Щоб визначити обґрунтованість цих 
уявлень, Одеан порівняв прибутковість акцій, проданих і придбаних приватними 
інвесторами, через рік після транзакції. У середньому прибутковість проданих ак-
цій істотно ( на 3,2% річних) перевищила прибутковість придбаних акцій, що зна-
чно перевищило витрати на здійснення обох операцій, що, в цілому, свідчить про 
неефективність роботи на ринку цінних паперів. 

Кожному трейдеру для отримання прибутку важливо передбачити „поведін-
ку” цінних паперів, які склали портфель його особистих інвестицій. Хоча зараз 
прогнози щодо зростання та зниження ціни на цінні папери готують фінансові 
аналітики різноманітних компаній, трейдеру необхідно розбиратися в технології 
проведення прогнозів, вибрати потрібний та прийняти відповідне рішення. 

В загалі, процес прийняття інвестиційного рішення пов’язаний з наступною 
послідовністю: збір інформації, дослідження ринку цінних паперів на базі фунда-
ментального та технічного аналізів; формування портфелю цінних паперів; перег-
ляд портфелю цінних паперів; оцінка ефективності портфелю цінних паперів. 

Дослідження ринку включає оцінку інвестиційної привабливості цінних папе-
рів та прогноз доходності і визначення переліку можливих об’єктів інвестування з 
використанням фундаментального та технічного аналізів. Метод фундаментального 
аналізу базується на дослідженні окремих факторів, які впливають на попит, про-
позицію та рівень цін на ринку цінних паперів, вивчає виробничі, галузеві та фі-
нансові показники емітентів, загальноекономічні показники ринку, політичну ситу-
ацію країни тощо. Технічний аналіз передбачає дослідження кон’юнктурних тен-
денцій зміни рівня цін попередніх періодів. Основу аналітичного апарату технічно-
го аналізу складають побудова довго-, середньо-, короткострокових трендів та ін-
терпретація графіків динаміки рівня цін та обсягів продажів цінних паперів.  

Після всебічного аналізу та прийняття рішення з придбання конкретних цін-
них паперів подається заявка брокеру на виконання операції. 
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Робота на ринку цінних паперів передбачає постійний моніторинг: оцінку дохо-
дності інвестиційного портфелю та пов’язаних з ним ризиків. У зв’язку з мінливістю 
ринку, частина цінних паперів може бути продана з метою формування більш при-
вабливого (доходного або менш ризикованого) портфелю фондових цінностей.  

Індивідууми нечасто слідують вищевказаної послідовності. Прийняття інвес-
тиційного рішення щодо вкладення коштів в цінні папери носить ірраціональну 
складову притаманну кожної особистості. 

У 1957 році професор Фестингер запропонував теорію пізнавального дисона-
нсу, суть якої полягає в тому, що в підсвідомості виникає конфлікт між нашими 
переконаннями і реальністю. Підсвідомість вирішує протиріччя шляхом підлаш-
тування чи викривлення історичних фактів так, щоб уникнути внутрішнього кон-
флікту. Наприклад, власник цінних паперів, який внаслідок помилкового рішення 
отримав збитки, схильний пояснювати цей факт невчасно отриманою фінансовою 
інформацією, хоча раніше ніколи нею не користувався.   

Підсвідомий прийом для спрощення процесу аналізу складних ситуацій і 
ймовірностей відомий як евристика, на відміну від алгоритму не веде до точного 
опису явища, а створює рішення шляхом спрощення інформації.            Фізи-
чні особи покладаються на обмежене число евристичних принципів, які зводять 
складні завдання оцінки ймовірностей і прогнозування подій до більш простих 
операцій судження. Знання, отримані внаслідок накопичення досвіду є корисними 
у вирішенні практичних завдань повсякденного життя індивідуума, але часто ве-
дуть до систематичних помилок при виборі інвестиційних рішень. 

А. Тверскі і Д. Канеман виділили три типи евристики: подібності, наявності та 
якоря. Евристика подібності виявляє розвинену інтуїцію індивідуума до результа-
тів вибірок, що пов’язано  з  низкою фундаментальних помилок: надлишок самов-
певненості, ілюзія контролю, неувага до історії, упереджене ставлення тощо.  

При прогнозуванні та прийнятті рішень в умовах невизначеності, людям не 
властиво визначати ймовірність результату або вдаватися до статистичної теорії 
прогнозування.  

Індивідууми вважають, що послідовність подій, організована як випадковий 
процес являє істотну характеристику цього процесу навіть, коли вибірка невелика. 
Великі вибірки будуть дійсно високо репрезентативні по відношенню до сукупно-
сті, з якої вони взяті. Однак інтуїція особистостей щодо випадкових вибірок, час-
то відповідає закону малих чисел, та піддає значному ризику обране рішення.  

Дослідження доводять, що фізичні особи зазвичай прогнозують виходячи з 
високо невизначених моделей. Виявилося, що легше пристосувати новий факт до 
існуючої причинного моделі, ніж переглянути модель в світлі цього факту. Крім 
того, перегляди, які зроблені з метою розміщення нових фактів, часто мінімальні 
за обсягом і локальні за характером. Особистості схильні зосереджуватися на 
причинному впливі даних, що стосуються майбутнього, і мають тенденцію нехту-
вати діагностичними висновками, що стосуються минулого [2, с.28].   

Евристика наявності полягає в схильності оцінювати ймовірність настання 
події на основі збереженої в пам’яті яскравою або недавньої інформації. Фізичні 
особи схильні в оцінці ймовірності складних подій розглядаючи тільки прості і 
найбільш доступні сценарії.  
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Імовірність події, або частота, з якою можуть одночасно відбуватися події, 
оцінюються з легкістю, з якою можуть бути виконані відповідні ментальні проце-
си згадування, відтворення або асоціації. Однак, ці процедури оцінювання систе-
матично призводять до помилок. Так багато інвесторів протягом 2003-2004 рр. 
орієнтувалися на кореляцію (80%) між ринком російських акцій і процентними 
ставками в США. Але кореляція двох ринків виявилася ілюзорною. Оголошення, 
зроблені прокуратурою про хід процесу проти компанії «ЮКОС», привели до па-
діння ринку російських акцій. Час оголошення цієї інформації співпав з виник-
ненням очікувань підвищення ставок в США, які вели до падіння американського 
ринку облігацій [3, с.121].  

Евристика якоря виявляє, що фізичні особи виходять з початкових оцінок і 
підходів, які стають базою для характеристики нових ситуацій.  

А. Тверскі і Д. Канеман відзначали стійкість відхилень, що виникають внаслідок 
евристик якоря, навіть за наявності спростовуючих фактів. Наприклад, на російському  
фондовому ринку багато трейдерів продовжують слідувати усталеним ціновим 
зв’язків між індексами Standard & Poor’s та РТС, які не проявлялися з кінця 1990-х рр. 

Ч. Мангер [4, с.15] підкреслює протиріччя між евристиками: евристика поді-
бності робить людей менш раціональними, оскільки вони ігнорують закономірно-
сті. Евристика якоря часто перешкоджає раціональності внаслідок впевненості в 
безпомилковість закономірностей. 

При оцінці ймовірності результату потрібно розглянути події, які можуть до 
нього привести. Якщо для здійснення бажаного результату має статися кілька по-
дій, то в статистиці йдеться про кон’юнктивні ймовірності. Якщо події, які ведуть 
до даного результату, не пов’язані між собою, то в статистиці йдеться про 
діз’юнктівних ймовірності. Фізичні особи мають схильність переоцінювати події з 
кон’юнктивними ймовірностями [3, с.122]. 

У багатьох ситуаціях, індивідууми роблять оцінки, відштовхуючись від поча-
ткової величини. Упередження в оцінці складних подій особливо істотні в кон-
тексті планування. Успішне формування портфелю цінних паперів носить ком-
плексний характер: щоб портфель цінних паперів був прибутковим, кожна подія з 
ряду має статися. За умов, що кожна з цих подій дуже ймовірна, повна ймовір-
ність успіху може бути досить низькою, якщо портфель складається з цінних па-
перів великої кількості емітентів. 

Загальна тенденція оцінювати занадто високо імовірність кон’юнктівних подій 
веде до необґрунтованого оптимізму в оцінці ймовірності, що інвестування виявиться 
вдалим. З діз’юнктівними структурами подій зазвичай стикаються при оцінці ризику.  

Таким чином, в процесі формування та ухвалення інвестиційного рішення, 
слід звернути увагу на характеристики індивідуумів, пов’язані з прийняттям не-
раціональних, але комфортних та нерідко недоцільних рішень.  

Базуючись на схемі наукового методу оптимізації управлінських рішень [5, 
с.225] запропоновано послідовність прийняття рішень на ринку цінних паперів, 
яка враховує особливості приватних інвесторів – фізичних осіб та підкреслює не-
обхідність перевірки рішення на «квазіраціональність».  

Перший крок – збір інформації щодо купівлі (продажу) фондових цінностей з 
метою формування портфелю цінних паперів. 
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Другий крок – аналіз інформації з використанням фундаментального та тех-
нічного методів та аналізу ліквідності ринку. 

Фахівці відзначають два варіанти ефективної взаємодії фундаментального і 
технічного методів аналізу. Перший полягає в тому, що учасники ринку прийма-
ють план дій, ґрунтуючись на фундаментальному аналізі, а потім звертаються до 
технічного аналізу для вибору часу купівлі чи продажу цінних паперів. Другий 
варіант полягає в тому, щоб використовувати технічний аналіз як допоміжного 
для виявлення нових сценаріїв розвитку подій на ринку. Далі слід звертатися до 
фундаментального аналізу. При цьому фактор ліквідності необхідно детально ви-
вчати прихильникам як фундаментального, так і технічного методів.  

Третій крок – вибір інвестиційного рішення в рамках виконання обраної 
стратегії формування портфелю цінних паперів.  

Четвертий – перевірка обраного рішення на «квазіраціональность». 
Перевірка рішення на «квазіраціональность» передбачає необхідність врахувати: 
- найбільш вірогідний сценарій розвитку подій та розмір вибірки;  
- інформацію, яка базується не на загальному враженні про підприємство, цін-

ними паперами якого володіє індивідуум, а на фінансових показниках емітента; 
- закон повернення до середнього – статистичної тенденції, яка полягає в то-

му, що найвищі результати або неординарна поведінка прагнуть повернутися до 
середніх показників; 

- схильність приймати високі ризики, якщо попередні інвестиції принесли 
значні прибутки; 

- небажання визнавати помилки, що затягує вихід із збиткових інвестицій; 
- вплив на особистість яскравих подій та захопленість недавньої інформаці-

єю, адже чим більше інвестори контролюють власні емоції та краще обирають 
орієнтири в інформаційному просторі, тим ефективніше обробляють інформацію; 

- схильність запитувати більш високу ціну за те, чим володієш, чим заплати-
ти за те, що не є твоєю власністю; 

- упереджене ставлення особистості: інвестори демонструють готовність за-
кривати із збитками позиції в акціях конкретного підприємства в разі появи не-
сподіваних негативних загальноекономічних новин, але не роблять цього, якщо 
інформація негативного характеру відноситься лише до даного емітента; 

- схильність індивідуума бачити закономірності там де їх немає та схильності 
надавати власним прогнозами більшу цінність; 

- доцільність перевірки виявленої кореляції на ілюзорність та коригування 
бази порівняння для оцінки поточної ситуації. 

П’ятий крок – прийняття або відхилення рішення щодо купівлі (продажу) 
цінних паперів. Реалізація рішення шляхом передачі розпоряджень брокеру.  

Свобода дій та гнучкий графік – переваги трейдингу, даний вид діяльності на 
ринку цінних паперів передбачає прийняття та реалізацію рішень. Прийняття ін-
вестиційних рішень слід розглядати в сукупності з психологічними факторами, 
що впливають на ринок та інвесторів.  

Приймаючи рішення щодо купівлі (продажу) цінних паперів необхідно сте-
жити за ліквідністю ринку, володіти методами фундаментального і технічного 
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аналізу, використовувати методів управління ризиками, перевіряти рішення на 
«квазіраціональность». 

Застосування фізичними особами запропонованої послідовності прийняття 
рішень на ринку цінних паперів дозволить зробити більш точний прогноз напрям-
ку руху цін, знизити ефект помилок, сформувати більш привабливий для фізичної 
особи портфель фондових цінностей.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ ТОВАРА (БРЕНДА) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МАРКЕТИНГА 

Теоретики и практики маркетинга в один голос утверждают, что этот вид де-
ятельности на современном этапе претерпевает особую трансформацию, опреде-
ляемую очередной «волной» постиндустриальной экономики, вошедшей в инфо-
рмационную стадию развития. В рамках многочисленных дискуссий по этому по-
воду все более активно обсуждается теория, связанная с расширением воздейст-
вия маркетинга на эмоции потребителя – так называемый эмоциональный марке-
тинг. Приверженцы этой теории утверждают, что потребители при выборе товара 
или услуги все меньше внимания обращают на качество и функциональные хара-
ктеристики, отдавая предпочтение эмоциональному фону товара и особенно пред-
ставляющего его бренда.  

Развитию и популяризации мысли о связи товара с сознанием покупателя и 
ее трансформации в концепцию «эмоционального маркетинга» мы обязаны не-
скольким зарубежным авторам – это прежде всего Б.Шмитт [1], М.Гобе [2],  
К.Робертс [3]. Их идеи поддержал Ф.Котлер с соавторами: «…мы начали осозна-
вать, что пренебрегаем эмоциональным компонентом человеческой психики. На-
правлять усилия только на разум уже недостаточно. Компании также должны за-
трагивать сердца потребителей» [4]. Авторы приводят в доказательство примеры 
успешного эмоционального маркетинга, реализованного известными предприни-
мателями – это Говард Шульц из Starbucks, Ричард Брэнсон из Virgin, Стив Джобс 
из Apple (например, концепции «творческого воображения» от Apple). 

Целью статьи является разработка общих подходов к исследованию роли 
чувств (эмоций) человека в сфере покупок и потребления. 

В Свободной энциклопедии [5] находим следующие определения. Рациона-
лизм (от лат. ratio — разум, rationalis — разумный) — философское направление, 
признающее разум основой познания и поведения людей, источником и критерием 
истинности всех жизненных устремлений человека. Рационализм – метод, согласно 
которому основой познания и действия людей является разум. В свою очередь, ра-
зум, ум — философская категория, выражающая высший тип мыслительной деяте-
льности, способность мыслить всеобще, способность анализа, отвлечения и обоб-
щения. Эмоция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — эмоциональный процесс 
средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к 
существующим или возможным ситуациям. Эмоциональный процесс, эмоция — 
психофизиологический процесс, мотивирующий и регулирующий деятельность 
(поведение, восприятие, мышление), отражающий субъективное значение объектов 
и ситуаций, и представленный в сознании в форме переживания.  
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Среди эмоциональных процессов выделяют аффекты, эмоции, чувства и на-
строения. Таким образом, специалисты проводят различие между понятием «эмо-
ция» и понятиями «чувство», «аффект», «настроение» и «переживание». Так, в 
отличие от чувств, эмоции не имеют объектной привязки: они возникают не по 
отношению к кому или чему-либо, а по отношению к ситуации в целом. «Мне 
страшно» — это эмоция, а «Я боюсь этого человека» — это чувство. В отличие от 
настроений, эмоции могут меняться достаточно быстро и протекать довольно ин-
тенсивно. Под переживаниями же обычно понимают исключительно субъектив-
но-психическую сторону эмоциональных процессов, не включая физиологические 
составляющие. В отличие от аффектов, эмоции могут практически не иметь вне-
шних проявлений, значительно продолжительнее по времени и слабее по силе. 
Кроме того, аффекты воспринимаются субъектом как состояния его «я», а эмо-
ции — как состояния, происходящие «в нём». 

Итак, если мы принимаем решения на основе разума, т.е. анализируя и обоб-
щая, то мы действуем рационально. Если в нас возникает внутреннее, субъектив-
ное переживание, которое свидетельствует о личном оценочном отношении к ка-
кой-либо ситуации, то это означает, что в нас происходит эмоциональный про-
цесс.Однако в зависимости от особенностей его проявления, это может быть эмо-
ция, чувство или др. Становится также ясно, что термин «эмоция» используется в 
маркетинге не совсем правильно, поскольку это слово может быть применимо то-
лько по отношению к ситуации (покупке товара), а не к объекту (товару, марке), а 
отношение к последнему правильнее обозначить как чувство.  
Безусловно, практически все решения, как в жизни, так и в маркетинге включают 
как рациональную, так и эмоциональную компоненту. В теории маркетинга и 
брендинга рациональная и эмоциональная составляющие трансформируются в 
понятия рациональных и эмоциональных выгод, получаемых потребителем от то-
варного предложения (бренда). Вместе с тем если отталкиваться от вышеизло-
женной строгой трактовки понятий «рациональность» и «эмоция», то термин «ра-
циональные и эмоциональные выгоды» оказываются менее репрезентативным, 
чем «рациональное и эмоциональное поведение». Однако не будет принципиаль-
ной ошибкой, если мы согласимся пренебречь тонкостью различий, тем более что 
данная терминология давно и прочно закрепилась в литературе по маркетингу. 
Так, Д.Аакер пишет, что бренд предоставляет покупателю функциональные и 
эмоциональные выгоды, а также выгоды от удовлетворения потребности в само-
выражении [6, с.124]. М.О.Макашев отмечает, что марочное предложение — это 
краткое изложение рациональных и эмоциональных выгод от приобретения това-
ра определенной торговой марки [7]. С этой точкой зрения соглашается 
С.А.Старов: «успешная торговая марка отличается тем, что она не только отвеча-
ет функциональным ожиданиям потребителей, но и предоставляет для них некую 
дополнительную ценность, удовлетворяя эмоциональные и символьные потреб-
ности» [8, с.364]. При этом практически все авторы, исследующие вопросы выгод 
товара, сходятся во мнении, что ядром, или своеобразным «базисом», товара яв-
ляются его функциональные выгоды, т.е. свойства, обеспечивающие функциона-
льную полезность данного продукта для потребителей, а эмоциональные выгоды 
всегда рассматриваются как дополняющие, т.е. относятся к «надстройке».  

77



Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 1. Випуск 2/2 

 

В то же время, исследуя выгоды товара, не относящиеся к функциональным, 
авторы не всегда приходят к единству мнений. Так, как было отмечено выше, 
Д.Аакер выделяет эмоциональные выгоды и выгоды от удовлетворения потребно-
сти в самовыражении.  

Шет, Ньюман и Гросс описали рыночный выбор как некое многомерное яв-
ление, включающее, кроме функциональной, множество ценностей: социальную, 
эмоциональную, эпистемическую и условную (цит. по [9, с.81]): 

— функциональная ценность: воспринимаемая полезность блага, обуслов-
ленная его способностью играть свою утилитарную или физическую роль. Блага 
приобретают функциональную ценность в результате обладания явными функци-
ональными или физическими свойствами; 

— социальная ценность: воспринимаемая полезность блага, обусловленная 
его ассоциацией с какой-либо социальной группой или группами. Блага приобре-
тают социальную ценность посредством ассоциации с положительным или отри-
цательным стереотипом демографических, социально-культурных или культурно-
этнических групп; 

— эмоциональная ценность: воспринимаемая полезность блага, обусловлен-
ная его способностью возбуждать чувства или аффективные реакции. Блага прио-
бретают эмоциональную ценность, когда ассоциируются с особыми чувствами 
или когда способствуют выражению или неизменности чувств; 

— эпистемическая ценность: воспринимаемая полезность блага, обуслов-
ленная его способностью возбуждать любопытство, создавать новизну и/или удо-
влетворять стремление к знаниям. Блага приобретают эпистемическую ценность, 
когда они способны обеспечить что-либо новое или отличное от известного; 

— условная ценность: воспринимаемая полезность блага, обусловленная специ-
фической ситуацией, в которой действует совершающий выбор. Блага приобретают 
условную ценность при наличии чрезвычайных физических или социальных ситуа-
ций, подчеркивающих функциональную или социальную значимость данных благ. 

С.А.Старов, наряду с функциональными, рассматривает «дополнительные» 
выгоды, которые он делит на эмоциональные и символьные (удовлетворение пот-
ребности в самовыражении и социальное одобрение) [8, с.365]. На наш взгляд, 
выгоды от самовыражения, одобрения обществом, эпистемические или социаль-
ные ценности, – все это суть эмоциональные выгоды, т.к. влекут за собой пережи-
вание человеком определенных чувств, эмоций, волнений. Например, приобретая 
интересную книгу, потребитель получает эпистемическую ценность, связанную с 
возбуждением в нем любопытства к новой информации. При этом человек может 
чувствовать целую гамму эмоций (изумление, надежда, напряжённость, ра-
дость, счастье, увлечённость, удивление, удовольствие, эйфория, энтузиазм) и 
чувств (интерес или даже, возможно, благоговение, влечение, трепет). Покупка 
дорогого мобильного телефона может свидетельствовать о статусной потребности 
покупателя и вместе с тем вызывать в нем эмоции гордости, радости 
и удовлетворения, или даже чувства презрения и неприятия по отношению к дру-
гим людям. С этих позиций более убедительной видится точка зрения 
М.О.Макашева, который выделяет кроме функциональной составляющей товара, 
еще только одну – эмоциональную, причем раскладывает последнюю на четыре 
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эмоциональных измерения: идеологическое, психологическое, социальное и куль-
турное удовольствием от потребления продукта [7]. 

Идеологическое удовольствие связано с системой убеждений. Его может вы-
звать, например, приобретение товара, производство которого не вредит окружа-
ющей среде. К основным идеологическим факторам относятся: 

 факторы удовольствия: патриотизм, нравственность, религия, экология, 
эстетика и т. д.; 

 факторы неудовольствия: страх, злоба, аморальность, расизм и пр. 
Психологическое удовольствие связано с целью торговой марки, например, 

практичностью товара и осознанием ее индивидуальных персоналий. Психологи-
ческое удовольствие от обладания торговой маркой помогает потребителям дос-
тичь полного эмоционального удовлетворения. А психологическое недовольство 
торговой маркой может быть связано с психологическим состоянием или характе-
ром покупателя (он скупой, испытывает материальные трудности и т. д.). Психо-
логическое удовольствие от торговой марки носит исключительно личный харак-
тер и удовлетворяет потребность личности. На психологическое удовольствие по-
требителей влияют различные факторы: 

 положительные эмоции: личное удовлетворение, эффективность покупки, 
торжество по случаю успеха и т. д.; 

 отрицательные эмоции: несостоятельность, отсутствие успеха, депрессия и т.д.; 
 социальное удовольствие, связанное с интересами социальных групп: на-

пример обладание определенным статусом. 
Социальное удовольствие от торговой марки отражает интересы и потребно-

сти определенной социальной группы общества. Оно легко изменяется в зависи-
мости от удовлетворения потребностей населения различных социальных групп в 
их стремлении следовать тенденциям моды. Данный тип удовольствия зависит от 
признания и понимания индивидуальности социальных групп и удовлетворения 
их потребностей. 

Социальное удовольствие от торговой марки потребители связывают с приз-
нанием определенной позиции руководителя компании. Производитель должен 
внимательно отслеживать восприятие всеми социальными группами населения 
своей марки. 

К факторам, которые вызывают у потребителя социальное удовольствие, от-
носятся принадлежность к социальной группе, коммуникабельность, формирова-
ние индивидуальности группы. Положительные эмоции вызывают дружба и лю-
бовь, а отрицательные — недоверие, страх, дискомфорт и т. д. 

Культурное удовольствие можно получить, например, от символа марки. По-
лучившие определенный культурный статус торговые марки пользуются преиму-
ществом перед другими марками. Как правило, наибольшее удовольствие достав-
ляет потребителям обладание маркой, производимой изобретателями технологии, 
наиболее значительно повлиявшей на развитие торговой марки и ее положение на 
рынке. Марки, обладающие устоявшимися, узнаваемыми символами, высокое ку-
льтурное положение компании (статус) вызывают у потребителя положительные 
эмоции, а двусмысленность символики, отсутствие культурных характеристик 
(ценностей) у компании — отрицательные. 
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Итак, изучив соображения исследователей по поводу видов ценности товара 
(марки), можно сделать два замечания: 

1) во-первых, эмоциональные выгоды в большинстве случаев рассматрива-
ются как нечто дополнительное по отношению к основным функциям товара. 
Утверждается, что без обеспечения высокого функционального качества продукта 
все усилия компании по созданию эмоциональных выгод являются напрасными. 
Иными словами, превосходное качество бренда вкупе с приемлемой ценой – си-
льнейший стимул к его приобретению.  На наш взгляд, границы между эмоциона-
льными и функциональными выгодами настолько сильно размыты, что их просто 
невозможно четко обозначить и тем более разделить на первичные и вторичные. 
В жизни эмоции и разум тесно переплетаются и всегда идут рядом, рука об руку. 
Если покупателя устраивает функциональная полезность принтера, которую он 
оценивает как совокупность качества и скорости печати, то это автоматически  
вызывает в нем радость, удовольствие и другие эмоции. Если не устраивает – он 
ощущает чувства разочарования, враждебности, неприятия, возмущения и т.п., 
либо даже может ощутить такие аффекты, как ярость, испуг или паника. При этом 
степень полезности принтера напрямую определяет силу эмоций, хотя даже са-
мый медленный принтер с самым низким качеством тонера вполне способен выз-
вать эйфорию без каких-либо добавочных маркетинговых усилий, если во что бы 
то ни стало нужно получить оттиск текста на бумаге… 

2) во-вторых, рассмотренные классификации выгод, связанных с эмоциями, 
не являются достаточно репрезентативными, т.к. не очевидно, какой именно еди-
ный критерий взят за основу в каждом отдельном случае (это замечание в мень-
шей степени относится к классификации М.О.Макашева); 

3)  представленные классификации не являются полными, впрочем, эта пре-
тензия вряд ли когда-либо будет удовлетворена. 

На наш взгляд, более конструктивным подходом к рассмотрению эмоциона-
льных выгод будет следующий. В начале целесообразно принять за основу крите-
рий наличия опыта покупки и потребления товара у покупателя, а затем последо-
вательно рассматривать восприятие им бренда на протяжении всего цикла эксп-
луатации товара. Иными словами, данный подход подразумевает разбивку эмоций 
потребителя на 2 группы: 

1) эмоции, не связанные с покупкой и/или потреблением товара – они возни-
кают по отношению к товару (бренду) в силу того, что человек слышал о торговой 
марке, видел ее, читал о ней и т.п., но сам опыта использования товара не имел. В 
психологии есть такой термин – идеаторность эмоций, то есть их способность фо-
рмироваться по отношению к ситуациям и событиям, которые реально в данный 
момент могут не происходить, и существуют только в виде идеи о пережитых, 
ожидаемых или воображаемых ситуациях. Таким образом, эмоции, возникающие 
вследствие информации из окружения человека, в нужный момент окажут прямое 
влияние на принятие решения о покупке; 

2) эмоции, непосредственно связанные с покупкой и потреблением товара – 
эти эмоции нужно рассматривать в разрезе двух подвидов: 

а) связанные с поиском товара или принятием решения о покупке; 
б) связанные с потреблением товара. В рамках этого подвида полезно разде-
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лить эмоции на 4 группы [10, 11], возникающие: (1) от  бренда или продукта;  (2) 
от товарной категории; (3) от потребления бренда и (4) от социокультурного кон-
текста потребительского рынка либо бизнес-контекста рынка В2В.  

Например, эмоции от такого продукта, как бритвенный станок,  начинают 
проявляться благодаря его внешнему виду и в тактильных ощущениях, – это ощу-
щения от бренда (продукта). Дальше впечатления переходят на уровень категории 
в тот момент, когда мы оцениваем, что тот станок, которым обладаем мы, оказыва-
ется с большим количеством преимуществ, нежели продукты других конкурирую-
щих брендов (наличие трех или четырех лезвий, более усовершенствован). Впечат-
ления от товарной категории — это часть впечатлений от процесса потребления 
данного продукта непосредственно в процессе бритья. Наконец, потребление явля-
ется частью общего социокультурного контекста, поскольку благодаря этому про-
цессу мужчина воспринимается на работе более серьезно и профессионально.  

Очевидно, в рамках данных видов (подвидов) и следует изучать самые раз-
нообразные человеческие эмоции, связанные с восприятием марки и самоутверж-
дением, социальным одобрением и любопытством, патриотизмом и социальной 
ответственностью, и т.д. Эти эмоции следует подробно классифицировать и исс-
ледовать причины их возникновения. 

Если с точки зрения рациональных выгод товары хорошо изучены, то с пози-
ций эмоциональных – практически нет. В последние годы появился довольно уда-
чный термин «рынок эмоций», синтезированный в исследовательском агентстве 
QUANS Research. К этому рынку специалисты агентства относят  любые товары и 
услуги, эмоциональная стоимость которых намного выше функциональной [12]. 
Например, микроволновая печь характеризуется гораздо большим объемом раци-
онального, чем эмоционального. Обратное можно сказать о букете цветов или по-
дарочном сувенире, некоторых предметах роскоши, ювелирных украшениях, до-
рогих личных аксессуарах, предметах искусства и т.п.  Думается, что это особая 
группа товаров, требующая тщательного и планомерного изучения преимущест-
венно эмоциональных требований покупателей.  

Вместе с тем никогда товар не может предоставлять только рациональную, или 
только эмоциональную выгоду, и это стоит учитывать при разработке товаров и рек-
ламных сообщений. Соотношением рационального и эмоционального можно варьи-
ровать, придавая товарам соответствующие особенности и акцентируя на этом в ре-
кламных сообщениях. Есть эффективная реклама (например, шоколада), сплошь со-
стоящая из эмоций. Но чаще всего, чтобы эффективно продавать, нужно, если это 
возможно, включать и рациональные, и эмоциональные продающие моменты. 
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них складових цінності виділені функціональна і емоційна, проаналізовані точки 
зору різних авторів з цього питання. Запропоновано авторський підхід до класи-
фікації емоційних вигод для цілей їх практичного вивчення. 

Ключові слова: раціоналізм, емоції, емоційні та раціональні вигоди товару, 
ринок емоцій, потреби. 

Annotation 

Mazur E. The examining of emotional value product (brand) structure for 
marketing purposes. – Article. 

The article explores the structure of the goods’ (brand) value. Main components of the 
value that has outlined are functional and emotional. The analysis was made from the 
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ  
ЯК НАУКОВА-ПРАКТИЧНА ПРОБЛЕМА  

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Фінансова діяльність промислового підприємства є елементом процесу роз-
ширеного відтворення. Вона базується на вартісній категорії фінансів.  

Правильне розуміння сутності фінансової діяльності неможливо без визна-
чення її приналежності до базисних або надбудовних відносин. Серед економістів 
довго не було єдиної думки. Деякі вважали, що фінансова діяльність це прерога-
тива держави. Інші економісти, вважали, що фінансова діяльність, обслуговуючи 
виробничий процес, є елементом розширеного відтворення. Вони відносили фі-
нансову діяльність до економічного базису.  

В наш час за фінансовою діяльністю закріпилося міцне поняття, відносячи її 
до елементу базису. Така позиція найбільш виправдана, оскільки фінансова діяль-
ність заснована на економічних відносинах і представляє відносини з приводу ви-
користання фінансових ресурсів.  

Е. Демінг вважає, що причина банкрутства компаній пояснюється не конку-
ренцією, не зростанням витрат, не знеціненням майна, а поганим управлінням [1]. 
З цією думкою не можна погодитися, оскільки управління це комплексне поняття, 
що вимагає конкретизації стосовно до об'єкта управління. Е. Демінг не дає роз'яс-
нення об'єктів управління з запобігання банкрутства.  

Бланк І.А. в книзі «Стратегія і тактика управління фінансами» розглядає пи-
тання політики антикризового фінансового управління, діагностики банкрутства, 
вибору форм санації з точки зору управління активами та інвестиціями в сприят-
ливих ринкових умовах, які не враховують специфіку їх перехідного періоду [2]. 
Управління фінансовою стійкістю є перманентним процесом, що вимагає розгля-
ду особливостей та умов економічного середовища.  

Бочаров В.В. викладає методику виведення фірми з кризового стану, засновану 
на виявленні «слабких сигналів», вивчення ризиків [3]. Такий підхід правомірний в 
тій частині, яка орієнтована на спроможність з точки зору відновлення фінансової 
рівноваги. Цього явно недостатньо для забезпечення зростання цінності капіталу, що 
є бінарної опозицією фінансової рівноваги. Необхідно встановлення функціональних 
залежностей між елементами, що дають сигнали про зміні фінансової стійкості.  
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Лахтіонов Л.А. [4] вважає, що антикризове управління повинне базуватися на 
зарубіжному досвіді і пропонує методики виведення підприємств з кризи не вра-
ховуючи специфіку українських ринкових відносин. Ринкові форми господарю-
вання в умовах жорсткої конкуренції призводять до неспроможності, яка повинна 
оцінюватися в залежності від потенціалу підприємства стосовно специфіки його 
діяльності, реструктуризації та диверсифікації. Потенціал українських підпри-
ємств інший, ніж у зарубіжних конкурентів і повинні бути відповідними йому ме-
тодики забезпечення фінансової стійкості.  

Уткін Є. А. стверджує, що кредитоспроможність підприємства є величиною 
змінною, не розкриваючи при цьому які чинники її визначають. Для управління 
фінансовою стійкістю слід усвідомити не тільки прояв якогось її елемента, але й 
чинники які цьому сприяють. 

Розглядаючи стан рівноваги господарюючого суб'єкта, Грачов А.В. [6] ви-
значає його як фінансову стійкість, яка визначається коефіцієнтами структурної 
ліквідності балансу. Фінансова стійкість визначається природою вартості капіта-
лу, який для забезпечення зростання своєї цінності вступає в протиріччя з фінан-
совою рівновагою. Зміни структурної ліквідності балансу може посилювати або 
зменшувати цей конфлікт. Фінансова стійкість, як системний процес повинен по-
єднувати комплекс підходів. Управління фінансовою стійкістю є перманентним 
процесом, яке передбачає додаткові джерела інформації і кількісно нові показни-
ки, що утворюють систему.  

Фінансові нововведення і намічені при цьому тенденції розглядаються Мар-
шаллом Дж. та Ф. Бансалом Віп [7] як зовнішні чинники і умови фінансової стій-
кості підприємства. На думку зазначених авторів, прогноз необхідного рівня фі-
нансових показників і допустимих діапазонів їх варіації повинен, насамперед, орі-
єнтуватися на нові фінансові продукти. При цьому велика увага приділяється тех-
нологіям забезпечення фінансової рівноваги, не розкриваючи його перманентний 
зв'язок з ростом цінності.  

Зарубіжні вчені Карлін Томас П. і Мак Мін Альберт Р. [8] розглядають клю-
чові фінансові коефіцієнти в якості основних параметрів фінансового стану підп-
риємства, дають їм інтерпретацію в бюджетуванні планових показників грошових 
потоків, але не пов'язують їх з ростом цінності капіталу. Інвестиційна привабли-
вість повинна бути в складі ключових параметрів фінансової стійкості.  

Абрютіна М.С.[9], аналізуючи поняття облікової та фінансової політики під-
приємства, розглядає фінансові коефіцієнти як показники статичні на кінець звіт-
ного періоду, стверджуючи, таким чином, обґрунтованість фінансової стійкості. 
Дане трактування не вірне в силу динамічності фінансової стійкості.  

В теорії конкурентної переваги Бочаров В.В. звертається до фінансової стій-
кості з позиції глобальних і локальних цілей економічної стратегії фірми. Ресурс-
на концепція стабільності фірми представлена їм у вигляді класичних взаємозв'яз-
ків, що виникають в процесі кругообігу капіталу. Зібравши воєдино погляди віт-
чизняних і зарубіжних вчених, він дає авторську трактовку фінансової стійкості, 
як стабільному процесу фінансової діяльності. Взагалі, фінансова стійкість вихо-
дить за рамки, що визначаються Бочаровим В.В.. Вона повинна забезпечувати 
стабільність розвитку як фінансової, так і економічної діяльності.  
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Розглядаючи головні складові розвитку підприємства Самочкін В. Н. [10] ви-
значає фінансовий стан як елемент структурної політики. Фінансовий стан являє 
собою комплексну проблему, де концентроване вираження знаходить у фінансо-
вій стійкості підприємства.  

Реструктуризація підприємств, на думку Бляхмана JI.C. [11] повинна йти з 
урахуванням зарубіжного досвіду в галузі фінансового оздоровлення підприємств. 
З цим твердженням можна частково погодитися в тій частині, яке передбачає не 
«сліпе» використання зарубіжних рекомендацій, а їх розвиток через призму вітчи-
зняних умов ринку.  

Обчислення в режимі експрес-аналізу доданої вартості і точки фінансово-
економічної рівноваги запропоноване Абрютиною М.С.засноване на показниках 
структурування балансу і розкриває фінансову стійкість в термінах раціональної 
структури майна. Але фінансова стійкість не вичерпується тільки цією структу-
рою, вона включає і поняття цінностей співвідношення динаміки показників, що 
відображає стабільну діяльність підприємства.  

Оцінка вартості компаній, на думку авторів Старостенко Г. Г. , Мірко Н. В.  
[12] повинна ґрунтуватися на показниках фінансової стійкості, перше місце серед 
яких займає коефіцієнт платоспроможності. Цей показник ототожнюється авто-
рами з фінансовим важелем. Однак, жорстке закріплення зазначеного коефіцієнта 
у зазначених межах неправомірно для всіх підприємств. Різні цикли виробництва і 
стадії економічного розвитку потребують детального діапазону коефіцієнта пла-
тоспроможності. Фінансова стійкість, обумовлена такими кордонами повинна 
враховувати, насамперед, галузеву специфіку підприємства.  

Узгоджене управління діяльністю підприємства на основі фінансових показ-
ників розглядають Шим і Сігел [13] у вигляді бюджетування за центрами відпові-
дальності. Ними зроблено спробу планування і контролю показників, що визна-
чають фінансову рівновагу. Фінансова рівновага за центрами відповідальності має 
оцінюватися як елемент, відповідний фінансової стійкості підприємства в цілому.  

Зміст фінансової діяльності промислових підприємств проявляється через 
фінансові відносини і виражається фінансовими ресурсами. Фінансові відносини 
визначаються соціально-економічними відносинами відповідної економічної фо-
рмації, природою та функціями держави. У ринковій економіці вони стали ін-
струментом пристосування до нових явищ внутрішнього і зовнішнього життя ор-
ганізації, нових умов відтворення капіталу. Фінансова діяльність промислового 
підприємства не повинна вступати в протиріччя з фінансовою діяльністю держа-
ви. Вони повинні працювати в одному напрямку, сприятливому зростанню націо-
нальної багатства. 

Фінансова стійкість в цьому світлі видається важкою комбінацією фінансової 
рівноваги та зростанням цінності капіталу, забезпечується раціональним викорис-
танням технічних, матеріальних, людських ресурсів. Фінансову рівновагу і зрос-
тання цінності капіталу не можуть розглядатися ізольовано. На практиці, вони іс-
нують в органічній єдності. Будь-яке підприємство включає в якості невід'ємної 
складової частини свого господарського механізму складні фінансово-економічні 
утворення, форми явища. Вони представляють собою важливий фактор стабільно-
го розвитку виробництва. Складне і різноманітне коло проблем, що відносяться 
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до управління фінансовою стійкістю, вимагає максимальної чіткості, організова-
ності, раціональності всіх без винятку елементів, з яких складаються функції 
управління сучасним підприємством.  

Вчені економісти торкнулися лише загальних принципів управління підпри-
ємством, не уточнюючи при цьому його фінансового здоров'я. Управління еконо-
мічними системами завжди здійснюється на основі деякого критерію виживання, 
яке визначається параметром фінансової стійкості.  

Для фінансової стійкості, єдність і цілісність її елементів є стержнем фінан-
сово-економічного благополуччя і спроможності. Якщо відбудеться поточний 
збій або розлади у взаємодії інструментів, які забезпечують зростання цінності 
капіталу, то будуть потрібні значні зусилля для стратегічного фінансового рівно-
ваги у перспективі.  

Управління фінансовою стійкістю – поняття тризначне: об'єкт, впорядкова-
ність, діяльність. При чому третина створює друге і тільки потім отримує перше 
як підсумок і результат. І в ньому, як і в об’єкті міститься вся сукупність прийомів 
і правил, які забезпечують досягнення генеральної мети спроможності підприємс-
тва. Досягти цієї мети за раз можна. Ієрархія управління фінансової стійкості по-
вторює дерево її мети.  

Отже, у управління фінансової стійкості системи цільові. Вони створюються 
підприємствами для вирішення задач забезпечення їх спроможності, будучи ін-
струментом антикризового управління товариства. Чим більше пристрій управ-
ління фінансової стійкості відповідає поставленій меті, тим краще вона досягаєть-
ся. Таким чином, управління фінансової стійкості – це ієрархічна цільова система. 

Управління фінансової стійкістю дозволяє підприємствам домогтися більшо-
го результату від нової організації її елементів, ніж від отримання нових кредитів 
і позик незважаючи від стратегії спроможності.  

Таким чином, управління – це діяльність, яка відновлює порушений порядок. 
У загальному випадку процес самоврядування в будь самодіючої системі склада-
ється з трьох стадій:  

– система вивчає обстановку;  
– система виробляє тактику дій;  
– система приймає рішення, як досягти мети.  
Виконання починається з передачі команд і супроводжується контролем над 

ходом виконання.  
Сенс управління може бути проілюстрований як кругообіг інформації по 

двом стрілкам (рис.1).  
Стрілка 1 – прийняття рішення на базі досить точних прогнозів, які є якісною 

оцінкою передбачуваних впливів на об’єкт управління (ОУ). Основою цього кон-
туру є модель об’єкта управління.  

Стрілка 2 – управління об’єктом: керуючий вплив видається на об’єкт управ-
ління по каналу прямого зв'язку, результати цього впливу сприймаються керуючим 
об’єктом по каналу зворотного зв'язку і перетворюються в нові управляючі дії. 

Доцільно сформулювати визначення управління фінансової стійкістю ужива-
не по всіх видах її організованих систем: це цілеспрямований інформаційний 
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вплив однієї системи (або підсистеми) на іншу, що прагне змінити поведінку цієї 
системи (підсистеми) в певному напрямку.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Схема управління фінансовою стійкістю підприємства 
 

При вирішенні задач управління використовуються різноманітні критерії: 
комплекси вартісних показників, комплекси натуральних показників, максимум 
продуктивності праці, мінімум собівартості, мінімум вартості, мінімум приведе-
них витрат, максимум рентабельності.  

Зустрічається цілий ряд комбінованих критеріїв, які в певних випадках задо-
вольняє вимогу якісної і кількісної оцінки діяльності систем середнього рівня. 
Найбільший інтерес представляє методика інтегрального критерію, яка була за-
пропонована А. Афанасьєвим і В.З. Велічкіним [14].  

Завдання управління полягає в досягненні мети організації при найменших 
витратах.  

Діюча система управління фінансової діяльності вирішує завдання виявлення 
відхилень від приписаних моделей господарської поведінки. Всяке управління, в 
тому числі і антикризове, здійснюється в рамках певної моделі. Саме ці рамки по-
требують критичній оцінці і зміні. Звертає увагу той факт, що ні в працях з управ-
ління, ні у підручниках не представлена «філософія» антикризового управління, 
його зв’язок із загальними завданнями управління з одної сторони і специфіка за-
безпечення спроможності, яке схильне до ринкових умов. Сформулювати таку по-
зицію без планування цілей і їх структури неможливо.  

У зв’язку з цим представляється можливим оскаржити поширене положення 
про те, що антикризове управління є специфічний прояв управління та регулю-
вання як такого. Оскільки управління будується на використанні деяких ідеально-
типових моделей, на роль такої моделі може претендувати саме управління фінан-
совою стійкістю підприємства.  

Пошук нових методів антикризового управління та розробка концепції конт-
ролю спроможності підприємства здатні служити ідеально-типової моделлю фі-

Керуючий об’єкт – 
фінансова стійкість 

Об’єкт управління 
(ОУ) – спроможність 

підприємства 

Модель (ОУ) – 
спроможність 
підприємства 

Вплив Результат впливу 

Прогноз результатів 
впливу 

Передбачуване 
впливу 

Зворотній зв'язок на стадії прийняття рішення (1) 

Зворотній зв'язок на стадії керування (2) 
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нансового менеджменту. Це вимагає критичної оцінки і зміни рамок, в яких ви-
значається спроможність підприємств та осмислення бінарної опозиції «спромо-
жність – банкрутство».  

На запущеному, неплатоспроможному промисловому підприємстві необхід-
но проводити санацію, або здійснювати процедуру банкрутства. При цьому важ-
ливо вміти оцінити поточний стан як творчу продуктивну стадію розвитку органі-
зації, так і шанс її спроможності. Прогноз зміни рамок фінансової стійкості 
пов’язаний з використанням можливостей програмно-цільового управління. Не-
обхідність санації або ліквідації може виникнути в будь-який кризової точці, що 
означає постійну готовність перерахунку цільових пріоритетів фінансової стійко-
сті та конкретизації їх ресурсного забезпечення.  

Методологія управління фінансовою стійкістю в якості вихідної точки зумо-
влює зміну існуючої парадигми відбору та оцінки підприємств банкрутів; поста-
новку питання про місію їх діяльності, її цілі та цінності. Це являє антикризове 
управління як ідеально-типову модель фінансової стійкості в складі комплексної 
програми.  

До проблем управління фінансовим станом зверталися багато зарубіжних 
економістів. В роботах П. Хорват, Д. Хан, Т. Ройхман, Д. Робертсон, Д. Мерсер та 
інших, основний вплив приділяється виявленню причин банкрутства та його про-
гнозуванню з використанням методів реструктуризації підприємств. 

Кризові ситуації, в разі відсутності їх профілактики призводять до надмірно-
го розбалансування підприємства і нездатності фінансового забезпечення вироб-
ничого процесу, що кваліфікується, як банкротство підприємства. Англійські і 
американські дослідники відзначають, що серед новопосталих фірм до кінця дру-
гого року доживає не більше 20–30% їх загальної кількості. Розроблена ними сис-
тема банкрутства визначає періодичність закономірності кризових ситуацій.  

Система банкрутства має недоліки, які полягають в недооцінці системи фі-
нансової стійкості і повним ігноруванням процесу її управління.  

Становлення ринкової економіки в Україні показало, що життєвий цикл на-
ціональних підприємств не збігається з західними стандартами. Крім того одні й 
ті ж процеси можуть стимулювати фінансову стійкість або послаблювати залежно 
від поєднання конкретних показників. 

Умова змінності капіталу передбачає, що максимум рентабельності капіталу 
збігається з максимумом прибутку при виконанні другої умови, а саме рівності 
еластичності прибутку й еластичності капіталу. Максимум прибутку не збігається 
з максимумом рентабельності капіталу в тому випадку, якщо між цілями максимі-
зації прибутку і максимізації рентабельності капіталу існують локальні частково, 
які доповнюються і частково конкуруючі взаємозв’язки цілей.  

Платоспроможність по відношенню до фінансової стійкості може розгляда-
тися з різних точок зору. Однією з них є визначення платоспроможності як мож-
ливості забезпечувати фінансову стійкість за рахунок своєчасного і повного вико-
нання платіжних зобов’язань, випливають з товарних, кредитних та інших опера-
цій грошового характеру. Фінансова стійкість через платоспроможність впливає 
на форми і умови комерційних угод і умови поповнення оборотних коштів. В пла-
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тоспроможності відбивається співвідношення між платежами організації та гро-
шовими надходженнями.  

Другою точкою зору розгляду платоспроможності по відношенню до фінан-
сової стійкості є визначення її можливості погашати боргові зобов’язання органі-
зації. В цьому випадку платоспроможність виражається ліквідністю, яка відобра-
жає здатність організації в будь-який момент здійснювати необхідні витрати. Лік-
відність залежить від величини заборгованості, а також від структури та обсягу 
ліквідних коштів. Нездатність організації погасити свої зобов’язання перед креди-
торами приводить її до банкрутства. В цьому випадку фінансова стійкість висту-
пає в якості бар’єру банкрутства і забезпечує виконання майнових претензій в разі 
їх виникнення.  

У фінансовій стійкості, як було зазначено вище, відображаються результати 
виробничої та фінансової діяльності. Фінансова стійкість представляє системний 
процес взаємодії цих двох результатів з їх зворотним зв’язком. Через управління 
оборотними коштами організації фінансова і економічна стійкість забезпечують 
досягнення максимального доходу на вкладений капітал. Витримування фінансо-
вої рівноваги, що задається обмеженнями фінансового та економічного характеру, 
дозволяє фінансовій стійкості забезпечити оптимальне зростання доходу промис-
лового підприємства з урахуванням її стратегії розвитку.  

Таким чином, фінансову стійкість промислового підприємства можна охара-
ктеризувати як цілісну, логічну систему функцій і дати їй наступне визначення.  

Фінансова стійкість – це системний процес фінансової діяльності, що вира-
жається в здатності підприємства погасити свої зобов’язання в строк, забезпечити 
зростання дисконтованого доходу і фінансову рівновагу.  

Управління фінансовою стійкістю являє забезпечення планового порядку 
зростання цінності капіталу для системи платоспроможності, що зазнала впливу 
збурень і прагнучої відновити фінансову рівновагу. 
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Анотація 

Масленніков Є.І., Хашимі Р.Е. Фінансова стійкість як наукова-практична 
проблема функціонування промислового підприємства. – Стаття. 

У даній статті розглянуто теоретичні та практичні питання фінансової стій-
кості промислових підприємств. Запропонована схема управління фінансовою 
стійкістю підприємства. Розглянуто платоспроможність суб’єкта господарювання 
та її відношення до фінансової стійкості підприємства. 
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Аннотация  

Масленников Е.И., Хашими Р.Е. Финансовая устойчивость как научно-
практическая проблема функционирования промышленного предприятия. – 
Статья. 

В данной статье рассмотрены теоретические и практические вопросы фина-
нсовой устойчивости промышленных предприятий. Предложена схема управле-
ния финансовой устойчивостью предприятия. Рассмотрена платежеспособность 
предприятия и ее отношение к финансовой устойчивости предприятия. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ  
ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Інвестиційна діяльність — це процес організації інвестування в реально іс-
нуючих у країні умовах господарювання. У відповідності до Закону України «Про 
інвестиційну діяльність» [1] інвестиційна діяльність визначена як сукупність 
практичних дій громадян, юридичних осіб та держави щодо реалізації інвестицій. 
Вона здійснюється на основі: 

– інвестування, яке здійснюється громадянами, недержавними підприємства-
ми, господарськими асоціаціями, а також громадськими та релігійними організа-
ціями; 

–  державного інвестування, яке здійснюється органами влади й 
управління України, а також державними підприємствами та установами; 
– іноземного інвестування, яке здійснюється іноземними державами, юриди-

чними та фізичними особами; 
– спільного інвестування, яке здійснюється громадянами та юридичними 

особами України та  інших держав. 
Окрема форма інвестування — інноваційна діяльність, яка передбачає прове-

дення і впровадження науково-технічних розробок в ході реалізації інвестиційно-
го проекту або використання в проекті досягнутих результатів наукових і проект-
но-конструкторських досліджень, тобто: 

- наукові дослідження; 
- проектно-конструкторські розробки; 
- випуск принципово нових видів техніки і технології; 
- випуск принципово нових видів продукції; 
- використання нових технологій. 
Інвестиційна діяльність завжди орієнтована на перспективу. Інвестиційний 

ринок має свою інфраструктуру, яка забезпечує послуги учасникам ринку, про-
давцям і покупцям інвестиційних інструментів [9, c.105].  

Доходи інвестиційної діяльності–це доходи з купівлі-продажу фінансових ін-
вестицій(акцій, облігацій) та необоротних активів, доходи від неопераційних кур-
сових різниць, доходи від  безоплатно отриманих необоротних активів. 

Первинними документами є форма ОЗ-1, накладні, розрахунки та довідки бу-
хгалтерії. Аналітичний облік ведеться за кожним видом доходів. Синтетичний об-
лік ведеться на рахунку 74 [8]. Приклад операцій наведено у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Господарські операції по відображенню процесів інвестиційної діяльності 

Проводка № 
п/п 

Зміст господарської операції 
Дебет Кредит 

1 Отримано дохід від реалізації фінансових інвестицій 377 741 
2 Отримано дохід від реалізації необоротних активів 377 742 
3 доход від реалізації цілісних майнових комплексів 377 743 
4 Отримано дохід від позитивної курсової різниця по 

операціям з валютою 
312, 
362, 
632 

747 

5 Відображено дохід від безкоштовно триманим основ-
ним засобам (в сумі нарахованої амортизації) 

424 745 

6 Отримано матеріали від демонтажу основних засобів 20 746 

7 Списано дохід від інвестиційної діяльності на фінан-
совий результат іншої звичайної діяльності 

74 793 

 
Витрати інвестиційної діяльності — це витрати, які має підприємство від за-

лучення інвестиційних коштів інших суб'єктів господарювання та виконання від-
повідних зобов'язань. Інвестиційні витрати – капіталовкладення фірм, компаній. 
До інвестиційних витрат належать: 1) остаточні закупівлі підприємцями машин, 
устаткування і верстатів для виробничого використання, 2) все будівництво, 3) 
зміна запасів. Західні економісти відносять до інвестиційних витрат будівництво 
нових фабрик, складів, елеваторів тощо, а також житла. На їхню думку, багаток-
вартирні житлові будинки є інвестиційними товарами, бо приносять доходи, як і 
винайняти будинки. Не винайняти будинки також вважають інвестиційними ви-
тратами, оскільки вони можуть бути винайняти й приносити дохід. Зміни запасів 
зараховують до інвестиційних витрат тому, що збільшення запасів є неспожитим 
продуктом. 

Синтетичний облік витрат інвестиційної діяльності здійснюють відповідно на 
рахунку 96 «Витрати від участі в капіталі». Аналітичний облік ведуть за статтями 
цих витрат. Наприкінці звітного періоду вказані витрати списують на фінансові 
результати: Дебет рахунка 79 Кредит рахунків 96.  

Основні вимоги до обліку інвестицій викладені в Положенні (стандарті) бух-
галтерського обліку 12 «Інвестиції». 

Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі» має такі субрахунки: 
 – «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства»; 
 – «Втрати від спільної діяльності»; 
 – «Втрати від інвестицій в дочірні підприємства». 
За дебетом рахунка відображається сума визнаних втрат, за кредитом — спи-

сання на рахунок 79 «Фінансові результати». 
На субрахунку 961 «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства» ве-

деться облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах 
об'єкта інвестування внаслідок одержання асоційованих підприємствами збитків. 
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На субрахунку 962 «Втрати від спільної діяльності» ведеться облік витрат, 
пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування 
внаслідок одержання спільними підприємствами збитків. 

На субрахунку 963 «Втрати від інвестицій в дочірні підприємства» ведеться 
облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта 
інвестування внаслідок одержання дочірніх підприємствами збитків [8]. 

Слід зазначити, у звіті про фінансові результати доходи від інвестиційної ді-
яльності наводяться у двох статтях "Дохід від участі в капіталі" та "Інші доходи", 
а витрати — відповідно у статтях "Втрати від участі в капіталі" та "Інші витрати". 

У відповідності до Закону України «Про інноваційну діяльність» [2], іннова-
ційна діяльність – це діяльність, що спрямована на використання і комерціаліза-
цію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок но-
вих конкурентноздатних товарів і послуг. Зараз В Україні  гостро стоїть питання 
необхідності формування інноваційного підприємництва. Це об’єктивно зумовле-
но такими обставинами: 

1) актуалізацією інтенсивних факторів розвитку виробництва, які сприяють 
використанню досягнень НТП у діяльності підприємств;  

2)визначальною роллю науки в підвищенні ефективності розробки та впрова-
дження нової техніки і технології; 

3) необхідністю підтримки вітчизняного товаровиробника;  
4) специфікою процесу науково-технічного виробництва; 
5) збільшенням витрат і погіршенням економічних показників підприємств 

при створенні нової продукції; 
6) швидким техніко-економічним старінням виробничих фондів і технологій; 
7) об’єктивною необхідністю прискореного освоєння нової техніки та техно-

логії 
Інноваційне підприємництво знаходиться в Україні на етапі становлення і 

його перехід до етапу росту великою мірою буде залежати від зусиль усіх заціка-
влених в його успіху сторін: підприємців, науковців, держави. 

Для ефективного використання інноваційних механізмів українським підпри-
ємствам потрібно забезпечити розкриття відповідної інформації для прийняття 
управлінських рішень. Це зумовлює необхідність побудови методики бухгалтер-
ського обліку інноваційної діяльності, адекватної потребам користувачів інфор-
мації, на основі використання існуючих вітчизняних напрацювань, зарубіжного 
досвіду з урахуванням розвитку національних особливостей ринкової економіки. 
Одним із основних недоліків сучасного обліку є те, що не існує єдиної системи 
регістрів обліку й бухгалтерських рахунків для відображення витрат, доході і ре-
зультатів інноваційної діяльності. У свою чергу, наявні облікові регістри, бухгал-
терські рахунки і статистична звітність не надають достовірних даних для прове-
дення економічного аналізу впливу інноваційної продукції на результати діяльно-
сті підприємства. У зв'язку з цим доцільно розробити науково обґрунтовану сис-
тему обліку й аналізу витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності підп-
риємств [9, c.218]. 

Питанням організації та методології обліку й аналізу інноваційної діяльності 
підприємств присвячені роботи вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів 
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Р.Адамса, О.Бородкіна, Н.Бортника, Ф.Бутинця, М.Воронової, Л.Гнилицької, 
М.Дворцина, Я.Крупки, Е.Крилова, І.Крупельницької, А.Кузьмінського, 
Ю.Кузьмінського, А.Минакова, Є.Мниха, А.Пустовіт, І.Солодченка, В.Сопка, 
Л.Чижевскої та ін. Разом з тим відсутні наукові праці, присвячені комплексному 
дослідженню проблем створення обліково-аналітичної моделі інноваційної діяль-
ності. Водночас вихід українських підприємств на світовий ринок потребує ство-
рення  інформаційного забезпечення інноваційних продуктів і технологій. 

Регулювання обліку інноваційних доходів і витрат здійснюється на основі  
П(С)БО 7 «Основні засоби»[4], 8 «Нематеріальні активи»[5], 15 «Дохід»[6], 16 
«Витрати» [7], методичних рекомендацій з формування собівартості продукції 
(робіт, послуг). Типового положення по плануванню, обліку й калькулюванню со-
бівартості науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.  

У  складі  калькуляційних  статей  для  відображення  робіт  інноваційного 
характеру  виділено:  витрати  на  оплату  праці,  відрахування  на  соціальні  за-
ходи, матеріали,  паливо  та  енергія,  витрати  на  службові  відрядження,  спец 
устаткування для проведення робіт, витрати на роботи, які виконують сторонні 
організації, інші прямі витрати, накладні витрати. 

Розглянемо сучасний стан обліку інноваційної діяльності. Всі витрати, що 
пов'язані з інноваційною діяльністю можна відображати на рахунку 39 «Витрати 
майбутніх періодів», а після завершення проекту списувати накопичену суму ви-
трат на рахунок 15 «Капітальні інвестиції» (при одержанні позитивного результа-
ту), або на субрахунок 941 «Витрати на дослідження і розробки» (якщо резуль-
тат – негативний). Інший варіант – всі витрати на дослідження та частина витрат 
на розробки, що не витримують строгих умов їх визнання списуються на витрати 
періоду, решту витрат на розробки – капіталізуються. 

Зауважу, що об’єктами обліку інноваційної діяльності є не лише витрати (на 
підготовку та освоєння виробництва нової продукції, капітальні, поточні). Бухгал-
терському обліку підлягають матеріальні, трудові, фінансові ресурси, які забезпе-
чують інноваційну діяльність, кількісні та якісні параметри нової продукції, дохо-
ди, фінансові результати. Однак на сьогодні в обліку інформація про витрати, до-
ходи, продукцію та фінансові результати інноваційної діяльності не відобража-
ється у структурованому вигляді. Структура і зміст аналітичного обліку не розро-
блені, не конкретизовано об'єкти досліджень і розробок, не виділені окремі аналі-
тичні рахунки для обліку витрат та доходів, пов'язаних з інноваційною діяльніс-
тю, джерела її фінансування. Відсутня окрема форма звітності, яка б надавала в 
систематизованому вигляді інформацію для управління інноваціями. Все це не 
дозволяє здійснювати аналіз та контроль за перебігом інноваційних процесів на 
підприємстві, їх пріоритетні напрямки та розробляти ефективні заходи з розвитку 
інноваційної діяльності. 

На основі даних Головного управління статистики в Одеській області [3], 
можна прослідкувати тенденцію розвитку інвестиційних і інноваційних процесів. 
Інноваційна активність промислових підприємств у нашій області має динаміку, 
що представлена на рис.1. 
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Рис.1. Загальна сума витрат на інновації 

 
У Звіті про фінансові результати – форма №2 відображаються фінансові ре-

зультати діяльності підприємства, їх формування і використання. Дана форма на-
дає інформацію про доходи та витрати окремо за різними напрямами діяльності 
підприємства. Дані про формування та використання прибутку розглядаються ра-
зом з відомостями про майнове становище. 

Для синтетичного й аналітичного обліку доходів і фінансових результатів 
призначений журнал № 6, а в сільськогосподарських підприємствах – журнал-
ордер № 6 с.г. Журнали 5, 5А "Облік витрат", призначені для відображення витрат 
виробничої діяльності. Даний журнал-ордер можна вести у двох варіантах: облік 
виробничих витрат із застосуванням рахунків класу 9 "Витрати діяльності" — 
Журнал 5 і облік виробничих витрат із застосуванням рахунків класів 8 "Витрати 
за елементами" і 9 "Витрати діяльності" — Журнал 5А [8]. У цих журналах відо-
бражають обороти за кредитом таких рахунків:  

· 20 "Виробничі запаси";  
· 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети";  
· 23 "Виробництво";  
· 24 "Брак у виробництві";  
· 25 "Напівфабрикати";  
· 26 "Готова продукція";  
· 28 "Товари";  
· 39 "Витрати майбутніх періодів";  
· 65 "Розрахунки за страхуванням";  
· 66 "Розрахунки з оплати праці". 
Показники Журналів 5 і 5А використовують при складанні Звіту про фінан-

сові результати. 
 
При цьому у процентному співвідношенні питома вага підприємств, що за-

ймалися інноваціями представлена у табл. 2.  
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Таблиця 2  
Питома вага підприємств, що займалися інноваціями 
Роки Відсотки 

1 2 
2005 12,9 
2006 14,6 
2007 11,4 
2008 11,4 
2009 14,2 
2010 15,7 
2011 20,6 
2012 22,3 

 
Що стосується інвестицій в Одеській області [3] (табл.3). 
 

Таблиця 3  
Капітальні інвестиції в Одеській області за період 2010-2012 рр., тис.грн. 

Роки Позиції 
2010 2011 2012 

1 2 3 4 

Усього: 9723802 9347303 14631168 
► Інвестиції у матеріальні активи: 9540561 9112681 14479275 
   – житлові будівлі 1573391 1886869 2438680 
   – нежитлові будівлі 2027295 1896060 1775846 
   – інженерні споруди 2471834 2181235 6655786 
   – машини, обладнання та інвентар 2321126 2184155 2399511 
   – транспортні засоби 561932 622983 769962 
   – земля 152725 37290 85616 
   – довгострокові біологічні активи  
    рослинництва та тваринництва 229740 121265 87095 
   – інші матеріальні активи 202518 182824 266779 
► Інвестиції у нематеріальні активи, з 
них: 183241 234622 151893 
   – програмне забезпечення та бази даних 75360 75715 92768 
   – права на комерційні позначення, 
об’єкти промислової власності, авторські 
та суміжні   права, патенти, ліцензії, кон-
цесії тощо 66291 149456 37693 

У % до загального обсягу 
Усього 100,0 100,0 100,0 
► Інвестиції у матеріальні активи 98,1 97,5 99,0 
  – житлові будівлі 16,2 20,2 16,7 
  – нежитлові будівлі 20,8 20,3 12,1 
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  – інженерні споруди 25,4 23,3 45,5 
  – машини, обладнання та інвентар 23,9 23,4 16,4 
  – транспортні засоби 5,8 6,6 5,3 
  – земля 1,6 0,4 0,6 
  – довгострокові біологічні активи  
    рослинництва та тваринництва 2,3 1,3 0,6 
  – інші матеріальні активи 2,1 2,0 1,8 
►Інвестиції у нематеріальні активи, з них: 1,9 2,5 1,0 
 – програмне забезпечення та бази даних 0,8 0,8 0,6 
 – права на комерційні позначення, об’єкти 
промислової власності, авторські та  сумі-
жні   права, патенти, ліцензії, концесії то-
що 0,7 1,6 0,3 

 
Формування інвестиційного-інноваційного потенціалу кожного суб’єкта гос-

подарювання пов’язане насамперед з ефективним здійсненням відтворення осно-
вного капіталу. У ринковому господарстві інвестиційна діяльність реалізується 
механізмами інвестиційного ринку, і з його допомогою в економіці здійснюється 
кругообіг інвестицій, перетворення інвестиційних ресурсів у вклади. Інвестиційна 
діяльність — це процес зміни вартості у часі функціонуючого основного капіталу 
в економічній системі, тобто процес збільшення виробничих ресурсів. 

У сучасних умовах національна економіка вже має деякі характеристики, які 
свідчать про те, що господарський механізм, хоч і не послідовно, все ж таки руха-
ється до ринку. Неконкурентоспроможними і безперспективними стають ті виро-
бництва, які базуються на застарілих технологіях та не мають сучасного науково-
технологічного потенціалу. 
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Анотація 

Побережець О. В. Особливості обліку доходів і витрат від інвестиційної та ін-
новаційної діяльності. – Стаття. 

У статті проаналізовано особливості обліку доходів і витрат від інвестиційної 
та інноваційної діяльності. Зокрема, показано що доходи інвестиційної діяльнос-
ті–це доходи з купівлі-продажу фінансових інвестицій, а витрати інвестиційної 
діяльності – це витрати, які має підприємство від залучення інвестиційних коштів 
інших суб'єктів господарювання та виконання відповідних зобов'язань. Відобра-
ження у бухгалтерському обліку данних операцій. Показано, як саме здійснюється 
регулювання обліку інноваційних доходів і витрат на основі Положень стандартів 
бухгалтерського обліку. А також тенденцію розвитку інвестиційних і інновацій-
них процесів в Одеській області. 

Ключові слова: Інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, доходи, ви-
трати. 

Аннотация 

Побережец О. В. Особенности учета доходов и расходов от инвестиционной и 
инновационной деятельности. – Статья. 

В статье проанализированы особенности учета доходов и расходов от инвес-
тиционной и инновационной деятельности. В частности, показано, что доходы 
инвестиционной деятельности – это доходы по купле-продаже финансовых инве-
стиций, а расходы инвестиционной деятельности – это расходы, которые имеет 
предприятие от привлечения инвестиционных средств других субъектов хозяйст-
вования и выполнение соответствующих обязательств. Отражение в бухгалтерс-
ком учете данных операций. Показано, как осуществляется регулирование учета 
инновационных доходов и расходов на основе Положений стандартов бухгалтер-
ского учета. А также тенденцию развития инвестиционных и инновационных 
процессов в Одесской области. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инновационная деятель-
ность, доходы, расходы. 

Annotation 

Poberezhets О.V. Features of account and revenues from rashodov 
ynvestytsyonnoy and ynnovatsyonnoy activities. – Article. 

The paper analyzes the characteristics of income and expenses from investment 
and innovation. In particular, it is shown that investment income is income from the sale 
of investments and investment costs – it costs a company to attract investment funds 
and other entities fulfillment of their obligations. Displays the accounting data 
operations. It is shown how the regulation of innovative accounting of income and 
expenses on the basis of accounting standards. Also, the trend of investment and 
innovation in the Odessa region. 

Key words: investment, innovation activity, income, expenses. 
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Кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри економіки підприємства 
Одеської державної академії будівництва та архітектури 

ФУНКЦІОНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ  
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Сучасні економічні умови вимагають від підприємств швидкої реакції на 
зміни, які відбуваються на макро- та мікрорівнях його функціонування. Особливо 
небезпечними є зміни в структурі споживання, в цінах постачальників та в зовні-
шньоекономічній політиці для підприємств-виробників будівельних матеріалів. 
Продукція, яку виробляють ці підприємства, зазвичай, не має широкого асорти-
менту. Продукція багатьох підприємств-виробників будівельних матеріалів мате-
ріаломістка та енергоємна, тому ці підприємства вкрай чутливі до коливань ціни 
на енергоресурси та сировину. Наприклад, ціна на продукцію виробників бетону 
на 80% є похідною від ціни на газ, тому після нових газових контрактів, які було 
укладено у 2009 році, вони зазнали значних збитків. Виробництво на всіх заводах 
скоротилося, багато з невеликих підприємств-виробників бетону змушені були 
закритися. 

Тенденції розвитку українського ринку будівельних матеріалів розглядалися 
у роботах таких вчених, як Воронинін В.О., Галасюк В.В., Зімін О.В., Іванова І.Б., 
Іліч А.Б., Смольникова С.М., Шаоаєв В.М. В своїх працях вони вивчали систему 
взаємодії основних учасників ринку, основні тенденції ринку будівельних матері-
алів в Україні. Але, поза розглядом залишилося питання щодо моніторингу ринку 
будівельними підприємствами та своєчасного реагування їх систем управління на 
фактори зовнішнього середовища. 

Мета дослідження – розроблення систем моніторингу ринку підприємствами-
виробниками будівельних матеріалів та інструментів її функціонування в кон-
тексті формування маркетингової інформаційної системи підприємства. 

Підприємствам, які мають вузький асортимент продукції, не в змозі диверси-
фікувати продукцію або вийти з нею на нові ринки, вкрай важливо постійно відс-
тежувати фактори маркетингового середовища, їх зміни, динаміку та тенденції. В 
теорії маркетингу до факторів маркетингового середовища підприємства відно-
сять:  

— фактори макромаркетингового середовища (економічні, демографічні, 
науково-технічні, природні, культурні, політичні), 

— фактори мікромаркетингового середовища (підприємство, постачальники, 
посередники, конкуренти, контактні групи, споживачі). 

На фактори мікромаркетингового середовища підприємство може вплинути. 
На фактори макромаркетингового середовища воно впливу не має, а тому може їх 
лише відстежувати та прогнозувати. 

99



Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 1. Випуск 2/2 

 

Для моніторингу маркетингового середовища підприємства в структурі від-
ділу маркетингу створюється сектор аналізу маркетингового середовища (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Сектор аналізу маркетингового середовища на підприємстві 
 
Сектор аналізу маркетингового середовища підприємства збирає інформацію 

за 12 факторами маркетингового середовища в системі маркетингової інформації. 
Перша підсистема внутрішньої звітності збирає інформацію про один фактор ма-
ркетингового середовища — підприємство. Друга підсистема збору зовнішньої 
маркетингової інформації збирає дані про інші 11 факторів маркетингового сере-
довища. Підсистема маркетингових досліджень відповідає за їх проведення. Під-
система аналізу маркетингової інформації містить банк статистичних та матема-
тичних моделей для виявлення взаємозв’язків між факторами маркетингового се-
редовища та прогнозування 

За результатами роботи маркетингової інформаційної системи формується 
комплекс маркетингу підприємства. 

Розглянемо, яку інформацію, насамперед, мають збирати підприємства-
виробники будівельних матеріалів в підсистемі збору зовнішньої маркетингової 
інформації. 

За економічним фактором: 
— динаміка цін на газ, яка в найбільшій мірі визначає життєдіяльність підп-

риємства; 
— динаміка економічного розвитку держави, яка визначає темпи будівництва 

(збільшення у періоди зростання економіки); 
— динаміка кредитування підприємств банківськими установами, яка визна-

чає темпи зростання обсягів будівництва (при низьких відсотках та доступних 
кредитах); 

— доходи населення. 

Система маркетингової інформації 
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внутрішньої зві-
тності 
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Демографічні фактори для підприємств-виробників будівельних матеріалів, 
зазвичай, не важливі, оскільки їх споживачі — будівельні організації. 

Науково-технічні фактори, які мають відстежувати підприємства-виробники 
будівельних матеріалів, стосуються нових технологій. 

Природні фактори, зазвичай не впливають на виробників. Але з посиленням 
екологічних норм до підприємств вони мають відстежувати вплив виробництва на 
стан оточуючого середовища. 

Культурні фактори стосуються змін тенденцій у будівництві. Вони можуть 
виявитися у перевагах споживачів щодо матеріалів, з яких збудовані їхні оселі, а 
це може вплинути на динаміку збуту підприємства. 

Політичні фактори вкрай важливі для підприємств-виробників будівельних 
матеріалів. Особливо це стосується ціни на газ, оскільки ці матеріальні витрати є 
домінуючими в собівартості будівельних матеріалів, а в переговорах щодо ціни на 
газ є політична складова. 

За факторами мікромаркетингового середовища збирається інформація про: 
— динаміку збуту; 
— сезонність продажу; 
— ціни постачальників та ризики їх збільшення; 
— потреби споживачів; 
— ризики вибору нового постачальника; 
— застосування нових технологій у будівництві. 
Важливою є інформація про конкурентів, їх кількість, ціни, якість продукції.  
Розглянемо, яку інформацію промислові підприємства-виробники будівель-

них матеріалів мають збирати в підсистему внутрішньої звітності для своєчасного 
реагування на виклики ринку та прогнозування майбутнього його розвитку. 

Для аналізу діяльності підприємства та прогнозування попиту на його проду-
кцію рекомендовано застосовувати методи багатовимірного статистичного аналі-
зу. Серед них розглянемо такі: 

1) метод декомпозиції часового ряду; 
2) кореляційно-регресійний аналіз; 
3) метод збереження лагової кореляції. 
1. Попит на продукцію підприємств-виробників будівельних матеріалів є се-

зонним. При стабільній ситуації в будівництві він завжди зростає навесні і спадає 
восени. Для більш точної оцінки прогнозів продажу продукції підприємств-
виробників будівельних матеріалів варто застосовувати методи декомпозиції ча-
сових рядів [2]. При наявності щомісячної або щоквартальної звітності за обсяга-
ми продажу бетону за декілька років можна отримати досить точні прогнози про-
дажу без врахування сезонності (за трендом) та з врахуванням сезонності. 

Сезонну складову з часового ряду продажів підприємства виключають за до-
помогою методу ковзкого середнього. Усереднюючи відношення даних до ковз-
кого середнього знаходять сезонні індекси для кожного кварталу або місяця. Далі, 
вихідні дані ділять на сезонні індекси і за цим будують трендову модель: 

( ),y f t


                                                                 (1) 
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де )(tf  – залежність обсягів продажу від часу (тренд); 

y


 – прогнозовані обсяги продажу без врахування сезонності. 
За трендовою моделлю отримують прогнози продажів без врахування сезон-

них коливань. Наприклад, для прогнозування обсягів роздрібного товарообігу бу-
дівельних матеріалів за методом декомпозиції часового ряду був отриманий про-
гноз за трендом (рис.2). 

 

 
Рис.2. Прогноз за трендом роздрібного товарообігу будівельних матеріалів 

Одеської області 
 
Помноживши прогноз за трендом на сезонні індекси, отримують прогноз з 

врахуванням сезонності (рис.3). 
 

 
Рис.3. Прогноз з врахуванням сезонності роздрібного товарообігу будівель-

них матеріалів Одеської області 
 
2. Якщо в попередньому прикладі на продажі впливав лише один фактор – 

час, то в кореляційно-регресійному аналізі аналізується вплив будь-яких інших 
факторів [3]. 
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Наприклад, для виробників будівельних матеріалів необхідно враховувати 
показники динаміки будівельної галузі, за якими можливо прогнозувати попит на 
бетон. Також важливо враховувати ціну на будівельні матеріали, яка залежить від 
цін постачальників сировини та від цін на газ. Множинна регресійна модель обся-
гів збуту (Y), в залежності від обсягів продажу новобудов (Х1), цін на сировину 
(Х2), та цін на газ (Х3) має вигляд: 

),,,( 321 xxxfy 
                                             (2) 

3. Попит на нерухомість випереджає попит на будівельні матеріали з пев-
ним лагом. Задля отримання прогнозів попиту на продукцію підприємств-
виробників будівельних матеріалів з врахуванням попиту на нерухомість пропо-
нується застосовувати метод збереження лагової кореляції. В цьому разі прогноз 
обсягів збуту бетону обирається у кореляційному зв’язку з прогнозом продажу 
об’єктів нерухомості з певним часовим лагом [4]. 

Розглянемо, яку інформацію підприємства-виробники будівельних матеріалів 
можуть отримати в третій підсистемі системи маркетингової інформації – підсис-
темі маркетингових досліджень. Ця підсистема відповідає за проведення якісних 
та кількісних маркетингових досліджень. Розглянемо, які якісні та кількісні дослі-
дження підприємства будівельної галузі можуть проводити в Інтернеті щодо ви-
вчення вимог споживачів. 

До основних методів дослідження споживачів в теорії маркетингових дослі-
джень відносять такі [5]: 

1) спостереження за поведінкою споживача; 
2) проведення фокус-групи або глибинного інтерв’ю; 
3) збір даних про споживачів в «кабінетних» та «польових» умовах. 
Спостереження за поведінкою споживача можна здійснювати за двома на-

прямами: 
1) аналізувати запити споживачів у пошукових системах. Інтернет-

користувачами на сьогодні є більше як 50 % населення України. За даними дослі-
дницької компанії TNS-Ukraine більше як 2,8 млн. українців сьогодні є онлайн-
покупцями [6]. Пошук необхідної інформації більшість інтернет-користувачів по-
чинають з запитів у пошукових системах Google, Яндекс, Rambler. За замовлен-
ням до вищенаведених компаній можна отримати кількість запитів споживачів в 
певному регіоні країни, де здійснює діяльність підприємство та проаналізувати 
структуру запитів; 

2) аналізувати маршрут, термін перебування та профіль споживачів на сто-
рінках підприємств-виробників будівельних матеріалів. Програми Google-
analytics та Яндекс.Метрика дозволяють отримувати широке коло даних щодо те-
рміну перебування візитерів на певних сторінках, переходів з одних сторінок на 
інші, демографічних характеристиках відвідувачів, а також їх соціального профі-
лю. Для компаній-власників сайтів така інформація надається безкоштовно і до-
зволяє отримувати інформацію для проведення сегментації ринку, визначення ці-
льового сегменту та розробки маркетингового комплексу з просування послуги 
або товару. 

Проведення фокус-груп в Інтернеті зазвичай складається з певних етапів: 
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1) визначення цільової аудиторії та відбір учасників. У дослідженні попиту 
на нерухомість в певному регіоні цільова аудиторія – це потенційні споживачі не-
рухомості, яких за певним методом відбору заздалегідь запрошують прийняти 
участь у відео-розмові. 

2) розробка гайду з проведення фокус-групи. Визначення основних напрямів 
розмови з цільовою груповою. 

3) підготовка модератора фокус-групи. Модератор – це особа, яка проводить 
розмову у фокус-групі. Він має бути фахівцем в цьому напрямку і добре володіти 
темою розмови. 

Фокус-група може допомогти замовнику отримати відповідь на багато пи-
тань щодо очікувань споживачів, їх можливостей, оптимальних методів просу-
вання товару та послуг на цьому ринку та інше. 

Багато даних про споживачів можна отримати у «кабінетних» дослідженнях. 
Сьогодні споживачами будівельних матеріалів створено багато форумів, де вони 
діляться турботами та розповідають про методи пошуку необхідних товарів. Під-
приємство, яке має сайт може відслідкувати, як збільшується або зменшується кі-
лькість відвідувачів в залежності від змін дизайну або методів пошукової оптимі-
зації сайту. 

Польові дослідження у Інтернеті зазвичай проводяться за допомогою опиту-
вань. Підприємство розміщує анкету на сайті або запрошує перейти за посилан-
ням на анкету та відповісти на певні питання щодо думок споживачів з певного 
приводу. 

Стрімка зміна тенденцій на ринку вимагає від підприємств-виробників буді-
вельних матеріалів моніторингу зовнішнього середовища, передбачення майбут-
ніх тенденцій щодо змін попиту та вподобань споживачів, щодо загроз, які 
пов’язані з політичними, економічними факторами та діями конкурентів. Для сво-
єчасного реагування на виклики ринку на підприємствах необхідно створити мар-
кетингову інформаційну систему та забезпечити механізм взаємодії її підсистем. 
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Анотація 

Педько І.А. Функціонування маркетингової інформаційної системи підпри-
ємств-виробників будівельних матеріалів. – Стаття. 

У статті запропонована структура та механізми системи маркетингової інфо-
рмації підприємств-виробників будівельних матеріалів. Перелічені інструменти 
збору та аналізу інформації в складових підсистеми. Наведено приклади викорис-
тання специфічних процедур аналізу вторинної та первинної інформації системи. 

Ключові слова: маркетингова інформація, інформаційна система, маркетин-
гове середовище. 

Аннотация 

Педько И.А. Функционирования маркетинговой информационной системы 
предприятий – производителей строительных материалов. – Статья. 

В статье предложена структура и механизмы системы маркетинговой инфор-
мации предприятий-производителей строительных материалов. Перечисленные 
инструменты сбора и анализа информации в составляющих подсистемы. Приве-
дены примеры использования специфических процедур анализа вторичной и пер-
вичной информации системы. 

Ключевые слова: маркетинговая информация, информационная система, 
маркетинговая среда. 

Annotation 

Pedko I. Privacy marketing information system of manufacturers of building 
materials. – Article. 

In the article the structure and mechanisms of marketing information systems 
manufacturers building materials. The above tools to collect and analyze a subsystem 
components. Examples the use of specific analysis procedures secondary and primary 
information system. 

Keywords: marketing information, information systems, marketing environment. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ  
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

Основними причинами глибокої економічної кризи в Україні є відсутність 
моделі трансформації економіки на ринкових засадах, яка б відповідала специфіці 
нашого суспільства, а також відсутність надійної системи економічної безпеки, 
яка б сприяла створенню самодостатньої, конкурентоспроможної, соціально 
спрямованої економіки та забезпечила б її захист від зовнішніх і внутрішніх де-
структивних впливів. 

Головною метою стратегії України є забезпечення такого економічного роз-
витку, при якому можливо було б створити умови для розвитку соціально-
економічних інтересів громадян, забезпечення макроекономічної стабілізації, збе-
рігання цілісності держави, що й забезпечать її економічну незалежність.  

Об’єктивна необхідність трансформації економіки України обумовлена зага-
льною логікою переходу від історично доведеної і економічно неефективної адмі-
ністративно-командної моделі до порівняно ефективної ліберально-
капіталістичної соціально-орієнтованої ринкової моделі організації економічної 
життєдіяльності суспільства. Наукові дослідження на цю тематику викладені в 
працях багатьох вітчизняних і зарубіжних економістів, зокрема, З. Адаманової, О. 
Білоруса, А. Гальчинського, В. Гейця, С.Глазьєва, С.Єрохіна, С.Мочерного, Л. 
Чернюка та ін. У них відображаються більшою мірою суб’єктивні оцінки, реко-
мендації авторів щодо стану та перспектив розвитку соціально-економічної сис-
теми держави в цілому, які ґрунтуються на об’єктивних фактах. 

Розвиток економіки супроводжується безперервними різномасштабними 
трансформаціями, аналізу яких присвячено багато досліджень. Економічні термі-
ни, що характеризують сутність поняття “структурна трансформація”, “структурні 
перетворення”, “реструктуризація” в зв’язку з цим досить часто зустрічаються в 
економічній літературі, проте чіткості в характеристиці їх змісту не досягнуто.  

Поняття “структурна трансформація”, “структурні перетворення”, “ре-
структуризація” по сутності термінів означають зміни структури сфери діяль-
ності, управління, власності тощо. Саме таким чином у загальному вигляді і трак-
тує їх економічна наука. Зокрема, у Великій економічній енциклопедії зміст тер-
міну “трансформація” визначено, як “взаємодію різних процесів та явищ у сфері 
економіки, політики та іншого, які в результаті забезпечують формування нової 
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якості соціальної системи в цілому” [3, с.681]. Великий економічний словник під 
трансформацією пропонує розуміти “одну з операцій процесу організації, яка 
означає реформування головної цілі у ряд взаємозв’язаних локальних цілей та за-
дач, що забезпечують досягнення корінних результатів” [4, с.1089]. 

Український дослідник С.Єрохін терміном “трансформація” визначає “зміну 
структури будь-якого об’єкту у рамках самоорганізуючого процесу” [8, с.13]. 

У контексті трансформації економіки України під терміном “трансформація”, 
або, одно функціональний йому процес, “структурні зрушення” слід розуміти 
процес адаптації (кількісного та якісного пристосування) елементів економічних 
систем на макро-, мезо- і мікрорівнях та їх взаємозв’язків відповідно до закономі-
рностей функціонування та розвитку ринкового господарства, який приводить до 
формування якісно нової структури [10, с.253]. 

Трансформаційні процеси в економіці України мають свої характерні особли-
вості. В країні, по суті, не було власної економічної системи – це була підсистема 
єдиного народногосподарського комплексу СРСР, яка була сформована для його 
обслуговування і не включала багатьох необхідних для самостійної системи еле-
ментів. Основний зміст трансформаційних перетворень в країні, таким чином, по-
лягає в переході до комплексної і цілісної економічної системи, яка функціонує на 
ринковій основі. Сьогодні абсолютно очевидно, що об’єктивною необхідністю 
трансформації економіки України є: перехід від екстенсивних методів господарю-
вання до інтенсивних; забезпечення структурної перебудови економіки на базі 
новітніх технологій, розширення наукоємних виробництв; реалізація програм на-
рощування виробництва товарів споживчого ринку, збалансованих з динамікою 
платоспроможного попиту; пріоритетність малих форм господарювання; утри-
мання інфляції, індексація всіх кількісних параметрів економічних показників; за-
безпечення ефективності соціальних реформ [10, с.253]. 

Обґрунтування діяльності держави в трансформаційних соціально-
економічних перетвореннях суспільства з акцентуванням уваги на “українському 
шляху” та пошуку шляхів підвищення її ефективності. 

Внутрішні системні трансформації відбуваються в усіх країнах світу. Транс-
формаційна економіка, за визначенням В. Геєця, передбачає зміну структури еко-
номіки й створення нових форм розвитку [9]. Причому, трансформація не зво-
диться лише до ринкових реформ, а має комплексний характер, включаючи пере-
творення у політичній, інституціональній та культурній сферах, що синхронізу-
ються між собою у просторі й часі. 

Відмінною рисою українських трансформаційних процесів від інших еконо-
мічно розвинутих держав є те, що вони носили революційний характер. У кінці 
XX ст. Україна змінила свої напрямки майбутнього соціально-економічного роз-
витку, стала на шлях радикальних соціально-економічних і політичних змін з ура-
хуванням досвіду й досягнень розвинутих країн світу. Однак у результаті відсут-
ності в нашій державі національної трансформаційної моделі і невдалого запози-
чення чужих моделей економічного розвитку, зокрема моделі економічних ре-
форм, що відома як “вашингтонський консенсус”, на жаль, перехід у нову якість 
набув руйнівного характеру. Замість прогресивних економічних і науково-
технологічних зрушень, побудови соціально орієнтованої демократичної держави, 
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підвищення матеріального добробуту і духовного рівня життя народу, Україна 
опинилася в глибокому занепаді [1, с.5]. 

Україна мала найкращі стартові умови для ринкових перетворень серед пост-
радянських країн. І в той же час продемонструвала чи не найгірші результати. До-
статньо сказати, що впродовж 1991-1999 рр. відбувався перманентний економіч-
ний спад, причому ВВП скорочувався в середньому на 9,5 % щорічно. На кінець 
періоду він становив лише 38 % від рівня 1990 р. Це є свідченням того, що в кері-
вництві соціально-економічними перетвореннями в країні були допущені серйозні 
прорахунки та помилки [2]. 

Адже саме проголошення політичної незалежності та взятий курс на прове-
дення економічних реформ стали вирішальними кроками для розвитку українсь-
кої економіки. Тоді, проголошуючи незалежність України, наші співвітчизники 
сподівалися примножити економічний потенціал держави і на його основі поліп-
шити національний добробут. Натомість трансформаційні перетворення призвели 
до щорічного скорочення сільськогосподарського та промислового виробництва 
продовольчих товарів, зростання безробіття, суттєвого зменшення сукупного по-
питу населення, зумовленого зниженням його реальних грошових доходів, надмі-
рного розвитку особистих селянських господарств тощо[5, с.26].  

На сучасному етапі до основних тенденцій трансформації соціально-
економічних процесів української економіки можна віднести подальше поглиб-
лення соціальної нерівності за всіма показниками (економічними, політичними, 
соціальними) та маргіналізацію значної частини населення, що несе в собі зрос-
тання напруженості в суспільстві. З одного боку, соціальна нерівність є результа-
том сформованої за останні роки системи розподілу доходів, доступу до економі-
чних, політичних, соціальних ресурсів, з іншого – результатом державної політи-
ки. Подальший розвиток стратифікаційних процесів в українському суспільстві 
залежатиме від швидкості економічного та політичного реформування, від зміни 
державної ідеології, яка підмінена сьогодні інтересами вузького кола людей [6]. 

Понад двадцять років української незалежності для України не стали періо-
дом динамічного соціально-економічного розвитку, що більшою мірою обумов-
лено відсутністю застосування належних чітких механізмів та інструментів мак-
роекономічного регулювання. Структурні характеристики розвитку країни пока-
зують, що зростання не сприяє подоланню суперечностей, які негативно вплива-
ють на її соціально-економічний розвиток. Розв’язувати ці проблеми в Україні не-
обхідно комплексно, застосовуючи важелі, властиві макроекономічному регулю-
ванню. 
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ОЦІНЮВАННЯ ВИПЛИВУ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАХОДІВ  
НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ  

З позиції вітчизняного законодавства у сфері стратегічного планування одні-
єю зі складових моніторингу та оцінювання процесу реалізації регіональних стра-
тегій економічного та соціального розвитку є моніторинг соціально-економічного 
розвитку регіонів. За результатами моніторингу має проводитися аналіз розвитку 
соціально-економічних систем мезорівня в розрізі низки показників, інформацію 
щодо розміру яких надає Державний комітет статистики України. Однак, у зв’язку 
з обмеженістю у стратегічних планах розвитку регіонів країни інформації віднос-
но планових значень низки обов’язкових індикаторів моніторингу та оцінювання 
та відомостей відносно розміру витрат на фінансування стратегічних заходів, су-
дити про просування мезосистем у напрямку досягнення головної стратегічної мі-
сії вбачається можливим за результатами комплексної оцінки рівня розвитку регі-
ональної соціально-економічної системи. 

В науковій літературі зустрічаються доволі різні підходи та методи комплек-
сного оцінювання рівня соціально-економічного розвитку регіонів, які, на думку 
окремих дослідників, є найбільш доцільними у певному конкретному випадку. Рі-
зняться вони і за напрямками оцінювання рівня соціально-економічного розвитку 
регіонів, і за кількістю показників, які складають ці напрямки та відбираються на-
уковцями для відображення змін, що мають місце в регіоні, та за низкою інших 
критеріїв. Різниця у підходах обумовлена відмінністю конкретної мети, яку став-
лять перед собою науковці під час комплексного оцінювання. Відповідно, з пози-
ції оцінювання впливу стратегічних заходів на рівень розвитку соціально-
економічної системи виникає потреба обґрунтування набору індикаторів компле-
ксного показнику, які б найкраще та найповніше здатні були б відобразити зага-
льний результат функціонування мезосистем на шляху їх просування до стратегі-
чної мети власного розвитку. 

В даній роботі буде зроблена спроба оцінити результати впливу стратегічних 
заходів на соціально-економічний розвиток регіонів країни в розрізі різних підхо-
дів до визначення комплексного показнику ефективності та результативності гос-
подарювання соціально-економічної системи. 

Важливим та вихідним етапом інтегрованої комплексної оцінки соціально-
економічного розвитку регіону є вибір та обґрунтування системи показників, що 
використовуються для обчислення інтегрованої оцінки. Основу вибору цільових 
індикаторів складає один з основних принципів управління економічним розвит-
ком – інтегрований підхід до моніторингу та оцінки рівня соціально-економічного 
розвитку. З урахуванням цього цільові індикатори можуть бути виражені у показ-
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никах, що характеризують рівень економічного розвитку, якість життя населення 
та екологічний добробут соціально-економічної системи.  

Продемонструємо вплив на кінцевий результат оцінки рівня соціально-
економічного розвитку регіонів країни за результатами реалізації стратегій зміни 
кількості індикаторів, що обираються у якості вхідної інформації для комплексно-
го інтегрального показнику ефективності. З цією метою розглянемо два випадки. 

У першому випадку, у якості вхідної інформації для обчислення комплексно-
го інтегрального показнику ефективності оберемо показники, що пропонуються 
Постановою КМУ «Про порядок розроблення, проведення моніторингу та оцінки 
реалізації регіональних стратегій розвитку» [1]. Їх загальна кількість становить 23 
індикатори. Основними показниками оцінки реалізації стратегії відповідно до но-
рмативно-правового акту зі стратегічно планування виступають такі: валовий ре-
гіональний продукт; валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу; 
доходи і видатки бюджетів регіонів; кількість суб'єктів Єдиного державного ре-
єстру підприємств і організацій України, у тому числі включених до Єдиного  
державного реєстру та виключених з нього протягом року; кількість підприємств 
– суб'єктів підприємницької діяльності; кількість фізичних осіб, зайнятих підпри-
ємницькою діяльністю; наявність основних засобів та рівень їх зносу; індекси 
промислової продукції; обсяги та індекси продукції сільського господарства; ін-
декси виконаних будівельних робіт; індекси обороту роздрібної торгівлі; чисель-
ність населення на кінець року; коефіцієнти народжуваності, смертності та при-
родного приросту; середньомісячна номінальна заробітна плата найманих праців-
ників та індекси номінальної та реальної заробітної плати. 

У другому випадку змінимо кількісний склад індикаторів, керуючись тим що, 
з одного боку, не всі показники, що пропонуються Постановою КМУ №1186 для 
оцінювання рівня соціально-економічного розвитку регіонів країни за результата-
ми реалізації стратегій здатні повно відобразити зміни у соціально-економічній 
системі під час реалізації стратегічних планів їх розвитку на шляху просування до 
стратегічної мети – покращення рівня та якості життя населення, з іншого боку, – 
деякі з запропонованих показників, є допоміжними, і відмова від їх використання 
не матиме суттєвих наслідків.  

Обґрунтовуючи вибір показників для комплексної інтегральної оцінки рівня 
соціально-економічного розвитку регіонів за результатами реалізації стратегій, на 
наш погляд, слід брати до уваги таке. По-перше, результати реалізації стратегіч-
ного плану мають бути співставні з тією інформацією, яка береться за основу на 
початкових етапах опрацювання стратегічного плану соціально-економічного ро-
звитку територій, а саме під час аналізу внутрішнього середовища, оцінки потен-
ціалу та позиціонування соціально-економічної системи серед інших систем. Тоб-
то базою порівняння вхідного стану справ з кінцевим має бути однаковий набір 
індикаторів, що відображають результати функціонування соціально-економічної 
системи. По-друге, у якості індикаторів має виступати саме статистична інформа-
ція, попри застереження науковців з приводу її обмеженості, з огляду, в першу 
чергу на те, що методика розрахунку цих показників єдина та загальновизнана в 
країні.  
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З урахуванням цього, для проведення інтегральної оцінки рівня соціально-
економічного розвитку регіонів країни за результатами впливу стратегічних захо-
дів на їх соціально-економічний розвиток нами пропонуються показники, що 
представлені у розрізі 2 груп.  

Першу групу становлять індикатори поточного соціально-економічного ста-
ну регіону: темп зростання ВРП на душу населення, темп зростання обсягу пря-
мих іноземних інвестицій; темп зростання інвестицій в основний капітал; зміна 
роздрібного товарообороту; індекс споживчих цін.  

Друга група представлена індикаторами якості життя в регіоні. До її складу 
увійшли такі показники: природний приріст населення; рівень економічної актив-
ності населення; рівень безробіття за методологію МОП; доходи населення; за-
безпеченість населення житлом.  

Зміна рівня розвитку регіонів при накладанні результатів розрахунків, що 
отримані за двома різними підходами протягом 2012 року за умови використання 
тієї методології опрацювання статистичної інформації, що пропонується Держав-
ним комітетом статистики України [2], представлена на рис.1. 

Результати оцінки соціально-економічного розвитку регіонів у 2012 році за-
свідчують, що зміна індикаторів інтегрального показнику впливає на діапазон ін-
тегральної оцінки для низки регіональних соціально-економічних систем, як в 
сторону покращення ситуації так і в сторону її погіршення, зокрема, змінюються і 
претенденти на передові місця. Так, наприклад, якщо у першому випадку передові 
позиції посідали Дніпропетровська та Донецька області, то за новим набором ін-
дикаторів найвищий рівень розвитку демонструє вже Київська область. Відносно 
лише двох регіонів (Львівської та Харківської областей) ситуація не змінилася: 
зміна набору індикаторів змінила рівень ефективності функціонування соціально-
економічних систем лише на 4 та 2%п. відповідно.  

 

 
Рис.1. Рівень соціально-економічного розвитку регіонів України у 2012 році 

на основі різного набору індикаторів інтегрального показнику 
Джерело: Розраховано за даними [3-6]. 
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Така ситуація дозволяє судити про те, що рівень соціально-економічного ро-
звитку, який розраховується за допомогою комплексного інтегрального показни-
ку, напряму залежить від того набору показників, які приймаються у якості вхід-
ної бази для його обчислення. У випадку, коли рівень визначався за показниками 
Постанови КМУ, на його розмір вплинули, в більшій мірі, економічні показники: 
розвиток промисловості, сільського господарства, що визначає спеціалізацію ре-
гіонів. У другому випадку, рівень соціально-економічного розвитку, на наш пог-
ляд, має більше тяжіння саме до стратегічної мети соціально-економічного розви-
тку – покращення рівня та якості життя населення, а не до економічної складової, 
як беззаперечно, важливої бази для досягнення цієї стратегічної мети.  

Таким чином, доходимо висновку, що кількісний набір індикаторів інтегра-
льного показнику комплексного соціально-економічного розвитку регіонів не до-
зволяє однозначно судити про рівень розвитку соціально-економічних систем, 
адже залежно від їх набору може змінитися і діапазон рівня розвитку регіону, від-
повідно, не має сенсу вдаватися до нормування доволі великої кількості індикато-
рів, аби визначити рівень розвитку окремого регіону. Навпаки треба шукати такий 
спосіб оцінки рівня соціально-економічного розвитку територій, який й би, по-
перше, можна було застосувати відносно окремого регіону для визначення рівня 
його соціально-економічного розвитку без фіксації інформації про зміни основних 
індикаторів в інших соціально-економічних системах, по-друге, який би спирався 
на щонайменшу кількість індикаторів, а, відповідно, був простим у своєму засто-
суванні.  

У цьому плані, на наш погляд, доволі цікавим є підхід, опрацьований у ході 
міжнародного наукового дослідження між Україною та Російською Федерацією, 
за яким оцінювання ефективності функціонування соціально-економічної системи 
пропонується проводити за допомогою динамічного нормативу [7]. На наш пог-
ляд, даний метод може бути застосовано і для оцінювання загального впливу 
стратегічних заходів на соціально-економічний розвиток територій з метою ви-
значення та порівняння загального рівня господарювання соціально-економічних 
систем за результатами реалізації стратегічних планів їх розвитку.  

Динамічний норматив являє собою сукупність показників, що «упорядковані 
за темпами зростання так, що підтримання цього порядку протягом тривалого ча-
су забезпечує найкращий режим функціонування системи» [8]. Перший ранг у 
динамічному нормативі присвоюється тому показнику, який найбільшою мірою 
відповідає виконанню соціально-економічною системою її функцій. Його темпи 
зростання мають випереджати темпи зростання усіх інших показників. Інші пока-
зники отримують ранги у порядку зменшення їх впливу на виконання функцій со-
ціально-економічної системи. Ефективність функціонування соціально-
економічної системи оцінюється шляхом порівняння фактичного порядку зрос-
тання показників з нормативним (еталонним, бажаним, чи, відповідно, так званим, 
динамічним порядком). Чим менше відхилення факту від нормативу, тим вища 
ефективність функціонування соціально-економічної системи.  

Базовим кроком застосування даної моделі є обґрунтування набору показни-
ків динамічного нормативу, які обираються для оцінювання рівня розвитку регіо-
нів за результатами реалізації стратегічних планів. У якості множини показників 
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оберемо їх перелік, у кількості 23 індикатори, що регламентуються на законодав-
чому рівні як обов’язкові індикатори моніторингу та оцінювання реалізації регіо-
нальних стратегій розвитку та про які йшлося вище [1]. З цієї сукупності індика-
торів для ефективності функціонування соціально-економічних систем регіональ-
ного рівня за допомогою моделі динамічного нормативу, на наш погляд, доцільно 
обрати саме ті, що найбільш повно дозволяють відобразити пріоритетні стратегі-
чні напрямки соціально-економічного розвитку регіонів, а саме такі як: чисель-
ність населення регіону, розмір середньомісячної оплати праці зайнятого насе-
лення, обсяг промислового виробництва, роздрібний товарооборот та капітальні 
інвестиції. 

З урахуванням набору показників можливий лінійний «динамічний норма-
тив» для оцінювання ефективності функціонування регіональної соціально-
економічної системи за комплексними результатами стратегічного планування, на 
наш погляд, може мати такий вигляд (див. табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Можливий лінійний «динамічний норматив» для оцінювання ефективності 
функціонування соціально-економічної системи мезорівня 

Нормативний ранг Показники 
1 Роздрібний товарооборот 
2 Обсяг промислового виробництва 
3 Капітальні інвестиції 
4 Середньомісячна номінальна заробітна плата 
5 Чисельність населення 

 
Проведемо оцінку ефективності функціонування регіонів країни спираю-

чись на фактичні значення показників, які обрані для розгляду та представлені у 
статистичній звітності країни [3-6].  

Результати оцінювання ефективності соціально-економічного розвитку 
Одеської області за допомогою моделі динамічного нормативу у 2013 році пред-
ставлено у таблиці 2. 

Як видно з таблиці найшвидшими темпами у 2013 році в Одеській області 
збільшувалася середньомісячна номінальна заробітна плата. Обсяг роздрібного 
товарообороту за темпами свого зростання поступається цьому показнику на 
2,3 %п., хоча Одещина й відома своїм причорноморським розташуванням, а від-
повідно належить до курортних регіонів країни, що мало б забезпечити більші те-
мпи зростання показнику та відповідно першу позицію у динамічному нормативі. 
На третьому місці за темпами зростання – обсяги промислового виробництва. Ка-
пітальні інвестиції взагалі демонструють своє зменшення, що є підставою судити 
про зниження рівня конкурентоспроможності регіону за рахунок диверсифікації 
та інноваційності, а відповідно і про зниження якості господарювання.  

Таким чином, на підставі проведених розрахунків видно, що ефективність 
функціонування Одеської області у 2013 році трішки вища за середній рівень і ся-
гає 60%.  
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Таблиця 2 
Оцінка ефективності функціонування Одеської області у 2013 році на основі 

«динамічного лінійного нормативу» 

Показник 
Норма-
тивний 
ранг 

Темп зрос-
тання*, % 

Фактичний 
ранг 

Нормативне 
співвідно-
шення (аі)** 

Інтерверсія 
(mi)** 

Роздрібний товарообо-
рот 

1 108,0 2 3 1 

Обсяг промислового 
виробництва 

2 100,6 3 2 1 

Капітальні інвестиції 3 80,6 5 0 2 
Середньомісячна номі-
нальна заробітна плата 

4 110,3 1 1 0 

Чисельність населення 5 100,3 4 0 0 
Разом 6 4 
Показник ефективності 0,6 0,6 

* за даними Державного комітету статистики України [6] 
** розраховано за методологією [7] 
 
Якщо ж поглянути на ситуацію у динаміці (див. рис.2), то після 2009 року в 

регіоні спостерігається різке підвищення ефективності соціально-економічного 
розвитку з 20% до 70%. Зростання відбувалося за рахунок позитивної динаміки 
усіх показників, що склали динамічний норматив, окрім знову ж таки капітальних 
інвестицій, які демонструють своє зниження та через зменшення чисельність на-
селення регіону. Після річного падіння ефективності соціально-економічного роз-
витку, протягом 2012-2013 років регіон зафіксував значення цього показнику на 
позначці 60%. 

 
Рис.2. Динаміка соціально-економічного розвитку Одеської області на осно-

ві «динамічного лінійного нормативу» протягом 2009-2013 років 
 
Аналогічно проведемо оцінку рівня ефективності функціонування інших ре-

гіонів країни. Результати проведених розрахунків за 2011-2013 роки представлено 
на рис.3. 
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Рис.3. Рівень соціально-економічного розвитку регіонів на основі «динамічного 
лінійного нормативу» протягом 2011-2013 років 

 
Як видно з рис.3 рівень соціально-економічного розвитку регіонів країни за-

галом оцінюється на рівні, що трішки більший за середній. Лише 1 регіон за рів-
нем ефективності соціально-економічного розвитку у 2011 році не дотягує до по-
значки 0,5, проте у 2012 та у 2013 роках кількість таких регіонів збільшилась до 2, 
хоча й змінилися претенденти. Лише 1 регіон у 2013 році за рівнем ефективності 
соціально-економічного розвитку найближче наблизився до максимального рівня 
ефективності – досяг позначки 0,9. Інші регіони не перетнули межу 70%. 

Результати оцінювання впливу стратегічних заходів на соціально-
економічний розвиток регіонів країни за умови використання у якості вхідної ін-
формації різного набору індикаторів, дозволяють судити про залежність рівня ро-
звитку соціально-економічної системи, від того набору індикаторів, які обирають-
ся для обчислення комплексного показнику ефективності. Проте, навіть зі зміною 
системи показників, група, в якій опиняються регіони за рівнем їх розвитку зали-
шається майже тією ж самою; це ставить під сумнів необхідність нормування ве-
ликої кількості індикаторів комплексного показнику ефективності та результати-
вність цього підходу, а, відповідно, вимагає вдаватися до новітніх підходів, які 
вдало можна застосовувати відносно окремих соціально-економічних систем, ми-
наючи необхідність обробки інформації відносно інших регіонів країни.  Слід та-
кож відмітити, що комплексний показник надає доволі приблизну картину справ 
відносно рівня соціально-економічного розвитку регіонів країни, хоча й дозволяє 
поглянути на те, яку позицію займає регіон відносно інших соціально-
економічних систем країни.  Для виявлення проблем соціально-економічного роз-
витку окремої території слід вдаватися в більш глибокий пофакторний аналіз.  
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Анотація 

Сментина Н.В. Оцінювання випливу стратегічних заходів на соціально-
економічний розвиток регіонів. – Стаття. 

У статті наводяться результати оцінювання впливу стратегічних заходів на 
соціально-економічний розвиток регіонів. Автор показує вплив зміни кількості 
індикаторів, що обираються у якості вхідної інформації для комплексного інтег-
рального показнику ефективності, на кінцевий результат оцінки. Як альтернатива 
комплексній оцінці пропонується використання методу динамічного нормативу з 
огляду на можливість визначати за цим методом рівень розвитку регіональних со-
ціально-економічних систем без фіксації інформації про зміни основних індика-
торів в інших регіонах. 

Ключові слова: оцінювання, соціально-економічний розвиток, стратегічні 
заходи, регіон. 

Аннотация 

Сментына Н.В. Оценка влияния стратегических мер на социально-
экономическое развитие регионов. – Статья. 

В статье приводятся результаты оценки влияния стратегических мер на соци-
ально-экономическое развитие регионов. Автор показывает влияние изменения 
количества индикаторов, принятых в качестве исходной информации для компле-
ксного интегрального показателя эффективности, на конечный результат оценки. 
Как альтернатива комплексной оценке предлагается использование метода дина-
мического норматива, учитывая возможность определять с его помощью уровень 
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развития региональных социально-экономических систем без фиксации информа-
ции об изменениях основных индикаторов в других регионах. 

Ключевые слова: оценка, социально-экономическое развитие, стратегичес-
кие меры, регион.  

Annotation 

Smentyna N.V. Assessing the impact of strategic measures on the regional socio-
economic development. – Article. 

The article presents the results of assessing the impact of strategic measures on the 
regional socio-economic development. The author shows impact of changes in the 
amount of indicators, which are taken as background information for the complex 
integral indicator of the effectiveness, on the final evaluation result. As an alternative to 
a comprehensive assessment it proposes tо use the method of dynamic normative, given 
the opportunity to determine with its help the level of regional socio-economic systems’ 
development without capturing information about the changes in the main indicators 
from other regions. 

Keywords: assessment, socio-economic development, strategic measures, region. 
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кандидат економічних наук,  
ст. викладач кафедри економіки та фінансів підприємства  
Київського національного торгово-економічного університету 

РОЗРОБКА КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Розробка стратегії конкуренції значною мірою означає вироблення широкого 
формування того, яким буде бізнес, якими повинні бути його цілі, яка політика є 
необхідною для їх досягнення, які фактори впливають на цю політику. Чинники, 
які впливають на конкуренцію в певній галузі, та причини, що народжують їх, 
піддаються діагнозу, підприємство отримує можливість оцінити всі слабкі та си-
льні сторони співвідносно з галуззю в цілому. 

Автором були використані праці слідуючих вчених: Захарченко В. [1; 2], Ко-
биляцького Л. [3], Портера [4], Чайнікова Л. [6], Юдіна М.[7] та ін. Але  на сього-
дні ще не достатньо пророблені кількісні визначення конкурентоспроможності 
промислового підприємства. 

Метою даної статті є запропонувати методичний підхід оцінки факторів кон-
курентоспроможності промислового підприємства. 

Для оцінки рівня конкурентоспроможності промислового підприємства важ-
ливим завданням є встановлення конкретного набору чинників, які визначають її 
величину і впливають на її зміну. Економічна ефективність підприємства в умо-
вах ринку залежить від трьох груп факторів [6]:  

І група – фактори, що відображають ступінь задоволення запитів споживачів;  
ІІ група – фактори, що відображають економічність, ефективність виробничої 

діяльності підприємства;  
ІІІ група – фактори, що відображають ступінь переваги (конкурентоспромо-

жність) оціночних показників підприємства по перших двох групах факторів від 
аналогічних показників інших підприємств.  

Показники третин групи в умовах ринкової економіки набувають провідну 
роль для розробки економічної стратегії підприємства в силу наступних причин:  

- оцінка конкурентоспроможності підприємства дозволяє визначити потен-
ційних споживачів і потенційні об'єми виробництва;  

- розрахунок конкурентоспроможності дозволяє визначити діапазон зміни цін 
на реалізований товар, забезпечуючи найбільшу економічну ефективність; 

- показник конкурентоспроможності дозволяє виявити недоліки у виробничо-
господарській діяльності та визначити пріоритетні, з точки зору економіки, мето-
ди її вдосконалення.  

Так, в ході проведення дослідження фахівцями в галузі маркетингу з Велико-
британії були виявлені основні фактори, що впливають на процес вибору замов-
ником відповідного підприємства-виконавця [4]. При цьому враховувалася думка 
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представників замовника (табл. 1), а також представників самих підприємств-
виготовлювачів (табл. 2) з даного питання.  

Зарубіжні дослідники роблять висновок, що в основу прийняття рішення про 
вибір підрядної фірми в ході тендерних торгів закладається критерій вибору, який 
є функцією від трьох основних параметрів: вартості, якості та терміну виконання 
контракту. При цьому процес вибору є компроміс між цими трьома параметрами; 
організація-замовник приймає рішення про вибір, враховуючи значення зі згада-
них параметрів [6]. 

Результати опитування показують (табл. 1 і 2), що переважна більшість підп-
риємств-виробників та організацій-замовників розглядають фактор вартості як 
важливіший для укладення контакту. Як видно 84% представників підприємств-
виробників і 86,8% представників організацій-замовників, які взяли участь в опи-
туванні, засновують свої рішення саме на цьому факторі. Фірми-замовники, крім 
того, в числі найбільш важливих чинників відзначають фінансовий стан промис-
лового підприємства, його репутацію, можливість завершення контракту в більш 
ранні терміни, а також попередні ділові відносини.  

З метою виявлення факторів, що впливають на конкурентоспроможність 
промислового підприємства в період переходу до ринкових відносин в Україні, 
був використаний метод формалізації збору та обробки апріорної інформації, ос-
новою якого є експертне опитування фахівців промислового виробництва. Вико-
ристання експертів як джерела отримання інформації – їх судження, якісні та кі-
лькісні оцінки в цьому дослідженні базуються на гіпотезі, що у них є відомості і 
уявлення про конкуренцію і конкурентну боротьбу. Для проведення опитування 
була запропонована анкета. Експеримент базувався на ймовірнісно-
статистичному методі формалізації збору, обліку та обробки апріорної інформації. 

 

Таблиця 1 
Аналіз факторів, що впливають на вибір замовником підприємства-

виконувача (з точки зору замовників) 
Фактори Найбіль-

ший вплив 
Вплив Достатній 

вплив 
Менший 
вплив 

Найменший 
вплив 

Низька вартість 86,8 2,4 6,0 2,4 2,4 
Фінансовий стан 68,7 16,9 4,8 5,3 9,6 
Попередні ділові відносини 31,6 12,0 15,7 6,0 30,2 
Мінімальний строк виконання 
контракту 

45,8 8,4 12,0 2,4 31,4 

Репутація промислової фірми 51,8 19,3 13,3 2,3 15,6 
Рекомендації інженерно-
консультаційних фірм 

20,8 3,7 17,0 4,9 53,6 

Неформальні відносини з про-
мисловою фірмою 

4,8 1,2 10,9 7,2 75,9 

Територіальна близькість про-
мислової фірми 

4,8 13,3 15,7 12,0 54,2 

Національна приналежність 
промислової фірми 

4,8 4,8 9,6 3,6 77,2 

Наявність угоди з профспілка-
ми 

7,2 3,6 9,6 6,0 30,2 

Примітка. Цифрами вказаний відсоток від загального числа тих, хто відповів на питання. 
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Застосування ймовірнісно-статистичних методів значно розширює можливо-
сті використання фахівців промислового виробництва в якості експертів. Прості 
статистичні методи в поєднанні з добре розвиненою інтуїцією, великим накопи-
ченим досвідом роботи і здоровим глуздом опиняються, як правило, найбільш ус-
пішними при оцінці перспектив і виборі варіантів вирішення поставлених задач 
[3; 6].  

Таблиця 2 
Аналіз факторів, що впливають на вибір замовником підприємства-

виконавця (з точки зору підприємства-виконавця) 
Фактори Найбіль-

ший 
вплив 

Вплив Достатній 
вплив 

Менший 
вплив 

Най-
менший 
вплив 

Низька вартість 84,0 9,6 3,2 3,2 - 
Репутація промислової фірми 62,4 19,4 11,8 4,2 2,2 
Попередні ділові відносини 39,8 17,2 15,0 11,8 16,2 
Мінімальний строк виконання 
контракту 

37,6 20,4 10,8 4,3 26,9 

Фінансовий стан фірми 31,5 21,7 21,8 13,0 12,0 
Досвід промислової фірми в 
веденні переговорів 

20,9 15,4 15,3 9,9 38,5 

Неформальні відносини з 
промисловою фірмою 

13,3 13,3 20,0 16,6 36,7 

Територіальна близькість 
промислової фірми 

7,7 8,9 13,3 12,3 57,8 

Наявність угоди з профспіл-
ками 

7,8 3,4 10,2 15,7 62,9 

Національна приналежність 
промислової фірми 

1,1 6,6 6,6 6,6 79,1 

Стан реклами в промисловій 
фірмі 

1,1 1,1 4,4 3,3 90,1 

Примітка. Цифрами вказаний відсоток від загального числа тих, хто відповів на питання. 

 
За результатами експертного опитування та досліджень, проведених на прик-

ладі 13 промислових фірм Одеської області, найбільш значущі чинники із загаль-
ної сукупності представлені в таблицях 3 і 4. 

 
Таблиця 3 

Група факторів (по результатам експертного опитування) 
№ Найменування фактора Умовне значення факто-

ра 
Середня сума рангів 

1 Якість продукції  25 
2 Репутація фірми  42,5 
3 Низька ціна зведення 

об’єкта 
 43 

4 Фінансовий стан фірми  49 
5 Виконання строків  51,5 
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Таблиця 4 
Група факторів (по результатам експертного опитування) 

№ Найменування фактора Умовне значення факто-
ра 

Середня сума рангів 

1 Рівень рентабельності  25,5 
2 Собівартість  25,5 
3 Кваліфікація робочих  55 
4 Рівень фондовіддачі  71 
5 Фондоозброєність робо-

чого 
 74,5 

6 Розмір заробітної плати  88 
 
В результаті дослідження і постановці пасивного експерименту визначилися 

чинники, які мають першорядне значення для підтримки конкурентоспроможнос-
ті промислового підприємства і які, за винятком репутації організації та якості 
продукції, з достатнім ступенем точності і достовірності можуть бути кількісно 
виміряні. Що стосується фінансового стану, то на сучасному етапі подібного роду 
інформація є комерційною таємницею і її обробка з цієї причини утруднена. У ра-
зі отримання цієї інформації для її обробки можна скористатися рекомендаціями, 
приведених в роботах, присвячених даній проблемі [2; 3; 6]. 

За результатами апріорного ранжирування встановлено перелік, що склада-
ється з одинадцяти факторів, найбільш істотно впливають на конкурентоспромо-
жність промислового підприємства. Даний висновок підтверджується узгодженіс-
тю думок експертів. 

Виходячи з проведеного дослідження, а також аналізу робіт з даної проблеми 
[1; 5; 7], в якості факторів, що відбивають запити споживачів і визначають конку-
рентоздатність промислової продукції (фактори І групи), пропонують наступне: 
ціна, дотримання термінів виготовлення, якість, умови платежів, репутація, фі-
нансовий стан підприємства.  

Як фактори, що відбивають ефективність виробництва (фактори другої гру-
пи, що мають кількісне вираження), на основі проведеного дослідження було об-
рано такі: рівень рентабельності, собівартість, кваліфікація робітників, рівень фо-
ндовіддачі, рівень оплати праці, фондоозброєність робітника.  

Таким чином, представлений набір факторів відображає різні сторони функ-
ціонування промислового підприємства в області організації, технічного осна-
щення та економічних показників діяльності та управління виробництвом і слу-
жить основою для кількісної оцінки конкурентоздатності промислових підпри-
ємств і може бути рекомендований для інших підприємств. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Успешность бизнеса во многом зависит от организации информационной 
среды предприятия: от того, насколько оперативно работают подразделения, на-
сколько своевременно руководство получает достоверную информацию, зависит 
конкурентоспособность предприятия. Глобализация финансовых рынков, разви-
тие средств электронной коммерции и формирование открытого доступа к досту-
пным для анализа базам данных финансово-экономической информации, сниже-
ние стоимости программной реализации информационных систем привели в пос-
ледние годы к росту использования программных средств в экономике [1].  

Информационная система управления предприятием – это организационно-
управленческий комплекс, обеспечивающий реализацию функций управления" и 
контроля на основе применения экономико-математических методов и современ-
ных средств консолидации и обработки данных. Данные экономико-
математические методы и технические средства автоматизации используются для 
регулярного решения основных задач предприятия по анализу, планированию, 
контролю и управлению производственно-хозяйственной деятельностью. При 
этом автоматизируются не только процессы подготовки информации для приня-
тия решений, но и сами процессы выработки решений, опирающиеся на получен-
ные информационной системой данные. Система способна диагностировать сос-
тояние предприятия, оказывать помощь в антикризисном управлении, оценивать 
риски, обеспечивать выбор оптимальных решений по стратегии развития предп-
риятия, координировать работу различных подразделений и т.д.. Наличие средств 
пользовательского интерфейса позволяет применять информационные системы 
бизнес-пользователю, не имеющему навыков программирования. Система естест-
венно-языкового интерфейса дает возможность пользователю составлять запросы 
и задания для КИС, получать обработанные данные и комментарии на языке, бли-
зком к естественному [2]. 

Безусловно, ни одна информационная система не сможет заменить квалифи-
цированного руководителя, но она оптимизирует бизнес-процессов внутри самого 
предприятия и механизмы поддержки принятия управленческих решений. Внед-
рение интегрированных информационных систем увеличивает эффективность ра-
боты предприятия на 20-30% [4, с.7], благодаря чему предприятие может полу-
чить дополнительные ресурсы для развития компании и конкурентные преимуще-
ства. 
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При написании данной  статьи автор использовал работы следующих  специ-
алистов: Захарченко В. [1, 2], Романова В. [4], Сака А. [5], Филипповой С.[6] и др. 
Однако в этих работах, как и в других, недостаточно был отражен комплексный 
характер построения интеллектуальных информационных систем. 

Разработка информационных систем управления предприятием – одна из са-
мых обсуждаемых и актуальных тем в современной экономике. Большинство 
предприятий уже столкнулось с задачей внедрения информационных систем: от 
простейших программ по финансовой отчетности до сложнейших систем обслу-
живания производства или комплексным информационным обеспечением управ-
ления предприятием. Между тем информационные технологии в экономике – сра-
внительно новое направление в науке. 

Одной из первых попыток наладить информационные потоки для получения 
информации высшим руководством компаний были управленческие информаци-
онные системы (УИС) [5]. Появившиеся в конце 1980-х годов, такие системы пре-
доставляли руководству компании возможность получать информацию о прода-
жах и другие данные быстро, без многомесячного ожидания специальных отче-
тов. Идея, лежавшая в основе УИС, была продолжена и развита в будущем, но 
круг пользователей УИС ограничивался высшим руководством компаний, и они 
не были связаны с другими информационными системами компаний. УИС имели 
тенденцию становиться лишь частной узкоспециализированной системой внутри 
других частных систем. На практике компании, внедрившие УИС, столкнулись с 
проблемой недостаточной информированности менеджеров среднего звена: руко-
водители, получающие оперативную информацию из УИС и пытавшиеся выявить 
причины изменения показателей деятельности компании, обращались за дополни-
тельными оперативными данными к менеджерам среднего звена, но не могли её 
получить. 

С распространением ПК, инструментов ускоренной разработки приложений 
и развитых графических пользовательских интерфейсов, развитием систем ком-
муникаций, УИС развились в комплексные информационные системы (КИС), ко-
торые также называют «корпоративными информационными системами», «сис-
темами контроля эффективности», «информационными системами менеджмента». 
КИС предусматривают предоставление информации более широкому кругу сот-
рудников компании, чем УИС.КИС охватывают значительно большее число биз-
нес-процессов, позволяя различным структурным подразделениям предприятия 
вести работу на своем участке, сводя при этом результаты деятельности предпри-
ятия в целом в единую систему, позволяя каждому подразделению иметь доступ к 
консолидированным данным по своему участку работы. Последние разработки в 
этой области позволили внедрить системы, способные автоматически обнаружи-
вать закономерности экономики на предприятии в ранее накопленных фактах и 
включать их в базу знаний. 

Сегодня руководству компании требуется не только возможность получить 
оперативные данные об активах компании, контроль над уровнем издержек, ди-
намика все большего числа показателей. Современные информационные системы 
нацелены на решение задач повышения конкурентоспособности компании в це-
лом, в том числе новые концепции организации управления. Естественно, каждое 
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предприятие уникально и в рамках универсальных средств автоматизации такая 
задача не может быть решена, но созданы методы, позволяющие построить эффе-
ктивную систему управления. 

Методы MRP, MRPII, ERP – формализованная совокупность понятий и про-
цессов, алгоритм позволяющий создать просчитанное описание эффективной сис-
темы взаимосвязанных бизнес-процессов предприятия. Эти методы появились в 
результате анализа деятельности функционировавших предприятий. 

Концепция MRP (Material Requirement Planning – планирование материаль-
ных потребностей) появилась первой. Этот метод ориентирован на оптимизацию 
управления производственным предприятием: от поставки сырья до минимизации 
складских запасов готовой продукции и удовлетворения запросов конечных пот-
ребителей. Развитие концепции MRP в сторону расширения функциональных во-
зможностей, привело к разработке метода MRPII (Manufacturing Resource Plan-
ning – планирование производственных ресурсов). MRPII позволяет вести прогно-
зирование, планирование и контроль работы предприятия по всему циклу – от 
этапа закупки сырья до отгрузки готовой продукции конечному потребителю. 
MRPII охватывает управление всеми ресурсами предприятия, позволяет работать 
как с натуральными, так и с денежными единицами, обеспечивает моделирование 
возможностей развития. Метод ERP (Enterprise Resource Planning – планирование 
ресурсов предприятия) ориентирован на работу с финансовой информацией для 
решения задач управления большими корпорациями. Системы этого класса вклю-
чают в себя возможности MRPII-систем, но за счет новых функциональных моду-
лей позволяют также решать вопросы управления финансами и персоналом. 

Кроме того, современные информационные системы все более дифференци-
руются по областям применения. Выделяют системы DSS (системы поддержки 
принятия решения), Project Expert (управления инвестициями), ERM (управления 
рисками на уровне предприятия) и другие. Однако, все экспертные системы, пре-
дназначенные для оценки предпочтительности гипотез на основе наблюдаемых 
данных и аналитических зависимостей, автоматизируют не сам процесс оценки 
предпочтительности гипотез и выбора варианта решения, а только подготавлива-
ют аналитически обобщенные данные для окончательного принятия решения 
специалистом. 

В некоторых КИС используется технология OLAP – модель оперативной ана-
литической обработки данных. В этом случае для уменьшения времени реакции 
производится заблаговременное вычисление агрегированных данных, часто испо-
льзуемых в запросах, используется специальная организация хранения многомер-
ных данных, обеспечивающая возможность многоаспектного поиска. Все инфор-
мационные системы базируются на принципе поддержки сложных логических би-
знес-цепочек, в которых результаты работы одних подразделений (сотрудников) – 
основа для выполнения задач другими подразделениями (сотрудниками). При 
этом структура данных в системе подчинена строгой иерархии. 

На практике внедрение КИС базируется на трех составляющих: 
- Аппаратное обеспечение (Hardware) – физическая структура, система обо-

рудования; 
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- Программное обеспечение (Software) – правила, алгоритмы, принципы для 
функционирования технического оборудывания, программы, стандарты, правила 
пользования; 

- Алгоритмическое обеспечение (Brainware) – конфигурация системы, ее 
структура, направленные на обеспечение работы системы в соответствии / в зави-
симости от поставленных задач –  рабочие задания. 

Большинство разработчиков КИС реализуют системы на основе систем 
управления базами данных (СУБД) Oracle, SYВASE, Microsoft, Infomix, ADABAS. 

При проектировании информационных систем управления, в том числе на 
предприятиях, как правило, создается единая система, объединяющая несколько 
функциональных и организационно-функциональных подсистем. Под функцио-
нальной информационной подсистемой предприятия понимается подсистема, ко-
торая реализует комплексную функцию анализа, планирования и управления пре-
дприятием для конкретного временного этапа. Организационно-функциональная 
подсистема – подсистема, которая связывает отдельные подразделения в органи-
зационной структура предприятия (отделы, службы, участки, цеха, департаменты 
и пр.), которые ведут анализ, планирование и управление по соответствующему 
объекту (отделу. службе и пр.). При этом особенности деятельности объектов 
влекут различия в процессах и стандартах отчетности подразделений. 

Практически на каждом предприятии информационные системы объединяют 
подсистемы стратегического планирования, тактического планирования, операти-
вного управления основным производством, учет результатов производственно-
хозяйственной деятельности предприятия, нормативная база и др.. Определение 
положения каждой подсистемы по отношению к организационной структуре 
управления предприятием в целом, выявление взаимосвязей подсистем, влияния 
отдельных подразделений на процесс производства в целом, создание  базы дан-
ных бизнес-процессов – важнейший этап проектирования информационных сис-
тем. 

Представленные сегодня программные комплексы объединяют несколько ба-
зовых функциональных модулей, из которых формируется индивидуальная КИС, 
ориентированная на требования конкретного предприятия. Основные обязатель-
ные функциональные модули современных КИС: бизнес-планирование; управле-
ние спросом / планирование спроса; планирование продаж и производства; план-
график производства / календарный план производства; планирование потребнос-
тей в материалах; спецификации; управление запасами и запланированными пос-
туплениями; планирование производственных мощностей; управление снабжени-
ем; управление заказами клиентов / управление договорами; управление персона-
лом; бухгалтерский учет; финансовое планирование, финансовый менеджмент; 
моделирование, прогноз, оценка деятельности предприятия; контроллинг – авто-
матизированный расчет затрат по разным видам продукции; управление на уровне 
отделов, производственных цехов; управление рисками; 

Пользователь может использовать все предлагаемые разработчиком функци-
ональные модули или выбрать те, которые представляются ему необходимыми. 
Исходя из выбранных модулей разработчик формирует уникальную конфигура-
цию КИС. 
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Подсистема «Бизнес-планирование» позволяет осуществлять долгосрочное 
планирование деятельности предприятия. Это – наименее формализированный 
процесс выработки решений с помощью КИС, результат которого рассчитывается 
в стоимостном выражении. 

Подсистема «Планирование спроса» дает возможность прогнозировать спрос 
в краткосрочной перспективе с учетом факторов, заложенных в КИС.В наиболее 
распространенных КИС для расчетов используются простейшие алгоритмы: ли-
нейное прогнозирование, применение аналогий к новым видам продукции и т.п. В 
более комплексных информационных системах для прогноза спроса могут испо-
льзоваться более сложные методы, учитываться влияние множества факторов. 

Планирование продаж и производства выполняются на основе показателей 
бизнес-плана и прогноза спроса. В зависимости от сложности системы производс-
твенные мощности при расчете плана производства могут не учитываться, в этом 
случае план производства формируется на основе результатов планирования про-
даж. В более сложных системах предусмотрена возможность взаимного влияния 
различных подсистем, в т.ч. плана производства и бизнес-плана. План-график 
производства, как правило, представляет собой среднесрочный объемно-
календарный план, задающий количество отдельных видов продукции со сроками 
их изготовления. 

В ходе планирования потребностей в материальных ресурсах определяются 
количественные и календарные показатели потребностей в материалах для обес-
печения плана-графика производства. Основой для планирования потребностей 
являются «Спецификации» – данные по составу и количественным характеристи-
кам комплектующих отдельных видов продукции. Т. е. спрос на материальные 
ресурсы находится в прямой зависимости от запланированного спроса на готовую 
продукцию. Также подсистема планирования потребностей связана с подсисте-
мами «Управление запасами» и «Управление снабжением». 

В модуле «Планирование производственных мощностей» выполняются рас-
четы по определению и сравнению располагаемых и требуемых мощностей и дру-
гих ресурсов, влияющих на производство. 

На основе данных, полученных подсистемами «Планирование потребностей 
в материалах» и «Планирование производственных мощностей» формируются 
данные подсистемы «Управление снабжением». Здесь учитываются отношения с 
поставщиками, взаиморасчеты, отражается график поставки закупок, подсистема 
тесно связана с модулем «Бухгалтерский учет». 

Подсистема «Управление заказами клиентов»: необходимость качественного 
клиентского обслуживания в постоянно изменяющейся конкурентной среде тре-
бует использования специальных клиентоориентированных технологий. Наиболее 
распространенная технология – CRM (Customer Relationship Management) – на-
правлена на учет реальные потребности клиентов, сопоставляя их с планами вы-
пуска продукции. Здесь же ведется клиентская история. 

Модуль «Управление персоналом» также тесно связан с бухгалтерским уче-
том, расчетом заработной платы. В модуле не только ведется расчет оптимального 
применения трудовых ресурсов на предприятии, но также хранятся персональные 
данные сотрудников. 
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Автоматизация работы бухгалтерии выполняется с помощью модуля «Бухга-
лтерский учет», который позволяет вести необходимый учет ресурсов предприя-
тия на основе данных других модулей. Как правило, разработчик закладывает в 
модуль справочные данные по нормативно-правовой базе и формы отчетов, при-
нятые в регионе. 

Задача модуля «Управление рисками» заключается не в минимизации или 
избегании рисков, что приводит к сокращению операций и снижению доходности, 
а в нахождении оптимального соотношения между риском и доходностью. 

Главная задача, которую ставят руководители компании перед внедрением 
информационных технологий, – построение эффективной системы управления. 
Четкое определение целей, которые должны быть достигнуты в результате внед-
рения новых автоматизированных технологий управления, создают основу не то-
лько для работы по внедрению комплексных информационных систем, но и для 
последующей оценки их экономической эффективности и целесообразности. 

При обследовании важно учесть, что статичная организационная схема пред-
приятия не отражает суть его функционирования, поэтому при обследовании пре-
дприятия важны процессы, события, направления потоков информации. Бизнес-
процесс – упорядоченное множество операций, видов деятельности, реализуемых 
в организационной структуре компании в соответствии с ее миссией и целями. 
Необходимо описать как входные данные, поступающие из внешнего мира, так и 
внутренние коммуникации, процессы, сценарии взаимодействия внутри компа-
нии, потребляемые ресурсы. По результатам обследования создается действую-
щая модель предприятия, позволяющая выявить ошибки и потенциально пробле-
мные точки в работе компании. На основе формализированной модели вырабаты-
ваются действия по рационализации работы компании, совершенствованию биз-
нес-процессов, вырабатывается оптимальная модель предприятия. 

При адаптации программного комплекса под нужды конкретного предприя-
тия-пользователя учитываются специфика деятельности компании, индивидуаль-
ные бизнес-процесс, особенности отчетности и управления. На данном этапе важна 
не только грамотная работа специалистов компании-разработчика, но и сотрудни-
чество с будущими пользователями. Пользователи привлекаются к работе с маке-
тами для уточнения и дополнения требований к системе, которые не были выявле-
ны на предыдущем этапе. Функциональная модель предприятия при необходимос-
ти корректируется. Реализуются функциональные модули, компоненты КИС, опре-
деляются принципы и интерфейсы взаимодействия между модулями, оформляются 
макеты экранов, отчетов, карточек данных. Комплексная отладка и тестирования 
производятся по мере готовности "компонентов системы. После окончания работ 
по каждому модулю "производится интеграция частей системы в единый комплекс, 
выполняется тестирование системы в целом. На этом этапе важно уточнить итого-
вые требования к аппаратному обеспечению (Hardware) пользователя. 

Обучение пользователей работе с системой должно осуществляться как до 
пусконаладочных работ, на основе демо-версии КИС, так и уже после запуска 
КИС в эксплуатацию. Одновременно производится сбор замечаний и рекоменда-
ций по улучшению интерфейса и развитию функциональных возможностей. На 
практике в большинстве случаев возникают трудности, связанные с неприятием 
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персоналом внедрения КИС.Как правило, изменения внутри компании, вызван-
ные оптимизацией бизнес-процессов, появление новых обязанностей, связанных с 
работой в КИС, необходимость обучения, трудности работы в КИС на этапе отла-
дки значительно осложняют работу, могут привести к увеличению затрат на вне-
дрение КИС.Трудности восприятия изменений могут привести к проблемам при 
сборе замечаний и рекомендаций от пользователей, т.к. критика может быть де-
структивной. 

По мнению специалистов, оптимальное поэтапное соотношение затрат на ком-
плексное внедрение КИС (в процентах от общей стоимости внедрения проекта): 

- Затраты на программный продукт (СУБД) – 4-15%; 
- Предпроектное обследование предприятия – 3-5%; 
- Стоимость лицензий, включая поддержку эксплуатации системы – 25-30%; 
- Работы по вводу системы в эксплуатацию – 45-55%; 
- Обучение персонала – 5-7%; 
- Доработка функционала системы после ввода в эксплуатацию – 0-10%. 
Проект по внедрению КИС отечественной разработки на предприятии, отно-

сящемуся к среднему бизнесу, может стоить от 25 000 до 200 000 Евро. В случае, 
если автоматизация проводится средствами западной разработки, эта сумма будет 
на порядок выше. 

Как и при оценке эффективности коммуникаций, эффективность внедрения 
КИС может быть определена только при наличии четко поставленных целей, на-
пример сокращение запасов, увеличение оборачиваемости и т.д. По оценкам спе-
циалистов [3], внедрение КИС способно привести к сокращению  запасов на 8-
30%, росту производительности труда на 8-27%, возрастанию количества заказов, 
выполненных в срок, на 7-20%. 

Критериями оценки эффективности также являются соблюдение сроков вы-
полнения проектов, бюджета проекта, более оперативное поступление данных, 
повышение исполнительной дисциплины. Чаще всего для оценки эффективности 
внедрения КИС используется метод экспертных оценок. 

Экономический эффект от внедрения оценивается, в частности, по показате-
лю возврата от инвестиций ROI (Return On Investment). Однако, исследования по-
казывают, что явной связи в большинстве случаев между размером инвестиций в 
информационные технологии и уровнем эффективности предприятия нет. Может 
быть поэтому, количественный метод используется редко. Отчасти это связано 
также с тем, что количественная оценка эффективности внедрения – чрезвычайно 
трудоемкий и дорогостоящий процесс. 

Заказчиков, как правило, интересуют не количественные, а качественные по-
казатели эффективности внедрения КИС: оптимизация бизнес-процессов на пред-
приятии, стандартизация нормативно-справочной информации, упорядочивание 
информационных массивов. 

Необходимо иметь в виду, что эффект от внедрения может быть как исчисля-
емым, так и неисчисляемым. В качестве возможных факторов, определяющих со-
вокупный эффект от автоматизации, возможны следующие: 

- Качественное улучшение и сокращение сроков процессов подготовки и 
принятия решений; 
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- Оптимизация производственной программы предприятия; 
- Установление оптимального уровня запасов материальных ресурсов и объ-

емов незавершенного производства. 
- Сокращение сроков оборачиваемости оборотных средств; 
- Стандартизация бизнес-процессов во всех подразделениях предприятия, 

приведение отчетности по результатам деятельности различных подразделений к 
единому стандарту; 

- Уменьшение трудоемкости процессов обработки и использования данных, 
переориентация персонала, высвобождение от рутинных задач на более интеллек-
туальные виды деятельности и, как следствие, сокращение штата предприятия, 
увеличение производительности труда; 

- Уменьшение зависимости от сотрудников компании, являющихся «держа-
телями» информации; 

- Выявление скрытых технологий контроля. 
КИС – инструмент управления, служащий для координации и контроля бизнес-

процессов, направленных на достижение целей предприятия. На современном этапе 
развития рынка отсутствие такого инструмента значительно сокращает возможности 
роста для компаний средней величины и практически невозможно для крупного би-
знеса. Однако само по себе наличие этого инструмента также не является конкурен-
тным преимуществом: КИС становится эффективной только при грамотном ее ис-
пользовании. Подготовка персонала, его знания, навыки, и мотивация, по мнению 
специалистов, больше всего влияют на эффективность эксплуатации КИС. 

Условно, во всех представленных на рынке КИС можно выделить три слоя: 
- Методы и средства, проверенные на практике и закрепленные в виде стан-

дартов. Соответственно, на данном уровне различие между КИС разных разрабо-
тчиков невелико; 

- Устойчивые, часто применяемые методы, не носящие обязательного харак-
тера, но широко применяемые; 

- Собственные разработки, know-how, уникальные решения различных 
КИС.Именно эти разработки составляют основные отличия, которые необходимо 
учитывать при выборе КИС. 

Сегодня на отечественном рынке представлено множество информационных 
систем, основанных на принципе единого хранилища данных: 

- Система «Галактика» (разработчик – корпорация «Галактика»); 
- Программный комплекс «1С:8 Предприятие»; 
- Система «Парус» (разработчик – корпорация «Парус»); 
- Программный комплекс «БЭСТ-План» (разработчик – компания «Интел-

лект-Сервис»); 
- Система NS2000 (разработчик – компания «Никос-Софт»); 
- Система Navision; 
- Система SCALA; 
- Программный комплекс управления предприятием IFS Application (разра-

ботчик – компания IFS Industrial & FinancialSystems, Швеция; представитель в 
России – компания «ФОРС») 

- Система Platinum ERA (разработчик – корпаорция Epicure Software, США); 
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- Система ORACLE Application: 
- Система SAP R/3; 
- Система BAAN («БААН»); 
- и другие. 
Одним из основных недостатков современных информационных систем пре-

дприятий является трудности их использования на расстоянии, ограничения в во-
зможности доступа к данным КИС вне стационарных компьютерных рабочих 
мест предприятия. Практика современного бизнеса все больше требует от сотруд-
ников компании, особенно от руководящего состава, мобильности и способности 
оперативно получать информацию. Несмотря на то, что на рынке уже несколько 
лет представлены решения, позволяющие обеспечить удаленный доступ сотруд-
ников компаний к корпоративным информационным ресурсам, сегодня эта услуга 
распространена мало. Пока основными потребителями данных услуг являются 
крупные компании. Для масштабного внедрения на практике технологии беспро-
водного доступа должны отвечать целому ряду требований. В том числе, быть ле-
гкими в инсталляции и настройке. IT-специалисты предприятия-потребителя дан-
ного сервиса должны иметь для этого достаточную квалификацию даже в случае, 
если на некоторых этапах внедрения сервиса будет привлечена сторонняя компа-
ния-интегратор. Также ограничивает возможность распространения данной прак-
тики неразвитость коммуникаций на территории страны: если в крупных городах 
коммуникационные сети достаточно налажены, то в удаленных населенных пунк-
тах зачастую отсутствуют какие-либо каналы связи. 

Между тем, интересы многих компаний, особенно работающих в сырьевой 
отрасли, зачастую требуют обеспечения своих сотрудников возможностью рабо-
ты именно на удаленных территориях. Кроме того, стоимость данного сервиса на 
нынешнем уровне развития технологий представляется слишком высокой для 
компаний среднего и малого бизнеса. А также внедрению данной практики пре-
пятствуют консерватизм потенциальных потребителей и наличие стереотипов о 
невозможности обеспечения полной информационной безопасности. По прогно-
зам специалистов [4], беспроводные технологии уже в недалеком будущем смогут 
обеспечить полную мобильность персонала. Уже сейчас на российском рынке, 
помимо индивидуальных решений для крупных компаний, представлены услуги 
различных компаний для малого и среднего бизнеса: например, уникальные точки 
доступа через выделенный APN (Access Point Name). Тем не менее, значительный 
потенциал рынка сервиса удаленного доступа для сотрудников компаний к кор-
поративным информационным ресурсам привлекает инвесторов, они готовы 
вкладывать значительные средства в разработку средств, обеспечивающих качес-
твенный и защищенный доступ к корпоративным ресурсам на расстоянии и нала-
живание сопутствующих коммуникаций. 

Другим фактором, ограничивающим использование информационных систем 
в управлении предприятием, остается значительный объем необходимой для при-
нятия решения информации: как о самом предприятии, так и о его окружении, т.е. 
природных, политических, экономических и других факторах, конкурентах, пос-
тавщиках и пр. При разработке и обновлении КИС в странах с развитой экономи-
кой, особенно в США, в систему закладываются данные о рынке [5], находящиеся 
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в открытом доступе и предоставляемые соответствующими государственными 
структурами и профессиональными объединениями. Сами предприятия-
пользователи КИС проводят регулярные исследования рынка, которые также за-
кладываются в систему. К сожалению, подобной практики в Украине пока нет, 
т.к. нет организаций, которые могли бы предоставить такие данные о рынке в це-
лом, а практика собственных исследований рынка, как правило, ведется предпри-
ятиями-пользователями нерегулярно. 

При принятии управленческих решений возникает необходимость учета сла-
бо формализируемых факторов: особенностей культуры потребительского пове-
дения, потребительских мифов, моделей социального поведения, моды, ожиданий 
рынка, слухов и т.п. Несколько десятилетий ведется совместная работа разработ-
чиков интеллектуальных информационных систем, социологов, психологов, кото-
рая позволила создать формализированные подходы к оценке данных факторов. 
Но, безусловно, полностью решить задачу управления с помощью только програ-
ммных средств невозможно, как невозможно заменить информационной системой 
профессионализм и интуицию квалифицированного руководителя. 

Однако, работы по созданию искусственного интеллекта,  использование не-
четкой, модальной, временной логики, совершенствование принципов логическо-
го и правдоподобного ввода позволяют уже сегодня в большинстве случаев полу-
чить решение поставленных задач по управлению предприятием. Включение в 
КИС экономико-математических моделей, методов математического программи-
рования позволяет сочетать анализ объекта на основе экономических показателей 
с учетом, слабоструктурированных факторов. 

Сегодня диапазон применения комплексных информационных систем значи-
телен: от управления непрерывными технологическими процессами в реальном 
времени до оценки последствий от нарушения условий поставки товаров, предос-
тавления возможности поставщикам и покупателям просматривать с помощью 
web-приложений собственные соглашения, состояние расчетов и отгрузки продук-
ции. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  
НА СТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Важнейшим условием выживания и развития строительно-монтажных орга-
низаций в рыночных условиях является внедрение инноваций во всех сферах дея-
тельности, например таких, как техническое перевооружение и модернизация 
производства, внедрение передовых технологий и методов выполнения работ, 
освоение высокопроизводительного оборудования, совершенствование системы 
управления и др. 

Сегодня ситуация в строительной отрасли достаточно солидна. В 2012 г. пре-
дприятиями страны  выполнено строительных работ на сумму 62,3 млрд. гривен, 
что в сравнительных ценах достигает 86,2% от оборота строительства в 2011 г. 
[1]. На общую тенденцию наиболее повлияли деятельность предприятий, которые 
осуществляют строительство зданий и сооружений (часть которых в общем объё-
ме составила 79,8 %). 

Строительная отрасль во всём мире консервативна и инертна. Например, ав-
торы [2] указывают на то, что стройиндустрия в рейтинге инновационно активных 
отраслей занимает одно из последних мест. Инерционность строительного клас-
тера определяется несколькими факторами. Прежде всего это длительное время 
эксплуатации зданий, в течении которого могут выявиться недостатки  применяе-
мой технологии. Вторая причина консерватизма – высокая ответственность стро-
ителей за результат, т.к. из-за применения несоответствующей технологии или 
ошибок в проектировании может возникнуть непосредственная опасность для жи-
зни большого количества людей. И, наконец, свой отпечаток накладывает длите-
льная история развития человечества, в ходе которой уже были опробованы раз-
личные материалы и технологии строительства и сложились «потребительские 
стереотипы» [3]. 

Тем не менее, несмотря на всеобъемлющий  консерватизм строительной от-
расли, регулярно появляются инновации, которые не меняя радикально техноло-
гического уклада, обеспечивают снижение стоимости строительства и эксплуата-
ции зданий, сокращение сроков строительства, повышение комфортности и каче-
ства. Последние наиболее значимые изменения связаны с такими нововведения-
ми, как  повышение качества бетона за счёт различного рода добавок, улучшаю-
щих его конструктивные свойства, внедрение различных новых стройматериалов 
(поризованного кирпича, композиционных материалов, пластиков и проч.),  пере-
ход к сборно-монолитному каркасному домостроению, использование технологии 
несъёмной опалубки. Снижаются материалоёмкость и энергоёмкость производст-
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ва, а технологические операции выносятся за пределы стройплощадки. Важной 
тенденцией является переход от классических методов возведения зданий непос-
редственно на стройплощадках к сборно-модульному домостроению. 

Рассматриваемые тенденции находят своё выражение и на украинском рын-
ке. Скорость инновационного развития стройиндустрии нельзя назвать удовлет-
ворительной (даже с учётом общей инерционной отрасли). Одним из основных 
факторов, сдерживающих прогресс в строительстве, являлся  основанный на сы-
рьевой конъюнктуре, экономический подъём последних лет, стимулировавший 
спрос и, как следствие, аномально высокий рост цен на недвижимость. В условиях 
сверхприбыльности  производства строительные компании были вполне удовлет-
ворены старыми проверенными технологиями и старались избегать рисков, свя-
занных с внедрением новшеств. Тем не менее, наблюдаемые в настоящее время 
кризисные явления в мировой экономике, сопровождаемые падением цен на энер-
горесурсы, позволяют прогнозировать серьёзные изменения на рынке недвижи-
мости. Новые экономические реалия оставят лишь те отечественные предприятия, 
которые уделяли больше внимания оптимизации себестоимости производства и 
повышению эффективности бизнес-процессов, что неразрывно связано с разрабо-
ткой и внедрением инноваций. 

Можно выделить следующие из этапов реализации проектов по отбору, раз-
работке и коммерциализации инноваций на корпоративном уровне усовершенст-
вованно на основании   [5]. 

1. Поиск перспективных идей, проведение маркетинговых исследований; 
2. Оценка рентабельности и риска проектов; 
3. Разработка схемы финансирования и обеспечения проектов необходимыми 

ресурсами и оборудованием; 
4. Проведения НИОКР; 
5. Заключения соглашений по инновационным проектам; 
6. Освоение новшества и развёртывание выпуска; 
7. Продвижение инновационной продукции на рынок; 
8. Оценка достигнутых результатов  проектов, сопоставление с запланиро-

ванными показателями;  
9. Принятие решений о дальнейшей инновационной деятельности. 
Первый этап определяется процедурой отбора из общего числа наиболее пер-

спективных идей, отвечающих приоритетным направлениям деятельности данно-
го субъекта хозяйственной отрасли. 

Успешный мировой опыт показывает, что всё большая часть инноваций соз-
даётся в предпринимательском секторе и прежде всего в крупных корпорациях, 
которые занимаются организацией, финансированием и коммерциализацией  исс-
ледований фундаментального и прикладного характера, разработкой крупных 
проектов. Крупнейшие транснациональные корпорации интегрируют результаты 
инновационного поиска малых наукоёмких компаний, занимаются глобальным 
сканированием новых идей и рынков, организацией производственного процесса 
в разных странах мира. 

Наибольший риск и неопределённость при реализации инновационных прое-
ктов по приведённым выше  схемам, могут быть связаны с отсутствием консуль-
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тационно-технического, экономического, правового и информационного обеспе-
чения  фирм, разрабатывающих данный проект, а также контроля целевого испо-
льзования предоставленных инвестиций и обеспечения возвратности средств [3]. 

Четвёртый этап – это выполнение необходимой программы (научно-
исследовательские, опытно-конструкторские работы (далее НИОКР), производст-
венное освоение новшества).  

Формы организации НИОКР определяют мероприятия, в рамках которых, 
уделяется особое внимание таким аспектам, как привлечение высшего руководст-
ва, штатных экспертов, высокая творческая активность, направленность действий, 
функциональная ориентация, право принятия решений и  определение новых ви-
дов  строительной продукции и технологий, подлежащих разработке. 

Пятый этап – заключение соглашения по проекту.  На этом этапе предпола-
гаются оформление договора между создаваемой фирмой и фирмами, осуществ-
ляющими сопровождение и обеспечение, заключение  контрактов на поставку ма-
териалов и оборудования, договоров аренды. 

Участники проекта – основной элемент его структуры. Именно они обеспе-
чивают реализацию всего замысла. 

Седьмой этап  – Основным инструментом продвижения инноваций в промы-
шленно-строительной отрасли является прямой маркетинг – совокупность мероп-
риятий, с помощью которых продавец, вступая в непосредственный контакт с по-
купателем, обеспечивает сбыт товара. 

Восьмой этап – подведение итогов деятельности фирмы и сравнение полу-
ченных результатов её деятельности со следующими запланированными для на-
чального этапа работы показателями: выполнение программы работ по данному 
инновационному проекту; рост численности персонала фирмы; увеличение собст-
венных основных фондов; увеличение объёма продаж собственного продукта 
(услуг); превышение общего дохода над суммарными затратами за тот же период; 

Девятый этап – Необходимо неоднократно проанализировать результаты 
осуществления предыдущих инноваций. В первую очередь – достаточно ли фина-
нсовых средств для проведения последующей инновации. 

Авторами были сделаны расчёты запуска очередной инновации в строитель-
ной компании ТОВ «Комплекс Інвестмент менеджмент» осуществление техноло-
гии несъёмной опалубки, результаты которых представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Затраты на осуществление инновации 
Статьи расходов Годы 

     0              1            2            3 
Техническое обслуживание 720 500 500 500 
Маркетинг. Продвижение товара (внешняя 
реклама,  бренд-мауер, и т.п.) 

 
600 

 
450 

 
450 

 
450 

Заработная плата работников 312 350 350 350 
Другие 840 900 900 900 
Всего 2472 2200 2200 2200 
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Таблица  2 
Оценка финансовых потоков при введении инновации 

Показатели 
 

Годы 
     0              1            2              3 

Инвестиционные расходы 2472 2200 2200 2200 
Доход от реализации 2000 3500 3500 3500 
Чистый денежный поток -472 1300 1300 1300 
Дисконтированный множитель 1 0,9052 0,8194 0,7417 
Дисконтированный денежный поток -472 1176 1065 964 

 
Как свидетельствуют проведённые расчёты, осуществление запланированной 

в компании технологии целиком позитивны. 
Итак, разработка и маркетинг новых технологий и продуктов – это комплек-

сное мероприятие, одна из самых нелёгких задач, с которыми сталкиваются про-
мышленно-строительные компании. Но решить эту задачу крайне важно для под-
держания роста прибылности бизнеса. В противном случае компания столкнётся с 
необходимостью поддерживать жизнь зрелых и «умирающих» технологий и про-
дуктов, а такая борьба гарантировано ведёт к снижению прибылей.   

Процесс разработки и коммерциализации был представлен в виде девяти эта-
пов:  поиск перспективных идей (предварительные расчёты); оценка рентабельно-
сти и риска проектов; разработка  схемы финансирования и обеспечения проектов 
необходимыми ресурсами и оборудованием; заключение соглашений по иннова-
ционным проектам;  выполнение НИОКР; освоение новшества и развёртывание 
выпуска; продвижение инновационного продукта на рынок;  оценка достигнутых 
результатов; принятие решений о дальнейшей инновационной деятельности. 
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Аннотация 

Смирнова Г.А. Организация инновационного процесса на строительном пре-
дприятии. – Статья. 

В статье исследуется одна из проблем строительной отрасли – организация 
инновационного процесса на предприятии.   Рассмотрены девять этапов процесса 
разработки и коммерциализации. Сделаны расчёты запуска очередной инновации 
в строительной компании. 
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Анотація 

Смирнова Г. А. Організація інноваційного процесу на будівельному підпри-
ємстві. – Стаття. 

У статті досліджується одна з проблем будівельної галузі – організація інно-
ваційного процесу на підприємстві.   Розглянуті дев'ять етапів процесу розробки і 
комерціалізації. Зроблені розрахунки запуску чергової інновації у будівельній 
компанії. 

Ключові слова:   інновація, проект, ефективність, бізнес-процес, підхід. 

Abstract 

Smirnovа G.A. The organization of the innovation process in the construction 
business. – Article . 

This article examines one of the problems of the construction industry – the 
organization of the innovation process in the enterprise. Examined nine stages of the 
process of development and commercialization. Made calculations launch another 
innovation in the construction company. 

Keywords: innovation, design, efficiency, business process approach. 

139



Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 1. Випуск 2/2 

 

УДК 330.101 

Подмазко О.М.,  
ст. викладач кафедри економічних теорій, 
Одеський інститут фінансів  
Українського державного університету  
фінансів та міжнародної торгівлі  

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА:  
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ 

В даний час для України стає особливо актуальною проблема забезпечення 
сталого економічного зростання, підвищення життєвого рівня населення, форму-
вання механізму, який би сприяв мінімізації внутрішніх і зовнішніх загроз для 
економіки країни. Вся сукупність цих проблем у їх взаємозв'язку і взаємовпливі 
безпосередньо пов'язана з поняттям національної економічної безпеки держави. 
Але до теперішнього часу в економічній науці не існує єдиного загальноприйня-
того визначення категорії «економічна безпека». Без єдиного комплексного ви-
значення даної категорії неможливо точно вибудувати державну політику щодо 
недопущення виникнення загроз національній економічній безпеці. 

Дослідженню проблеми сутності економічної безпеки займалися як іноземні, 
так і вітчизняні вчені. Серед іноземних вчених слід визначити Л. Абалкіна, В. Се-
нчагова, А. Іларіонова та ін. Серед вітчизняних вчених дослідженню даної про-
блеми присвячені праці З. Варналія, О. Головченко, Я. Жаліло, В. Захарченко, В. 
Мунтіяна, Г. Пастернак-Таранущенко, А. Сухорукова та ін. Неодноразово відбу-
вались спроби виявити сутність категорії «економічна безпека», проте до тепері-
шнього часу єдине комплексне визначення даної категорії так і не було сформу-
льоване. 

Метою статті є дослідження різних підходів до визначення категорії «еконо-
мічна безпека», її сутності та змісту. 

Проблема національної економічної безпеки держави в Україні почала роз-
роблятися після здобуття країною незалежності. Концептуально вона знайшла ві-
дображення в «Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки 
України» прийнятої Верховною Радою України в 1997 році [29].  

Основними законодавчими актами у сфері національної безпеки України є 
Конституція України, Закон України «Про основи національної безпеки України», 
а також інші закони та підзаконні акти. 

Згідно Закону України «Про основи національної безпеки» категорія «націо-
нальна безпека» визначається як  захищеність життєво важливих інтересів люди-
ни і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечується сталий розвиток 
суспільства, своєчасне виявлення та нейтралізація реальних та потенційних загроз 
національним інтересам у зовнішньополітичній, внутрішньополітичній, науково-
технічній, військовій, державного управління, економічній, соціальній, гуманіта-
рній, енергетичній, екологічній, інформаційній сферах [19]. Таким чином, еконо-
мічна безпека – це один з елементів національної безпеки. Але саме економічна 
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безпека є базисом національної безпеки, так як, саме виробництво матеріальних 
благ і послуг задовольняє все різноманіття існуючих потреб, визначаючи здат-
ність суспільства протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам, здатність його до 
розвитку. Економічна безпека пов'язана з усіма іншими елементами національної 
безпеки, всі вони взаємопов'язані та взаємовпливають один на одного. Очевидно, 
що говорити про безпеку держави неможливо без врахування економічної безпе-
ки. В нашому дослідженні ми будемо вивчати економічну безпеку на національ-
ному рівні. 

Вітчизняні та іноземні дослідники, що вивчають проблему економічної без-
пеки, не тільки не сформулювали єдине комплексне визначення даної категорії, 
але не існує і однозначного розуміння даного явища. Але як зазначав Я. Жаліло, 
саме повне і коректне визначення категорії «економічна безпека» має визначальне 
значення для коректного формування державної економічної політики [18]. 

Виділимо та згрупуємо основні концептуальні напрямки до визначення кате-
горії «економічна безпека» на макрорівні. 

Прихильники першого напряму визначають економічну безпеку, як стан еко-
номічної системи держави, що забезпечує нормальний життєвий рівень населен-
ня, внутрішню стабільність і зовнішню незалежність (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Визначення категорії «економічна безпека» (перший напрямок) 
Автор Авторський підхід 

Архіпов А., 
Городецкий А.,  
Михайлов Б. 

здатність економіки забезпечувати ефективне задоволення су-
спільних потреб на національному та міжнародному рівнях [2, 
с.38] 

Богданов І. стан економіки країни, що по об'ємних і структурних парамет-
рах достатньо для забезпечення існуючого статусу держави, 
його незалежного від зовнішнього тиску політичного та соціа-
льно-економічного розвитку; здатне підтримувати рівень лега-
льних доходів, що забезпечує абсолютній більшості населення 
добробут, відповідаючий стандартам цивілізованих країн [6, 
с.28] 

Бухвальд Є., 
Гловацкая Н., 
Лазуренко С. 

здатність економіки підтримувати нормальні умови життя на-
селення, стабільність забезпечення ресурсами народного гос-
подарства, а також послідовну реалізацію національно-
державних інтересів [7, с.25] 

Степаненко А., 
Герасимов М. 

стан економіки, що забезпечує її зовнішню незалежність і вну-
трішню стабільність [32, с.39] 

 
На наш погляд, дане трактування звужує розуміння даного явища, а також 

може привести до застою та регресу економічної системи. Ефективно функціону-
юча система економічної безпеки не повинна перешкоджати ні кількісним (ево-
люційним), ні якісним (революційним) змінам, які об'єктивно назріли.  

Прихильники другого напрямку визначають її, як стан економічної системи 
держави, що забезпечує здатність до самостійного, сталого розвитку (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Визначення категорії «економічна безпека» (другий напрямок) 

Автор Авторський підхід 
Абалкін Л.  сукупність умов та факторів, які забезпечують незалежність на-

ціональної економіки, її стабільність та стійкість, здатність до 
постійного оновлення та самовдосконалення [1, с.5] 

Глазьєв С. стан економіки та продуктивних сил суспільства з точки зору 
можливості самостійного забезпечення стійкого соціально-
економічного розвитку країни, підтримання необхідного рівня 
національної безпеки держави, а також належного рівня конку-
рентоздатності національної економіки в умовах глобальної 
конкуренції [10, с.113] 

Іларіонов А. поєднання економічних, політичних та правових умов, яке за-
безпечить у майбутньому стійке виробництво максимальної кі-
лькості економічних ресурсів на душу населення найбільш ефе-
ктивним способом [21, с.49] 

 
На наш погляд, дане трактування недостатньо розкриває специфіку категорії 

«економічна безпека» концентруючись тільки на одній стороні національної еко-
номічної безпеки, до того ж не всякий розвиток забезпечить стійкість економічній 
системі. 

Прихильники третього напряму визначають її як стан економічної системи 
держави, що забезпечує йому можливість протистояти зовнішнім і внутрішнім за-
грозам (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Визначення категорії «економічна безпека» (третій напрямок) 
Автор Авторський підхід 

Афонцев С. стійкості національної економічної системи до ендогенних і ек-
зогенних шоків економічного або політичного походження, що 
проявляється в її здатності нейтралізувати потенційні джерела 
негативних шоків і мінімізувати збиток, пов'язаний з шоками, 
що реально відбулися [3, с.38] 

Білоус В. захищеність національних інтересів у сфері економіки від реа-
льних та потенційних внутрішніх загроз, і в першу чергу – від 
прямих і опосередкованих економічних збитків [5, с.51] 

Гончарова В. стан національної економіки, за якого зберігається стійкість і 
здатність до несприятливих умов розвитку внутрішніх і зовні-
шніх процесів [11, с.18] 

Городєцкій А. надійну і забезпечену всіма необхідними засобами держави за-
хищеність національно-державних інтересів у сфері економіки 
від внутрішніх та зовнішніх збитків [13, с.46] 
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На наш погляд, дане трактування є одностороннім і концентрується тільки 
на одній стороні національної економічної безпеки. До того ж концентрація тіль-
ки на погрозах призведе до посилення регулювання з боку держави економічної 
діяльності, утворенню державних монополій, що у результаті може привести до 
застою в економіці та втрату її конкурентоспроможності.  

Прихильники четвертого напряму визначають її як стан економічної систе-
ми держави, який визначається як система, модель, механізм, комплекс заходів 
державного регулювання економікою (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Визначення категорії «економічна безпека» (четвертий напрям) 
Автор Авторський підхід 

Єрмошенко М. стан економічного механізму країни, який характеризується 
збалансованістю і стійкістю до негативного впливу внутріш-
ніх і зовнішніх загроз, його здатністю забезпечувати на осно-
ві реалізації національних інтересів стабільний і ефективний 
розвиток вітчизняної економіки і соціальної сфери [16, с.29] 

Захарченко В., 
Головченко О. 

комплекс створюваних державою умов, вимог, правових 
норм, економічних нормативів, інструкцій і директив, що за-
безпечують і гарантують недопущення нанесення економіці 
держави непоправного збитку від внутрішніх і зовнішніх 
економічних загроз [20, с.59] 

Мунтіян В.  загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на по-
стійний і стабільний розвиток економіки держави, який 
включає механізм протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам 
[26, с.10] 

Райзберг Б.,  
Лозовський Л.,  
Стародубцева О. 

створювані державою умови, які гарантують, що господарст-
ву країни не буде завдано значної шкоди від внутрішніх та 
зовнішніх економічних загроз [31, с.39] 

Сухоруков А. сукупність умов, за яких країна здатна у довгостроковому 
режимі задовольняти свої інтереси і потреби; генерувати ін-
новаційні зрушення в економіці; протистояти зовнішнім за-
грозам та використовувати національні конкурентні переваги 
[34, с.11] 

Тропіна В.,  
Губенко І. 

сукупність ефективних заходів щодо регулювання економіч-
ного механізму і за якого створюються умови для вільного і 
стабільного соціально орієнтованого розвитку країни, що пе-
редбачає задоволення життєво необхідних потреб населення 
та гарантування використання можливостей самореалізації 
кожного громадянина, забезпечується відносна автономність 
та стійкість економіки до впливу зовнішніх і внутрішніх не-
гативних факторів [38, с.19] 
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На наш погляд, дане трактування звужує розуміння даного явища, тому що 
являє собою реакцію держави на негативні зміни, до того ж не враховується необ-
хідність підвищення добробуту населення та сталого економічного розвитку. 

Прихильники п'ятого напряму визначають її як стан економічної системи 
держави, що забезпечує нормальний рівень добробуту населення та забезпечує 
сталий розвиток (табл. 5). 

 
Таблиця 5 

Визначення категорії «економічна безпека» (п'ятий напрямок) 
Автор Авторський підхід 

Вечканов Г. стан економіки, при якому забезпечується стійке економічне 
зростання, оптимальне задоволення суспільних потреб, раці-
ональне управління, захист економічних інтересів на націо-
нальному та міжнародному рівнях [9, с.45] 

Дарнопих Г. стан національної економіки, що забезпечує економічний су-
веренітет, економічне зростання, підвищення добробуту в 
умовах економічної залежності [15, с.142] 

Мекшун П. стан, який забезпечує здатність до розвитку, самовідтворення 
і підвищення конкурентоспроможності, захищає економічні 
інтереси суб'єктів господарювання, створює необхідні умови 
підвищення добробуту громадян за допомогою попереджен-
ня і усунення носіїв небезпек [25, с.29] 

Пастернак-
Таранущенко Г. 

стан держави, що забезпечує можливість створення і розвит-
ку умов для плідного життя її населення, перспективного ро-
звитку її економіки в майбутньому та зростання добробуту її 
мешканців [27, с.29] 

 
На наш погляд, дане трактування звужує можливості аналізу, оскільки не 

дає можливості оперативно реагувати на виникаючі загрози. 
Прихильники шостого напряму визначають її як стан економічної системи 

держави, що забезпечує нормальний рівень добробуту населення і здатність про-
тистояти загрозам (табл. 6). 

 
Таблиця 6 

Визначення категорії «економічна безпека» (шостий напрямок) 
Автор Авторський підхід 

Губський Б. можливість і готовність економіки забезпечити достатні 
умови життя і розвитку особи, соціально-економічну і вій-
ськово-політичну стабільність суспільства і держави, проти-
стояти впливу внутрішніх і зовнішніх загроз [14, с.99] 

Методика розра-
хунку рівня еко-
номічної безпеки 
України 

стан національної економіки, який дає змогу зберігати стій-
кість до внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний задоволь-
няти потреби особи, сім'ї, суспільства та держави [28] 
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Тарасюк Г. стан національної економіки, який дає змогу зберігати стій-
кість до внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний задоволь-
няти потреби особи, сім'ї, суспільства та держави [36, с.192] 

Ткач В. економічні відносини з приводу досягнення такого рівня ро-
звитку економіки, при якому здійснюється ефективне задо-
волення потреб і гарантований захист інтересів усіх суб'єк-
тів економіки, навіть при несприятливих умовах внутріш-
нього і зовнішнього середовища [37, с.229] 

Шлемко В., 
Бінько І. 

стан національної економіки, який дає можливість зберігати 
стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний задо-
вольнити потреби особистості, сім’ї, суспільства, держави 
[39, с.8] 

 
На наш погляд, недоліком даного трактування є відсутність здатності до ро-

звитку, що призводить до застою і стагнації будь-якої економічної системи. 
Прихильники сьомого напряму визначають її як стан економічної системи 

держави, що забезпечує здатність протистояти загрозам і забезпечує сталий роз-
виток (табл. 7). 

 
Таблиця 7 

Визначення категорії «економічна безпека» (сьомий напрямок) 
Автор Авторський підхід 

Бандурка О.,  
Духов В., Петрова К., 
Черняков І. 

здатність економічної системи протистояти негативному 
впливу об'єктивних та суб'єктивних чинників для досяг-
нення макроекономічних цілей розвитку на рівні постін-
дустріальних держав [4, с.64] 

Варналій З., 
Буркальцева Д., 
Саєнко О. 

систему економічних відносин, яка ґрунтується на меха-
нізмі узгодження економічних інтересів суб'єктів госпо-
дарської діяльності, який дає можливість вирішувати 
економічні конфлікти з найменшими втратами та забез-
печує незалежність, стійкість, розвиток, адаптаційність 
та інерційність національної економіки у взаємодії із 
внутрішнім і зовнішнім середовищем [8, с.54] 

Гордієнко Д. стан захищеності національного господарства від зовні-
шніх і внутрішніх загроз, при якому воно здатне забез-
печити поступальний розвиток суспільства, його еконо-
мічну та соціально-політичну стабільність в умовах ная-
вності несприятливих зовнішніх і внутрішніх факторів 
[12, с.8] 

Закон України «Про 
основи національної 
безпеки України», 
Концепція економіч-
ної безпеки України 

стан економіки, суспільства та інститутів державної вла-
ди, за якого забезпечується реалізація й гарантовано за-
хист національних економічних інтересів, прогресивний 
соціально-економічний розвиток України, достатній 
оборонний потенціал навіть за несприятливих внутріш-
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ніх і зовнішніх процесів [19] 
Пухтаєвич Г.  стан національної економіки, за якого забезпечується за-

хист національних інтересів, стійкість до зовнішніх і 
внутрішніх загроз, здатність до розвитку та захищеність 
життєво важливих інтересів людей, суспільства, держави 
[30, с.128] 

Сенчагов В.  стан економіки та інститутів влади, при яких забезпечу-
ється гарантований захист національних інтересів, соці-
ально орієнтований розвиток країни в цілому, достатній 
оборонний потенціал навіть при найнесприятливіших 
умовах розвитку внутрішніх та зовнішніх процесів [40, 
с.72] 

Сухоруков А.,  
Ладюк О. 

здатність країни генерувати позитивні зрушення в наці-
ональній економіці, протистояти зовнішнім загрозам і 
гідно презентувати себе на зовнішньому ринку [35, с.14] 

 
На наш погляд, дане трактування не враховує необхідність у зростанні доб-

робуту громадян, що є головною функцією держави, а відсутність безпеки зовні-
шньої незалежності може привести в підсумку до зникнення держави як такої. 

Прихильники восьмого напряму визначають її як стан економічної системи 
держави, що забезпечує нормальний рівень добробуту населення, здатність про-
тистояти загрозам і забезпечує сталий розвиток (табл. 8). 

 
Таблиця 8 

Визначення категорії «економічна безпека» (восьмий напрямок) 
Автор Авторський підхід 

Жаліло Я. характеризує здатність національної економіки до розширено-
го відтворення для задоволення на визначеному рівні потреб і 
власного населення, і держави, протистояння дестабілізуючій 
дії чинників, що створюють загрозу стійкому збалансованому 
розвиткові країни; забезпечення кредитоспроможності націо-
нальної економіки у світовій системі господарювання [17, 
с.77] 

Іполітов К.  охоплює захищеність усієї системи економічних відносин, які 
визначають прогресивний розвиток економічного потенціалу і 
забезпечують підвищення рівня добробуту всіх членів суспі-
льства, його окремих соціальних груп, захищеність від небез-
пек та загроз, джерелом яких є внутрішні та зовнішні проти-
річчя [22, с.30] 

Малюта Л., 
Погайдак О. 

стан національної економіки, який дозволяє зберігати стій-
кість до внутрішніх та зовнішніх загроз, здатність до розши-
реного само відтворення та спроможний задовольняти потреби 
особи, сім’ї, окремих членів суспільства та держави загалом 
[23, с.98] 
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Мартин О. стан захищеності та рівень розвитку економіки країни повинно 
передбачати можливість забезпечувати економічний суверені-
тет: стійкість до дії несприятливих зовнішніх і внутрішніх 
чинників; економічне зростання; підвищення добробуту та 
якості життя; наявність ефективних механізмів протидії та си-
стеми виявлення, попередження і знешкодження зовнішніх і 
внутрішніх загроз, причин їх виникнення; забезпечення висо-
кої конкурентоспроможності національної економіки [24, с.70]

Степаненко А.  здатність національної економіки до розширеного відтворен-
ня, метою якого є задоволення потреб населення, протистоян-
ня дестабілізуючій дії чинників, що створюють загрозу норма-
льному розвитку країни, і гарантування високих конкурентних 
позицій національної економіки у світовій системі господарю-
вання [33, с.79] 

 
Спроби комплексного визначення категорії «економічна безпека», які, од-

нак, до теперішнього часу, не привели до формування єдиного комплексного ви-
значення даної категорії.  

Узагальнюючи вищерозглянуті підходи, можна визначити категорію «еко-
номічна безпека» як стан економіки країни, який забезпечує нормальний рівень 
добробуту населення, незалежність національної економіки, її стабільність, захист 
від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, і забезпечує постійний 
та сталий розвиток. 

Таким чином, запропоновано комплексне визначення категорії «економічна 
безпека», яка об'єднує основні підходи до визначення даного явища, що дозволить 
чітко визначити його межі, що надалі дозволить розробляти більш ефективну 
державну економічну політику.  
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Анотація 

Подмазко О.М. Національна економічна безпека: аналіз основних підходів. – 
Стаття. 

У статті досліджується одне з основоположний теоретичних питань економі-
чної безпеки – визначення категорії «економічна безпека». Розглянуто та узагаль-
нено існуючі науково-теоретичні підходи до визначення категорії «економічна 
безпека», виділено їх недоліки. Дається комплексне визначення категорії «еконо-
мічна безпека». 

Ключові слова: безпека, економічна безпека, національна економічна безпека. 

Аннотация 

Подмазко А.М. Национальная экономическая безопасность: анализ основ-
ных подходов. – Статья. 

В статье исследуется один из основополагающих теоретических вопросов 
экономической безопасности – определение категории «экономическая безопас-
ность». Рассмотрены и обобщены существующие научно-теоретические подходы 
к определению категории «экономическая безопасность», выделены их недостат-
ки. Дается комплексное определение категории «экономическая безопасность». 
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Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, национальная 
экономическая безопасность. 

Summary 

Podmazko O.M. National economic security: analysis of the major approaches. – 
Article. 

This article examines one of the fundamental theoretical issues of economic 
security – definition of the category of "economic security". Reviewed and summarized 
existing scientific and theoretical approaches to the definition of the category of 
"economic security" highlighted their shortcomings. Provides a comprehensive 
definition of the category of "economic security". 

Key words: security, economic security, national economic security. 
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УДК  65.012.3.008.1   

Борщ В.І., 
викладач кафедри економіки та управління,  
Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ЯК 
ПРОДУКТУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Визначення ефективності будь-якого виду діяльності, перш за все, обумов-
люється досягненням певного рівня її результату. Управлінська діяльність не є 
винятком. Тому системність визначення рівня соціально-економічної ефективнос-
ті управлінської діяльності на підприємстві окрім загальних індикаторів характе-
ризується визначенням і локальних показників якості її продукту. Така група ін-
дикаторів дає практичну змогу визначити та деталізувати внесок окремих управ-
лінських підрозділів та керівників у досягнення рівня ефективності системи мене-
джменту підприємства. 

В сучасній управлінській науці та практиці визначенню мети, предмету та 
продукту праці управлінців приділялось велике значення. На сьогоднішній час іс-
нує багато різноманітних міркувань щодо цих категорій, тому постає питання чіт-
кого окреслення цих понять. 

Не менша увага приділяється і проблемі прийняття управлінського рішення: 
значна кількість авторів розглядала цю проблематику. До них відносяться такі гу-
ру управління як П. Друкер, М. Армстронг, Г. Мінцберг, Р. Каплан, Х. Рамперсад, 
Г. Саймон, Дж.К. Лафта та інші. Однак при цьому вчені питання оцінювання яко-
сті управлінського рішення розглядали мимохідь, недетально, або ж зовсім оми-
нали у своїй роботах. Тому на даному етапі розвитку менеджменту постає про-
блема оцінювання управлінського рішення як продукту управлінської діяльності. 

Виходячи з вищезазначеного, метою даної статті є узагальнення підходів до 
аналізу якості управлінського рішення. Відповідно, до завдань статті належать на-
ступні: 

1) проаналізувати існуючі підходи щодо визначення продукту управлінської 
діяльності; 

2) проаналізувати існуючі методи оцінювання управлінського рішення; 
3)  сформувати систему локальних показників для аналізу якості управлін-

ського рішення. 
Управлінська праця являє собою специфічну діяльність людини. Її специфіка 

обумовлюється тим, що вона є розумовим видом, тобто працею, в якій «прикла-
дання м’язових зусиль людини та змін матеріального середовища відіграють під-
порядковану роль стосовно аналітично-синтетичної розумової активності щодо 
перетворення об’єкту управління, яка здійснюється людиною у вигляді нервово-
психічних зусиль» [3, с.84-99]. Тому варто зазначити, що оскільки управлінська 
праця є розумовою, тому прямий вимір її результативності можливий лише через 
оцінювання якості її продукту та застосування засобів, які використовуються для 
його виробництва. 
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Щодо визначення продукту управлінської діяльності у теорії менеджменту 
існують різні міркування. Так розглянувши проблематику щодо дефініції цього 
поняття деякі вчені трактують продукт як інформацію у вигляді управлінських 
рішень та їх реалізацію (В. Бурега, Б. Будзан, А. Шегда). 

Інші, наприклад Ф.Хміль, розмежовують ці поняття і трактують продукт як 
«інформацію у формі документів, рішень, розпоряджень тощо, необхідних для 
функціонування системи управління та її розвитку», а безпосередній результат як 
«скоординовану діяльність виробничого персоналу», та опосередкований резуль-
тат як «фінансово-економічні показники виробничо-господарської діяльності ор-
ганізації» [8, с.49]. Але помилковість цього трактування визначається тим, що 
вчені розглядають управлінську діяльність лише як спрямовану на отримання ви-
робничого та фінансового результату, а насамперед цей вид діяльності окреслю-
ється ще й такими аспектами трудової активності як соціальний ефект, організа-
ційний, культурний тощо. 

Інші вбачають в управлінському рішенні проміжний продукт управлінської 
праці. А остаточним результатом, на їх думку, є досягнення мети: якщо результат 
збігається з поставленою метою, то така діяльність є раціональною, тобто саме 
ступінь цього збігу, на їх думку, є найважливішим якісним показником систем 
менеджменту [1, с.55]. 

Таким чином, узагальнюючі різні трактовки категорії продукту праці мене-
джера, автор дає таке його визначення, що продуктом управлінської діяльності є 
сукупність управлінських рішень та вироблених методів,а також вплив, який вони 
чинять на об’єкти управління та керовану систему менеджменту. 

Продукт праці керівників відрізняється від продукту праці інших працівників 
підприємства, насамперед, тим, що він не має чітко окреслених речових результа-
тів, що веде до того, що рішення є вельми складними об’єктами оцінки за параме-
трами якості. Це створює додаткові труднощі для оцінювання діяльності керівни-
ків та окремих управлінських систем. 

Сьогодні для аналізу якості управлінських рішень використовуються наступ-
ні методи [7, c. 164-171; 4]: 

- оцінка якості рішення за кількістю коректувань, які необхідно згодом здійс-
нити. Недоліком даного методи є те, що він дозволяє дати оцінки лише постфак-
тум. Однак на основі рішень, які найбільш добре зарекомендували себе, можливо 
сформувати базу даних типових рішень; 

- експертиза рішень (використовуються статистичні методи) – найбільш час-
то рекомендується для управлінських рішень, які носять інноваційний характер. 
При цьому критичним являється фактор компетентності та професіоналізму самих 
експертів, що є окремим предметом оцінки; 

- оцінка дотримання технології створення управлінського рішення. 
При цьому для аналізу ефективності управлінського рішення слід виділити 

ряд критеріїв (тобто ознак, на основі яких буде проводитись аналіз об’єкту). На 
основі узагальнення робот [6; 9] можна виділити наступні основні критерії якості 
управлінських рішень: полномочність, обґрунтованість, директивність, несупере-
чливість, комплексність, чіткість та конкретність формулювань, здатність викону-
ватися на практиці, економічність (визначається за розмірами витрат), своєчас-
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ність, ефективність. Робота [4] додає до них такий критерій оцінки як «сполучен-
ня жорсткості та гнучкості», а також вказує на характеристики рішень низької 
якості: безальтернативність та ті, які ґрунтуються на помилкових прогнозах чи 
помилково обраних критеріях. 

Більшість критеріїв, наведених вище, складно подаються кількісній оцінці 
(наприклад, конкретність, полномочність), отже складно відстежуються та конт-
ролюються. Таким чином, для підвищення рівня об’єктивності їх доцільно пред-
ставити за допомогою відповідних показників (узагальнених характеристик 
об’єкту, виражених у числовій формі), завдяки яким можливо оцінити ступінь до-
сягнення поставлених завдань в області управлінської діяльності. Для того, щоб 
показники могли бути використані в якості елементів критерію ефективності, во-
ни повинні відображати об’єктивні складові та суб’єктивні аспекти, які характе-
ризують управлінську діяльність як явище. 

Відповідно, для визначення рівня соціально-економічної ефективності сис-
тем менеджменту слід оцінити в першу чергу процес прийняття і реалізації 
управлінських рішень, а також якість цих рішень. Це можливо завдяки аналізу за 
критеріями: 

-  відповідності рішень до вимог та інтересів зацікавлених груп; 
- відповідності рішень до цілей; 
- забезпеченості прийняття та реалізації рішень; 
- відповідності заздалегідь визначеному часовому, ресурсному та трудовому 

забезпеченню процесу прийняття та реалізації рішення. 
Отже, система локальних показників щодо ефективності управлінських рі-

шень повинна складатися з наступних індикаторів, які можна класифікувати: 
1група: показники поточної ефективності (дієвості, до них можна віднести 

показники, які представлені нижче) та показники кінцевої ефективності (резуль-
тативності, це ті індикатори, які характеризують отриманий результат системою 
менеджменту, а саме ефективність управлінських рішень); 

2група: показники ефективності, що стосуються самого управлінського рі-
шення (рівень ризику, обґрунтованість, часові витрати на прийняття рішення то-
що), показники ефективності щодо прийняття та застосування управлінського рі-
шення (кількість дисфункціональних конфліктів, колізійність управлінського рі-
шення тощо), показники ефективності, що стосуються процесу виконання рішен-
ня (рівень досягнення цілей, наявність альтернатив у виконанні рішення тощо). 

Так набір показників, які можна використовувати для аналізу управлінського 
рішення, наступний [2, c. 335-344; 5]: 

1. Чіткість управлінських рішень (якщо рішення cформовано за допомогою 
кількісних показників: обсяг необхідних ресурсів, термін реалізації, можливі до-
даткові витрати та резерви тощо, то показник наближується до 1 і навпаки, якщо 
використані винятково якісні критерії, то показник наближується до 0). Коефіці-
єнт чіткості управлінських рішень (Кч) розраховується за формулою: 

 

                                                 y
ч

Z Z
К

Z


 ,                                                        (1) 
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де Z – кількість прийнятих управлінських рішень, од.; Zy – кількість управлінсь-
ких рішень, прийнятих із якісними критеріями та параметрами, од. 

При цьому, для підвищення ефективності систем управління підприємством 
слід формувати управлінські рішення із кількісними індикаторами, що спрощує 
процес їх виконання. 

2. Рівень структуризації рішення – це показник рівні якісного формування 
керівниками управлінського рішення, уникаючи бюрократичність та нечіткість. 
Коефіцієнт структуризації (Кстр) визначається так: 

                                                 b
стр

uZ
К

Z

Z


  ,                                                 (2) 

де Zb – кількість бюрократичних управлінських рішень, од.; Zu – кількість нечітких 
управлінських рішень, од.  

Чим вище значення показника, тим нижчий рівень якості управлінського 
рішення. 

3. Коефіцієнт альтернатив управлінських рішень (Ка) характеризує кіль-
кість усіх альтернатив, сформованих під час створення управлінського рішення. 

                                                       аК
A

Z
  ,                                                     (3) 

де А – кількість альтернатив у прийнятті управлінського рішення, од. 
Значна кількість альтернатив обумовлює резерв варіантів прийняття та реалі-

зації управлінського рішення.  
4. Коефіцієнт порівнювальності варіантів рішення (Кпор) дає змогу обрати 

найкращу з альтернатив. Відповідно, чим більше вироблено зіставних варіантів 
управлінських рішень, тим кращий процес створення управлінського рішення. Ро-
зраховується за формулою: 

                                                 0
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Z
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Z
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 ,                                                 (4) 

де Z0 – кількість зіставних варіантів управлінських рішень, що приймаються, од.  
Цей коефіцієнт  є схожим до коефіцієнта альтернатив, але на відміну від 

нього оцінює якість запропонованих альтернатив. 
5. Обсяг опрацьованої інформації (за кількістю джерел, Копрі): 
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де D – джерела отримання інформації, од; V – вагомість джерела, частка; n – кіль-
кість джерел отримання інформації для прийняття управлінського рішення, од. 

Адекватність рішення забезпечується шляхом опрацювання різних джерел 
інформації. Чим більша кількість джерел інформації, тим більша якість прийнято-
го управлінського рішення. Таким чином, показник обсягу опрацьованої інформа-
ції  повинен бути вище 1.  

6. Коефіцієнт рівня досягнення цілей за допомогою управлінського рішення 
(Кдос): 

                                 
1 2 ...

дос
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n
К

     
 ,                              (6) 
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де n – кількість цілей, од.; Vc – вагомість досягнених цілей, частка; Rc – рівень до-
сягнення цілей, %. 

Цей показник можна швидко порахувати за двох умов: 1) кількісного вира-
ження рівня цілей та 2) кількісного вимірювання ефекту, який отримано внаслідок 
прийняття та реалізації управлінського рішення. 

7. Частка фінансових витрат на прийняття рішення (Кфв): 

                                                    фв

Wz
К

W
                                                         (7) 

де Wz – витрати на прийняття управлінського рішення, тис.грн.;W – валові витра-
ти, тис.грн. 

8. Коефіцієнт часових витрат на прийняття управлінського рішення (Кчв) 
обчислюється: 

                                                      
Tz

Кчв
Z

  ,                                                    (8) 

де Tz – часові витрати на прийняття управлінського рішення, год.  
Показники 7 та 8 повинні бути значно менші 1 – це говорить про скорочення 

кількості використаних ресурсів на прийняття управлінського рішення. Чим ниж-
чий рівень ресурсних витрат на прийняття рішення, тим вищий рівень ефективно-
сті систем менеджменту на підприємстві.  

9. Коефіцієнт колізійності управлінських рішень (Ккол) оцінює відповідність 
рішень чинному законодавству, стратегії підприємства та його цілям, внутрішньо 
корпоративним нормам та правилам.  

                                            p
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 ,                                                (9) 

де Zp – колізійні рішення, які суперечать чинним нормативно-правовим актам, од.; Zs 
– колізійні рішення, що суперечать цілям та стратегії підприємства, од.; Zk – колізійні 
рішення, що суперечать внутрішньо корпоративним нормам та правилам, од. 

10. Коефіцієнт обґрунтованості прийнятих рішень (Кобґр<1): 
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 ,                                                 (10) 

де Iz – необхідний обсяг інформації для прийняття раціонального управлінського 
рішення, % від загального обсягу інформації щодо управлінського рішення; Id – 
здобута інформація, %. 

11. Коефіцієнт кількості дисфункціональних конфліктів (Кконфл) під час 
прийняття управлінських рішень визначається за формулою: 

                                              f
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 ,                                            (11) 

де Kf – кількість функціональних конфліктів при прийнятті управлінських рішень, 
од.; Kd – кількість дисфункціональних конфліктів, од.; Kn – загальна кількість 
конфліктів у процесі прийняття рішень, од. 

12. Кількість залучених виконавців до прийняття управлінських рішень до 
загальної кількості працівників (Квик). При цьому для формування ефективних 
управлінських рішень слід залучати також і виконавців та керівників нижчих рів-
нів управління з двох причин: 1) вони мають актуальну інформацію, оскільки без-
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посередньо співпрацюють зі споживачами, постачальниками, посередниками та 
іншими зацікавленими групами, 2) приводить до зниження опору з боку виконав-
ців під час реалізації рішень, розроблених за участі цих виконавців.  

                                               зал вик

заг
вик

Ч
К

Ч
                                                    (12) 

де Чзал вик – чисельність залучених виконавців до прийняття управлінських рішень, 
чол.; Ч заг – загальна чисельність працівників, чол. 

13. Коефіцієнт терміну доведення рішення до виконавців (Кдов) повинен по-
рівнюватись із іншими часовими періодами процесу прийняття та реалізації 
управлінських рішень. Розраховується як відношення часу доведення до виконав-
ця (Тр, год.) до загального часу реалізації управлінського рішення (Тзаг, год.): 

                                                                                                   (13) 

14. Коефіцієнт загального часу реалізації рішення (Кзаг ч): 

                                            заг ч
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 ,                                         (14) 

де Tp – термін прийняття управлінського рішення, год.; Tv – термін виконання 
управлінського рішення, год.; Td – термін доведення управлінського рішення до 
виконавців, год. 

15. Коефіцієнт альтернативності виконання рішень (Кальт вик): 

                                               альт викК
Av

Z
 ,                                                      (15) 

де Av – кількість альтернатив виконання управлінського рішення, од. 
Важливо забезпечити не тільки альтернативи прийняття рішення, але й аль-

тернативи його виконання для ефективної його реалізації. Чим більше значення 
цього коефіцієнту, тим вищий рівень соціально-економічної ефективності систем 
менеджменту.  

16. Коефіцієнт оцінювання виконавцями прийнятих управлінських рішень 
(Ко) виявляється через пряму відмову виконання рішень (низька конструктивність 
та доступність рішення), зволікання із виконанням, реалізацію управлінських рі-
шень за принципом «італійського страйку» тощо. Розраховується за формулою: 

                                                  о
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де Zv – кількість нереалізованих управлінських рішень через відмову виконувати 
їх, од.; Zt – кількість рішень, що виконані із запізненням або за принципом «іта-
лійського страйку», од.  

17. Коефіцієнт відхилення в прийнятих та реалізованих управлінських рі-
шеннях від встановлених зовнішніх та внутрішніх норм (Квідх): 

                                                    1відхК
Nv


  ,                                                (17) 

де σ – середньоквадратичне відхилення за усіма нормами, %; Nv – середній рівень 
виконання норм, %. 

Чим вище значення коефіцієнта відхилень, тим ефективніший процес прийн-
яття та реалізації рішень. Однак такі відхилення постійно виникатимуть, оскільки 
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змінюється середовище діяльності підприємства, що зумовлює появу відповідних 
відхилень. 

18. Коефіцієнт відповідності прийнятих рішень тенденціям зовнішнього 
середовища (Квідп): 

                                             відп
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де Zt – кількість прийнятих рішень, що відповідають тенденціям зовнішнього се-
редовища, од.; Ze – кількість рішень, що не відповідають тенденціям зовнішнього 
середовища, од.  

19.  Рівень ризику управлінських рішень (Криз):  

                                                        
г г
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  ,                                                    (19) 

де Pr – ймовірність виникнення ризику під час прийняття управлінського рішення, 
частка; Or – обсяг можливих витрат внаслідок прийняття та реалізації управлінсь-
кого рішення, тис.грн.; Rv – витрати на формування методів зниження рівня ризи-
ку, тис.грн. 

Рівень ризику повинен бути оптимальним: за оптимальністю рівня ризику 
досягається максимальна ефективність управлінського рішення та інших елемен-
тів системи менеджменту підприємства. 

Однак представлений вище список показників не є обмеженим, він може бу-
ти доповнений в залежності від мети аналізу. При цьому, доцільно зазначити, що 
для розроблених показників різнитимуться підходи в оцінюванні, так одні показ-
ники можна оцінювати в процесі прийняття управлінських рішень, інші – після 
завершення етапу прийняття чи в загалі після виконання та отримання результатів 
від процесу реалізації управлінського рішення. 

Наведена локальна система критеріїв та показників оцінювання якості управ-
лінського рішення є загальною і може бути використана для аналізу будь-якого 
управлінського підрозділу та підсистеми менеджменту підприємства будь-якого 
виду та форми власності. Однак для забезпечення точності оцінки слід враховува-
ти специфіку та особливості об’єкту аналізу, доповнюючи набір цільовими показ-
никами. Таким чином, метою подальшого дослідження є опрацювання інших спе-
цифічних локальних показників ефективності управлінської діяльності та їх взає-
модоповнення з індикаторами якості управлінських рішень в процесі аналізу сис-
тем менеджменту. 
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Анотація  

Борщ В.І. Оцінювання якості управлінського рішення як результату управ-
лінської діяльності. – Стаття.  

У статті розглядається загальна проблематика продукту управлінської дія-
льності та дається його узагальнюючий аналіз. Запропонована система локальних 
показників, які оцінюють якість управлінського рішення як основного продукту 
управлінської діяльності. 

Ключові слова: продукт управлінської діяльності, управлінське рішення, 
локальні показники якості управлінського рішення.  

Аннотация 

Борщ В.И. Оценивание качества управленческого решения как результата 
управленческой деятельности. – Статья. 

 В статье рассматривается общая проблематика продукта управленческой 
деятельности и дается его обобщающий анализ. Предложена система локальных 
показателей, которые оценивают качество управленческого решения как основно-
го продукта управленческой деятельности. 

Ключевые слова: продукт управленческой деятельности, управленческое 
решение, локальные показатели качества управленческого решения.  

Annotation 

Borshtch V.I. Qualitative evaluation of the managerial decision as a result of the 
management activity. – Article.  

General problems of the product of the managerial activity and its presumptive 
analysis are considered in the article. The author proposes the complex of local indices 
that evaluate the quality of the managerial decision as the main product of managerial 
activity. 

Key words: product of managerial activity, managerial decision, local indices of 
the quality of the managerial activity.  
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РОЗДІЛ 2 
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Национального университета «Одесская юридическая академия» 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ: 
ПРОБЛЕМА СОБЛЮДЕНИЯ БАЛАНСА  

МЕЖДУ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ  
И ВОЗМОЖНЫМИ НЕГАТИВНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

Стабильность международных отношений, в конечном счете, во многом за-
висит от строгого соблюдения государствами основополагающего принципа меж-
дународного права – добросовестного выполнения международных обязательств. 
Тем не менее, как во внутригосударственном, так и в международном праве зна-
чительное внимание уделяется вопросам обеспечения выполнения международ-
ных обязательств посредством механизма принуждения. Еще древнеримские пра-
воведы говорили: ubi remedium ibi jus (только там, где есть средство защиты, есть 
право) и напротив: ubi jus ibi remedium (право есть только там, где есть средства 
защиты).  В рамках каждого правопорядка, и в частности, международного, функ-
ционирует характерный для него механизм принуждения. Одной из мер принуж-
дения выступают санкции. Из практики применения санкций следует, что чаще 
всего используются экономические санкции.  

Одним из первых и наиболее известных фактов их применения считается Де-
крет Перикла 432 до н.э., ограничивший ввоз продуктов из Мегары на внутренний 
рынок Афин в ответ на территориальную экспансию Мегары и похищение трех 
женщин. Этот декрет явился основной причиной начала Пелопонесской войны [1, 
c.68]. Страны, торговавшие с Китаем, периодически вводили запреты на ношение 
шелковой одежды, дабы подорвать экономику и уменьшить влияние Поднебесной 
Империи. Борясь с Великобританией, император Франции Наполеон Бонапарт 
установил «континентальную блокаду», запретив европейским странам, оккупи-
рованным Францией или зависимым от нее, приобретать британские товары [2]. 

Впервые в истории ООН экономические санкции в соответствии с гл. VII 
Устава ООН были применены Советом в ситуации с Южной Родезией и Южной 
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Африкой; они были направлены против политики колониализма и расизма. В слу-
чае с Родезией Совет призвал все государства разорвать с ней все связи. Приме-
нительно к Южной Африке Совет из-за угрозы международному миру впервые 
ввел обязательное эмбарго на поставку вооружений [1, c.70]. 

Распространенное заблуждение в отношении термина «экономические санк-
ции», состоит в том, что под этим подразумевается практически любая принуди-
тельная мера экономического характера, применяемая в международных отноше-
ниях, вне зависимости от того, предшествовало ли ей нарушение обязательств. 
Между тем, понятие «санкция» должно рассматриваться в рамках института 
ответственности в международном праве, как последствие совершения государст-
вом определенного противоправного деяния [3, c.56]. Санкции начинают приме-
няться тогда, когда государство-правонарушитель не выполняет свои междунаро-
дные обязательства. 

Осуществление санкционного режима влечет за собой ряд серьезных про-
блем, что является основной причиной  критических замечаний относительно их 
эффективности. В одном из докладов Генерального секретаря ООН отмечается: 
«Санкции не всегда приносят одинаковые результаты в плане побуждения к вы-
полнению резолюций Совета Безопасности ООН, и в последние годы их эффекти-
вность все чаще ставится под сомнение» [4].  

Одним из негативных последствий введения экономических санкций являет-
ся появление черного рынка и извлечение огромной неоправданной прибыли кон-
тролирующими его группами. «…как это ни отвратительно, но власть предержа-
щие часто даже получают выгоду от таких санкций, поскольку они оказываются в 
состоянии контролировать черный рынок и получаемую прибыль и поскольку са-
нкции дают им предлог для ликвидации внутренней политической оппозиции» 
[5]. 

Другим негативным последствием применения санкций  является ущерб, 
причиняемый третьим государствам, страдающим от перерыва связей с государс-
твом, против которого санкции направлены. «Введение экономических санкций 
может серьезно затронуть международные связи субъектов, находящихся под 
юрисдикцией третьих государств, поскольку от них будет требоваться предостав-
ление гарантий, что их товары и услуги никоим образом не предназначаются для 
ре-экспорта государству-нарушителю или его юридическим лицам» [6, c.3]. 

Наибольшая проблема введения экономических санкций состоит в том, что в 
случае применения всеобъемлющих экономических санкций против авторитар-
ных режимов, обычно страдает рядовое население, в частности наиболее уязви-
мые слои населения – женщины, дети, престарелые, а не политическая элита, по-
ведение которой и спровоцировало введение санкций.  

Будучи важным инструментом, направленным на поддержание мира, и явля-
ясь средством продвижения правовых ценностей, социальных, экономических и 
иных достижений демократии и правового государства, защиты прав личности и 
борьбы с международным терроризмом одновременно санкции в известном смы-
сле выступают источником юридической опасности и уязвимости для прав и сво-
бод частных лиц [6, c.5]. В первую очередь, для таких прав как  право на жизнь,  
право на достаточный жизненный уровень, включая питание, одежду, жилище и 
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медицинский уход, право на свободу от голода, право на здоровье. Так, например, 
ущерб, который был нанесен в результате осуществления резолюций 748 (1992 г.) 
и 883 (1993 г.) Советом Безопасности за период с 15 апреля 1992 года по 31 дека-
бря 1996 года, составил сумму в 23590 379992 долларов. Нанесенный ущерб  и его 
вредные последствия в равной степени затронули все аспекты жизни, в том числе 
гуманитарный, социальный и экономический [7, c.117].  

Вопрос о применении экономических санкций в контексте проблематики 
принуждения государств в результате совершения международно-
противоправного деяния рассматривался в трудах таких  отечественных и зарубе-
жных исследователей как Буроменский М.В., Буткевич В.Г., Джордж А. Лопес, 
Кортрайт Д., Кэмерон I., Курдюков Г.И., Рыжова М.В., Левин Д.Б., Курис П.М., 
Колосов Ю.М., Михеев Ю.Я., Рыбаков Ю.М., Фарукшин М.Х., Скакунов Э.И., 
Черниченко С.В., Василенко В.А. и др. 

Вместе с тем в авторитетных трудах ученых, вносящих значительный вклад в 
теорию и практику применения экономических санкций в международном праве, 
объектом специального изучения не стал гуманитарный аспект применения эко-
номических санкций, что и определяет цель настоящего исследования. 

Прежде всего, обратим внимание на  отличие санкций от других видов при-
нудительных мер, в первую очередь от контрмер.  Контрмеры могут быть опреде-
лены как действия государства, которые были бы противоправными, если бы не 
осуществлялись в ответ на правонарушение в целях обеспечения прекращения 
противоправного деяния и получения возмещения ущерба. Под санкциями пони-
мают комплекс ответных мер, примененных на основании решения, принятого 
международной организацией, как реакция на нарушение международных обяза-
тельств. Разграничение проводится в зависимости от субъекта, принимающего 
соответствующие меры. Принуждение может осуществляться индивидуально го-
сударствами, используя механизм контрмер и коллективно – путем применения 
санкций международных организаций. 

От механизма применения санкций и односторонних контрмер следует отли-
чать применяемые отдельными государствами при отсутствии или «в дополне-
нии» соответствующего решения Совета Безопасности ООН в отношении других 
государств односторонние экстратерриториальные меры принуждения. Такие ме-
ры не вписываются в существующую нормативную систему международного 
права и представляют собой отличное от механизма санкций и контрмер правовое 
явление. Лидерство в использовании против других государств односторонних 
мер принуждения, несомненно, принадлежит США. По форме такие меры (эмбар-
го, блокирование счетов, запрет въезда частных лиц на территорию страны, тран-
спортная блокада) могут быть сходны с мерами, предпринимаемыми Советом Бе-
зопасности ООН, однако по своей природе они представляют собой совершенно 
иное правовое явление. Если меры, осуществляемые Советом Безопасности ООН, 
принимаются в соответствии с Уставом этой организации и нормами междунаро-
дного права, то основанием для применения односторонних мер принуждения яв-
ляется национальное законодательство [8]. В тематическом исследовании Управ-
ления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам чело-
века по вопросу о воздействии односторонних принудительных мер на осуществ-
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ление прав человека, включая рекомендации относительно действий, направлен-
ных на прекращение применения таких мер, представленном в январе 2012 года 
на 19 сессии Совета по правам человека ООН говорится:  «В целом нелегко дать 
ответ на вопрос о том, являются ли законными односторонние принудительные 
меры в соответствии с международным публичным правом. Многое зависит от 
конкретной формы принудительных мер, применимого договорного права, если 
таковое существует, и норм обычного международного права, касающихся оценки 
принудительных мер, а также от потенциальных оснований для исключения про-
тивоправности таких мер» [9].  

Несмотря на широкое употребление понятия «экономические санкции», ме-
ждународные документы не содержат сколько-нибудь четкого его определения, 
ограничиваясь, как правило, простым перечислением конкретных мер. Так, в 
Уставе ООН термины «санкции» или «эмбарго» вообще не упоминаются, хотя ст. 
41 предусматривает возможность применения против государства-нарушителя 
«принудительных действий», которые включают «полный или частичный пере-
рыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почто-
вых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв диплома-
тических отношений» [10]. 

На основе анализа практики Ю.М. Рыжова называет формами осуществления 
диспозиции ст. 41 Устава ООН эмбарго, бойкот, блокаду, замораживание финан-
совых ресурсов, включая средства, получаемые или извлекаемые благодаря иму-
ществу, находящемуся во владении или под прямым или косвенным контролем 
объекта санкций, запрет капиталовложений в экономику, предоставление ему фи-
нансовой, материальной, технической и другой помощи [11, c.13]. Г.И. Курдюков 
включает в этот перечень также приостановление или прекращение торговых до-
говоров; полное или выборочное прекращение перевозок; отказ от режима наибо-
льшего благоприятствования; отказ в поддержке международных программ по-
мощи, пересмотр графика выплаты по долгам [12, c.101].  

Рассматривая гуманитарный критерий применения экономических санкций 
нужно отметить, что в специальных резолюциях «Права человека и гуманитарные 
последствия санкций, включая эмбарго» и «Неблагоприятные последствия эконо-
мических санкций», принятых на проходившей в 2000 г. в Женеве на 52-й сессии 
Подкомиссии по поощрению и защите прав человека ООН, выражается озабочен-
ность гуманитарной ситуацией в странах, затронутых санкциями, о чем, в частно-
сти, свидетельствует ухудшение положения наиболее уязвимых групп населения, 
а именно детей, престарелых, женщин, лиц, принадлежащих к меньшинствам и 
коренным народам. В этой связи в резолюциях подтверждается необходимость 
соблюдения принципов и целей Устава ООН, Международного билля о правах 
человека и других соответствующих международных и региональных договоров в 
области прав человека [13]. 

Устав ООН не содержит указаний на то, каким образом можно снизить пагу-
бное воздействие санкций на жизнь рядовых граждан и как они соотносятся с гу-
манитарными целями мирового сообщества, нашедшими отражение во Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г., Международном пакте об экономических, со-
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циальных и культурных правах 1966 г., Всеобщей конвенции о правах ребенка 
1989 г. и им подобных документах. 

О том, что режимы экономических санкций должны соответствовать нормам 
международного права прав человека, нормам международного гуманитарного 
права неоднократно отмечалось в докладах Генерального Секретаря ООН, Коми-
тета по экономическим, социальным и культурным правам. Так, при рассмотре-
нии негативных последствий санкций Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам пришел к выводу о том, что при выборе соответствующего 
режима санкций должны в полной мере учитываться права человека, в течение 
всего периода применения санкций должен осуществляться эффективный конт-
роль, а сторона, вводящая санкции, несет обязательство в индивидуальном поряд-
ке или в порядке международной помощи и сотрудничества, в частности в эконо-
мической и технической областях, принять меры для решения проблемы несораз-
мерного ущерба, наносимого уязвимым группам в стране, ставшей объектом сан-
кций [14]. 

Поскольку экономические санкции оказываются неэффективными, и часто 
приносящими вред, встал вопрос о том, как сделать этот вид принуждения более 
действенным инструментом. В Декларации тысячелетия ООН от 8 сентября 2000 
года выражена решимость «свести к минимуму неблагоприятные последствия 
вводимых ООН санкций для ни в чем не повинных групп населения, обеспечить 
регулярный пересмотр  режимов таких санкций и исключить  неблагоприятные 
последствия для третьих стран» [15]. 

Одной из мер, предпринятых для решения проблемы негативных последст-
вий от применения экономических санкций, стала разработка концепции «целена-
правленных» (targeted) или «умных» (smart) санкций.  

В юридический литературе указывается, что в практике прибегают к так на-
зываемым «разумным» или «адресным» санкциям, включая замораживание акти-
вов и введение запрета на поездки, с тем чтобы оказать давление на отдельных 
лиц, которые, как представляется, имеют возможности принимать решения отно-
сительно политических действий в том или ином государстве [16], [17], [18], [19]. 

Еще в 1999 г. Генеральный секретарь ООН Кофи А. Аннан в годовом докладе 
отметил: «Все более широкую поддержку находит мнение о том, что характер и 
механизм осуществления санкций, которые вводятся Советом Безопасности, нео-
бходимо усовершенствовать, а гуманитарные последствия этих санкций для гра-
жданского населения в максимально возможной степени смягчить. Это можно до-
биться посредством их более избирательного применения, к чему настоятельно 
призывают сторонники так называемых «разумных санкций», или путем включе-
ния соответствующих, тщательно продуманных гуманитарных изъятий непосред-
ственно в резолюции Совета Безопасности» [20]. 

Действующий Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что 
сейчас Совет Безопасности постепенно отходит от всеохватывающих экономиче-
ских санкций и общего эмбарго на поставки оружия к более конкретным и целе-
направленным мерам, часто ограничивающим действия только элит или лиц, ви-
новных в тех или иных событиях. Эти меры включают замораживание финансо-
вых активов и блокирование финансовых сделок представителей политических 
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элит или образований, действия которых явились первопричиной введения санк-
ций, ограничения на поездки, другие "точечные" ограничения, и так далее. Пан Ги 
Мун считает, что такой подход позволяет избегать негативных последствий подо-
бных мер на все население [21]. 

В преамбуле резолюции 1730 (2006), принятой Советом Безопасности на его 
5599-м заседании 19 декабря 2006 года говорится о том, что санкции должны но-
сить тщательно выверенный адресный характер, преследовать четкие цели и осу-
ществляться с учетом надлежащего соотношения между эффективностью и воз-
можными негативными последствиями [22]. 

 «Умные» санкции осуществляются таким образом, чтобы свести к миниму-
му отрицательные последствия. Они должны воздействовать на власть без причи-
нения серьезного ущерба населению. Такие санкции, например, не приостанавли-
вают нормальных торговых отношений, но препятствуют определенным видам 
экспорта и импорта. Для обеспечения этого Совет Безопасности ООН выводит из-
под действия запрета экспорта поставки, назначенные сугубо для медицинских 
потребностей, продуктов питания и другие поставки, необходимые для необхо-
димых гуманитарных потребностей.  

В соответствии с резолюцией 1718 (2006) от 14 октября 2006 года [23] Совет 
Безопасности учредил Комитет по надзору за осуществлением мер, введенных в 
отношении Корейской Народно-Демократической Республики после ядерных ис-
пытаний 9 октября 2006 года и 25 мая 2009 года, включая эмбарго на поставки 
оружия, эмбарго на предметы, которые могли бы содействовать осуществлению 
связанных с ядерным оружием программ, запрет на поставки предметов роскоши, 
а также запрет на поездки и замораживание активов отдельных лиц. 

В то же время в Резолюции (п. 9) указывается, что меры принуждения не 
применяются к финансовым или другим активам или ресурсам, которые, как было 
установлено соответствующими государствами необходимы для покрытия основ-
ных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды жилья или ипотечного 
кредита, лекарств и медицинского лечения и т.д. 

Схожие положения содержатся и в  резолюциях  СБ ООН 1844 (2008)  от 20 
ноября 2008 года [24],  резолюции 2036 (2012) от 22 февраля 2012 года [25]. 

Решением Совета Европейского союза от 17 марта 2014 г. были  введены са-
нкции против 21 российского и крымского политика и чиновника (физических 
лиц), в частности: запрет им въезда на территорию Евросоюза или транзита, а та-
кже замораживание «всех средств и экономических ресурсов, которые принадле-
жат, находятся в собственности или контролируются данными лицами» [26].  

Таким образом, суть концепции «целенаправленных» санкций заключается в 
их применении к виновным и избегании коллективного наказания нации. Целена-
правленные санкции оказывают соответствующее давление на политические ре-
жимы, а не население, имеют минимальные гуманитарные последствия, являются 
менее дорогостоящими, чем всеобъемлющие меры.  

В целом концепция «умных» санкций сводится к следующим принципам: 
гуманизация санкций, усиление целенаправленности санкций, ответственность 
субъектов, инициирующих санкции, за несоразмерность их применения, совер-
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шенствование текстов санкционных резолюций и недопущение их двойственного 
толкования. 

Подводя итог можно констатировать все более широкое признание того, что 
планирование, применение и осуществление санкций, вводимых Советом Безопа-
сности, необходимо усовершенствовать. Негативные последствия санкций можно 
уменьшить либо за счет включения непосредственно в резолюции Генеральной 
Ассамблеи тщательно продуманных исключений гуманитарного характера, либо 
путем более целенаправленного применения таких санкций. Стремление ввести 
применение так называемых «умных санкций» пока что не дало ощутимых ре-
зультатов, и население в большинстве случаев страдает от мер принуждения. Поэ-
тому при определении режима санкций следует надлежащим образом учитывать 
потенциальные последствия санкций для населения государства, против которого 
применяются санкции.  

Эффективность осуществления принудительных мер в виде санкций для обе-
спечения принципа уважения прав человека и поддержания международного мира 
и безопасности  требует существенного укрепления международных механизмов 
на уровне ресурсов, средств, политической воли, разработки четких условий и 
критериев введения, осуществления и отмены санкций, обязательного учета «гу-
манитарных ограничений». 
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Аннотация 

Андрейченко С.С.Международные экономические санкции : проблема соб-
людения баланса между эффективностью и возможными негативными пос-
ледствиями. – Статья. 

В статье рассматривается вопрос о применении в  международной практике 
экономических санкций и связанных с таким применением проблем. Проводится 
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различие между санкциями и контрмерам, а также иными мерами принуждения в 
международном праве. Исследуется концепция «целенаправленных» санкций как 
средство минимизации негативных гуманитарных последствий экономических 
санкций для гражданского населения. Делается вывод о необходимости разработ-
ки четких условий и критериев введения санкций, их осуществления и отмены, 
обязательного указания «гуманитарных ограничений». 

Ключевые слова: международные экономические санкции, принуждение, 
ответственность государств, концепция «целенаправленных» санкций. 

Анотація 

Андрейченко С.С.Міжнародні економічні санкції : проблема дотримання ба-
лансу між ефективністю і можливими негативними наслідками. – Стаття. 

У статті розглядається питання про застосування в міжнародній практиці 
економічних санкцій і пов'язаних з таким застосуванням проблем. Проводиться 
відмінність між санкціями і контрзаходами, а також іншими заходами примусу в 
міжнародному праві. Досліджується концепція «цілеспрямованих» санкцій як за-
сіб мінімізації негативних гуманітарних наслідків економічних санкцій для циві-
льного населення. Робиться висновок про необхідність розробки чітких умов та 
критеріїв введення санкцій, їх здійснення та скасування, обов'язкового зазначення 
«гуманітарних обмежень». 

Ключові слова: міжнародні економічні санкції, примус, відповідальність 
держав, концепція «цілеспрямованих» санкцій.  

Summary 

Andreichenko S.S. International economic sanctions: the problem of the balance 
between effectiveness and possible adverse consequences. – Article. 

The article is devoted to the issue of the application of economic sanctions in the 
international practice and related problems. A distinction between sanctions and 
countermeasures, as well as other measures of coercion in international law is made. 
Explores the concept of  "targeted" sanctions as a means of minimizing the negative 
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ЗАСОБИ ІНВЕСТУВАННЯ У БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА  
ТА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ  

НА ОБ’ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ 

Інвестування у будівництво житлової нерухомості є, напевне, провідним, ра-
зом з інвестуванням у житло на т.зв. „вторинному ринку”, напрямом інвестування 
дрібних інвесторів – пересічних громадян в Україні. Такий стан речей обумовле-
ний декількома факторами.  

По-перше – це недорозвиненість ринку цінних паперів, на якому дрібні інве-
стори могли б здійснювати портфельне інвестування (об’єктивний фактор), на 
який накладається негативний досвід участі значної частини населення у фінансо-
вих пірамідах початку 90-х років, що породжує масову недовіру пересічних гро-
мадян до інструментів фінансового інвестування (суб’єктивний фактор). Порівня-
но з цінними паперами житлова нерухомість виглядає цілком зрозумілим, реаль-
ним, надійним об’єктом інвестування.  

По-друге – недостатня забезпеченість житлом міського населення України 
(об’єктивний фактор) через низку історичних причин. Радянська влада добре ус-
відомлювала виклики хвиль урбанізації, що стали слідством як довоєнної індуст-
ріалізації, так і післявоєнної відбудови народного господарства і докладала вели-
чезних зусиль для налагодження масового будівництва житла, утім на момент ро-
зпаду СРСР далеко не кожна сім’я мала власне житло. Ситуацію усугубляє також 
остання, пострадянська хвиля урбанізації, пов’язана з масовим виходом селянсь-
кої молоді до міст-мільйонників у зв’язку з повною безперспективністю для них 
життя на селі. Отже, інвестування громадян у будівництво нерухомості часто має 
суто соціальну мотивацію: багато людей інвестує у житло, що будується, не для 
вкладення заощаджень чи отримання спекулятивного доходу від перепродажу не-
рухомості, а щоб особисто використовувати житло за його основним призначен-
ням, тобто – щоб жити в ньому.  

По-третє – під час будівельного буму нульових років було закладено багато 
об’єктів будівництва, отже, існує досить велика пропозиція об’єктів цього виду 
інвестування (об’єктивний фактор).  

До 2006 року законодавство України не містило жодних обмежень щодо за-
собів інвестування у будівництво житла, яке здійснювалося у тих саме формах, 
що й інвестування у будівництво нежитлової нерухомості. 

Найбільш популярними серед забудовників були договори інвестування чи 
пайового фінансування будівництва, які забудовник укладав з кожним з інвесто-
рів у простій письмовій формі. 
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Існувала також можливість інвестування у будівництво житла, емісію т.зв. 
«будівельних» облігацій, утім, ці методи не набули поширення оскільки були 
складними, незрозумілими для пересічних громадян, і покладали на забудовників 
тягар додатковий тягар досить значних витрат. 

Ситуація кардинально змінилася після того, як Закон України від 15 грудня 
2005 р. N3201 – IV [1] доповнив ст. 4 Закону України "Про інвестиційну діяль-
ність" [2] частиною 3, яка встановила дуже жорсткі обмеження у сфері інвесту-
вання: фактично ця норма визначила вичерпний перелік законних засобів залу-
чення коштів инвесторів у будівництво житла. Закон України від 29 червня 2010 
року N 2367 – VI [3] додатково скоротив цей перелік.  

Отже, на цей час повністю законне фінансування будівництва житла з вико-
ристанням коштів фізичних та юридичних осіб може здійснюватися виключно че-
рез:  

- Фонди фінансування будівництва (ФФБ); 
- Випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечу-

ється одиницею нерухомості (т.зв. цільові „будівельні” облігації); 
- Фонди операцій з нерухомістю (ФОН);  
- Інститути спільного інвестування (ІСІ). 

Зазначені вище засоби фінансування будівництва житла можна класифікува-
ти за наступними підставами: 

1. Чи здійснюється у процесі фінансування емісія цінних паперів: 
 і. Емісія цінних паперів не здійснюється – ФФБ; 
 іі. Емісія цінних паперів здійснюється – цільові будівельні облігації, ФОН 

(сертифікати ФОН), ІСІ (акції або інвестиційні сертифікати, залежно від форми 
ІСІ); 

 2. Чи отримує інвестор у власність житло, будівництво якого він фінансує: 
 і. Інвестор отримує житло – ФФБ та цільові будівельні облігації; 
 іі. Інвестор не отримує житла – ФОН та ІСІ.  
При фінансуванні будівництва житла через ФОН та ІСІ інвестор отримує не 

житло у власність, а доходи від придбаних ним цінних паперів, які обумовлені 
тим, що:  

- Емітент таких цінні папери продає збудовану нерухомість третім осо-
бам і розподіляє отримані кошти між всіма інвесторами – власниками 
цінних паперів, або; 

- Інвестор перепродає цінні папери третім особам дорожче, ніж він при-
дбав їх.  

Саме через це фінансування будівництва житла через ФОН та ІСІ неможна 
розглядати як інвестування у нерухомість, оскільки нерухомість не виступає 
об’єктом інвестування – інвестор її не отримує. Тобто, всі ці зазначені у ст.4 За-
кону України «Про інвестиційну діяльність» [2] схеми передбачають фінансуван-
ня будівництва житла за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, але тільки 
ФФБ і цільові будівельні облігації є, власне, засобами інвестування у нерухомість. 
Фінансуючи будівництво житла через ІСІ і ФОН інвестор вкладає кошти у цінні 
папери з метою отримання прибутку від їх погашення емітентом, або продажу 
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третім особам, що підпадає під визначення фінансового (а саме – портфельного) 
інвестування, а не капітального інвестування у нерухомість.  

Всі перелічені вище засоби фінансування будівництва житла об’єднує те, що 
забудовник опиняється під досить жорстким контролем державного органу 
(НКЦПФР чи НКРРФП), та, у випадку ФОН і ФФБ – фінансової установи і щодо 
нього розповсюджуються вимоги щодо розкриття інформації. 

Такі суворі обмеження встановлено з метою запобігання шахрайству, до яко-
го вдавалися окремі забудовники1, залучаючи інвесторів до будівництва житла 
через укладення договорів інвестування.  

Фактично всі дозволені засоби інвестування у цій сфері покладають на інвес-
тори тягар серйозних організаційних витрат, змушують їх витрачати багато часу 
на оформлення інвестиційних схем, сприяють поширенню корупції. Природно, ці 
обмеження не були сприйняті позитивно забудовниками які вважають, що вони 
самі мають визначати джерело фінансування своїх проектів, а не обирати його се-
ред варіантів, запропонованих законодавцем [4, с.4].  

Як наслідок, відносно популярними є лише цільові «будівельні» облігації, 
ФФБ є доступними лише вузькому колу власників великих капіталів, що мають 
власні банки, а інвестиційна схема ФОН взагалі виявляється мертвонародженою: 
за 10 років дії Закону України «Про фінансово-кредитні механізми та управління 
майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» [5] було утворено 
лише декілька ФОНів. Отже, на практиці багато забудовників досі використову-
ють договори інвестування (пайової участі у фінансуванні будівництва) та купів-
лі-продажу майнових прав на нерухомість, що будується, заборонені ч.3 ст.4 За-
кону України «Про інвестиційну діяльність» [2], спираючись на досить екзотичні 
варіанти правової аргументації.  

Як наслідок, інвестори, у більшості – пересічні громадяне, масово несуть 
юридичні ризики недійсності укладених ними на умовах приєднання парвочинів, 
якими оформлюються їх відносини із забудовниками. 

Слід визнати, що законодавець обрав хибний шлях розв’язання проблеми 
можливих зловживань у сфері будівництва житла: це рішення є паліативом і мог-
ло бути корисним лише як тимчасовий захід, так би мовити, законодавчого «кри-
зис-менеджменту», утім система заборон щодо засобів інвестування у будівницт-
во житла діє вже більше ніж сім років і бездіяльність суб’єктів законодавчої ініці-
ативи свідчить про те, що жодні підстави очікувати принципових зрушень у цій 
сфері відсутні.  

На нашу думку, можливість розв’язання проблеми засобів інвестування у бу-
дівництво житла вбачається з наступних обставин:  

1. Юридична процедура будівництва нерухомості (у тому числі – житла) за-
знала революційних змін із прийняттям нового Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року [6]. Замість єдиної процедури 
забудови, передбаченої  ранніми редакціями попереднього Закону України «Про 
планування і забудову територій» [7], скасованого у зв’язку з прийняттям Закону 

                                                            
1 Найбільш відомим в Україні є випадок з київською компанією «Еліта-Центр», коли щодо одного 
об’єкту інвестування (квартири) укладалося декілька договори інвестування з різними інвесторами.  
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України «Про регулювання містобудівної діяльності» було введено три варіанти 
процедури, причому вибір процедури залежить від ступеню складності об’єкту 
будівництва.  

В цілому процедуру забудови було значною мірою спрощено: ті процедури, 
які раніше застосовувалися при будівництві будь-якого котеджу відтепер вимага-
ються лише для спорудження найскладніших об’єктів ІV-V категорії складності.  

Таким чином законодавець намагається боротися з повсюдним поширенням 
практики будівництва взагалі поза будь-якими правовими процедурами без офор-
млення будівельної документації та всупереч вимогам документації містобудівної 
з наступною «екстремальною» їх легалізацією (т.зв. „узаконювання”) через судові 
рішення з вельми сумнівним правовим обґрунтуванням.  

Позитивним зрушенням є також створення Єдиного реєстру отриманих пові-
домлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих 
декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих до-
зволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність 
об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декла-
рацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів. Цей реєстр (надалі у тексті – Єди-
ний будівельний реєстр), є єдиною сучасною загальнодержаваною комп'ютерною 
базою даних, функціонування якої забезпечує Державна архітектурно-будівельна 
інспекція у порядку, визначеному Наказом Мінбуду від 24 червня 2011 року №92 
[8], і, як випливає з самої його назви, містить повну інформацію про всю дозвіль-
ну документацію, пов’язану з кожним об’єктом будівництва.  

2. З 1 січня 2013 р. започаткувала, нарешті, роботу нова, заснована на Законі 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень» [9], система реєстрації прав на нерухомість, яка покликана об'єднати відо-
мості про права на земельні ділянки з інформацією про права на збудовану на та-
ких ділянках нерухомість, а також відомостями про всі види обтяжень відповід-
них прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Отже, у країні вже діють два сучасні електронні реєстри, один з яких містить 
усю інформацію про об’єкти нерухомості, що будуються, а інший – про вже збу-
довані об’єкти. З іншого боку, основною проблемою при інвестуванні коштів фі-
зичних та юридичних осіб у будівництво житла є непрозорість дій забудовника із 
закріплення ним об'єктів інвестування за конкретними інвесторами. 

Це дозволяє дозволяє розв'язати проблему захисту прав фізичних та юридич-
них осіб – інвесторів будівництва житла через незначне вдосконалення цих реєст-
рів та налагодження взаємодії між органами, що забезпечують їх функціонування, 
а саме:  

- слід передбачити можливість внесення до Єдиного будівельного реєстру ві-
домостей не лише щодо самого об’єкту будівництва з параметрами, передбачени-
ми будівельною документацією, але, також – розподіл такого об’єкту на окремі 
об’єкти інвестування (квартири, котеджі, гаражі та ін.) з наведеннням їх парамет-
рів у разі, якщо забудовник залучає у будівництво кошти інвесторів – фізичних та 
юридичних осіб (при цьому щодо кожного об’єкту інвестування має бути зазна-
чений його статус «вільний», або «зайнятий»); 

171



Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 1. Випуск 2/2 
 

 

- залучення забудовником коштів фізичних та юридичних осіб зобов'язує йо-
го розкривату у Єдиному будівельному реєстрі відомості про його фінансовий 
стан (зокрема – річну, квартальну звітність), посадових осіб за аналогією з інфор-
мацією, яка підлягає рокзриттю емітентами цінних паперів згідно вимог Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» [10], а також відомості про стан 
та динаміку будівництва, як це зараз роблять емітенти цільових облігацій, вико-
нання зобов'язань за якими забезпечується одиницею нерухомості; 

- єдиний будівельний реєстр має бути відкритим і доступним у мережі 
ІНТЕРНЕТ для будь-якого потенційного інвестора за аналогією із Загальнодосту-
пною інформаційною базою даних НКЦПФР про ринок цінніх паперів 
smida.gov.ua, або хоча би з тим доступом, який надається Державним підприємст-
вом «Інформаційно-ресурсний центр» до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб ті фізичних осіб – підприємців на сайті irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html; 

- всі правочини, які передбачають інвестування будівництва житлової неру-
хомості, правочини щодо поступки прав за такими договорами на користь третіх 
осіб, а також самі права інвесторів на об’єкти інвестування повинні підлягати 
обов’язковій реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
Така реєстрація має обумовлювати дійсність зазначених правочинів і прав. Реєст-
рація правочинів, що передбачають інвестування і прав інвесторів щодо об’єктів 
інвестування (котеджі, квартири, що будуються) у Державному реєстрі прав на 
нерухоме майно здійснюватиметься на підставі даних Єдиного будівельного ре-
єстру про самі об’єкти інвестування. У свою чергу, оператори Державного реєст-
ру речових прав на нерухоме майно (Укрдержреєстр) повідомляють операторів 
Єдиного будівельного реєстру (Державну архітектурно-будівельну інсекцію) про 
зміну статусу об’єктів інвестування для внесення до Єдиного будівельного реєст-
ру приміток «зайнято» щодо тих чи інших об’єктів інвестування. Після введення 
об’єкту житлового будівництва (житлового будинку, котеджного містечка) в екс-
плуатацію і надання відповідних документів (декларації або сертифікату про го-
товність об’єкту до експлуатації) забудовником Укрдержреєстру окремі об’єкти 
інвестування (квартири, котеджі) набувають статус нерухомого майна, а інвестори 
– статус власників нерухомості: дані про них вже містяться у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно.  

Доречі, взаємодія за подібними принципами вже зараз запроваджена між 
Центром Державного земельного кадастру та Укрдержреєстром у тому, що стосу-
ється земельних ділянок. Ст.30 Закону України «Про Державний земельний ка-
дастр» [11] встановлює, що первинну реєстрацію земельної ділянки, як майбут-
нього об’єкту прав здійснює Центр ДЗК шляхом внесення земельної ділянки до 
Державного земельного кадастру. При цьому Центр ДЗК надає  Укрдержреєстру 
відомості про: державну реєстрацію земельної ділянки (дату державної реєстрації, 
орган, що здійснив таку реєстрацію); кадастровий номер, площу, місце розташу-
вання земельної ділянки; кадастровий план зареєстрованої земельної ділянки в 
електронній (цифровій) формі і надає доступ до перегляду кадастрових карт (пла-
нів). Укрдержреєстр, у свою чергу, надає Центру ДЗК відомості щодо суб'єктів 
права власності та інших речових прав на земельну ділянку, державної реєстрації 
таких прав. Отже, Державний земельний кадастр існує паралельно з Державним 
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реєстром речових прав на нерухоме майно, утім, відомості щодо параметрів земе-
льної ділянки визначаються даними реєстрації земельної ділянки у Державному 
земельному кадастрі, натомість відомості щодо прав і обтяжень прав на цю ділян-
ку, так само як і на всі споруджені на ній об’єкти нерухомості визначаються ре-
єстрацією цих прав в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що її 
здійснює Укрдержреєстр. 

Такий підхід унеможливить маніпуляції з інвестуванням у будівництво жит-
ла: якщо квартира №8 у домі №9, що будується вже кимось проінвестована і ці 
права зареєстровані, то забудовник не зможе запропонувати її іншому інвестору, з 
іншого боку інвестори будуть поінформровані щодо ситуації на будівництві та 
про загальний стан справ забудовника.  

Також можна спостерігати, що проблема можливих зловживань з боку забу-
довника вирішується досить економним способом – через незначне вдосконален-
ня і узгодження діяльності двох реєстрів, які вже функціонують.  

Разом з тим, сама інвестиційна схема, спосіб інвестування будівництва житла 
(через простий договір інвестування / пайової участі в будівництві / комісії, через 
емісію будівельних облігацій, або ж освіту ФФБ) повинні вільно обиратися самим 
забудовником і ніяких законодавчих обмежень тут бути не може. 

З іншого боку, інвестиційна схема, шляхи залучення коштів фізичних та 
юридичних осіб у будівництво дитла, тобто – власне засоби інвестування будів-
ництва (через простий договір інвестування/пайової участі у фінансуванні будів-
ництва/купівлі-продажу прав на нерухомість, що будується, через емісію будіве-
льних облігацій, або ж утворення ФФБ) мають вільно обиратися самим забудов-
ником і жодних обмежень, на нашу думку, тут не має бути. 

Відповідно, при реалізації такого підходу ч.3 ст.4 Закону України "Про інвес-
тиційну діяльність" [2] має бути скасована.  
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ЩОДО КОЛЕГІАЛЬНОГО РОЗГЛЯДУ СПОРІВ  
У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Частина друга ст. 129 Конституції України закріпила, що судочинство в 
Україні здійснюється суддею одноосібно, коллегією суддів або судом присяжних, 
а згідно з частиною четвертою ст. 124 Конституції “народ безпосередньо бере 
участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних”. Однак, в 
господарському процесі досі не прийнято жодного нормативного акту з цього пи-
тання, не встановлено хоча б примірного переліку справ, що повинні обов‘язково 
розглядатися колегіально та за участю засідателів, немає механізму складання 
списків засідателів та інш. Саме тому, здається, зазначена проблема заслуговує на 
більш детальний розгляд. 

Метою даної статті є виявлення напрямків вдосконалення господарського 
процесуального законодавства щодо розгляду справ у першій інстанції колегією 
суддів, а також із залученням арбітражних засідателів. Деякі дослідження з пору-
шеного питання здійснювали раніше В. Бринцев, В. Кройтор, В. Маляренко, 
І. Мартиненко та інш. 

По-перше, розглянемо проблему участі в господарському процесі засідателів. 
Доцільним представляється аналіз досвіду Російської Федерації з цього пи-

тання. Так, відповідно до Федерального закону № 71-ФЗ від 5 травня 1995 р. «Про 
введення в дію Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації» впе-
рше до розгляду спорів у сфері економіки залучалися арбітражні засідателі, осно-
вною метою залучення яких стало поліпшення якості судочинства, підвищення 
його ефективності і об'єктивності [1, c. 9]. 

Крім того, таке залучення до розгляду спорів мало і чисто практичні перева-
ги. При вирішенні спорів, що виникли в таких, наприклад, сферах, як страхуван-
ня, біржова, банківська діяльність, інтелектуальна власність та інші, недостатньо 
буває тільки юридичних знань. Необхідний певний досвід роботи в тій чи іншій 
економічній сфері, знання звичаїв і практики ділового обороту. Звичайно, суддя 
має право призначити експертизу у справі або заслухати думку експерта. Однак, 
щоб отримати інформативні відповіді експерта, треба повно і тямуще поставити 
перед ним питання, а для цього також потрібні спеціальні знання в тій області, по 
якій задаються питання. Вже на цьому етапі допомагають знання арбітражного за-
сідателя, які самі можуть активно впливати на судовий процес і рішення, що ви-
носиться, оскільки вони беруть участь у розгляді справи і прийнятті рішення нарі-
вні з професійними суддями, хоч і не мають при цьому статусу судді. 

Арбітражні засідателі, як правило, юридичної освіти не мають, оскільки го-
ловне в їх діяльності – знання в тій чи іншій сфері підприємництва. Важливим є 
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професійний досвід засідателя. Причому, наприклад, в РФ засідателем може стати 
тільки підприємець, що є авторитетним фахівцем в своїй галузі. 

Думається, вищезгадані факти свідчать на користь введення інституту арбіт-
ражних засідателів в Україні, але їх залучення доцільне лише при розгляді певних, 
специфічних категорій справ, перелік яких повинен бути встановлений законода-
вцем. 

Необхідно визнати і той факт, що при введенні даного інституту доведеться 
зіткнутися з певними труднощами. Насамперед, необхідна найдетальніша законо-
давча регламентація діяльності, розробка безпосереднього механізму дії системи 
цього інституту, порядку визначення його складу, відбору кандидатів тощо. Ви-
ходячи з досвіду інших держав, відбір засідателів повинен засновуватися на спис-
ках (наприклад, підприємців). Однак, такий список не містить даних про особу. 
Отже, необхідно створити структуру, яка буде з'ясовувати дані про кожну конкре-
тну особу, а також централізовано регулювати кількість арбітражних засідателів, 
необхідних для кожного процесу. 

Цілком можливо також, що при формуванні списків арбітражних засідателів 
в ряді регіонів не зможуть підібрати достатню кількість досвідчених і авторитет-
них підприємців. 

Необхідно врахувати також, що не скрізь у нас досить суддівських кадрів, 
адже арбітражні засідателі не є фахівцями в правовій сфері – їм необхідна юриди-
чна підготовка, оволодіння засадами знань процесуального і матеріального зако-
нодавства. З кожним із відібраних по конкретній справі необхідно провести спів-
бесіди з метою виявлення обставин, що заважають виконанню ним обов'язків за-
сідателя, роз'яснення його прав і обов'язків в процесі тощо. Але судді дуже заван-
тажені роботою і навряд чи зможуть виділити достатньо часу для цього. 

Труднощі виникатиме і з забезпеченням засідателеві можливості ознайоми-
тися з матеріалами справи, законодавством, судовою практикою. 

Певну складність викличе необхідність синхронізації часу розгляду справи 
(оскільки у засідателів не буде співпадати вільний час, головуючий суддя має свій 
графік) [2, c.44]. Крім того, на сьогоднішній день дбайливий господар не може до-
зволити висококваліфікованому фахівцю свого підприємства впродовж тривалого 
часу бути відсутнім на виробництві. Тому актуальною буде проблема явки арбіт-
ражних засідателів у судове засідання. 

Не можна не враховувати також загальну економічну кризу, яка зробила не-
платоспроможними більшість суб�єктів господарювання. Працівники і службов-
ці не отримують зарплати, тим більше не буде сплачуватися середній заробіток за 
час здійснення повноважень засідателів. Засідателям, що проживають за межами 
обласного центра, суди просто не взмозі відшкодувати витрати на проїзд міжмісь-
ким транспортом, наймання житла, добові. 

Приміщення судів також не пристосовані для нормальної життєдіяльності 
арбітражних засідателів. 

Певні складнощі будуть пов'язані також з необхідністю створення можливос-
тей кожному засідателеві підписати друковані ухвали та рішення суду, іноді в ек-
стреному режимі. 
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Враховуючи вищевикладене, не дивно, що на практиці на розгляд справ за 
участю арбітражних засідателів буде витрачатися набагато більше часу, ніж при 
одноосібному розгляді. 

Не можна також не торкнутися такого істотного недоліку суду за участю за-
сідателів, як емоційність. Багато тут залежить від якості виступу в дебатах тієї або 
іншої сторони, від того, наскільки вони зуміли привернути засідателів на свій бік, 
переконати їх у своїй правоті. Так, наші російські колегі зазначають, що «щорічно 
35-40 % вироків суду присяжних визнаються Верховним Судом РФ незаконними, 
такими, які засновуються на емоціях присяжних» [3, c.7]. 

Безперечно, саме тому практика Російської Федерації відносно участі засіда-
телів в арбітражному процесі показує, що досить часто сторони не зважуються 
довірити рішення спору неюристу. 

Крім того, існує можливість розголошення непрофесійними суддями конфі-
денційних відомостей, комерційної таємниці, якщо при введенні даного інституту 
в Україні одночасно не встановити відповідальність засідателів за розголошення 
інформації, набутої в судовому засіданні. 

З іншого боку, у Німеччині комерційні спори також можуть розглядатися в 
колегіальному складі одним професійним і двома непрофесійними суддями, які 
нині іменуються Handelsrichter, що дослівно можна перевести як «торгівельний 
суддя». Введення непрофесійних суддів для розгляду торгівельних спорів у Німе-
ччині переслідувало відразу декілька цілей, зокрема притягнення осіб, що мають 
спеціальні знання, і підвищення довіри до судів з боку підприємців [4]. Процедура 
розгляду торгівельних спорів за участю торгівельних суддів регулюється стаття-
ми 105-110 Закону про судоустрій (Gerichtsverfassungsgesetz). Кандидатури таких 
непрофесійних суддів пропонуються Торгово-промисловою палатою і признача-
ються Міністерством юстиції відповідної землі, причому це Міністерство пов'яза-
не запропонованими кандидатурами і не може відмовити в їх призначенні або 
призначити інші кандидатури [5, c.250]. Торгівельним суддею може бути призна-
чена особа, зареєстрована в торговельному реєстрі (Handelsregister) або коопера-
тивному реєстрі (Genossenschaftsregister) як комерсант (Kaufmann), член ради ди-
ректорів (Vorstandsmitglied) або виконавчого директора юридичної особи 
(Geschaftsfuhrer) або як уповноважений представник юридичної особи (ст. 109 За-
кону про судоустрій). Освітній ценз для торгівельних суддів не встановлений, але 
обов'язковою умовою є наявність спеціальних знань і досвіду в певній області або 
торгівлі [6]. Торгівельні судді призначаються на п'ятирічний строк, а не для вирі-
шення конкретної справи (ст. 108 Закону про судоустрій). Справа розглядається 
колегією з двох торгівельних суддів під головуванням професійного судді. При 
розгляді спору торгівельні судді мають такі ж права, що і суддя, і можуть голосу-
вати при ухваленні рішення. 

У англійському процесі відповідно до правила 35.13 Правил цивільного су-
дочинства (Civil Procedure Rules) один або декілька засідателів (assessors) можуть 
залучатися за ініціативою суду, при цьому засідатель повинен мати спеціальні 
знання в тій або іншій галузі. П. 35.15.1 Інструкції до Правил цивільного судочин-
ства зауважує, що суд може залучити декілька засідателів, коли справа вимагає 
знань у різних галузях. Завдання засідателя полягає в тому, щоб проконсультува-
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ти суддю відносно спірних питань факту, розширити круг питань, які може враху-
вати суддя [7, c. 166-167]. 

Звичайно, виходячи з вищевикладеного, українському законодавцеві ще раз 
доведеться зважити всі «за» і «проти» і в разі збереження положення Конституції 
щодо участі у здійсненні правосуддя народом через арбітражних засідателів, і при 
прийнятті рішення про внесення змін в Конституцію з даного питання. 

Дійсно, якщо Україна хоче мати діючий, серйозний суд арбітражних засіда-
телів, а не його фікцію, потрібно платити дуже дорого: створювати і утримувати 
спеціальні структури в судах, виділяти і облаштовувати для них в судах спеціаль-
ні приміщення, з'ясовувати дані про кожного з них, оплачувати їх проїзд, добові, 
середню заробітну плату і т.ін. 

Однак, якщо зміни в Конституцію вноситися не будуть, в новому ГПК Украї-
ни слід передбачити гарантії та імунітети для арбітражних засідателів, а також 
встановити їх відповідальність за розголошення інформації, отриманої в судовому 
засіданні. 

Підкреслю ще раз, що участь засідателів у господарському процесі, зважаю-
чи на досвід інших країн, доцільна тільки по специфічних категоріях справ – еко-
номічних спорах. Більш того, думається, що залучення засідателів до всіх катего-
рій господарських спорів не тільки знизить якість вирішення спорів, але і ві-
діб‘ється на загальному рівні регулювання господарської діяльності в Україні. 

У зв‘язку з цим, звернемося до іншої сторони проблеми – колегіальний розг-
ляд в природному його розумінні, тобто розгляд господарських спорів за участю 
декількох суддів господарського суду. 

Слід зазначити, що в історії нашої держави введення інституту колегіального 
розгляду спорів арбітражем виправдало себе. 

Так, наприклад, арбітражні комісії, що виникли в 1922 р., розглядали справи 
колегіально (в ст. 4 Правил провадження справ в арбітражних комісіях 1923 р. 
вказувалося, що місцеві арбітражні комісії вирішують підвідомчі їм справи в су-
довій присутності, що складається з головуючого і двох членів арбітражної комі-
сії. До складу судової присутності обов'язково входили один юрист і один госпо-
дарник). 

Згідно з Положенням про Державний арбітраж від 3 травня 1931 р. встанов-
лювався одноосібний розгляд спорів, але за участю відповідальних представників 
сторін (принцип арбітрування). Згідно зі ст. 6 Положення «справи вирішуються ар-
бітром … і відповідальними представниками сторін (керівниками установ, підпри-
ємств і організацій, їх заступниками, членами правління, начальниками відділів, 
начальниками цехів) по одному від кожної сторони. У разі розбіжностей питання 
вирішується арбітром» [8]. Дане правило означало, що відповідальні представники 
сторін входили до складу арбітражу і брали участь у розгляді і вирішенні справи. 

Відповідно до Постанови РНК СРСР від 5 грудня 1939 р. [9] справи про Дер-
жавний арбітраж розглядалися державним арбітром і відповідальними представ-
никами господарських органів, що добре знають конкретну специфіку роботи пі-
длеглих їм органів. Це, безперечно, сприяло арбітру у всебічному, повному і об'є-
ктивному дослідженні всіх обставин справи, правильному та згідно з законом ви-
рішенню спору, а також більш активному впливу на господарські відносини.  
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Відповідно до листа Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР № І-1-7 
від 5 березня 1965 р. «Про залучення громадськості до роботи органів арбітражу» 
[10] був створений інститут громадських арбітрів і консультантів, яким на гро-
мадських засадах доручався розгляд тих спорів, у вирішенні яких вони мали від-
повідний досвід і знання. 

Пізніше, згідно з прийнятими 5 червня 1980 р. Правилами розгляду госпо-
дарських спорів державними арбітражами, знову дозволявся колегіальний розгляд 
спорів. За принципом арбітрування в ході розгляду арбітр і представники сторін 
спільно здійснюють всі права державного арбітражу, зокрема, досліджують і оці-
нюють докази, вислуховують висновки по справі інших учасників і навіть беруть 
участь у прийнятті рішення (ст. 17 Правил). Однак, у ст. 70 закріплене положення, 
згідно з яким рішення приймається арбітром одноосібно, якщо представники сто-
рін не з'явилися в засідання або просили про розгляд в їх відсутності, а також ко-
ли їх явка визнана необов'язковою, або якщо матеріали справи дозволяють арбіт-
ру ухвалити рішення самостійно. 

Після розпаду СРСР, у зв'язку із збільшенням числа господарюючих суб'єктів 
різних форм власності, зміною їх правового положення в процесі створення прин-
ципово нової системи арбітражних судів виникла необхідність у точному і нала-
годженому підході до даної проблеми. У зв'язку з цим, думається, невиправданим 
є на даний момент той факт, що в Україні в першій інстанції колегіальний розгляд 
спорів застосовується рідко. 

Частина перша ст. 46 ГПК України закріплює, що «будь-яку справу, що від-
носиться до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справи мо-
же бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів». 

Слід зазначити, що визначення обсягу поняття «складного спору» законодав-
цем не встановлено, чим надається повна свобода господарським судам у тлума-
ченні даного положення, розширенні та звуженні кола спорів, що відноситься до 
даної категорії. Конкретних категорій спорів, що розглядаються колегіально, за-
коном також не встановлено. Тобто, необхідно зауважити, що положення ГПК 
України з цього приводу потребують серйозного вдосконалення, і у зв'язку з цим 
дослідження зарубіжного досвіду не буде зайвим. 

Так, за результатами порівняльного аналізу Арбітражного процесуального 
кодексу Російської Федерації (АПК РФ) і Господарського процесуального кодек-
су України слід зазначити, що критерії визначення основ для колегіального розг-
ляду справ у них різні. Так, ст. 17 АПК РФ [11] встановлює обов'язковий колегіа-
льний розгляд: 

- справ про оспорювання нормативних правових актів; 
- справ, направлених до суду першої інстанції на новий розгляд із вказівкою 

про колегіальний розгляд; 
- якщо головою судового складу на підставі мотивованої заяви судді у 

зв’язку з особливою складністю прийнято рішення про колегіальний розгляд; 
- справи по інтелектуальним правам  та деякі інші категорії справ. 
Можливо, вітчизняному законодавцеві слід було б сприйняти вказаний досвід. 
До недавнього часу за АПК РФ до категорії складних справ належали і спра-

ви про неспроможність (банкрутство). Проте Федеральним законом від 
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12.07.2011 р. № 210-ФЗ [12] такі справи виключені з переліку справ колегільного 
розгляду, що не можна визнати обгрунтованим. Судова практика підтверджує, що 
справи про банкрутство є одними з найскладніших серед категорій справ, підві-
домчих господарським судам. І колегіальний підхід, спільний суддівський досвід 
у таких справах не заважатиме. 

Крім того, думається, виправданим є також введення обов'язкового колегіа-
льного розгляду спорів господарськими судами при певній, досить великій сумі 
позову (наприклад, понад 1 млн. грн). Закріплення такого правила, безсумнівно, 
зменшить імовірність незабезпечення всебічного і повного дослідження обставин 
справи, і, як наслідок, перегляду справ у апеляційному та касаційному порядку. 

Таким чином, безперечно, українському законодавцеві необхідно чітко ви-
значити, які спори повинні вирішуватися колегіально по першій інстанції. Дума-
ється, до них слід, зокрема, віднести спори: 

а) про банкрутство; 
б) щодо інтелектуальної власності; 
в) при сумі позову понад 1 млн. грн; 
г) в інших випадках – за рішенням голови суду або його заступника на підс-

таві мотивованої заяви судді або клопотання однієї з сторін; 
д) за угодою сторін. 
Здається, такий перелік на сучасному етапі розвитку господарського процесу 

в Україні цілком придатний для застосування. Звичайно, він недосконалий і зго-
дом потребуватиме коригування або навіть серйозних перетворень. Однак, і на 
даному етапі, і пізніше необхідно ретельно вивчити досвід зарубіжних країн (на-
самперед – ближнього зарубіжжя, зокрема РФ) при розробці положень, що стосу-
ються колегіального розгляду господарських спорів, а також доцільності введення 
інституту арбітражних засідателів для участі у здійсненні правосуддя. 

При цьому необхідно враховувати, що, безумовно, наша держава має свою 
специфіку і не може сліпо переймати чужі положення. Тому, в будь-якому випад-
ку, слід спочатку провести експеримент в господарських судах однієї або декіль-
кох областей. І лише після того, як будуть проаналізовані результати такої прак-
тики, доцільно буде прийняти законодавче рішення про внесення відповідних 
змін в процесуальне законодавство або відмову від цього. 
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УЧАСТЬ РЕГІОНІВ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  
В ЄС: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ 

Одним з найважливіших субнаціональних акторів у багаторівневій системі 
управління в ЄС є регіон. У Європейському Союзі тематика регіоналізму зали-
шається в центрі як політичних, так і наукових дебатів. Зважаючи на важливість 
даної теми, ще 1988 року Європейський парламент затвердив «Хартію регіоналіз-
му», яка містить визначення поняття «регіон». Відповідно до Хартії, як регіон ро-
зуміється «територія, яка представляє очевидну спільність з географічної точки 
зору, або така територіальна спільнота, де існує наступництво і чиє населення має 
певні спільні цінності та прагне зберегти свою самобутність заради стимулювання 
культурного, економічного та соціального прогресу. Значна роль регіонів у сти-
мулюванні прогресу, зумовлена, зокрема, фізико-географічною, етнічною та куль-
турною спільністю, а також спільністю господарських структур. Саме тому, в до-
кументах ЄС зазначалося, що «регіон – оперативний орган та інституційна ткани-
на Спільноти» [9, с.156]. 

У сучасній літературі з тематики ролі регіонів у системі управління в ЄС під-
креслюються, що наразі в Європейському Союзі існує тенденція щодо зростання 
ролі регіонів як в управлінні, так і в політико-правовому житті об’єднання в ціло-
му [5, с.210-211; 4, с.240]. 

Про це свідчать, зокрема, й зміни до Установчих Договорів ЄС, внесені 
Лісабонським Договором. Так, згідно з ч.2 ст. 4 ДЄС, Союз має поважати рівність 
держав-членів перед Договорами, а також їхню національну ідентичність, яка 
віддзеркалюється у їхніх базових структурах – політичних та конституційних, 
включаючи регіональне та місцеве самоврядування [6, с.3]. Згадуючи нове фор-
мулювання принципу субсидіарності у ч.3 ст. 5 ДФЄС, варто зазначити, що наразі 
однією з умов здійснення певної цілі на рівні Союзу є те, що дана ціль не може 
бути ефективно досягнута державами-членами, або на центральному рівні або ж 
на регіональному чи локальному рівні [7, с.23].  

Про зростаючу роль регіонів у механізмі прийняття рішень  ЄС свідчить й 
впровадження системи контролю дотримання принципу субсидіарності (early 
warning system), яку реалізують національні парламенти. Варто зазначити, що в 
розрізі ролі регіонів, ця система є найбільш важливою для федеративних держав, 
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які мають палати парламенту, які складаються з представників регіонів, зокрема, 
Німеччини та Австрії.  

Незважаючи на яскраву тенденцію до зростання ролі регіонів у процесі 
прийняття рішень в ЄС, для отримання більш повного розуміння сутності їхньої 
ролі у відповідному процесі необхідно проаналізувати роль регіонів у процесах, 
що передують законодавчим та власне законодавчих процесах в Європейському 
Союзі.  

Так, запорукою ефективної участі регіонів у підготовчій фазі процесу прий-
няття рішень на рівні Євросоюзу є своєчасний доступ до відповідної інформації. 
Незважаючи на те, що важливість своєчасного доступу до інформації у цьому ро-
зрізі важко переоцінити, у законодавстві більшості держав-членів відсутній 
обов’язок уряду інформувати державні органи влади на регіональному рівні про 
питання, які розглядаються на рівні ЄС та можуть потенційно вплинути на них [5, 
с.213].  

Варто зауважити, що даний юридичний обов’язок існує в трьох федератив-
них державах ЄС, а саме Бельгії, Німеччині та Австрії, а також в унітарній 
Франції. Зокрема, в Австрії регіональні органи влади отримують відповідно ін-
формацію як безпосередньо, так і від Бундесрату. Обов’язок держави інформува-
ти регіональні та локальні органи влади про проекти законодавчих актів ЄС, які 
стосуються відповідних ланок влади, знаходить своє відображення у звичайному 
законодавстві деяких держав-членів ЄС, зокрема Італії та Іспанії.  

Таким чином, можна зробити висновок, що у законодавстві лише окремих 
держав-членів міститься обов’язок органів влади центрального рівня інформувати 
відповідні регіональні та локальні органи влади про актуальні проекти законодав-
чих актів ЄС, що стосуються відповідних рівнів влади. 

Наступним кроком щодо розгляду ролі регіонів у процесах прийняття рішень 
в ЄС є розгляд можливостей їхнього впливу на формування позицій держави-
члена щодо певного питання на рівні Союзу. Відповідний вплив може здійснюва-
тися інституціями різного типу. Так, у федеративних державах-членах ЄС, значну 
роль у процесі прийняття рішень на національному рівні відіграють верхні палати 
парламентів, які складаються з представників регіонів (суб’єктів федерації). Знач-
на роль верхніх палат парламентів у системі влади на національному рівні зумо-
влює наявність в них впливу на формулювання позиції певної держави-члена що-
до проекту законодавчого акту Союзу. Так, відповідно до Конституції Австрії, у 
випадках, коли імплементація запропонованого законодавчого акту має проводи-
тися за процедурою, яка вимагає обов’язкового погодження із Бундесратом, уряд 
Австрії є зв’язаним думкою Бундесрату під час участі у переговорах на рівні ЄС 
[1].  

Щодо Німеччини, право участі Бундесрату у погодженні позиції Німеччини 
щодо певного питання, яке має вирішуватися на рівні Союзу, залежить від того, 
чи має Бундесрат відповідне право у національному розрізі. Так, якщо справа сто-
сується виняткової компетенції федерації, думка Бундесрату буде відігравати ли-
ше консультативну роль. Також, роль позиції Бундесрату може варіюватися в за-
лежності від того, до якої категорії компетенції Союзу належить вирішуване пи-
тання. Незважаючи на звичайну залежність ролі Бундесрату Німеччини у форму-
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люванні національної позиції щодо певних питань, які розглядаються Союзом, 
варто зазначити, що згода кваліфікованої більшості (2/3) Бундесрату Німеччини 
необхідна для ратифікації Німеччиною Договорів, направлених на зміну та до-
повнення структури Союзу [10].  

Ще одним механізмом залучення регіональних органів влади до розробки 
напрямків політики ЄС включає інституції, які направлені або на посилення гори-
зонтального співробітництва (між регіонами), або ж вертикального (між регіо-
нальним та центральним рівнями влади). Прикладом відповідних органів є Кон-
ференція міністрів з європейських справ земель та Конференція міністрів-
президентів у Німеччині, а також Інтеграційна конференція земель Австрії. Інте-
граційна конференція земель Австрії відіграє певну роль у формулюванні націо-
нальної позиції щодо певних питань в світлі реалізації центральним рівнем влади 
своїх обов’язків щодо прямого інформування земель щодо справ Союзу, які без-
посередньо стосуються земель та поваги до їхньої думки під час участі у 
відповідних переговорах у ЄС [5, с.216]. Відхід уряду Австрії від позиції, сфор-
мульованої спільно із землями в рамках Інтеграційної конференції земель може 
бут виправданий лише важливими причинами, пов’язаними із реалізацією дер-
жавної зовнішньої чи інтеграційної політики.  

У випадку Бельгії, співпраця федерального та регіонального рівнів влади 
ґрунтується на підписаній 1994 року Угоді про співробітництво між федеральним 
урядом з одного боку та регіонами і громадами з іншого. В рамках відповідної 
процедури, Департамент європейських справ у Міністерстві закордонних справ 
регулярно скликає Координаційний Комітет з Європейських Справ. В рамках ро-
боти даного Комітету кожне рішення розробляється спільно представниками фе-
дерального Міністерства закордонних справ, міністрів-президентів кожного з 
регіонів та міністрів, які відповідають за певну сферу, якої стосується обговорю-
ване питання. У випадку, якщо консенсус не досягається, питання передається до 
розгляду  на Міжміністерській конференції закордонних справ. В разі, якщо і на 
цьому етапі консенсусу досягти не вдається, Бельгія утримується від голосування 
у Раді. Відповідно до емпіричних досліджень, зважаючи на бельгійську 
конституційну традицію консенсусу, таке явище, як вимушене утримання Бельгії 
від голосування, зустрічається досить часто [3, с.64-66]. 

В Італії з 1987 р. регіони беруть участь у формуванні національної європей-
ської політики через різного роду консультації і наради. Так, закон 183/87 («закон 
Фаббрі») зобов'язує італійський уряд інформувати регіони про всі свої наміри у 
сфері європейської політики. З 1988 р. працює «Постійна конференція зв'язків між 
державою та регіонами», обговорює, в тому числі, і участь регіонів у європейсь-
ких проектах. Закон 86/1989 («Ла Пергола») наказує, що двічі в рік конференція 
повинна бути присвячена справах ЄС.Повноваження щодо участі у даному про-
цесі також мають такі інституції, як Міжміністерський комітет спільних європей-
ських справ та Асамблея регіональних рад та автономних провінцій.  

Щодо Іспанії, то регіони цілком формують позицію держави у випадку, якщо 
запропонований проект законодавчого акту регулює питання, що входять до їхнь-
ої виняткової компетенції. Іншими словами, в разі, якщо регіони Іспанії (Авто-
номні Спільноти) досягнуть консенсусу щодо питання, яке входить до їхньої ви-
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няткової компетенції і є центральним в рамках проекту певного законодавчого ак-
ту ЄС, то держава зобов’язана захищати позицію регіонів  на рівні ЄС.Схожим 
чином вирішується питання ролі регіонів у процесі формулювання позиції держа-
ви щодо проекту законодавчого акту, який концентрується на питаннях винятко-
вої компетенції регіонів у Нідерландах та Франції [5, с.219]. 

Що стосується безпосередньої участі регіонів у справах і формуванні політи-
ки ЄС, то тут необхідно відзначити розвиток неформальних інститутів. Так, в 
останні роки різко активізуються прямі контакти між регіонами та органами ЄС, 
які дозволяють кожному конкретному регіону «реалізувати себе» шляхом 
відкриття офісів або бюро регіонів у Брюсселі. Початок цьому процесу поклали 
землі Німеччини в 1985 р., хоча перше представництво було відкрито в 1984 р. 
міською радою Бірмінгема. В даний час, крім 16 німецьких земель, офіси в Брюс-
селі мають регіони Бельгії, Іспанії, Франції, Австрії, а також датські і шведські 
міста, міста і графства Великобританії, Уельс, Північна Ірландія, Шотландія.  

Регіональні офіси виконують різноманітні функції: 
- оперативно забезпечують свій регіон інформацією про події, що відбува-

ються в Брюсселі події; 
- представляють та лобіюють інтереси свого регіону; 
- служать посередниками при контактах між зацікавленими особами регіо-

нального та наднаціонального масштабу; 
- організовують програми для чиновників і бізнесменів, які відвідують Брюс-

сель; 
- вносять вельми важливий внесок у створення образу свого регіону як 

відкритого і динамічно розвивається територіального співтовариства [8]. 
Отже, у значній кількості держав-членів ЄС регіони відіграють суттєву роль 

у формулюванні позиції держави щодо проектів законодавчих актів, зокрема, у 
випадках, якщо відповідні проекти стосуються питань, які належать до виняткової 
компетенції регіонів, відповідно до конституційних норм держав-членів.  

Поряд із повноваженнями регіональних органів влади щодо впливу на процес 
прийняття європейських рішень, які випливають з положень конституційного за-
конодавства держав-членів та реалізуються на національному рівні, значну роль у 
забезпеченні їхнього залучення до процесу прийняття рішень відіграють 
відповідні механізми на рівні Союзу. Одним з перших кроків, зроблених Союзом 
у зв’язку із постійною зростаючим рівнем регіоналізації, було надання представ-
никам урядів регіонів можливості брати участь у діяльності Ради ЄС.Так, наразі, 
формулювання частини 2 ст. 16 ДЄС не містить обмеження щодо рівня уряду, до 
якого має належати представник держави у Раді ЄС [6; 7]. В разі, якщо відповідне 
обмеження не міститься у конституційному законодавстві держави-члена, пред-
ставники регіональних та локальних урядів держав-членів можуть брати участь у 
діяльності Ради Союзу, поряд із міністрами центрального уряду. Варто також за-
значити, що, відповідно до ч.3 ст. 5 Правил процедури у Раді ЄС, офіційні особи, 
які допомагають члену Ради, мають право супроводжувати його [2]. Таким чином, 
наприклад, у разі федеративних держав, делегація до Ради ЄС може складатися із 
представників федеральних та регіональних міністерств.  
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Аналіз дієвості відповідних повноважень вимагає звернення й до конститу-
ційного законодавства держав-членів. Так, наприклад, в Австрії, якщо у Раді 
розглядається питання, яке відноситься до компетенції регіонів, можливі два 
варіанти. Згідно з першою опцією, Австрію у Раді буде представляти федеральний 
міністр, зв’язаний думкою земель. Відповідно до другого варіанту, Австрію в Раді 
може представляти міністр певного регіону, який є зв’язаним спільним рішенням 
земель.  

У Німеччині, у випадку, якщо Радою вирішується питання, яке належить до 
компетенції земель, країну в Раді представлятиме регіональний міністр, призна-
чений Бундесратом. Необхідно зауважити, що, наразі, відповідно до законодавст-
ва Німеччини, регіональний міністр Німеччини може представляти державу в Раді 
ЄС лише на засіданнях з питань культури, освіти та медіа. Законодавство таких 
держав-членів ЄС, як Іспанія, Бельгія, Італія та Сполучене Королівство також 
містить спеціальні процедури, які регулюють призначення регіональних міністрів 
в якості представників даних держав у Раді ЄС [5, с.220-221].  

Значну роль у забезпеченні участі регіонів у процесі прийняття рішень на 
рівні ЄС відіграє діяльність Комітету Регіонів. Заснований 1994 року, Комітет 
Регіонів складається з 353 членів, які призначаються державами-членами. Згідно з 
ч. 3 ст. 300 ДФЄС, єдиною умовою щодо можливості участі особи в Комітеті 
Регіонів є те, аби вона представляла регіональний або локальний орган влади, 
який або обирається на регіональних чи локальних виборах, або несе політичну 
відповідальність перед органом влади, який формується відповідно до результатів 
регіональних чи локальних виборів. Зважаючи на відповідне досить широке фор-
мулювання, держави-члени формують різні підходи щодо призначення своїх 
представників до Комітету Регіонів. Комітет Регіонів є єдиним серед інститутів 
Союзу, члени якого базуються не в Брюсселі, але проживають у своїх регіонах, 
приїжджаючи в Брюссель лише на засідання Комітету.  

Основне завдання Комітету – оптимізація європейського законодавства шля-
хом надання висновків на пропозиції Комісії, а також з інших важливих питань, 
що стосуються розвитку регіонів та міст ЄС.Питання, щодо яких консультації з 
Комітетом Регіонів є обов’язковими, знаходять своє відображення у ДФЄС.Серед 
них: транспорт, політика в галузі праці, соціальна політика, функціонування Єв-
ропейського Соціального Фонду, освіта і молодіжна політика, інфраструктура, 
охорона навколишнього природного середовища тощо. Консультації можуть 
відбуватися і щодо інших питань, в разі, якщо інститути вважатимуть їхнє прове-
дення необхідним. 

Зважаючи на федеративну структуру деяких держав-членів ЄС (Австрії, 
Німеччини, Бельгії), необхідно зауважити, що регіони цих держав беруть безпо-
середню участь у контролі за додержанням принципу субсидіарності в рамках за-
конодавчих процедур у Союзі. В інших державах ЄС, які не характеризуються 
федеративною структурою, процедури щодо залучення представників регіонів до 
процедури перевірки додержання принципу субсидіарності в рамках законодавчої 
процедури ЄС відсутні. 

Проаналізувавши повноваження регіональних органів влади щодо участі у 
процесі прийняття європейських рішень в розрізі як національного права держав-
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членів, так і права ЄС, можна зробити висновок, що відповідними правовими по-
рядками передбачено різноманітні процедури щодо залучення регіонів до участі у 
відповідному процесі.  

Як в національному, так і в європейському контексті, регіони федеративних 
держав мають значно більше можливостей як для здійснення впливу на позицію 
їхньої держави щодо, які стосуються життя регіонів, так і для безпосереднього 
представництва держави у Раді ЄС та участі у здійсненні контролю за додержан-
ням принципу субсидіарності в рамках законодавчих процедур ЄС. 

Таким чином, можна зазначити, що, незважаючи на збільшення ролі регіонів 
у політичному житті Союзу із прийняттям Лісабонської Угоди, Союз наразі зна-
ходиться досить далеко від досягнення амбітної мети «Європи регіонів» через 
брак законодавчих повноважень регіонів у переважній більшості держав-членів 
Союзу, в той час як ігнорування інтересів регіонів в інтеграційних процесах може 
призвести до ще більшого посилення вже існуючого відчуження між громадянами 
ЄС і коммунітарними інститутами Європейського Союзу. 
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УДК 342.717.477 

Левенець А.В., 
викладач кафедри конституційного права та правосуддя 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова  

МУНІЦИПАЛЬНІ ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ  

В умовах децентралізації державної публічної влади і формування нового ко-
лективного суб'єкта конституційного права – територіальної громади, що поєднує 
жителів сіл, селищ і міст із  України, з особливою актуальністю постає проблема  
вивчення муніципально-правового статусу особистості в Україні. За думкою ві-
домого муніципаліста Баймуратова М.А., муніципально-правова галузь є най-
більш важливою та практично значущою для кожної людини, оскільки по-перше, 
практично всі життєві інтереси та устремління людина реалізує саме на локаль-
ному рівні функціонування соціуму як член територіальної  громади  (за  винят-
ком  прав  на громадянство, на власність, обов’язків щодо військової  служби  то-
що,  де  вона  вступає  в прямий контакт з державою); а по-друге, саме  на  лока-
льному  рівні  функціонування  соціуму  людина  індивідуально  чи  разом  з  ін-
шими  в  рамках  територіальної  громади  продукує  так  звані  локальні  інтереси, 
що стосуються широкого спектра індивідуальних  та  групових,  колективних  
прав  і  свобод  та  виступають  саме  як  права  і  свободи людини, яких вона пот-
ребує і здійснює в різних сферах життєдіяльності особисто чи разом з іншими 
мешканцями відповідної території держави [1, с.96-101].  

У зв’язку з цим визначення системи  індивідуальних муніципальних прав, 
якими безпосередньо володіє кожна особа як член територіальної громади, має 
особливе практичне значення для подальшого розвитку демократії в Україні.  

Після проголошення незалежності України ціла низка вітчизняних вчених, 
таких як О.В. Батанов, В.І. Борденюк, Т.М. Буряк, В.А. Григор'єв, Р.К. Давидов, 
В.М. Кампо, В.В. Кравченко, В.Ф. Погорілко, О.В. Прієшкіна та ін.,  почали за-
йматися дослідженнями в галузі муніципального права та місцевого самовряду-
вання, зокрема – щодо сутності місцевого самоврядування, його суб’єктного 
складу, поняття та основних характеристик територіальної громади як первинного 
суб’єкту місцевого самоврядування. Однак відносно новими в Україні є дослі-
дження муніципально-правового статусу людини та зокрема – найголовнішої 
складової цього статусу – муніципальних прав людини. Одним з провідних дослі-
дників  вказаних питань є відомий муніципаліст Баймуратов М.О., а також Бата-
нов В.О., Григор’єв В.А. та ін. Окремо слід згадати російського вченого Бондаря 
М.С., який також у своїй праці «Права людини та місцеве самоврядування в РФ» 
розглядав сутність місцевого самоврядування саме через систему муніципальних 
прав людини як окремої самостійної категорії прав.  

Генетичну основу муніципально-правового статусу особи в Україні стано-
вить право громадян брати участь в місцевому самоврядуванні.  

Сутність права громадян брати участь у місцевому самоврядуванні полягає в 
передбачених законом можливостях будь-якого  члена  територіальної  громади  
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впливати на вирішення питань місцевого значення. З приводу цього права та його 
природи у деяких російських та українських вчених існують діаметрально 
протилежні погляди. Так, одні автори виходять з того, що є всі підстави говорити 
про це право як «суб'єктивне конституційне право громадянина на місцеве 
самоврядування», нехай навіть  і відсутня пряма конституційна регламентація 
розглянутого права [2, с.53, 87]. Іншої позиції щодо обґрунтування  права 
громадян на участь у місцевому самоврядуванні як суб'єктивного публічного 
права притримується  російський дослідник Л.Є. Лапаєва, ставлячи одночасно 
питання про те,  «чи можна вважати право на місцеве самоврядування 
індивідуальним  чи це колективне право», «чи можна і чи потрібно вважати право 
на місцеве самоврядування політичним чи це тільки публічне право?» [3, с.141-
142]. Російський муніципаліст Бондарь М.С.вважає, що немає підстав ставити під 
сумнів суб’єктивний характер права на місцеве самоврядування як публічного та 
(одночасно!) політичного права, яке може отримувати реалізацію як на 
індивідуальній, так і колективній основах [4, с.273]. 

За думкою Бальція Ю.Ю., чинне законодавства України передбачає 
індивідуальні та колективні форми реалізації громадянами права на участь в 
місцевому самоврядуванні. До основних форм здійснення окремими громадянами 
права на участь у місцевому самоврядуванні він відносить:  

– участь у місцевих референдумах;  
– участь у виборах до органів місцевого самоврядування;  
– участь у висуненні місцевих ініціатив;  
– участь у загальних зборах громадян;  
– участь у формуванні та діяльності органів громадського самоврядування;  
– участь у громадських слуханнях [5, с.66]. 
Серед  колективних  форм  реалізації  громадянами  права  на  участь  у  

місцевому самоврядуванні можна назвати наступні:  
- проведення  зборів,  мітингів,  походів  і  демонстрацій,  про  які  своєчасно 

повідомляється органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування;  
- направлення колективних  звернень до органів місцевого самоврядування, 

їх посадовим особам;  
- проведення зборів громадян, ініціювання територіальною громадою 

розгляду в раді будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого 
самоврядування (право на місцеву ініціативу);  

- проведення громадських слухань [5, с.69]. 
З наведених переліків очевидним є той факт, що неможливо ізольовано 

розглядати індивідуальні та колективні форми реалізації права на участь в 
місцевому самоврядуванні, оскільки вони доповнюють та взаємообумовлюють 
одна одну.  

Окремо слід зупинитись на праві громадян обирати та бути обраними до 
органів місцевого самоврядування. Це індивідуальне муніципальне право 
громадянина – члена  територіальної громади встановлено ст.141 Конституції 
України, а також більш детально регламентується Законом України «Про вибори 
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів», прийнятим 10 липня 2010 року.  
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Згідно вказаного закону, місцеві вибори є вільними та відбуваються на основі 
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.  

Перш ніж аналізувати зміст та особливості реалізації права громадян на 
участь в місцевих виборах, необхідно виділити дві складові цього права: право 
обирати та право бути обраним до органів місцевого самоврядування. Ці права є 
різними за своєю суттю та не співпадають за змістом.  

Право обирати органи місцевого самоврядування та їх посадові особи має 
більш загальний характер та належить всім особам, які відповідають 
встановленим в законодавстві критеріям. До таких критеріїв закон України про 
місцеві вибори відносить: досягнення повноліття (18 років), наявність 
громадянства, дієздатність та оскільки йдеться про формування органів місцевого 
самоврядування, юрисдикція яких обмежена відповідними територіальними 
межами, то й формувати ці органи можуть особи, які належать до цієї території, 
тобто – ще одна умова – належність до території (реєстрація за місцем 
проживання).  

За загальними принципами місцевих виборів, вони є рівними, тобто 
громадяни, які можуть приймати в них участь, не можуть зазнавати яких-небудь 
обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 
проживання, за мовними або іншими ознаками, окрім обмежень, прямо 
встановлених в Конституції та Законі України «Про вибори депутатів Автономної 
Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». 
Одним з проявів таких обмежень є наступне:  через те, що на місцевих виборах 
однією з умов є належність до відповідної території, на відміну від 
всеукраїнських виборів, то згідно вказаного закону, такі категорії, як 
військовослужбовці строкової служби, громадяни України, що проживають за 
кордоном, а також особи, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які 
за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, вважаються такими, що 
не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на 
місцевих виборах [6, ст.3].  

Вказане обмеження муніципальних виборчих прав та виключення зі складу 
територіальної громади одразу ж кількох суб’єктів: військовослужбовців, осіб, які 
проходять альтернативну службу, засуджених до позбавлення волі – є не зовсім 
правомірним та не відповідає положенням Конституції України.  

Що ж стосується права бути обраним в органи місцевого самоврядування, 
цим правом згідно закону про місцеві вибори та згідно ст.70 Конституції України, 
володіють повнолітні дієздатні громадяни України, які не мають судимості за 
скоєння умисних злочинів чи ця судимість знята у встановленому законом 
порядку. Право висунення кандидатів на посаду сільського, селищного, міського 
голови або депутата місцевої ради мають як відповідні територіальні організації 
політичних партій, так і самі громадяни шляхом самовисунення. Отже, на відміну 
від права обирати органи місцевого самоврядування, яке обмежене для громадян 
необхідністю мати територіальну приналежність до відповідного органу 
місцевого самоврядування (тобто бути зареєстрованим за місцем проживання, на 
яке розповсюджується юрисдикція органу місцевого самоврядування, який 
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обирається), право бути обраним не містить такого обмеження.  
Таким чином, право на участь у муніципальних виборах можна розглядати  

як один із найголовніших механізмів взаємодії жителів територіальної громади з 
органами місцевого самоврядування.   

Ще одним не менш важливим політичним правом громадян України на 
місцевому рівні є право ініціювати проведення місцевого референдуму та брати 
участь у його проведенні. Це право встановлено ст.7 Закону України «Про місцеве 
самоврядування». Сутність його полягає в тому, що члени територіальної громади 
можуть шляхом прямого волевиявлення вирішувати питання місцевого значення, 
які віднесені до компетенції територіальної громади. Що ж стосується детальної 
регламентації організації та проведення місцевих референдумів, саме зараз в 
Україні ці питання не врегульовано, оскільки  Закон України «Про всеукраїнський 
та місцеві референдуми» 1991 року, який їх регулював, втратив чинність у зв’язку 
з прийняттям Закону України «Про всеукраїнський референдум» від 6 листопада 
2012 року. В Комітеті з питань державного будівництва та місцевого 
самоврядування Верховної Ради України знаходиться затверджений в першому 
читанні та представлений для ознайомлення Законопроект «Про місцевий 
референдум», прийнятий за основу 19 квітня 2011 року. Даний законопроект має 
визначити коло питань, що підлягатимуть вирішенню на місцевих референдумах, 
види цих референдумів, їх правові  наслідки та процедуру  призначення/ 
проголошення місцевого референдуму.  

Взагалі інститут референдуму є досить розповсюдженим в сучасному світі та 
існує в багатьох країнах. Лідерами в цьому відношенні є звичайно ж європейські 
країни, такі як Швейцарія, Франція, Данія, Німеччина, Італія та інші. В Україні ж 
історія проведення всеукраїнських референдумів більш ніж скромна: за 22 роки 
незалежності їх було проведено два, до того ж результаті другого так і не були 
впроваджені в діюче законодавство, хоча український народ і підтримав всі 
питання, які виносились на референдум.  

Що ж до місцевих референдумів, то їх за період незалежності України було 
проведено близько 150,  основна частина яких стосувалась зміни адміністративно-
територіального устрою або назв населених пунктів.  

Всупереч чинному законодавству і природі місцевого самоврядування 
сьогодні рідко в статутах територіальних громад закріплюється перелік питань, 
вирішення яких можливо тільки шляхом проведення референдуму. Скептичне 
відношення до референдуму породжує формальне бюрократичне ставлення до 
його підготовки, до роз’яснення змісту і суті питань, які виносяться на 
голосування. Внаслідок цього деякі юристи, політологи як за кордоном, так і в 
Україні вважають, що подібні референдуми як заміна влади представницького 
органу владою населення взагалі є недоцільним. 

З цим погодитися не можна. Добре підготовлений місцевий референдум – це 
якісний і доцільний спосіб вирішення багатьох важливих питань, ефективна 
форма залучення громадян до вирішення питань місцевого значення. Важливо 
навчитися грамотно і гнучко поєднувати представницькі форми з формами 
безпосередньої демократії, особливо з питань, які без урахування думки 
населення вирішувати неприпустимо [7, с.11]. 
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Враховуючі все вищесказане, слід наголосити, що прийняття нового Закону 
України «Про місцевий референдум» назріло вже досить давно. Однією з причин 
слабкого механізму реального впливу територіальної громади на розвиток 
місцевої демократії та вирішення питань локального значення було саме застаріле 
та недосконале законодавче регулювання цього інституту безпосереднього 
народовладдя.  

Наступним не менш важливим муніципальним правом особи є право на 
індивідуальні та колективні звернення до органів місцевого самоврядування. Це 
право встановлено за кожною особою ст.40 Конституції України, а також 
регулюється Законом України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року. 
Перш за все слід відмітити, що вказане політичне право єдине з поміж інших 
політичних прав та свобод, закріплених в Конституції України, встановлюється не 
лише за громадянами України, але й за всіма особами, що знаходяться на 
території нашої держави на законних підставах. Це підтверджується ст.1 Закону 
України «Про звернення громадян», в якій вказано: «громадяни України мають 
право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, 
об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх 
функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що 
стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх 
соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та 
скаргою про їх порушення… Особи, які не є громадянами України і законно 
знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і 
громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами» [8, 
ст.1].  

Особа може звернутись до визначених суб’єктів, в тому числі – і до органів 
місцевого самоврядування як в письмовій, так і в усній формі, у вигляді 
пропозицій, заяв та скарг. Під пропозицією Закон України «Про звернення 
громадян» розуміє таке звернення, де висловлюються порада, рекомендація щодо 
діяльності органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових 
осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та 
умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського 
життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства. 

Заява або клопотання до органів місцевого самоврядування – це прохання 
про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх 
прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи 
недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки 
щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням 
про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо. 

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних 
інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю) органами місцевого 
самоврядування.  

Таким чином, право особи звернутись до органів місцевого самоврядування – 
це невід’ємне право кожної людини і громадянина безпосередньо або через 
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представників брати участь у вирішення питань місцевого значення та впливати 
на дії та рішення цих органів, а також вимагати відновлення порушених прав та 
законних інтересів.  

Гарантією реалізації права на звернення громадян до органів місцевого 
самоврядування є встановлений в законодавстві строк, протягом якого ці органи 
мають надати відповідь, а також відповідальність органів місцевого 
самоврядування та їх посадових осіб за невиконання законодавства про звернення 
громадян, а також контроль за його виконанням з боку компетентних органів, в 
тому числі – прокурорський нагляд в цій галузі.  

Ще одним з важливих складових прав в структурі муніципально-правового 
статусу особистості в Україні є право громадян на державну службу в органах 
місцевого самоврядування. Це право встановлено ч.2 ст.38 Конституції України, а 
також більш детально регулюється законом України «Про місцеве 
самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про 
правовий статус депутатів місцевих рад» та ін. Сутність його полягає в тому, що 
згідно ст.5 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
кожен громадянин має рівний доступ до служби в органах місцевого 
самоврядування, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 
терміну проживання на відповідній території. На посаду можуть бути призначені 
особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють 
державною мовою та регіональними мовами в обсягах, достатніх для виконання 
службових обов'язків [9, ст.5]. Служба в органах місцевого самоврядування – це 
професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають 
посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію 
територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих 
повноважень органів виконавчої влади, наданих законом. 

Право громадян України на службу в органах місцевого самоврядування 
складається з великої кількості можливостей громадянина, які він може 
реалізувати, з метою задоволення власної потреби брати участь у здійсненні 
муніципальної служби в Україні. Окремі автори пропонують згрупувати права 
громадян України на службу в органах місцевого самоврядування, залежно від 
органу місцевого самоврядування, у якому громадянин України бажає проходити 
службу. За цим критерієм можна виділити такі складові елементи права громадян 
України на муніципальну службу: на службу в сільській, селищній, міській радах; 
на службу сільським, селищним, міським головою; на службу у виконавчому 
органі сільської, селищної, міської рад; на службу в районній та обласній радах, 
що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; на 
службу в органах самоорганізації населення [10]. Ще однією підставою для 
класифікації права громадян України на службу в органах місцевого 
самоврядування є зміст ст.3 Закону України про муніципальну службу, яка 
закріплює такі посади в органах місцевого самоврядування: 

- виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою;  
- виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною 

радою;  
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- посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, 
головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за 
іншою процедурою, передбаченою законодавством України.  

Отже, право на службу в органах місцевого самоврядування є одним з 
головних муніципальних прав громадянина та складається з низки окремих 
складових елементів, які пов’язані з можливостями громадянина самостійно 
обирати орган місцевого самоврядування, а також посаду, на якій він хоче 
реалізувати це право.  

Розглянуті в науковій статті найголовніші муніципальні права людини та 
громадянина мають комплексну правову природу та складають окрему систему 
прав, яка базується на приналежності людини до територіальної громади, а також 
на невід’ємному праві члена територіальної громади самостійно вирішувати 
питання місцевого значення та захищати свої локальні інтереси.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (КСО)  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Вопрос о том, должна ли корпорация строить свою деятельность в соответст-
вии с требованиями общества, является предметом постоянных споров. Само по-
нятие КСО всегда было крайне противоречивым. Суть проблемы в определении 
функций бизнеса в современном обществе состоит в поиске ответа на вопрос: яв-
ляется ли получение прибыли основной целью компании или на неё возлагается 
ещё и решение ряда социальных задач? 

Исследования отечественных учёных в сфере корпоративного управления и 
корпоративной социальной ответственности опираются на мировые наработки 
анализа корпоративного управления и социальной роли бизнеса в обществе. Сре-
ди зарубежных учёных, которые исследовали эти процессы, можно назвать У. 
Шарпа, А. Александера, М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури, У. Гордона, Дж. 
Фабоцци, Э. Бригхэма, Дж. Стиглица, А. Субботина, А. Кульмана, Б. Шнэйдэра и 
др. 

Целью данной статьи является выявление и сопоставление преимуществ и 
недостатков корпоративной социальной ответственности и определение целесо-
образности применения данной практики в современных условиях хозяйствова-
ния. 

Еще в начале ХХ в. некоторые лидеры делового мира предлагали бизнес-
сообществу использовать свою силу и влияние для более широких социальных 
целей, а не только для достижения наибольшего размера прибыли. В результате в 
основе современного понимания КСО лежат идеи расширенной роли бизнеса в 
обществе, которые представлены двумя принципами: 
 принцип благотворительности – бизнес должен оказывать добровольную по-

мощь социально незащищённым слоям населения. Более успешные члены 
общества должны поддерживать тех, кто менее благополучен.  Поощряются 
как индивидуальная, так и корпоративная филантропия, а также  доброволь-
ные действия по поддержке социальных инициатив. Сегодня для многих 
фирм понятие социальной ответственности означает именно такое участие в 
жизни сообщества, как выделение средств на благотворительность; 

 принцип доверенного лица – бизнес, действующий в качестве проводника во-
ли общества, должен принимать во внимание интересы всех тех, на кого вли-
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яет решения и политика компании. Важно осознание взаимозависимости биз-
неса и общества и баланс интересов и потребностей многочисленных разно-
родных общественных групп. С этой точки зрения, менеджеры корпораций 
должны задумываться о том, как деятельность компании отразится на благо-
состоянии общества в целом, и принимать те решения, в которых заинтересо-
ваны не только акционеры, но и другие группы стейкхолдеров [1]. 
Споры о роли бизнеса в обществе породили многочисленные аргументы за и 

против социальной ответственности. 
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. в своей книге «Основы менеджмента» 

[2] приводят следующие аргументы в пользу социальной ответственности: 
1) Благоприятные для бизнеса долгосрочные перспективы. Социальные дей-

ствия предприятий, улучшающие жизнь местного сообщества или устраняющие 
необходимость государственного регулирования, могут быть в собственных инте-
ресах предприятий в силу выгод, обеспечиваемых участием в жизни общества. В 
обществе более благополучном с социальной точки зрения благоприятнее условия 
и для деятельности бизнеса. Кроме того, даже если краткосрочные издержки в 
связи с социальным действием высоки, в долгосрочной перспективе они могут 
стимулировать прибыль, поскольку у потребителей, поставщиков и местного со-
общества формируется более привлекательный образ предприятия. 

2) Изменение потребностей и ожиданий широкой публики. В Америке свя-
занные с бизнесом социальные ожидания радикально изменились с 60-х гг. Чтобы 
сузить разрыв между новыми ожиданиями и реальным откликом предприятий, их 
вовлеченность в решение социальных проблем становится и ожидаемой, и необ-
ходимой. 

3) Наличие ресурсов для оказания помощи в решении социальных проблем. 
Поскольку бизнес располагает значительными людскими и финансовыми ресур-
сами, ему следовало бы передавать их часть на социальные нужды. 

4) Моральное обязательство вести себя социально ответственно. Предпри-
ятие является членом общества, поэтому нормы морали также должны управлять 
его поведением. Предприятие, подобно индивидуальным членам общества, долж-
но действовать социально ответственным образом и способствовать укреплению 
моральных основ общества. Более того, поскольку законы не могут охватить все 
случаи жизни, предприятия должны исходить из ответственного поведения, что-
бы поддерживать общество, основанное на упорядоченности и законности. 

Авторы выделяют две основные составляющих концепции КСО, оказываю-
щих влияние на устойчивость развития компании. Во-первых, это сокращение 
рисков, связанных с ведением бизнеса. Внедрение КСО можно сравнить со стра-
ховой политикой, которая защищает компанию от неожиданностей и проблем в 
дальнейшем. Во-вторых, это превращение проблем, существующих в окружаю-
щей среде, в возможности для бизнеса. 

В современном мире из-за усиления процессов глобализации и развития  Ин-
тернета и социальных сетей влияние стейкхолдеров на компанию все более уси-
ливается. В результате компании сталкиваются с нефинансовыми рисками. Наи-
более распространенными являются: 
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1) Социальные риски – снижение эффективности в результате роста напря-
женности в регионах присутствия компании. 

2) Экологические риски – негативные последствия для бизнеса  из-за нанесе-
ния вреда окружающей среде, создания угрозы здоровью населения. 

3) Репутационные риски – следствия негативного общественного мнения и 
снижения доверия к компании. 

4) Риски правового регулирования – изменение требований к ведению хозяй-
ственной деятельности по широкому спектру вопросов. 

Исходя из этого, взаимодействие со стейкхолдерами позволяет компании вы-
явить, в каких приоритетных областях должна реализовываться КСО, какие кон-
кретные действия должны предприниматься для удовлетворения потребностей и 
интересов заинтересованных сторон. 

В настоящее время КСО все чаще рассматривается как способ создания до-
полнительной стоимости и повышения эффективности. Социально ориентирован-
ные компании, как правило, являются лидерами в своей отрасли и добиваются 
большего успеха, чем те, которые нацелены  исключительно на финансовые цели. 
Итоги исследования KPMG подтверждают мнение, что крупные компании чаще 
представляют отчетность в области устойчивого развития [4]. Так, для компаний с 
оборотом свыше 50 млрд. долл. США вероятность представления такой отчетно-
сти оказалась вдвое выше, чем для компаний с оборотом менее 1 млрд. долл. 
США. В результате любая крупная организация, которая до сих пор не представ-
ляет такую отчетность, рискует показаться менее прозрачной по сравнению со 
своими конкурентами. Менее крупные компании могут использовать представле-
ние отчетности в области устойчивого развития как конкурентное преимущество, 
а также извлекать уроки из опыта, наработанного крупными компаниями. 

До недавнего времени доминировало представление о том, что главная зада-
ча менеджмента – это извлечение максимальной прибыли для акционеров компа-
нии. Однако, в социологическом опросе, проведенном газетой Financial Times 
среди 750 топ-менеджеров европейских компаний, социальная ответственность 
бизнеса названа второй по значению после проблемы кадров [3]. 

Во внешней сфере положительная репутация и публичность в результате 
применения КСО отражает улучшенное общественное восприятие самих компа-
ний и увеличивает легитимность. Включение ожиданий заинтересованных сторон 
и следование добросовестной деловой практике создает доверие и улучшает от-
ношения с внешними и внутренними заинтересованными сторонами. Расширен-
ные отношения по всей цепочке поставок помогают обеспечить ее стабильность. 
Улучшение репутации, реклама и хорошие отношения с заинтересованными сто-
ронами приводят к общему положительному имиджу компании и повышению уз-
наваемости бренда. 

Эти прямые внешние выгоды в свою очередь позволят социально ответст-
венным компаниям получить лучший капитал и доступ к рынкам. Улучшенное 
качество и безопасность продукции содействует удовлетворенности клиентов. Так 
как КСО углубляет отношения с внутренними и внешними стейкхолдерами, это 
помогает избежать конфликтов между компаниями, сотрудниками, обществом и 
тем самым снижает риск отвлечения и повышает устойчивость бизнес-операций. 
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Наконец, вклад компании в развитие местного сообщества и местной экономики 
повышает общую бизнес-среду путем создания синергетической стоимости [5]. 

Как отмечается в работе «Основы менеджмента» [2], Роберт Хаас, президент 
и главный управляющий фирмы «Леви Страус энд Ко» говорит следующее в 
пользу этих доводов: «Почему руководитель так печется о корпоративной ответ-
ственности? Во-первых, «потому, что только так и нужно поступать. Но это ещё и 
прагматический способ соблюсти собственные интересы, … он способствует на-
шему выживанию, ибо наша репутация остается высокой, а отрасль промышлен-
ности – свободной от введения необязательных регулирующих ограничений. На-
станет день, когда каждая компания заплатит за свое безразличие к социальным 
проблемам» [2]. Когда фирма хочет купить участок земли, с его точки зрения, 
предопределяет окончательный ответ местных органов. Когда рабочие из местной 
общины имеют плохую систему образования или медицинского обслуживания, 
страдает производительность труда на фирме. Когда фирма намеревается осваи-
вать новые рынки за рубежом, встает вопрос – как фирме следует устанавливать 
отношения с рабочими других стран. Результаты корпоративной ответственности 
не сказываются немедленно, речь, скорее, можно вести о долгосрочных инвести-
циях в будущее». 

Однако имеется немало аргументов против социальной ответственности: 
1) Нарушение принципа максимизации прибыли. Направление части ресурсов 

на социальные нужды снижает влияние принципа максимизации прибыли. Пред-
приятие ведет себя в наибольшей мере социально ответственно, сосредоточиваясь 
только на экономических интересах и оставляя социальные проблемы государст-
венным учреждениям и службам, благотворительным институтам и просветитель-
ским организациям. 

2) Расходы на социальную вовлеченность. Средства, направляемые на соци-
альные нужды, являются для западных предприятий издержками. В конечном 
счете, эти издержки переносятся на потребителей в виде повышения цен. Кроме 
того, фирмы, участвующие в конкурентной борьбе на международных рынках с 
фирмами других  стран, которые не несут затрат на социальные нужды, оказыва-
ются в неблагоприятном положении в конкуренции. В результате снижается их 
сбыт на международных рынках, что ведет к ухудшению платежного баланса 
страны во внешней торговле. 

3) Недостаточный уровень отчетности широкой публике. Поскольку управ-
ляющих не выбирают, они не являются непосредственно подотчетными широкой 
публике. Рыночная система хорошо контролирует экономические показатели 
предприятий и плохо – их социальную вовлеченность. До тех пор, пока общество 
не разработает прямой отчетности ему предприятий, последние не будут участво-
вать в социальных действиях, за которые они не считают себя ответственными. 

4) Недостаток умения разрешать социальные проблемы. Персонал любого 
предприятия лучше всего подготовлен к деятельности в сферах экономики, рынка 
и техники. Он лишен опыта, позволяющего делать значимые вклады в решение 
проблем социального характера. Совершенствованию общества должны способ-
ствовать специалисты, работающие в соответствующих государственных учреж-
дениях и благотворительных организациях. 
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По данным исследования журнала «Советник» [3], в котором приняли уча-
стие более 200 специалистов по связям с общественностью и смежных с PR сфер 
деятельности, корпоративная социальная ответственность признаётся практиче-
ски всеми респондентами как необходимая составляющая долгосрочной страте-
гии развития бизнеса. 

В ходе опроса респондентам было предложено назвать слова или словосоче-
тания, с которыми у них ассоциируется понятие корпоративная социальная ответ-
ственность. По своему характеру ответы можно разделить на четыре условные 
группы: «моральные ценности вообще», «благотворительность и меценатство», 
«социальные гарантии сотрудникам», «бизнес-стратегия» и «свободные ассоциа-
ции». Наибольшее число ответов (ассоциаций) относятся к группе «бизнес-
стратегия» – 27,2%. Здесь приводились такие выражения, как «ответственность 
бизнеса перед обществом», «баланс коммерческих и социальных интересов», «по-
строение бизнеса по принципу открытости и информированности» и др. Далее по 
количеству ответов следует группа «социальные гарантии сотрудникам» – 25,2%, 
куда вошли суждения: «охрана труда», «социальный пакет», «корпоративная 
культура», «гарантия социальной защищенности коллектива», «социальные про-
граммы для персонала» и т. д. К «моральным ценностям вообще» и «благотвори-
тельности и меценатству» отнесены по 22% предложенных ассоциаций. В первой 
преобладают «совесть», «порядочность», «моральная ответственность», «чест-
ность», «справедливость», «этика» и др. Во второй чаще можно встретить «благо-
творительность», «меценатство», «спонсорство», «природоохранная деятель-
ность», «участие в решении социальных проблем» и т.д. Наконец, последняя 
группа – «свободные ассоциации» – содержит следующие высказывания: «модная 
тема», «было, но прошло», «длинно и запутанно», «демагогия» и др. 

Что касается того, в чем именно выражается «корпоративная социальная от-
ветственность», то, по мнению опрошенных, это чаще всего «взаимодействие с 
общественными организациями, местными органами власти для решения общих 
социальных проблем» (50,7%), «предоставление социального пакета сотрудни-
кам» (45,1%) и «этичное поведение в отношении потребителей, партнеров, по-
ставщиков» (41,8%). Несколько реже они ссылаются на «участие в благотвори-
тельных, филантропических проектах» (32,9%), «производство качественных то-
варов и услуг» (32,4%), «открытость и прозрачность ведения бизнеса» (28,6%), 
«содействие развитию личностного потенциала работников» (22,1%), «природо-
охранную деятельность» (20,7%), а также (5,2%) «диалог с потребителями», «пен-
сионные программы для сотрудников», «ответственность перед инвесторами, ак-
ционерами» и др. 

Практически все (98,6%) участники опроса согласились с необходимостью 
применения практики корпоративной социальной ответственности в российских 
компаниях. Но 14,6% при этом отметили, что без КСО можно и обойтись. 1,4% 
респондентов считают, что в ней вообще нет необходимости [3]. 

По словам участников опроса, главным преимуществом практики открытой 
социальной отчетности является то, что организация приобретает благоприятную 
репутацию (88,3%). Среди других достоинств – «укрепление авторитета компании 
в глазах представителей государственных органов власти, общественных органи-
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заций, руководителей и владельцев крупных компаний» (64,3%), «развитие кор-
поративной идентичности» (48,8%), «расширение возможностей для эффективно-
го диалога с представителями СМИ» (48,4%) и «рост инвестиционной привлека-
тельности" (45,5%). Такие факторы, как «рост капитализации компании» (16,4%) 
и «уменьшение контроля со стороны надзорных органов» (10,3%), расцениваются 
как плюсы реже. Также высказывалось мнение, что отчетность «создает условия 
для гуманного развития общества» (3,8%). Отсутствие каких-либо ее достоинств 
отмечено лишь в 1,4% случаев. 

К основному недостатку социальной отчетности опрошенные отнесли тот 
факт, что она «требует дополнительных издержек» (57,7%). Среди других мину-
сов – «возможное усиление давления на деятельность компании со стороны обще-
ственных организаций и СМИ» (42,7%), «недобросовестное ее использование 
конкурентами» (41,3%) и «привлечение излишнего внимания налоговых органов» 
(40,8%). К числу нежелательных последствий практики социальной отчетности 
часть респондентов (5,6%) относят и то, что «если объемы социальных инвести-
ций будут падать, то имидж компании может пострадать». 7,5% не видят никаких 
недостатков в практике социальной отчетности, 4,7% – затруднились ответить на 
данный вопрос [3]. 

В свою очередь, William C. Frederick, Keith Davis, James E. Post в своей книге 
«Business and Society» [1] выдвигают свою серию аргументов «за» и «против» 
КСО. Среди аргументов «за» приводятся следующие: 
 баланс силы и ответственности; 
 снижение зарегулированности бизнеса со стороны государства; 
 обеспечение доходности в долгосрочной перспективе; 
 улучшение имиджа компании; 
 возможности адекватного реагирования компании на изменение обществен-

ных потребностей и ожиданий; 
 решение социальных проблем, спровоцированных деятельностью компании; 
 получение полезных бизнесу ресурсов для решения сложных проблем; 
 осознание моральных обязательств бизнеса. 

Аргументы «против» выдвигаются теми, кто полагает, что основная и един-
ственная цель бизнеса – получение прибыли, а социальные проблемы должны 
решаться без его участия, например, государством. В качестве негативных аспек-
тов социальной ответственности отмечаются следующие: 
 снижается экономическая эффективность и прибыль; 
 провоцируется неравномерность издержек между фирмами-конкурентами; 
 увеличиваются скрытые издержки бизнеса, которые перекладываются на 

плечи общества; 
 появляется внутренняя путаница и необоснованные социальные ожидания; 
 даёт бизнесу слишком большую степень влияния на общество; 
 КСО требует специальных социальных навыков, которых у бизнеса нет 
 отсутствует социальная отчётность; 
 КСО перекладывает ответственность с индивидуумов на корпорацию в це-

лом. 
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Объем и характер преимуществ социальной ответственности для организа-
ции может различаться в зависимости от характера предприятия и сложно подда-
ется количественному измерению. Бизнес не может ориентироваться на кратко-
срочные результаты финансовой деятельности при разработке своей стратегии 
социальной ответственности 

Экономическое обоснование корпоративной социальной ответственности в 
рамках компании чаще всего учитывает один или несколько из следующих фак-
торов [6]: 

1) Персонал – программа социальной ответственности может рассматривать-
ся как помощь в привлечении и сохранении персонала, в частности, на конку-
рентном рынке выпускников вузов. Потенциальные работники часто спрашивают 
во время собеседования о политике фирмы в области социальной ответственно-
сти, и наличие комплексной политики может дать преимущества. Кроме того, 
корпоративная социальная ответственность может помочь улучшить восприятие 
компании среди ее персонала, в особенности, когда персонал может участвовать 
через систему выплаты зарплаты, деятельности по привлечению средств или со-
циальной работы в местном сообществе. 

2) Управление рисками – центральный момент многих корпоративных стра-
тегий. Репутацию, на создание которой ушли десятилетия, можно разрушить за 
несколько часов в результате таких происшествий, как связанные с коррупцией 
скандалы или экологические аварии. Эти события также могут привлечь нежела-
тельное внимание регулятивных органов, судов, правительств и средств массовой 
информации. Создание собственной культуры «надлежащего поведения» в кор-
порации может минимизировать эти риски. 

3) Дифференциация марки товара – на переполненных рынках компании 
стремятся создать уникальное торговое предложение, которое в умах потребите-
лей отличает их от конкурентов. Социальная ответственность может сыграть не-
которую роль в формировании лояльности потребителя, основанной на отличи-
тельных этических ценностях. Оказывающие бизнес-услуги организации также 
могут получить преимущества от создания репутации честного подхода и опти-
мальной практики. 

4) Лицензия на работу – корпорации стремятся избежать вмешательства в их 
деятельность через налогообложение и регулирование. Принимая последователь-
ные добровольные меры, они могут убедить правительства и широкие общест-
венные круги в том, что они серьезно относятся к таким проблемам, как охрана 
труда и безопасность, многообразие видов и экология, и таким образом избежать 
вмешательства. Этот также относится к фирмам, стремящимся оправдать бро-
сающиеся в глаза прибыли и высокий уровень заработной платы членов совета 
директоров. Компании, работающие за рубежом, могут убедить в том, что их ра-
душно принимают благодаря тому, что они являются добросовестными корпора-
тивными гражданами в отношении стандартов труда и воздействия на окружаю-
щую среду. 

 И те, и другие аргументы имеют право на существование. На практике при 
решении вопроса о внедрении социальной ответственности компании важно най-
ти разумный баланс, принимая во внимание конкретную ситуацию, соотношение 
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доходов и расходов и другие факторы. Полезно соотнести все «за» и «против», 
сравнить их весомость и сформулировать обоснованную позицию компании. 

Между тем, даже признавая убедительность доводов и той, и другой сторо-
ны, следует отметить, что требование расширенной социальной ответственности 
компании на сегодняшний день факт, которым нельзя пренебречь. Значимость 
этого фактора возрастает пропорционально масштабам корпорации и количеству 
рынков, где она ведет свою деятельность. Что касается сторонников негативного 
подхода к концепции КСО, их можно убедить только одним способом – доказать, 
что есть положительная связь между внедрением КСО и финансовыми показате-
лями компании 
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Аннотация 

Жмай А. В. Преимущества и недостатки корпоративной социальной ответст-
венности (КСО) в современных условиях хозяйствования. – Статья.  

В статье анализируются наиболее распространенные в настоящее время по-
зиции исследователей  относительно преимуществ и недостатков использования 
компаниями принципов корпоративной ответственности в процессе хозяйствен-
но-экономической жизнедеятельности. Рассматриваются проблемы, которые мо-
гут быть решены в ходе осуществления практики корпоративной социальной от-
ветственности, а также проблемы, которые могут возникнуть у компаний в ходе 
реализации КСО. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность (КСО), пре-
имущества и недостатки, практика КСО. 

Анотація 

Жмай О.В. Переваги та недоліки корпоративної соціальної відповідальності 
(КСВ) у сучасних умовах господарювання. – Стаття.  

В статті аналізуються найбільш розповсюджені на сьогоднішній день позиції 
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дослідників відносно переваг та недоліків використання компаніями принципів 
корпоративної відповідальності в процесі господарсько-економічної життєдіяль-
ності. Розглядаються проблеми, які можуть бути вирішені в ході здійснення прак-
тики корпоративної соціальної відповідальності, а також проблеми, які можуть 
виникнути у компаній в процесі реалізації КСВ. 

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), переваги та 
недоліки, практика КСВ. 

Annotation 

Zhmai A.V. Advantages and disadvantages of the corporate social responsibility 
(CSR) in the modern economic conditions. – Article. 

The article is devoted to considering today’s the most common researches’ posi-
tions regarding advantages and disadvantages of companies’ using the principles of cor-
porate responsibility in the economic activity. The problems that can be solved in the 
course of the corporate social responsibility’s practice, as well as problems that may 
arise at the companies in the implementation of CSR are offered. 

Key words: corporate social responsibility (CSR), advantages and disadvantages, 
CSR’s practice. 
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УДК  338 

Аль-Шаргі Фахд,  
аспірант кафедри економіки та управління  
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

РОЗВИТОК ВНУТРІФІРМОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  
НА ДИВЕРСИФІКОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

У 1960 – 80-х рр. фахівці в галузі управління на Заході прийшли до висновку, 
що великі диверсифіковані компанії втрачають ефективність через занадто вели-
ких розмірів. Втрата ефективності спостерігалася як в організаційній сфері управ-
ління, так і в роботі персоналу. На великих підприємствах, що працюють досить 
стабільно і успішно, стримується новаторство, блокуються нововведення, можуть 
ігноруватися ініціативи, особливо якщо вони не пов'язані безпосередньо з основ-
ною діяльністю підприємства, тобто спостерігається консерватизм. Підприємства 
з традиційною структурою управління, як правило, діють на основі чіткого ієрар-
хічного підпорядкування і набору інструкцій, всебічно регламентують їх життєді-
яльність. 

Однак у сучасному соціальному середовищі сталося задоволення базових по-
треб людини, пов'язаних з його виживанням і фізичною безпекою. Люди все бі-
льше прагнуть до самостійної діяльності, до самовираження. Недооцінка цих ба-
жань призводить до зниження інтересу до роботи, продуктивності, догляду з ро-
боти в пошуках можливості для самореалізації і творчості. 

Все це змусило великі компанії шукати можливості для динамічного розвит-
ку підприємництва у своїх організаціях. Ефективність сучасної політики більшос-
ті підприємств визначається не тільки вибором основних пріоритетів в організа-
ційній, фінансовій або інноваційній сфері, але і формуванням гнучкого механізму 
підприємництва, здатного подолати в процесі своєї діяльності організаційно-
економічні недоліки, властиві процесу господарської діяльності. 

Одним з таких механізмів є використання організаційної форми "інтрапре-
нерства". Інтрапренерство (intra – preneuring, intraprise) – управлінський неоло-
гізм, утворений від поєднання двох слів: enterprise "підприємство" ("підприємниц-
тво") і латинського префікса intra ("всередині"), означає сучасний різновид ком-
панії, що представляє собою самоорганізуєму систему, чиї підрозділи і люди, які 
працюють в них мають небачені в порівнянні з традиційними корпоративними 
структурами можливості і свободу дій. Таким чином, "інтрапренерство" можна 
перекласти як "внутріфірмове підприємництво". 

У дослідження проблем, викладених в даній публікації, внесли свій корисний 
результат роботи наступних вчених: І.Ансофф, Х. Віссема, В. Захарченко, У. Оучі 
та ін., які вважають, що основна частина потенціалу внутріфірмових підприємств 
зосереджена у великих компаніях, а середні фірми починають користуватися пе-
ревагами цієї організаційної форми. Однак на поточний момент форма "внутріфі-
рмове підприємництво " ще не тільки не виділена в правовому плані – немає на-
віть чіткого розуміння цієї дефініції.  
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Значну роль внутріфірмові підприємства відіграють в диверсифікованих 
компаніях у країнах з розвиненою ринковою економікою, сприяючи розвитку на-
уково-технічного потенціалу як компаній, так і самих цих країн. Так, внутріфір-
мове підприємництво існує в декількох видах: 

1.Організація "фірми всередині фірми". Стратегія внутріфірмового підприєм-
ництва полягає в організації підприємництва, коли нова фірма створюється всере-
дині материнської компанії як абсолютно самостійного підрозділу або групи, в за-
вдання якої входить вихід на нові ринки або розробка зовсім іншої, нетрадиційної 
для компанії продукції. Такий підхід має хороші перспективи, але поки реалізу-
ється за змінними результатами. 

Велике підприємство надає фінансування, доступ до каналів розподілу про-
дукції, збутових мереж і систему післяпродажного обслуговування, тобто до тієї 
інфраструктури, яка зазвичай недоступна для малих підприємств. Зі свого боку, 
мала фірма приносить дух підприємництва і нові технології, яких іноді так не ви-
стачає великому підприємству. 

2. Організація венчурної фірми. У міру того як традиційні напрямки діяльно-
сті стають менш привабливими, великі підприємства починають відчувати перед-
умови відкриття нової справи. Незважаючи на всі труднощі і довгий термін окуп-
ності інвестицій, така стратегія відкриває нові горизонти для бізнесу, створення 
інноваційної, наукомісткої продукції. Для великих підприємств, для яких харак-
терна багаторівнева і складна система управління, стратегія внутріфірмового ін-
новаційного підприємництва означає відродження, життєву іскру підприємниць-
кої енергії. 

3. Малі багатопрофільні корпорації – це формування, профільна діяльність 
якого зосереджена в малих підприємствах. Разом з тим їх не можна повною мірою 
назвати малим підприємством, так як вони мають велику номенклатуру виробів і 
послуг і в зв'язку з цим більш складну, ніж у малих підприємствах, систему 
управління, в якій зайнято і більше число управлінського персоналу. Така система 
управління характеризується такими особливостями: 

1) взаємодія або партнерство в рамках більш великої організаційної форми 
бізнесу; 

2) спрямованість зусиль на пошук нетривіальних, інноваційних рішень, що 
вимагають певної частки кмітливості, прозорливості і гнучкості розуму; 

3) відокремлене становище порівняно з іншими підрозділами організації; 
4) свобода в прийнятті рішень, пов'язаних з втіленням інноваційних ідей. 
Виходячи з вищесказаного, під дефініцією "внутріфірмове підприємництво" 

слід розуміти інноваційне ведення господарської діяльності рамках великої орга-
нізації з метою досягнення комерційної вигоди. 

Незважаючи на всі явні переваги застосування внутріфірмового підприємни-
цтва в рамках диверсифікованих компаній (а до таких відносяться: зниження ри-
зиків діяльності та нових проектів, висока інноваційність рішень та оперативність 
у їх прийнятті, низькі проектні витрати, самоокупність і т.д.) розвиток внутріфір-
мового підприємництва стримує ряд значущих проблем: 

а) відсутність відокремленої організаційно-правової форми "внутріфірмове 
підприємництво", яка повністю відображала специфіку внутріфірмового підприє-
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мництва і визначала її відмінності від підприємництва. На поточний момент внут-
ріфірмове підприємництво не регулюється спеціальними нормативно-правовими 
актами, діяльність подібних фірм повинна відповідати існуючому законодавству, 
у той час як їх поява – специфічна риса нової економіки. Великі компанії часом не 
можуть організувати додаткову фірму без того, щоб не бути звинуваченими в ро-
зукрупнення бізнесу з метою відходу від сплати податків; 

б) проблема криється і в менталітеті сучасних керівників великих підпри-
ємств. Дослідження, проведені в різних бізнес-школах такими вченими як Ан-
софф І. [1], Виссема Х. [3], Оучи У. [6], привели їх до висновку, що дійсно хоро-
шим рішенням проблем в децентралізованій корпорації є введення системи, при 
якої право прийняття рішень надається тим співробітникам, хто отримує най-
більш визначні та успішні результати, а не до нешкідливим, безініціативним, але 
лояльним керівництву працівникам. Такі люди будуть брати на себе помірні ризи-
ки і будуть більш зацікавлені в досягненні результатів, ніж в отриманні впливу. Ці 
характеристики відносяться до особливостей успішного підприємця, що, як пра-
вило, не відповідає профілю базових вимог до виконавця та організації. Однак пе-
вна частина керівників, навіть скажемо – їх більшість, зацікавлена в більшій мірі в 
хороших виконавцях, ніж в хороших господарниках; 

в) прагнення власників до максимізації короткострокового прибутку також 
гальмує розвиток внутріфірмового підприємництва, оскільки таке господарюван-
ня швидше орієнтоване на сталий рівноважний розвиток, але при цьому в довго-
строковому плані; 

г) відсутні методи стимулювання розвитку внутріфірмового підприємництва 
з боку держави. Незважаючи на те, що внутріфірмове підприємництво сприяє ро-
звитку інновацій в рамках диверсифікованих компаній, а значить сприяє розвитку 
інноваційного потенціалу країни в цілому [4], при цьому в українських промисло-
вих підприємств – немає  ніяких пільг та інших стимулюючих методів розвитку 
внутріфірмового підприємництва з точки зору оподаткування. Особливість подіб-
ного стимулювання полягає в тому, що інноваційне внутріфірмове підприємницт-
во вимагає для себе певних пільг, оскільки їх діяльність ризикова і, як правило, 
розпочата "з нуля". З іншого боку, підтримка потрібна менша, ніж для звичайних 
малих підприємств або венчурних фірм, оскільки створюється подібна внутрішня 
фірма в рамках диверсифікованої компанії, здатної зі свого боку надавати їй пев-
ну підтримку; 

д) державна підтримка і розвиток малого бізнесу стали джерелом ще однієї 
проблеми для великих компаній. Малий сектор став переманювати до себе най-
більш ініціативних талановитих співробітників, що прагнуть до самостійної кар'є-
ри. Тому розвиток внутріфірмового підприємництва стримується саме у великих 
компаніях; 

е) керуючі промахи. Так, наприклад, інвестиційна активність внутріфірмово-
го підприємництва не переорієнтована з ранніх і тому більш розкутих етапів на 
пізніші, пов'язані з підтримкою вже створених і працюючих проектів. Або пошук 
нових сфер проектного фінансування не орієнтований на найперспективніші про-
екти, в основі яких – освоєння останніх науково-технологічних досягнень. 
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Апробація викладених підходів проводилася на відомому машинобудівному 
підприємстві України ТОВ "Первомайськдизельмаш". Це підприємство на основі 
газодізельгенераторів для морських суден почало на основі свого основного виро-
бництва випускати когенераційні установки для ЖКГ, харчової галузі, АПК, а та-
кож здійснюють їх експорт до Італії і Росії. 

В результаті написання статті ми прийшли до наступних висновків: 
1) диверсифіковані підприємства, які не використовують внутріфірмове під-

приємництво, не виходять своєчасно на нові ринки, хоча для цього є всі переду-
мови (фінансові, людські та виробничі ресурси). Через це розвиток диверсифіко-
ваних підприємств нижче того, яке могло б бути при використанні внутріфірмо-
вого підприємництва (без внутріфірмового підприємництва менше ноу-хау, нижче 
ефективність діяльності, сили людських ресурсів недовикористані і т.д.); 

2) дуже часто подальший розвиток диверсифікованих підприємств і вихід на 
нові ринки є для диверсифікованих підприємств витратним і ризиковим. Якщо 
внутріфірмове підприємництво може бути "пілотним проектом" і випускати малі 
серії нових товарів, освоювати нові ринки, то без внутріфірмового підприємницт-
ва для диверсифікованого підприємства процес стає дорогим і ризиковим; 

3) підприємство не досягає додаткового синергійного ефекту, оскільки в 
цьому випадку не відбувається використання технологій і розробок проектів на 
матеріальній базі для диверсифікованого підприємства. 

Таким чином, досліджуючи внутріфірмове підприємництво, потрібно сказа-
ти, що зараз воно знаходиться в зародковому стані. Рішення перерахованих вище 
проблем допоможе диверсифікованим підприємствам менш ризиковано і витрат-
но освоювати нові ринки, продукти та технології, що в подальшому знизить ви-
трати і дасть серйозні конкурентні переваги. 
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кованих підприємствах. – Стаття.  

У статті запропоновано аналіз процесів укрупнення бізнесу і процесів диве-
рсифікації внутріфірмової діяльності на підприємствах України, що вимагало ви-
користання нових підходів до управління багатопрофільними підприємствами.  
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Аннотация 

Аль-Шарги Фахд. Развитие внутрифирменного предпринимательства на ди-
версифицированных предприятиях. – Статья. 

В статье предложен анализ процессов укрупнения бизнеса и процессов ди-
версификации внутрифирменной деятельности на предприятиях Украины, что по-
требовало использования новых подходов к управлению многопрофильными пре-
дприятиями.  

Ключевые слова: диверсификация, предприятие, внутрифирменное предп-
ринимательство.      
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In the article we can see analysis processes of business integration and 
diversification activity of the enterprises in Ukraine have required new ways of versatile 
corporations management, that they considered the theoretical position's of estimation 
of competitiveness of the goods. 
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ОБГРУНТУВАННЯ СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ  
ПРИ АНАЛІЗІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

У цій статті розглядаються основні підходи до визначення величини ставки 
дисконту, а також об'єктивні і суб'єктивні чинники, що роблять на неї вплив. 

При проведенні аналізу економічної ефективності інвестиційного  проекту 
методами, що припускають облік чинника вартості грошей в часі, фінансовий 
аналітик в найзагальнішому випадку стикається з двома завданнями: з необхідніс-
тю прогнозування майбутніх грошових потоків проекту і вибору величини ставки 
дисконту. При цьому з методичної точки зору визначення розміру грошових по-
токів (особливо у разі використання для аналізу присутніх на ринку програмних 
продуктів), як правило, не викликає утруднень. Інша річ – величина ставки диско-
нту, при виборі якої аналітику, на жаль, не можуть допомогти ніякі програмні за-
соби. 

З економічної точки зору ставу дисконтування – це норма доходності на 
вкладений капітал, потрібна інвестором. Інакше кажучи, за допомогою ставки ди-
сконтування можна визначити суму, яку інвесторові доведеться заплатити сього-
дні за право отримати передбачуваний доход в майбутньому. Тому від значення 
ставки дисконтування залежить ухвалення ключових рішень, у тому числі при ви-
борі інвестиційних проектів. Коректний вибір ставки дисконтування дозволяє пі-
двищити точність показників економічної ефективності оцінюваного інвестицій-
ного проекту (таких як чистої поточної вартості, дисконтованого терміну окупно-
сті інвестицій, рентабельності інвестицій та ін.), і забезпечити адекватність вико-
наних розрахунків економічним умовам того ринкового середовища, в якому пла-
нується реалізація проекту. 

На жаль, а теперішній час у більшості що розробляються українськими інвес-
торами або фірмами бізнес-планах дуже рідко приділяється серйозна увага обґру-
нтуванню вибраній ними ставці дисконтування. Частіше увесь цей коефіцієнт бе-
реться або як даний "зверху" (тобто без жодного обґрунтування), як найбільш ти-
повий або поширений або визначається рівним доходності одного з найбільш по-
пулярних ринкових інструментів (наприклад, доходності по банківських депози-
тах або ставці за банківськими кредитами). 

Перший з цих підходів заснований на моделі оцінки доходності активів 
(capital asset pricing model – САРМ), теоретичної моделі, розробленої для пояс-
нення динаміки курсів цінних паперів і забезпечення механізму, за допомогою 
якого інвестори могли б оцінювати вплив інвестицій в передбачувані цінні папери 
на ризик і доходність їх портфеля. Ця модель може бути використана для розу-
міння альтернативи "ризик-доходність" і в нашому випадку. Згідно моделі, вели-
чина необхідної норми доходності для будь-якого виду інвестицій залежить від 
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ризику, пов'язаного з цими вкладеннями і визначається вираженням: 
 

R = Rf + (Rm – Rf) * b                                                 (1) 
 
де R – необхідна норма доходності (ставка дисконтування, альтернативні ви-

трати); 
Rf – дохідність безризикових активів; 
Rm – середньоринкова норма прибутку; 
b – коефіцієнт "бета" (вимірник ризику вкладень). 
Відмітимо (це важливо для подальшого обговорення), що ця модель виведена 

її автором У. Шарпом при цілому ряду допущень, основними з яких є припущен-
ня про наявність ефективного ринку капіталу і досконалої конкуренції інвесторів 
[2, с.45]. 

Другий підхід до визначення величини ставки дисконту пов'язаний з обчис-
ленням поточної вартості т.з. "безборгового грошового потоку" (debt free cach 
flow), часто використовуваного інвесторами, що аналізують величину генеровано-
го компанією грошового потоку. Для його обчислення застосовують величину ва-
ртості капіталу, використовуваного компанією для фінансування своєї діяльності. 
Оскільки в такому фінансуванні беруть участь як власні, так і позикові засоби, то 
величиною загальної вартості капіталу виступає середньозважена вартість капіта-
лу (weighted average cost of capital – WAСС). Обчислюється середньозважена вар-
тість капіталу по формулі: 


V

V
rWACC 1
1 ,                                                 (2) 

де r – вартість i – джерела капіталу. 
Зрозуміло, що доходність нового інвестиційного проекту має бути вища, ніж 

величина WAСС (інакше його немає сенсу реалізовувати, оскільки він знизить за-
гальну вартість компанії), тому логічно виглядає використання WAСС як ставка 
дисконту. 

І, нарешті, третій підхід до визначення величини альтернативних витрат ви-
користовує т.з. метод кумулятивної побудови. Згідно з цим підходом до величини 
безризикової ставки доходу додаються премії за різні види ризику, пов'язані з 
конкретним інвестуванням (ризики, пов'язані з розміром компанії, вибором краї-
ни, із залежністю від ключової постаті, з товарною/географічною диверсифікаці-
єю, з диверсифікацією клієнтури, з фінансовою структурою, і так далі). Зазвичай 
конкретна величина премії за кожного з видів ризику (за винятком пов’язаного з 
вибором країни) визначається експертним шляхом в діапазоні вірогідного інтер-
валу від 0 до 5%. 

Проте при практичному використанні вказаних методик для визначення ста-
вки дисконту виявляються як об'єктивні, так і суб'єктивні чинники, що впливають 
на її величину. Почнемо по порядку – з визначення величини ставки дисконту ме-
тодом САРМ. Припустимо, що ми оцінюємо ефективність, що реалізовується 
українською компанією інвестиційного проекту. Тоді для визначення величини 
ставки дисконту ми повинні знати, принаймні, три величини – доходність безри-
зикових вкладень, коефіцієнт "бета" для обраної галузі інвестування і величину 
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середньоринкової доходності. Як правило, в якості першої з вказаних величин ви-
користовують доходність державних цінних паперів з аналогічним досліджувано-
му проекту горизонтом інвестування. Проте нині українські державні цінні папе-
ри можна розглядати лише як умовно безризикові. 

Що стосується величини коефіцієнтів "бета", то їх значення визначаються на 
основі аналізу ретроспективних даних і визначаються відповідними статистични-
ми службами компаній, що спеціалізуються на ринку інформаційно-аналітичних 
послуг (наприклад, Value Line). Проте навряд чи зараз в Україні можна говорити 
про наявність репрезентативних баз даних, що дозволяють коректно визначити 
галузеві риски. 

Відносно ринкової премії за ризик (Rm – Rf) відмітимо, що її величина ви-
значається як середньорічний надмірний доход (перевищення над ставкою доходу 
по державних облігаціях з терміном погашення 10 років) за період спостереження 
тривалістю 5-10 років і складає приблизно 6-7% (США, Канада, Японія) і 3-5% 
(країни Західної Європи). Для України як вже відзначалося вище, незрозуміло, які 
активи можна розглядати як безризикові. Що ж до показника, що визначає серед-
ньоринковий доход,  то аналіз динаміки зміни індексу Київської фондової біржі,  
який міг би служити цим показником, свідчить, що в цьому випадку доходність 
мінялася б від -85% до +197%. Тому говорити про визначення розумних парамет-
рів середньорічного надмірного доходу в Україні зараз просто неможливо. 

В якості альтернативного варіанту визначення ставки дисконту можна було б 
визначити необхідну норму дохідності для західної компанії-аналога, після чого 
скоректувати це значення на величину ризику, пов’язаного з вибором країни, про-
те і тут немає однозначності різні рейтингові агентства по-різному оцінюють ри-
зик інвестицій в Україні. Далі, за інших рівних умов, для українського і західного 
інвесторів вкладення в один і той же проект відрізнятимуться різними значеннями 
безризикової ставки доходності. 

До речі, сама відмінність безризикової ставки для різних інвесторів вже ста-
вить під сумнів коректність застосування моделі САРМ для визначення необхід-
ної норми доходності, оскільки саме подібність безризикової ставки для усіх інве-
сторів є однією з десяти умов, приведених її автором при описі вже згадуваного 
використаного при її виводі припущення про ефективність ринку капіталу і дос-
коналості конкуренції інвесторів. 

Дві основні проблеми, що виникають при використанні WAСС як ставка ди-
сконту, пов'язані з тим, що : 

- WAСС відбиває поточну вартість сукупності джерел, використаних для фі-
нансування звичайних для цієї компанії капіталовкладень і при виході за рамки 
звичайної для організації діяльності  інвестиції піддаються абсолютно іншим ри-
зикам, чим "нормальні", у зв'язку з чим WAСС не може використовуватися як не-
обхідна норма доходності, оскільки не враховує відмінність в ризиках різних ін-
вестицій; 

- якщо масштаб інвестицій настільки великий, що істотно міняє структуру 
фінансових джерел компанії, то WAСС також не може використовуватися як ста-
вка дисконту. 

Але навіть якщо йдеться про "звичайні" капіталовкладення, то і в цьому ви-
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падку інвестиції можуть припускати різну міру ризику. Так, наприклад, капітало-
вкладення; пов'язані із заміною устаткування, як правило, менш ризиковані, ніж 
інвестиції, зроблені з метою освоєння нових видів продукції. При оцінці економі-
чної ефективності в цьому випадку можна розглядати середньозважену вартість 
капіталу компанії як мінімальне допустиме значення величини альтернативних 
витрат, збільшуючи необхідну норму доходності залежно від характеру капітало-
вкладень, тобто фактично в даному випадку при визначенні ставки дисконту ви-
користовуються експертні оцінки, що вносить в цей процес елемент суб'єктивіз-
му. 

Цілком заснований на застосуванні експертних оцінок використовуваний для 
визначення величини коефіцієнта дисконтування метод кумулятивної побудови, а 
це означає, що до нього повною мірою відноситься зроблене вище зауваження з 
приводу суб'єктивності значення ставки дисконту (оцінка чинників ризику індиві-
дуальна і розрізняється у різних інвесторів), що набуває. 

Таким чином, в процесі визначення ставки дисконту дуже часто складається 
ситуація, при якій вона різна для різних інвесторів (наприклад, фінансування про-
екту за рахунок залучення позикового капіталу збільшує величину фінансового 
лівериджу компанії і, відповідно, величину фінансового ризику, тому коефіцієнт 
дисконтування при оцінці одного і того ж проекту для кредитора буде більше, ніж 
для стратегічного інвестора). Для відповіді на питання, яке ж значення ставки ди-
сконту вважати коректним і яким методом для його визначення слід користувати-
ся, треба враховувати, що від цієї величини залежить кінцеве значення поточної 
вартості грошових потоків (NPV), яке фактично і є ціною здійснюваної угоди (між 
інвестором або/і кредитором і реципієнтом інвестицій/кредиту). Звідси слідує і 
критерій прийнятності величини необхідної норми доходності – вона повинна за-
довольняти обидві сторони. Це спричиняє за собою необхідність аргументованого 
обґрунтування методу, вживаного для визначення ставки дисконту і значень ви-
користаних параметрів, обліку підходів, якими може керуватися партнер по угоді 
при визначенні її ціни, а також проведення альтернативних розрахунків ставки 
дисконту при спробі провести угоду з партнерами, для яких ця величина може ма-
ти різне значення.  

Підводячи підсумок ще раз підкреслимо, що вибір коректного значення кое-
фіцієнта дисконтування повинен, безумовно, ґрунтуватися на основних теоретич-
них підходах до його визначення. Проте мистецтво фінансового аналітика, що за-
ймається оцінкою інвестиційного проекту, полягає в його умінні врахувати як ха-
рактерні особливості конкретного проекту, так і реальні умови про ведення угоди 
(характер і форма "оплати" майбутніх економічних вигод, що придбавалися інвес-
тором або кредитором, його альтернативні витрати і т.д.). В результаті додаткові 
зусилля, витрачені на опрацювання вказаних нюансів, забезпечать аналітикові, що 
виконав їх, сильніші позиції при проведенні переговорів про ціну угоди з майбут-
нім інвестором. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОГО 
СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ 

В процесі реформи ЖКГ, що проводиться, в Україні необхідно її доповнити 
перетворенням системи матеріального стимулювання праці працівників цієї слу-
жби. Зробити її гнучкішою і адаптованішою до сучасних умов ринку. 

В розкритті питань матеріального стимулювання праці працівників сфери по-
слуг внесли вагомий вклад наступні вчені-економісти: Богачев С.та Жданко Є. [2], 
Генкін Б. [3], Гончаров В. та Дорофієнко В. [4], Занатріна І. та Лебеда Т. [5], Пет-
рович Й. [8], Хміль Ф. [9] та ін. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб зробити спробу обґрунтувати побудо-
ву сучасної системи матеріального стимулювання робітників ЖКГ. 

Оплата праці працівника ЖКГ повинна мати діапазон, що дозволяє вловлю-
вати фактичні результати. Необхідна диференціація індивідуального вкладу кож-
ного працівника служби. Для цього необхідно встановити базову ставку оплати 
праці та визначити діапазон її зміни [2]. 

В якості базової пропонуємо взяти місячну тарифну ставку працівника. Її ді-
апазон має враховувати ступінь впливу різних розмірів заохочувальних виплат на 
зацікавленість працівників у кінцевих результатах. Тільки в цьому випадку можна 
бути впевненим, що матеріальні стимули викличуть очікувану реакцію виконав-
ців, ті дії з їхнього боку, в яких зацікавлене підприємство. Проведені дослідження 
дозволили виявити закономірності, які наведені в таблиці 1. 

    Таблиця 1 
Ступінь впливу заохочувальних виплат на зацікавленість в результаті праці 

Ступінь впливу Питома вага заохочувальних виплат  
у структурі заробітків,% 

Фактично не впливають  12-15 
Впливають, але слабо  16-18 
Помітно впливають  20-25 
Значний вплив заробітків 30-40 
Дуже впливають  Більше 40 

    
При неналежному виконанні робіт базова ставка має зменшуватися, а при 

більш якісному виконанні робіт – збільшується. Щоб неякісне та якісне виконан-
ня робіт справляло адекватний вплив на матеріальні стимули, необхідно зменшу-
вати і збільшувати базову тарифну ставку на одну і ту ж величину. Якщо сильний 
вплив на матеріальні стимули надає розмір виплат в розмірі 50% від заробітку, то 
діапазон складе від 75% до 125%. 
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Встановлення рівня оплати праці в залежності від індивідуальних результатів 
праці передбачає опис трудових функцій, під яким розуміються: вимоги до конк-
ретного працівника, місце працівника в організаційній структурі. Керівники по-
винні ясно розуміти чого вони вимагають від того чи іншого працівника в процесі 
трудової діяльності, а останні – свої завдання в конкретному трудовому процесі. 

Трудові функції кожного працівника повинні знаходити відображення в по-
садових інструкціях. Вони складаються в письмовій формі безпосереднім керів-
ником за участю виконавця. Отриманий документ затверджується атестаційною 
комісією. Він стає основним для подальших атестацій, встановлення оплати, при-
йняття рішень про просування або перегляд посадових функцій. Документ має бу-
ти зрозумілий і виконавцю, і керівникові. 

Діяльність працівника оцінює безпосередній керівник. Передбачається, що 
між ним і працівником є взаєморозуміння щодо трудових функцій. Маючи опис 
трудових функцій, можна виробити критерії, за яких можливе збільшення або 
зменшення базової ставки. 

Пропонуємо зменшувати базову ставку невиконання однієї або декількох по-
зицій трудових функцій. Це можливо за відсутності необхідної кваліфікації і дос-
віду. Виплата базової ставки має показувати, що в цілому кількісні та якісні пока-
зники виконуються. Оплата понад базової ставки повинна ставитися до тих випа-
дків, коли працівник значно досягає успіху у виконанні своїх завдань. 

Крім обліку індивідуального вкладу працівника, необхідно враховувати зага-
льний внесок функціонального підрозділу в кінцеві результати роботи підприємс-
тва. Стимулювання за колективні результати роботи відділу може здійснюватися 
через систему преміювання. 

В даний час на підприємствах існують різні показники преміювання праців-
ників служби ЖКХ. Однак все розмаїття показників преміювання можна звести 
до найчастіше застосованих. Серед них:  

- зниження наднормативних і неліквідних запасів;  
- зниження витрат на сировину і матеріали на 1 гривню товарної продукції;  
- виконання плану поставки по сировині, матеріалів, комплектуючих виробів;  
- постачання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів відповідно до но-

рмативно-технічної документації з якості;  
- відсутність простроченої дебіторської заборгованості;  
- відсутність понадлімітної видачі матеріальних ресурсів зі складів підприєм-

ства;  
- дотримання кошторису витрат на утримання апарату управління. 
Аналіз практики преміювання працівників ЖКГ дозволив виявити наступні 

негативні моменти: по-перше, надто велика кількість показників преміювання при 
недостатній концентрації уваги на основних показниках ЖКГ, по-друге, при ви-
конанні одного з показників премія виплачується по ньому незалежно від вико-
нання або невиконання інших показників. Таким чином, показники не пов'язані 
між собою і не впливають один на одного, так як преміювання здійснюється за 
одиничними показниками. 

Преміювання доцільно здійснювати за інтегральним показником. Він має 
враховувати вплив всіх показників на загальний розмір премії. Потрібна  інша, 
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більш гнучка і справедлива система преміювання. Підступи до такої системи про-
понуємо в наступному вигляді:  

1. Розмір премії можна визначити (виходячи з впливу ступеня виплат на заці-
кавленість працівників – табл.1) за формулою: 

                                            Пр = ФЗПо · Пп,                                                        (1) 

де ФЗПо – розмір фонду заробітної плати працівників відділу ,тис.грн; 
        Пп – відсоток премії. 
2. Визначаємо середній розмір премії працівників на 1 гривню заробітної 

плати: 

                                             Пср = Пр / ФЗПо,                                                     (2) 

3. В якості основних показників, що характеризують роботу служби ЖКГ, 
можуть бути прийняті наступні пункти:  

- виконання плану поставок матеріальних ресурсів;  
- зниження витрат на сировину і матеріали на 1 гривню реалізованої продук-

ції порівняно з базовим періодом;  
- коефіцієнт дотримання нормативного рівня складських запасів;  
- індекс прибутку на 1 гривню реалізованої продукції 
Обґрунтуємо необхідність застосування даних показників в системі оцінки 

роботи служби ЖКГ:  
а) виконання плану поставок матеріальних ресурсів необхідно для забезпе-

чення ритмічної роботи підприємства, безперервного випуску і реалізації продук-
ції, недопущення втрат в обсягах виробництва і прибутку. Коефіцієнт виконання 
плану поставок матеріальних ресурсів визначимо за формулою: 

                                             Км = Qф / Qп,                                                           (3) 

де Qп и Qф – відповідно плановий та фактичний обсяг матеріальних ресурсів, 
тис.грн. 

Даний коефіцієнт не повинен бути більше одиниці, так як кількість матеріа-
льних ресурсів призводить до заморожування їх в запасах; 

б) зниження витрат на сировину і матеріали на 1 гривню реалізованої проду-
кції порівняно з базовим періодом. Цей показник дозволяє скорочувати витрати 
на матеріальні ресурси, які займають значну питому вагу в собівартості і знижу-
вати витрати в цілому по підприємству. Витрати на сировину і матеріали на 1 
гривню реалізованої продукції визначається так:     

                                        В = Sс.м. / PП,                                                               (4) 

де S с.м. – витрати на сировину та матеріали, тис грн; 
       РП – реалізована продукція, тис грн. 
Індекс витрат на сировину і матеріали на гривню реалізованої продукції ви-

значимо за формулою: 

                                      І c.м. = Во / Вб,                                                                (5) 

де Вб і Во – відповідно витрати на   сировину і матеріали на 1 гривню реалі-
зованої продукції в базовому і звітному періодах. 
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Між індексом витрат на сировину і матеріали на гривню реалізованої проду-
кції і розміром премії існує обернено пропорційна залежність (чим менше індекс, 
тим більше розмір премії і навпаки); 

в) третій показник-коефіцієнт дотримання нормативного рівня складських 
запасів, дозволяє підтримувати запаси матеріальних ресурсів на нормативному рі-
вні, не допускати наднормативних запасів. Вони повинні бути оптимальними і 
встановлені на більш низькому рівні, з урахуванням нових вимог до системи 
управління запасами матеріальних ресурсів.  

Цей коефіцієнт визначається за формулою: 

                                             Кс = Зф / Зн ,                                                            (6) 

де,Зн и Зф-  відповідно нормативний і фактичний рівень складських запасів, 
тис.грн. 

Коефіцієнт не має бути більше одиниці, так як перевищення нормативного 
рівня запасів призведе до уповільнення оборотності оборотних коштів; 

г) останній з пропонованих основних показників – індекс прибутку на 1 гри-
вню реалізованої продукції. Розглянемо необхідність його застосування. Інтереси 
служби ЖКГ повинні збігатися з інтересами підприємства в цілому, які спрямова-
ні на отримання прибутку. Вони в умовах ринкових відносин є синтезуючим по-
казником, в якому як у фокусі переломлюються результати діяльності підприємс-
тва; 

д) однак прибуток є абсолютним показником. Для зіставлення показників не-
обхідний відносний показник. В якості такого пропонуємо «індекс прибутку в ро-
зрахунку на 1 гривню реалізованої продукції», які визначаємо наступним чином: 

                                         Іпр = Пр.о. / Пр.б. ,                                                       (7) 

де Пр.б., Пр.о. – прибуток на 1 гривню реалізованої продукції в базовому та 
звітному періодах. 

Необхідно порівняти звітний рівень прибутку в розрахунку на 1 гривню реа-
лізованої продукції за відповідний період з базовим рівнем. При збільшенні індек-
су розмір премії буде зростати, а при зменшенні – відповідно знижуватися.    

Враховуючи форми залежності розглянутих показників та заміру премії, ско-
ректований норматив премії на 1 гривню заробленої плати в цілому по службі 
ЖКГ знайдемо по формулі:    

                                      
Пср Км Кс Inp

Пн
Icм

 
 ,                                                  (8)            

Тепер визначимо величину премії для окремих працівників ЖКГ. Маючи ін-
дивідуалізовану заробітну плату працівника і скоригований норматив премії на 1 
гривню зарплати, визначаємо премію кожного працівника за формулою: 

                                                     Пі = Зі · Пн ,                                                      (9) 
де Зі – заробітна плата і-того робітника 
Пн – скоригований норматив премії на 1 гривню заробітної плати по службі 

ЖКГ 
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Розглянута система матеріального стимулювання праці працівників служби 
ЖКГ пройшла апробацію на ряду підприємств м.Іллічівськ (Одеська область). 
Отримані позитивні відгуки і конкретні результати від її впровадження. Продов-
жується процес творчого осмислення  системи на предмет подальшого вдоскона-
лення. 
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Анотація 

Бондаренко О.В. Вдосконалення системи матеріального стимулювання  пра-
цівників  ЖКГ. – Стаття.  

Запропонована система матеріального заохочування праці робітників ЖКГ, 
яка включає в себе диференціацію індивідуального внеску, діапазон рухомості ба-
зової місячної тарифної ставки співробітників, заохочуванні виплати та ступінь їх 
впливу на зацікавленість робітників у високих кінцевих результатах. Дана мето-
дика пройшла апробацію на підприємствах ЖКГ Одеської області. 

Ключові слова: підприємство, стимул, показник, премія, продукція, запас, 
прибуток.  

Аннотация 

Бондаренко О.В. Совершенствование системы материального стимулирова-
ния  работников  ЖКХ. – Статья.  

Предложена система материального стимулирования труда работников ЖКХ, 
которая включает в себя дифференциацию индивидуального вклада, диапазон под-
вижности базовой месячной тарифной ставки сотрудника, поощрительные выплаты 
и степень их влияния на заинтересованность работников конечных результатах. 
Данная методика прошла апробацию на предприятиях ЖКХ Одесской области. 

Ключевые слова: предприятие, стимул, показатель, премия, продукция, за-
пас, прибыль.  
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Annotation 

Bondarenko О. V. Perfection of the system of material stimulation  of workers  
ЖКХ.  – Article.  

The article suggests bonus system for communal sarvices employees’ stimulation. 
The system provides with differentiation of personal input of staff, varies personal 
employees’ rate of wages, bonus job and studies how it motivates the staff to be 
interested in the result of the work. Mentioned methods were tasted in Odessa regional 
communal services enterprises. 

Key words: enterprise, bonus, stock, profit, production. 
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