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НАУКОВІ СТАТТІ
Соціально-економічні проблеми Донбасу

УДК 338.45:669.013(477)
О. В. Кленін,
кандидат економічних наук, докторант,
Інститут економіки промисловості НАН України,
м. Донецьк

ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ:
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ
Постановка проблеми. Стан і перспективи розвитку
будь-якої галузі чи підгалузі промисловості України визначаються насамперед її виробничо-господарським потенціалом в цілому, враховуючи потенціал підприємствпредставників галузі (підгалузі). Базовим в економіці України був і залишається гірничо-металургійний комплекс
(далі — ГМК), від ситуації в якому залежить соціальноекономічний стан, рівень розвитку країни. Проте саме
металургійні підприємства в цей час найбільш чутливі до
впливу циклічності сучасної кон’юнктури, що обумовлено зростанням конкурентної боротьби в умовах розвитку ринкових відносин в Україні, а також щільністю конкуренції на світових ринках, великою вірогідністю перевищення пропозиції металопродукції над попитом. У цих
умовах виробничо-господарський потенціал ГМК України, зокрема підприємств галузі, та умови його поліпшення перебувають в безпосередній залежності, з одного боку,
від ефективності господарювання та обґрунтованості управлінських рішень менеджменту підприємств, а з іншого боку — від зваженої й економічно обґрунтованої стратегії й політики участі держави у процесах, що відбуваються в галузі (втручання, регулюючий вплив, підтримка). Тому найважливішою складовою управління промисловим, зокрема металургійним, підприємством в цей час
є аналіз, оцінка його виробничо-господарського потенціалу з метою розробки та реалізації економічно обґрунтованих механізмів його поліпшення й в цілому підвищення ефективності діяльності господарюючого суб’єкта
галузі. Особливу гостроту, актуальність і значущість має
дослідження перерахованих проблем й процесів у ринкових посткризових умовах господарювання, які значно ускладнюють указані проблеми.
Погоджуючись з А. Голубченком і В. Мазуром, слід
зазначити, що потенціал металургійної промисловості
України складається з виробничого (технічного й технологічного, з нашого погляду, сюди слід віднести також й
господарський потенціал), ресурсного, фінансового, інвестиційного, трудового, соціального, кадрового, інтелектуального, наукового, управлінського потенціалів окремих підприємств галузі, а також потенціалу регіональної
інфраструктури та держави. Загальний економічний потенціал вітчизняної металургії перевищує просту арифметичну суму потенціалів окремих підприємств завдяки
їхній взаємодії. При цьому ресурсний потенціал ГМК

України визначається наявними покладами залізної (четверте місце у світі) і марганцевої руд, вугілля, вапняків,
тобто основних сировинних матеріалів для виробництва
металу. Крім того, українська металургія достатньою
мірою забезпечена електроенергією, у галузі задіяно понад півмільйона осіб персоналу. За обсягами виробництва металургійна промисловість України посідає сьоме
місце у світі [1, с. 8].
Аналіз результатів досліджень з проблеми. Фундаментальну роль в теоретичному й емпіричному дослідженні проблематики функціонування крупних промислових, зокрема металургійних, підприємств, відіграють
праці впливових представниців зарубіжної й вітчизняної
науки. Так, теоретико-методичні та практичні аспекти функціонування й розвитку української і світової металургійної промисловості, підприємств і об’єднань галузі в макро- та мікроекономічному розрізі досліджено в працях
О. Амоші, С. Аптекаря, Т. Беня, А. Воронкової, А. Голубченка, В. Краснової, В. Лісіна, В. Мазур, О. Шубіна та ін.
[2 — 6]. У роботах цих авторів у різних аспектах розглядаються особливості сучасного стану, тенденцій, проблем і
перспектив розвитку металургійної промисловості, проаналізовано пріоритети, переваги і недоліки державної
політики в цій сфері, обґрунтовано проблеми й визначено перспективи розвитку галузі та металургійних
підприємств і об’єднань.
Водночас комплексному й системному розгляду
теоретико-методологічних і практичних аспектів стратегічного управління металургійними підприємствами та
їх потенціалом, аналізу ефективності різних стратегій управління із застосуванням економіко-статистичних і математичних методів і моделей та забезпечення за рахунок цього розвитку виробничо-господарського потенціалу підприємств в умовах ринкової економіки, не приділялося належної уваги. За роки незалежності України
монографічні дослідження з цієї проблематиці практично відсутні. Крім того, світова економічна й фінансова
криза посилила негативний вплив чинників зовнішнього і внутрішнього середовища на господарювання українських металургійних підприємств, що значно загострило всі вищеназвані проблеми функціонування ГМК
і підприємств галузі.
У зв’язку з цим метою статті є аналіз сучасного стану, проблем, а також оцінка перспектив розвитку украї4
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Рис. 1. Динаміка цін чорних металів, експортованих підприємствами Донецької області в 2007—2009 рр.
(доларів США за т, у середньому за місяць) [7, с. 3].
нських металургійних підприємств і галузі в цілому в ринкових умовах господарювання та визначення на цьому
ґрунті основних напрямів підвищення їх виробничо-господарського потенціалу.
Виклад основного матеріалу. Економіка України, її
регіонів в цілому і металургії зокрема, у цей час характеризується зростаючою нестабільністю зовнішніх та
внутрішніх умов діяльності підприємств, яка призводить
до істотного погіршення найважливіших підсумкових економічних показників їх діяльності і відповідного погіршення їх виробничо-господарського потенціалу.
Зокрема, якщо в 2004 р. позитивний фінансовий результат роботи підприємств металургії й обробки металу
Донецької області (включаючи ЗАТ «Макіївський металургійний завод», ВАТ «Єнакієвський металургійний завод»,
СП ТОВ «Метален», ВАТ «МК Азовсталь», ВАТ «ММК
ім. Ілліча», ЗАТ «ММЗ Істіл (Україна)» та ін.) складав
4749,1 млн. грн., то в 2005 р. він, знизившись на 8%, склав
4365,5 млн. грн., а в 2006 р. цей показник підвищився на 3%,
але не досяг рівня 2004 р. і склав 4489 млн. грн. У 2008 р.
майже дві третини металургійних підприємств Донецької
області отримали прибуток в сумі 6,7 млрд. грн. Діяльність
36% підприємств була збитковою (загальна сума збитків
досягла 2 млрд. грн.), що в 9,6 разів більше, ніж в 2007 р.
Рівень рентабельності операційної діяльності знизився з
7,3% в 2007 р. до 6,4% в 2008 р. У результаті в 2008 р. фінансовий результат діяльності металургійних підприємств Донбасу, скоротившись порівняно з 2007 р. на 27,7%, склав
4653,5 млн. грн. За I квартал 2009 р. унаслідок скорочення
виробництва, зниження експортних цін, а також з приводу
погіршення структури сортаменту експорту прибуток металургійних підприємств Донбасу зменшився в 3,1 рази, а
сума збитків збільшилася в 6,7 разів (збитки отримано майже 60% підприємств). Негативний фінансовий результат за
цей період склав 1 млрд. грн. (для порівняння: у І кварталі
2008 р. фінансовий результат роботи металургійних
підприємств області, навпаки, був позитивним і складав
також 1 млрд. грн.). При цьому частка металургійних
підприємств Донецької області в прибутку промисловості
Донбасу знизилася з 39% в січні — березні 2008 р. до 21%
в січні — березні 2009 р. [7, с. 7].
Протягом 1999 — 2009 рр. обсяги виробництва металургійного комплексу (як і всієї промисловості) Донецької області щорічно зростали (за винятком 2005 р. і 2008 р.,
коли в галузі було зафіксоване скорочення обсягів виробництва на 7,3% і 12,8% відповідно). Якщо в 2005 р. орієнЕкономічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

товані на експорт металургійні підприємства, втративши
частину ринків збуту (унаслідок перетворення Китаю на
найбільшого експортера), достатньо швидко освоїли нові,
то нинішні можливості вельми обмежені. У 2008 р. в Донецькій області спостерігалося значне скорочення металургійного виробництва, яке продовжувалося протягом
усього першого півріччя, що було обумовлено перш за
все втратою ринку збуту металевих труб в Росії (їх випуск
в регіоні за цей період скоротився майже вдвічі). Крім
того, у зв’язку з ремонтами доменних печей та інших агрегатів виникли диспропорції на основних переділах металургійного циклу. І лише за підсумками січня — липня
2008 р. спад металургійного виробництва в Донецькій
області було призупинено до серпня 2008 р., коли обсяги
виробленої продукції знов почали знижуватися внаслідок погіршення кон’юнктури зовнішніх ринків збуту під
впливом світової економічної й фінансової кризи. У результаті за останній квартал 2008 р. порівняно з четвертим
кварталом 2007 р. обсяг металургійної продукції Донбасу зменшився на 43,8%. Найглибший спад було зафіксовано в листопаді 2008 р., коли в металургії виробництво
скоротилося порівняно з аналогічним місяцем 2007 р.
удвічі, а в цілому у промисловості — майже на 40%. Тенденція спаду металургійного виробництва й виробництва готових металевих виробів в Донецькій області продовжувалася й у 2009 р. Так, за січень — травень 2009 р.
відбулося значне скорочення обсягів виробленої продукції на всіх основних переділах металургійного виробництва. З початку 2009 р. підприємствами Донецької області було виплавлено 4,1 млн. т чавуну і 4,8 млн. т сталі,
що менше січня — травня 2008 р. відповідно на 42,2% і
44,7%. Виробництво готового прокату з початку 2009 р.
зменшилося на 45,8% і склало за січень — травень 2,4
млн. т, випуск металевих труб, навпаки, збільшився в 1,7
рази, склавши 290,4 тис. т.
На рис. 1 наведено динаміку цін чорних металів, експортованих підприємствами Донецької області в 2007—
2009 рр.
Так, якщо в 2007 р. середньозважена ціна металопродукції, що експортується підприємствами Донецької
області, складала 514 доларів США/т, то в серпні 2008 р.
вона перевищила 1000 доларів, але вже в грудні знизилася
до 511 доларів США. Тенденція падіння цін продовжуватиметься і з початку 2009 р. Так, у січні 2009 р. середня
ціна 1 т металу, поставленого підприємствами регіону за
межі України, склала 479 доларів, у лютому — 410, в бе5
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підвищенні цін на арматуру автоматично підвищується ціна
катанки, а у випадку незмінних цін на катанку, потоки сировини переорієнтовуються підприємствами на виробництво більш прибуткової арматури. Унаслідок цих процесів
на ринку виникає дефіцит катанки й відповідне підвищення ціни на цей вид продукції (і навпаки: при завищених
цінах на катанку переорієнтація ресурсів на її виробництво автоматично знижує ціну на ринку).
У цілому, як наголошують багато експертів, ринок
металургійної продукції в цей час вийшов на W-образну криву й коливається навколо положення рівноваги з
періодом в декілька місяців. Локальні сплески споживчої активності, що підвищують ціни, викликають
надмірні надії у виробників, що збільшують випуск продукції, а надлишок пропозиції в умовах нестабільного
попиту відповідно знижує ціни, завершуючи таким чином зазначений цикл.
У таких умовах у цей час товарна структура експорту вітчизняних металургійних підприємств зазнає істотної
трансформації. Так, у 1996 р. основу експорту української
металопродукції складали гарячекатаний плоский прокат
(29,5% від загального обсягу) і напівфабрикати (23,7%).
Також у значних обсягах українські виробники поставляли
на зовнішній ринок профілі та прутки (відповідно 18,3% і
14,9% від загального обсягу). У значно менших обсягах на
ринках інших країн українськими підприємствами продавався чавун (6,5%) і холоднокатаний прокат (5,7%). У 2004
— 2008 рр. обсяги експорту збільшилися за рахунок різних
видів напівфабрикатів, гарячекатаного плоского прокату,
а також арматури й катанки, які забезпечили відповідно
50%, 20% і 20% загального обсягу приросту. При цьому
значення інших видів продукції для експорту відносно знизилося, що зумовлене активною модернізацією. У цілому,
за 1998 — 2008 рр. обсяг постачань на експорт металопрокату збільшився в абсолютному об’ємному виразі в 2,5
рази (з 12 млн. т до 30 млн. т) [9, с. 26]. Починаючи з 1999 р.,
частка напівфабрикатів у загальному обсязі експорту
збільшилася до 40%. З того часу українські експортні постачання на зовнішні ринки мають таку товарну структуру: частка напівфабрикатів складає 40 — 43%, частка довгомірного прокату — 25 — 27%, частка плоского прокату
— 30 — 35%. У 2009 р. експорт металопродукції з України
склав 27 млн. т, у т.ч.: прокату — 22,5 млн. т. При цьому в
загальній структурі постачань прокату майже 50% доводиться на напівфабрикати, 27% — на лист, 22% — довгомірну продукцію [10, с. 45].
Щодо останніх ініціатив уряду в досліджуваній сфері,
то новими заходами підтримки металургійних підприємств
і підвищення їх виробничо-господарського потенціалу
відповідно до рішення про пролонгацію дії пунктів 4 і 5
Постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2008
р. №925 [11] (якими для металургів вводився мораторій на
підвищення вантажних залізничних тарифів і цін на електроенергію, на 80% знижено вартість коксового вугілля)
можуть стати скорочення й заморожування портових
зборів, дозвіл купувати газ на зарубіжних біржах і державні
гарантії на кредити на модернізацію.
У зв’язку з тим, що підписання Меморандуму порозуміння між Кабінетом Міністрів Україні та підприємствами гірничо-металургійного комплексу дозволило

резні — 388, у квітні — 349 доларів США (порівняно з
квітнем 2008 р. ціна продукції знизилася удвічі) (рис. 1). За
січень — квітень 2009 р. середньозважена ціна однієї тонни експортованого підприємствами області металу, зменшившись порівняно з аналогічним періодом 2008 р. на
229 доларів (на 37%), склала 391 долар США.
У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів України індекс промислової продукції в І півріччі 2009 р. становив 57,0% (у січні—травні
2009 р. — 56,3%), у т.ч. на підприємствах з виробництва
чавуну, сталі та феросплавів 58,5% (58,0%), труб — 53,4%
(52,0%), кольорових металів — 65,1% (63,7%), готових металевих виробів — 50,2% (49,0%). Порівняно з січнем—
червнем 2008 р. виплавка чавуну зменшилась більш ніж
на 6,5 млн. т, сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, — на 7,2 млн. т, напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, — на 1,5 млн. т, випуск готового прокату — на 5,2 млн. т. При цьому падіння обсягів
виробництва негативно вплинуло на весь виробничий
ланцюжок «вугілля — кокс — метал».
Кризові процеси в світовій економіці негативно вплинули на фінансово-економічні результати виробничо-господарської діяльності українських металургійних
підприємств, оскільки традиційно динаміка цінової кон’юнктури вітчизняного металоринку визначається тенденціями зовнішніх ринків унаслідок його експортоорієнтовності, слабкості попиту на внутрішньому ринку.
Якщо протягом 2007 р. ціни на основні види металургійної продукції подвоїлися, а за перші шість місяців
2008 р. виросли ще в 1,5—1,8 рази, то, починаючи з другої
половини 2008 р., ситуація кардинально змінилася. Уже в
серпні 2008 р. під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників (перш за все погіршення зовнішньої і внутрішньої
цінової кон’юнктури, різкого зниження попиту на металургійну продукцію практично в усіх основних сегментах) з’явилися спочатку локальні ознаки рецесії, які до вересня 2008 р. набули системного характеру. Так, із серпня
до жовтня 2008 р. ціни знизилися на такі види продукції:
заготівку — у середньому на 290 дол./т, арматуру — на
350 дол./т, катанку — на 330 дол./т, сортовий прокат — на
320 дол./т, сляби — на 290 дол./т, гарячекатаний рулон —
на 280 дол./т, холоднокатаний рулон — на 275 дол./т. [8, с.
12]. Влітку 2009 р. на світовому ринку довгомірного прокату спостерігалося сезонне скорочення рівня цін, водночас у сегменті плоского прокату в цей період зафіксовано деяке «потеплення» (особливо на ринку Китаю), що
обумовлює тенденції динаміки цін внутрішнього ринку
української металургійної продукції.
Що стосується динаміки цін українського ринку катанки й арматури, то після значного обвалу цін, який почався влітку 2008 р. і тривав до початку 2009 р., розцінки й
на катанку, і на арматуру стабілізувалися, а навесні зафіксовано незначне зростання цін на ці види продукції, що
було дещо стримано в червні — липні 2009 р. і знов поновилося, триваючи до кінця серпня 2009 р. При цьому слід
зазначити, що динаміка цін на катанку тісно пов’язана з
розцінками на арматуру та інший довгомірний прокат,
оскільки, не зважаючи на практично однакову величину
собівартості цих виробів, обсяг споживання арматури вищий. Тому спостерігається певна цінова залежність: при
6
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сучасних технологій за умови прийняття господарюючими суб’єктами галузі відповідних зобов’язань з переліком
технологічних, енергетичних і екологічних вимог. Подібну
практику надання державних гарантій для підприємств
ГМК на модернізацію можна визнати ефективним методом залучення коштів (перш за все, на світових фінансових ринках) за обов’язкової умови забезпечення прозорості цієї процедури і створення дійових механізмів відповідальності позичальника за непогашення кредиту.
2. Безмитне ввезення устаткування. Для
підприємств ГМК пропонується вирішити термін тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів до шести місяців, а також звільнити металургійні підприємства
від сплати ПДВ і митного збору ввезення устаткування й
матеріалів природоохоронного призначення, які забезпечують зниження викидів забруднюючих речовин, утилізацію і знищення накопичених відходів, зменшують використання природних ресурсів за рахунок додаткової переробки відходів виробництва. Також до 1 січня 2012 р.
Законопроектом запропоновано зняти ПДВ з операцій з
постачання, в т.ч. імпорту, відходів і брухту чорних металів; дозволити металургійним підприємствам протягом
2010 — 2012 рр. отримувати відстрочення щодо сплати
ПДВ при імпорті у випадку здійснення розрахунків шляхом застосування податкових векселів, а також до 1 січня
2012 р. зараховувати до складу валових витрат витрати,
пов’язані з поліпшенням основних фондів, які підлягають
амортизації.
3. Прискорення відшкодування ПДВ. Платникам
податків, на яких поширюється дія аналізованого Законопроекту, при виникненні негативного значення суми ПДВ,
відшкодування з бюджету такої суми здійснюється в податковому періоді, наступному за звітним періодом, у
якому виникло негативне сальдо податку. Підприємства
ГМК отримають право при ввезенні (пересилці) товарів
на митну територію України надавати органам митного
контролю податковий вексель податкового зобов’язання.
4. Дозвіл використання податкових векселів.
Відновлення вексельних схем дозволить понизити гостроту
проблеми заборгованості з компенсації ПДВ експортерам — фактично, підприємства зможуть обміняти свої
векселі по оплаті імпорту на борги по бюджетному відшкодуванню ПДВ. В той же час цей захід може призвести до
зниження отримання підприємствами так званих «живих»
грошей, оскільки в цьому випадку останні отримають
тільки різницю між обсягом імпортного й експортного
ПДВ (у випадку, якщо сума останнього вища).
При реалізації цих положень аналізованого Законопроекту детального дослідження потребує питання про
можливе введення санкцій з боку СОТ або окремих її
членів. Зокрема, згідно з угодою, діючої в рамках СОТ,
«Про субсидії і компенсаційні заходи», надання окремим
підприємствам або галузям податкових кредитів може
розглядатися як незаконне субсидування. У цьому випадку проти вітчизняних підприємств можуть бути введені
компенсаційні мита.
5. Мораторій на підвищення тарифів природних
монополій (газ і залізничні перевезення). З метою запобігання зростання витрат на виробництво продукції для
підприємств ГМК в Законопроекті встановлюється особ-

українським металургійним підприємствам зберегти
стабільність виробничо-господарського потенціалу й «вижити» в умовах світової економічної й фінансової кризи,
слід констатувати виправданість та ефективність пролонгації його дії відповідно до Розпорядження від 22 липня
2009 р. №935-р, у якому зафіксовані зобов’язання сторін,
спрямовані на стабілізацію ситуації в галузі, протягом
усього 2010 р. [12]. При цьому даним документом до металургійних підприємств для отримання преференцій висунуто дві додаткові вимоги, а саме: установлення на внутрішньому ринку цін на металопродукцію не вище експортних і відсутність заборгованості перед бюджетом,
Пенсійним фондом, «Нафтогазом України» та по заробітній платі. При цьому Кабінет Міністрів України продовжив Меморандум про взаєморозуміння з підприємствами ГМК на I квартал 2010 р., посиливши його умови
щодо постачання металургійної продукції, відсутності заборгованості перед вугільними підприємствами і щодо
виконання колективних договорів. Як випливає з Розпорядження уряду від 2 грудня 2009 р. № 1479-р, у раніше
прийняте Розпорядження від 22 липня 2009 р. № 935-р
«Про пролонгацію дії меморандуму про взаєморозуміння між кабінетом Міністрів України і підприємствами
ГМК» внесено декілька змін. Згідно з текстом документа,
реалізація металургійної продукції на внутрішньому ринку
повинна проводиться за цінами, не тільки не вище експортних, але і без посередників при постачаннях підприємствам
транспортної, енергетичної і вугільної галузей. Крім того,
у підприємств ГМК не тільки повинна бути відсутньою
заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом та
НАК «Нафтогаз України» і заробітній платі, але й перед
постачальниками вугілля українського видобутку.
Крім того, серед ініціатив Уряду, якими не тільки
законодавчо закріплено преференції, діючі для металургійних підприємств, але і розширено їх за рахунок додаткових пільг — починаючи від повернення податкових векселів і закінчуючи державними гарантіями на кредити, —
слід зазначити Проект Закону України «Про підвищення
конкурентоспроможності підприємств гірничо-металургійного і хімічного комплексів» (далі — Законопроекту),
термін дії якого пропонується встановити з 1 січня 2010 р.
до 1 січня 2015 р. Аналіз документу дає можливість основних позитивних підсумків пропонованого документу
виділити збільшення оборотних коштів підприємств, що
дозволить останнім наростити обсяги виробництва і реалізації металургійної продукції і зрештою значно поліпшити фінансові показники діяльності й підвищити виробничо-господарський потенціал господарюючих суб’єктів галузі, що сприятиме, у свою чергу, збільшенню платежів
до бюджетів усіх рівнів, а також до Пенсійного фонду, зменшенню заборгованості по заробітній платі, істотному поліпшенню стану розрахунків за енергоносії і сировину,
послуги перевізників.
Так, ключовими положеннями аналізованого Законопроекту є такі:
1. Державні гарантії по «модернізаційних кредитах» для металургії. Законопроект передбачає надання
протягом п’яти років (2010 — 2014 рр.) державних гарантій
на залучення металургійними підприємствами кредитних
ресурсів для модернізації устаткування й упровадження
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ливий порядок формування вартості природного газу,
згідно з яким остання включає ціну іноземного постачальника; вартість послуг з транспортування газу магістральними й розподільними трубопроводами.
Таким чином, з дня набуття чинності аналізованого
Законопроекту і до 1 січня 2012 р. встановлення будь-яких
додаткових платежів, доплат і надбавок на ціну природного газу для металургійних підприємств не допускається.
Крім того, на цей же період для підприємств ГМК вводиться мораторій на підвищення таких цін і тарифів: на
транспортування природного газу трубопроводами; на
вантажні перевезення продукції вітчизняного виробництва залізничним транспортом; на електроенергію; послуги й роботи з обробки вантажів у портах України. Також для підприємств, на які розповсюджується дія аналізованого Законопроекту, вводиться мораторій на підвищення плати за землю й орендної плати за користування
земельними ділянками.
Таким чином, слід зазначити, що металургійна промисловість характеризується циклічністю процесів розвитку, що зумовлює такий механізм кон’юнктурних коливань: зростання попиту на металургійну продукцію →
нездатність галузі внаслідок технологічних причин оперативно реагувати на зміну попиту → зростання цін на
сталевий прокат → інвестиційна привабливість крупних
проектів в металургії → введення в лад законсервованих
потужностей, будівництво нових (ця стадія займає часовий проміжок у 2 — 3 роки) → насичення ринку металопродукцією, задоволення попиту (3 — 4 роки) → скорочення цін на метал до рівня, близького до рівня собівартості виробництва → зниження інвестиційної активності
в галузі → наступний сплеск попиту. Тобто зліт цін неминуче змінюється їх падінням. При цьому параметри
розвитку світової економіки модифікували умови попиту на металоринку, а в наслідок і його кон’юнктуру. Світова економічна й фінансова криза спровокувала збільшення
кількості протекціоністських заходів, обумовлених перенасиченням «дорогих» ринків збуту металургійною продукцією з України, Росії та інших країн. У той же час інтенсивний розвиток і подальше «охолоджування» перегрітої
економіки Китаю кардинально змінили баланс системи
світового металоринку. Сьогодні на доступність ринків і
умови конкуренції на них істотно впливає також зростаюча вартість перевезення вантажів. Також визначальний
вплив на конкурентні позиції українських металургійних
підприємств на світовому ринку справляє консолідація світової металургії й побудова інтегрованих корпоративних об’єднань. При цьому така тенденція багато
в чому обумовлена й суто організаційно-технологічними особливостями виробничо-господарської діяльності металургійних підприємств. Так, зокрема в Україні розташовані одні з найбільших в світі родовищ
залізняку. Проте сировина вітчизняного виробництва
не відрізняється високою якістю: у ній міститься недостатня кількість заліза для виплавки чавуну — усього
30% (в австралійській і бразильській руді — 60%). Видобута в українських кар’єрах руда вимагає збагачення й переробки в концентрат. Отже, в цей час стратегії
розвитку українських металургійних підприємств визначаються доступом до залізорудної сировини, оскіль-

ки металургійні компанії, які не мають власної сировинної бази, з метою підвищення власного виробничогосподарського потенціалу вимушені зливатися з постачальниками залізорудної сировини.
Висновки. Таким чином, оцінка сучасного стану
галузі, аналіз особливостей, основних проблемних аспектів діяльності підприємств металургійного комплексу
України, які уповільнюють темпи розвитку їх виробничогосподарського потенціалу, дозволяють визначити основні
напрями підвищення ефективності господарювання металургійних підприємств:
1. Дотримання умов Меморандуму між Урядом
України та металургійними підприємствами щодо розвитку металургійної промисловості, розробка й реалізація у двостороньому порядку відповідних заходів стосовно підтримки стабільності діяльності галузі й забезпечення подальшого розвитку металургії.
2. Модернізація та реконструкція металургійного
устаткування, упровадження необхідних інновацій з метою підвищення якості та мінімізації собівартості металургійної продукції за рахунок зменшення виробничих
витрат, удосконалення та зміна виробничих відносин й
реалізаційних процесів в умовах ринку.
3. Нарощування експортного потенціалу в напрямі
розширення в структурі експорту обсягів виробництва
продукції високого ступеня переробки й вищої якості.
4. Підвищення внутрішнього попиту на металопродукцію за рахунок стимулювання споживання металу,
насамперед у будівництві та машинобудуванні, що дозволить значно зменшити існуючу високу залежність українських металургійних підприємств від ситуації на світовому ринку металопродукції.
5. Розробка й реалізація дієвого механізму балансового розподілу й забезпечення підприємств ГМК сировинними, паливно-енергетичними й матеріальними ресурсами в розрізі бюджетного року.
При цьому перспективи подальших досліджень можуть бути пов’язані з оцінкою ефективності стратегій розвитку окремих українських металургійних підприємств, а
також розробкою рекомендацій щодо підвищення ефективності їх виробничо-господарської діяльності й потенціалу.
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Кленин О. В. Производственно-хозяйственный потенциал металлургических предприятий: перспективные
направления повышения
В статье рассмотрено современное состояние и
проблемные аспекты хозяйствования украинских металлургических предприятий, оценены перспективы их развития в рыночных условиях и предложены основные направления повышения производственно-хозяйственного
потенциала.
Ключевые слова: металлургическое предприятие,
производственно-хозяйственный потенциал, модернизация, развитие, качество.
Klenin O. V. Production-economics potential of
metallurgical enterprises: perspectivs directions of
increase
The modern state and problem aspects of management
of the Ukrainian metallurgical enterprises is considered in
the article, the prospects of their development are appraised
in market conditions and basic directions of increase of
рroduction-economics potential are offered.
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СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ГРАДООБРАЗУЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
вационными приоритетами. Данный вывод вытекает из
анализа проекта стратегии экономического развития
Украины, выдвинутого Партией регионов. На момент написания статьи проект фигурировал на официальном сайте партии [4]. Этот документ в случае его принятия не даёт
оснований рассчитывать на поддержку правительством
дорогих планов всестороннего технологического обновления тяжёлой промышленности Донецкой области.
Экономическая доктрина Партии регионов исходит
из того, что нет возможности прямого и быстрого перехода от полусырьевого низкотехнологичного производства к экономике постиндустриальной, основанной на
доминировании высоких технологий. Этапу её утверждения должен предшествовать промежуточный (подготовительный) этап позднеиндустриального развития.
Согласно проекту стратегии, содержанием этого этапа станет активизация инвестиционных процессов путём
расширения производства технически сложных потребительских товаров длительного пользования по доступным
для населения ценам, как это происходило в Европе в 6070-х гг. ХХ ст. С изменением облика и увеличением масштаба национального потребительского рынка сформируется механизм перехода, мотивированного устойчивым
внутренним спросом, базовых отраслей промышленности на более современные технологии.
На промежуточном этапе позднеиндустриальные
и постиндустриальные структурные элементы будут существовать параллельно, позволяя эволюционно сформировать высокотехнологичную промышленность. Для
её кадрового обеспечения стратегия предлагает уже сегодня приближать систему образования страны к потребностям соответствующих высокотехнологичных сегментов экономики, а также создавать в крупных корпорациях
секторы научных и опытно-конструкторских разработок
в форме венчурных фондов.
Реализация такого курса промышленного развития
— его аргументация для хозяйствующих субъектов, межведомственное согласование мероприятий и законодательная поддержка — потребует до пяти лет, поэтому
первых реальных результатов можно ожидать через одно
— полтора десятилетия.
Совокупность отмеченных внешних и внутренних
обстоятельств и определит, скорее всего, содержание развития промышленного комплекса Донецкого мегалополиса до 2020 г. Предприятия продолжат эксплуатировать
наработанные ими схемы производства, параллельно
адаптируясь к глобальным вызовам и экономической
политике правительства Украины. Поэтому существенные сдвиги в отраслевой структуре градообразующей
промышленности в этот период маловероятны. Главным

Оптимистичные показатели темпов роста промышленного производства, заложенные в Программу научно-технического развития Донецкой области на период
до 2020 г. [1], в Стратегию экономического и социального
развития Донецкой области на период до 2015 г. [2] и Программу экономического и социального развития Донецкой области на 2007—2011 гг. [3], опрокинуты глобальной
экономической рецессией, начавшейся в 2008 г. Ситуация на градообразующих предприятиях сегодня хуже, чем
во время разработки этих документов. По-видимому,
выполненные тогда расчёты нуждаются в корректировке, но не только с поправкой на кризис. Необходима более реалистичная оценка самой возможности инновационного прорыва, с каким ассоциировался экономический прогресс мегалополиса.
Цель статьи — очертить вероятную траекторию
промышленного развития донецкого «созвездия» городов до 2020 г. с учётом обстоятельств, которые могут заставить отодвинуть реализацию местных научно-технологических проектов на неопределённую перспективу.
Первое обстоятельство связано с тем, что динамику промышленного производства в области во многом
определяют экспортоориентированные предприятия, а в
среднесрочном периоде улучшения их позиций на внешних рынках не предвидится. Обретение устойчивости
мировой финансовой системой ожидается не ранее
2011 г., и до его конца ведущие государства продолжат
поиск новых «правил игры», ускоренное формирование
экономики, основанной на знаниях, менее капиталоёмкой и более эффективной. Адаптация к новому экономическому порядку может растянуться до 2015 г. Производственные технологии, которые наиболее развитые страны признают устаревшими (но для Украины они являются завтрашними), будут переноситься в развивающиеся
страны Азии и Латинской Америки. Их товаропроизводители, использующие дешёвые природные ресурсы и
труд, в условиях низкой социальной и пенсионной нагрузки на бизнес существенным образом повысят свою
конкурентоспособность на рынках традиционной для
Донбасса промышленной продукции. Вследствие этого
экспортоориентированные предприятия донецкого региона могут утрачивать рыночные позиции, стагнировать,
переходить под контроль зарубежных инвесторов.
Другим обстоятельством, не благоприятствующим
инновационному прорыву регионального масштаба, станет сокращение в городах численности квалифицированных рабочих по причине продолжающегося сужения местной демографической базы.
Сдерживающим фактором окажется также расхождение между государственными и региональными инно10
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Таблица 1
Структура промышленного производства Донецкой области

Виды деятельности
Промышленность,
в том числе:
угольная промышленность
добыча неэнергетических материалов
производство пищевых продуктов
лёгкая промышленность
производство кокса
химическая и нефтехимическая промышленность
металлургическое производство
машиностроение
производство других минеральных изделий
производство и распределение электроэнергии
другие

(%)

2007
факт
100,0

2020
прогноз
100,0

9,5
2,2
5,8
0,2
5,8
4,5
46,3
10,4
3,0
11,0
1,3

8,3
2,3
6,6
0,2
5,4
4,2
43,1
11,8
3,4
12,5
2,2

Источник фактических данных: [5, с. 16 — 17].

итогом станет достижение ею параметров стабильного
функционирования.
Значимые промежуточные результаты стабилизационного сценария будут обусловлены наступлением
следующих событий:
Угольная промышленность. Колебание цен на энергетические и коксующиеся угли. Закрытие шахт, которые
отработали запасы. Приватизация инвестиционно привлекательных угледобывающих предприятий. Строительство частных шахт малой мощности. Увеличение объёмов добычи и утилизации шахтного метана.
Добыча неэнергетических материалов. Вовлечение в эксплуатацию месторождений новых видов минерально-сырьевых ресурсов.
Производство пищевых продуктов, напитков и
табачных изделий. Обновление материально-технической базы предприятий путём модернизации, реконструкции, технического переоснащения. Создание новых предприятий.
Лёгкая промышленность. Завершение проектов технического переоборудования и модернизации основных
производственных фондов. Увеличение объёмов производства с ориентацией на украинского потребителя.
Производство кокса. Вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших коксовых
батарей. Концентрация производства кокса на наиболее
конкурентоспособных предприятиях.
Химическая и нефтехимическая промышленность.
Колебание мировых цен на минеральные удобрения.
Оптимизация мощностей производства базовых видов
химической продукции с учётом спроса на внутреннем
и мировом рынках. Развитие производства малотоннажной и тонкой химии.
Металлургическое производство. Замена мартеновского способа производства стали на конвертерный и
электросталеплавильный. Развитие собственной минерально-сырьевой базы цветной металлургии.
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Машиностроение. Оптимизация производственных
мощностей горного машиностроения. Развитие производства сложной бытовой техники длительного пользования.
Производство других минеральных изделий (строительных материалов, стекла). Создание новых производств строительных материалов из полимерного сырья.
Строительство высокотехнологичных предприятий по
выпуску стекла.
Производство и распределение электроэнергии,
газа, тепла, воды. Повышение загрузки генерирующих
мощностей теплоэлектростанций. Развитие ветроэнергетики. Создание новых производств бутилированной питьевой воды из месторождений подземных вод.
Учитывая предполагаемое увеличение ёмкости потребительского рынка, можно рассчитывать на более
высокие по сравнению со средними по промышленности региона темпы роста производства неметаллических
минеральных изделий, пищевых продуктов, лёгкой промышленности. К 2020 г. докризисные объёмы производства будут превышены в этих отраслях, а также в добыче
неэнергетических материалов, машиностроении, электроэнергетике. Прогнозируемая структура промышленного производства области по основным видам деятельности приведена в таблице 1.
Выводы. В логике стабилизационного сценария отказ от стратегии фронтальной технологической интервенции в промышленность не означает отказа от инновационного развития Донецкого мегалополиса. Меняется подход к проблеме. Базовыми концепциями становятся «управление знаниями», гибкая технологическая модернизация, ориентация на долгосрочную работу по укреплению социогуманитарных оснований экономического
подъёма через системы образования, здравоохранения,
обеспечения экологической безопасности, жилищное
строительство, популяризацию науки, продвижение экспертных знаний в средства массовой информации.
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Дробышевская Т. В. Стабилизационный сценарий для
градообразующей промышленности Донецкой области
В статье проанализирована проблема инновационного старта промышленного комплекса области. Рассматривается вероятная траектория промышленного развития в период до 2020 г. в условиях усиления конкуренции
на внешних рынках и реализации политики стимулирования внутреннего спроса.
Ключевые слова: промышленность, развитие, прогноз, Донецкая область.
Drobyshevskaya T. V. Stabilizational script for
forming a city’ industry of Donetsk oblast
The problem of innovation start of industrial complex
of the oblast is analyzed. The probable trajectory of industrial
development in the period till 2020 is considered in conditions
of intensifying of a competition in the foreign markets and
realization of politics of home demand stimulation.
Key words: industry, development, forecast, Donetsk oblast.

Дробишевська Т. В. Стабілізаційний сценарій для
містоутворюючої промисловості Донецької області
У статті проаналізована проблема інноваційного
старту промислового комплексу області. Розглядається ймовірна траєкторія промислового розвитку в період до 2020 р. в умовах посилення конкуренції на
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ ТРУДООБЕСПЕЧЕННОСТИ
Одним из важнейших показателей эффективности
использования основных фондов является отношение прироста производительности труда к приросту фондовооруженности. Необходимость учета этой взаимосвязи заключается в следующем. Для того, чтобы добиться производительности труда, следует прежде всего всячески повышать уровень технической оснащенности предприятий,
который, в свою очередь, предполагает соответствующие
капитальные вложения, и в конечном счете приводит к
росту фондовооруженности. Но было бы неправильно
любой величиной экономии общественного труда оправдывать рост его фондовооруженности и фондоемкости
продукции. Отсюда возникает важная экономическая проблема оптимального соотношения между фондовооруженностью труда и ростом его производительности за счет
технической оснащенности производства [3].
Возможны несколько вариантов соотношения производительности труда и фондовооруженности. Нередко
имеют место случаи, когда фондовооруженность увеличилась (D Фт > 0) за какой-то период, а производительность труда за тот же период снизилась (D Пр < 0). Однако это не всегда означает, что производительность труда и
эффективность капитальных вложений не высокие; бывет что причина подобного положения дел — в плохом
качестве хозяйствования.
Вполне реальна и совершенно противоположна
ситуация, когда производительность труда увеличивается при прежнем уровне фондовооруженности и даже при
ее снижении. Это происходит при использовании имеющихся резервов повышения эффективности производства
за счет совершенствования его организации. Причем при
рассмотрении этих двух случаев разной направленности
изменения фондовооруженности и производительности
труда, при выявлении причин сложившегося положении
дел следует учитывать и временной лаг.
Теперь рассмотрим наиболее интересный вариант,
когда при росте фондовооруженности происходит увеличение производительности труда. Случай, когда прирост производительности труда превышает прирост фондовооруженности, то есть когда D Пр > D Фт > 0 или

DП р
DФт

няется эффектом от роста фондоотдачи. Однако, часто в
действительности бывает ситуация, когда прирост производительности труда меньше прироста фондовооруженности, т. е. когда D Фт > D Пр > 0, или

DФт

т> 1. Рассмот-

рим этот случай более подробно.
Отношение годового прироста фондовооруженности к приросту годовой производительности труда, исчисляемой по чистой продукции

DФт , можно трактовать
DП р

как своеобразный показатель окупаемости средств, вкладываемых на прирост фондовооруженности. Если, положим, для повышения производительности труда одного работника на 100 рублей требуется увеличить фондовооруженность, скажем, на 500 руб., то срок окупаемости этих
вложений за счет эффекта от роста производительности
труда составит 5 лет (500:100). С другой стороны, это же
отношение можно рассматривать, как «цену» прироста
производительности труда, показывающую, в какой степени должна вырасти фондовооруженность работника, чтобы новая стоимость увеличилась на 1 рубль.
В связи с ограниченностью ресурсов отношение

DП р
DФт

не может быть сколь угодно малым и, следова-

тельно, должно быть не меньше некоторой величины Н,
определяющей нижнюю границу эффективности ввода
фондов, в определенном смысле норматив, величина которого будет существенно зависеть от отрасли. Таким
образом, получается, что если

DП р
DФ т

³ H , то внедре-

ние и использование дополнительных основных фондов
на предприятии эффективно.
Этот же вывод непосредственно вытекает из закона
применения машин в обществе, когда вопрос о целесообразности внедрения машины решается не тем, сколько
оплаченного труда она способна сэкономить, а сколько
всего труда экономится вследствие ее использования.
Целесообразность применения машин в обществе определяется на основе следующей формулы:
C < (V + m),

> 1, отражает ситуацию явно эффективного ис-

пользования основных фондов, так как здесь растет не
только производительность труда, но и фондоотдача, а
значит эффект от роста производительности труда дополЕкономічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010
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где C — затраты труда на изготовление машины;
(V+m) — экономия живого труда, полученная в процессе
функционирования машины [2].
Поскольку природа текущих и единовременных затрат различна, используется нормативный коэффициент эффективности, позволяющий их сопоставить. Если же в этом
неравенстве затраты труда на изготовление машин и получаемую вследствие их использования экономию живого
труда рассматривать с учетом количества вовлекаемых трудовых ресурсов, то получим, что использование дополнительных основных фондов эффективно, если

DП р
D Фт

образом. Предположим, производительность труда на
предприятии, расположенном в трудодефицитном регионе, равна Прдеф, фактическая численность работающих
Чф, дефицит рабочей силы — D Ч. Тогда при устранении
этого дефицита на предприятии путем завоза рабочих
оргнабора было бы получено Прдеф • (Чф + D Ч) продукции. Однако тот же объем продукции можно получить и
при прежней численности, но более высокой производительности труда. Рассчитаем эту производительность Прн:

³ Н.

Выразим D Ч/Чф через Стр=D Ч/Чп•100%, где Стр
— степень трудодефицитности; Чп — плановая численность работающих.

Однако необходимо заметить, что при определении
экономической эффективности ввода дополнительных
фондов на основе соотношения

DП р
D Фт

³ Н не учитываЗначит, D Ч . (1 — Стр ) = Стр ,
Чф
100 100

лись региональные особенности, в частности, различия
между регионами в отношении обеспеченности их трудовыми ресурсами, скажем, различная степень трудодефицитности или трудоизбыточности. Так определять эффективность можно лишь для сбалансированных по трудовым ресурсам регионам. При наличии реального дефицита рабочей силы, на наш взгляд, нормативный коэффициент должен быть больше, так как в этом случае и
отдача от роста фондовооруженности должна быть также больше, причем, чем выше степень трудодефицитности, тем при прочих равных условиях должен быть больше и нормативный коэффициент. В случае же избытка
рабочей силы этот коэффициент соответственно должен
быть меньше. Значит этот коэффициент определяется не
только отраслевыми, но и региональными условиями [1].
Таким образом, в связи с ограниченностью ресурсов при прочих равных условиях важнейшее значение
имеет проблема приоритетного распределения наиболее
эффективной новой техники в зависимости от степени
трудообеспеченности. Проведению такой технической
политики будет способствовать, на наш взгляд, разработка в отрасли системы нормативных коэффициентов определения экономической эффективности ввода основных фондов, в которых учитывался бы и уровень трудообеспеченности в разных регионах страны. Правда могут возразить, что в условиях переходного периода проблема насильственного распределения может «отмереть»
сама собой. Но ведь и для развития рыночных отношений в регионе необходимо иметь приближенные ориентиры эффективности используемой техники, с другой
стороны, далеко не ясны в полной мере фактические возможности реализации принципов регионального рынка
для обеспечения эффективного функционирования единого народнохозяйственного комплекса страны, состоящего из большой совокупности «чистых» отраслей. Таким образом, разработка нормативных коэффициентов
хотя бы в качестве элемента информационной базы для
реализации принципов регулируемых рыночных отношений будет весьма актуальной. Более точно оценить
взаимосвязь между ростом нормативного коэффициента и степенью трудообеспеченности можно следующим

откуда следует, что D Ч = Стр :(1 — Стр ) = Стр .
Чф 100
100 100 — Стр
Поэтому разность Прн — Прдеф . D Ч = Прдеф . Стр .
Чф
100 — Стр
Таким образом, величина Прн — Пр= Пр ×

C тр
100 - С тр

характеризует необходимое увеличение производительности труда сравнительно с существующим уровнем для
устранения реального дефицита трудовых ресурсов. Поскольку нормативный коэффициент является функцией
от D Ч, т.е. Н= f(D Ч), то именно

П рн - П рд е ф
П рд е ф

и будет той
ой

величиной, на которую норматив, нижняя граница эффективности ввода фондов при наличии реального дефицита рабочей силы при прочих равных условиях должна
быть выше аналогичной границы при условии сбалансированности по трудовым ресурсам [4].
Действительно, в условиях трудодефицитности каждый рубль прироста фондовооруженности должен не
только приносить как минимум «нормативный» прирост
производительности труда, но и устранять так называемую потенциально недополученную продукцию. Это
будет выполняться, если в соотношении

DП р
DФт

³ Н DЧ

норматив больше, чем норматив Н в неравенстве

DП р
DФт

³ Н при условии сбалансированности по труудо-

вым ресурсам именно на величину
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ляющуюся в связи с тем, что показатель потенциально
недополученной продукции в условиях реального дефицита трудовых ресурсов отличен от нуля. Таким образом, приходим к выводу, что НD Ч= Н+

С тр
100 - С тр

равных условиях эквивалентен снижению дефицита трудовых ресурсов D Ч на (К- 1)•Чф. Это приведет к необходимости замены в правой части формулы НD Ч=Н+

. По-

скольку при увеличении дефицита трудовых ресурсов при
прочих равных условиях растет и показатель степени трудодефицитности, а значит нормативный коэффициент, то
отсюда и вытекает положение о том, что чем выше степень трудодефицитности, тем эффективнее следует внедрять основные фонды. Поэтому вполне реальна следующая ситуация. На два абсолютно идентичных предприятия, один из которых находится в трудоизбыточном регионе, другой — в трудодефицитном (на Крайнем Севере или Дальнем Востоке), внедряется одинаковое оборудование. Может оказаться, что на первом предприятии
ввод такого оборудования эффективен, на втором — неэффективен.
При рассмотрении вопроса о региональных различиях значений нормативных коэффициентов эффективности ввода фондов в случае сбалансированности по трудовым ресурсам и при наличии реального дефицита трудовых ресурсов предполагалось, что уровень производительности труда в этих регионах одинаков. Если же это не так, то
различия в значениях производительности труда должны
быть также учтены в исследовании по этому вопросу, ибо
в противном случае будет отсутствовать возможность сопоставления величин нормативов НD Ч и Н.
Будем исходить из предположения, что различия в
уровне производительности труда при прочих равных
условиях определяются различной технической оснащенностью. Такое предположение вполне оправданно, так
как НТП является важнейшим фактором роста производительности труда. Пусть

П рсб
П рдеф

второго слагаемого на

Таким образом, если

100 - С тр

формулой НD Ч=Н+[

П рсб
=К 1, то формула свяяП рдеф ¹

С тр
100 - С тр

С тр
100 - С тр

заменяется
ся

-(К-1)]. Здесь следует
ет

добавить, что таким образом косвенно учитывается и
разница в оплате труда в разных регионах, ибо все это находит отражение в соотношении производительности труда между различными регионами (это весьма актуально
для Мурманской области, где, как известно, в фонде оплаты труда значительный удельный вес составляют выплаты
по районному коэффициенту и полярным надбавкам). Все
проведенные рассуждения применимы к случаю, когда
К< 1 с той лишь разницей, что технический уровень производства, расположенного в трудодефицитном регионе,
придется «опускать» до уровня аналогичного производства, находящегося в сбалансированном по трудовым ресурсам регионе. В итоге связь между нормативными коэффициентами будет определяться той же формулой. Экономический смысл последнего равенства в том, что в случае разной технической оснащенности однотипных производств, расположенных в трудодефицитном и сбалансированном по трудовым ресурсам регионах, сначала для
возможности их сопоставления путем преобразований
достигается нивелирование таких различий, а затем с учетом изменившегося вследствие этого уровня производительности труда на производстве, расположенном в трудодефицитном регионе, сравнивают нормативные коэффициенты, при этом учитывая измененное значение показателя дефицита трудовых ресурсов.
В случае трудоизбыточности все эти рассуждения
применимы с точностью до «обратного», поэтому результат будет тот же, но с обратным знаком. Таким образом, подытоживая, можно констатировать, что нижние
границы эффективности использования фондов соответственно в трудодефицитном или трудоизбыточном и сбалансированном по трудовым ресурсам регионах связаны следующим соотношением:

измене-

ния величины реального дефицита трудовых ресурсов в
связи с ростом производительности труда в К раз.
Рост производительности труда в К раз при прочих
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-(К-1), так как

100 - С тр

зи коэффициентов Н D Ч=Н+

изводительность труда соответственно в сбалансированном по трудовым ресурсам и трудодефицитном регионах (имеются в виду однотипные производства). Предположим, К¹ 1 (скажем, К> 1). Если повысить уровень технической оснащенности производства, расположенного
в трудодефицитном регионе, до уровня аналогичного
производства, находящегося в сбалансированном по трудовым ресурсам регионе, то в связи с исходным предположением сравняются и уровни производительности труда в обоих регионах. Но поскольку в этом случае производительность труда на производстве, расположенном в
трудодефицитном регионе, возрастет в К раз, это приведет, во-первых, к возможности сопоставления нормативных коэффициентов Н и НD Ч и, во-вторых, к необходи-

С тр

100 - С тр

.

, где Прсбб и Прдеф — про-

мости учета в формуле НD Ч=Н+

С тр

С тр
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где Нтр, Н — нижние границы эффективности использования фондов соответственно в трудодефицитном
(сумма в формуле) или трудоизбыточном (разность) и
сбалансированном по трудовым ресурсам регионах;
Стр — степень трудообеспеченности;
К — отношение производительности труда в сбалансированном по трудовым ресурсам и трудоизбыточном или трудодефицитном регионах.
Здесь следует добавить, что степень трудообеспеченности Стр определяется следующим образом: Стр =
D Ч/Ч, где D Ч — избыток или дефицит трудовых ресурсов (в зависимости от трудообеспеченности); Ч — численность работающих.
Необходимо отметить, что при получении этих выводов не учитывалась возможность увеличения производительности труда за счет совершенствования организации производства, планирования, управления и других
факторов, не требующих, как правило, роста фондовооруженности. Важно и то, что увеличение фондовооруженности не всегда бывает связано с повышением технической оснащенности предприятий, а вызывается удорожанием воспроизводства единицы производственных
мощностей, т.е. ростом стоимости аналогичного оборудования. Однако такое абстрагирование вполне оправданно, так как основную роль прироста производительности
труда дает повышение технической вооруженности предприятий. Так, по данным Института труда, рост производительности труда почти на 3/4 зависит от повышения
технического уровня производства и на 1/4 — от организации труда и прочих факторов.
Таким образом, получение рассмотренных выводов предложенным способом вполне правомерно. Однако для большей точности во все формулы в отношении

DП р
DФт

предложен методический подход для определения нормативных коэффициентов — нижних границ эффективности использования фондов, где при желании можно
учесть фактор инфляционного роста.
Для оценки нижней границы эффективности ввода
фондов в условиях реального дефицита или избытка рабочей силы следует предварительно определить величину нормативного коэффициента эффективности ввода
этих же фондов при допущении сбалансированности по
трудовым ресурсам. Поскольку такие нормативы пока
еще не разработаны, вполне оправданно взять в качестве
ориентировочных фактические значения

DП р
DФт

, рассчи-

танные для отраслей и народного хозяйства в целом (производительность труда, рассчитанная по чистой продукции). Оправданность такого подхода к определению величины нормативного коэффициента подтверждается
также тем, что именно такой подход лежит в основе определения нормативов абсолютной эффективности капитальных вложений. В связи с различным уровнем трудообеспеченности производства разных регионов страны
истинность сравнительной оценки определяемых нормативных коэффициентов сохранится, если в качестве исходного взять норматив, рассчитанный на основе среднеотраслевых показателей производительности и фондовооруженности труда.
При этом необходимо отметить, что аналогично
тому, как мы рассмотрели вопросы оптимального соотношения фондо- и трудосберегающих направлений интенсификации производства и предложили методы их
решения на основе нормативных коэффициентов, можно рассмотреть проблемы оптимального соотношения
каких-либо двух других направлений процесса интенсификации производства, например фондо- и материалосбережения. Следует отметить также и то, что хотя вопросы оптимизации живого и овеществленного труда рассмотрены здесь в зависимости только от ограничения на
имеющиеся трудовые ресурсы, подобным образом могут быть учтены и другие ограничительные параметры
(по фондам, по природным ресурсам и пр.). Для этого в
окончательную формулу вместо степени трудодефецитности следует подставить показатель степени дефицитности соответствующего вида ресурса, а вместо показателя соотношения производительности труда в разных
регионах — соотношение эффективности использования
соответствующего вида ресурсов.
Из вышесказанного не следует делать вывод о том,
что в трудоизбыточных регионах обязательно должно
происходить снижение количественных и ухудшение качественных показателей интенсификации и эффективности экономического развития, так как существуют различные направления интенсификации и наряду с трудосберегающим выделяют также фондо-, материало- , энергосберегающее направления интенсификации и т.д. Хотя
совершенно очевидно, что необходимо разработать систему хозяйственных мер, в которых бы учитывалась взаимосвязь показателей, характеризующих уровень безработицы в регионе с показателями интенсификации про-

можно ввести корректирующий коэффициент М,

равный доле прироста производительности труда, получаемой от повышения технического уровня производства.
В условиях переходного периода, когда существенно возрос уровень нестабильности и неопределенности
экономической среды, могут возникнуть мнения, что значение и роль различного рода нормативов существенно
снизились. Разумеется, если речь идет о каких-то долговременных нормативах, то при высоком уровне инфляционных процессов, когда ценовые колебания достигают
значительных размеров, говорить об эффективности их
использования в хозяйственной практике вряд ли целесообразно (например, в нашем случае нижние границы
эффективности использования фондов при сильной инфляции преимущественно будут зависеть от роста цен,
непосредственно не связанного с ростом производительности труда). Однако и в этом случае можно учесть в
нормативах фактор инфляционного роста, не говоря о
том, что при достижении достаточно высокого уровня
развития рыночных отношений наступает определенная
стабилизация, при которой использование нормативов
весьма эффективно (на что указывает факт широкого
использования различного рода нормативов в экономике развитых капиталистических стран). В нашем случае
16
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и эффективность реализации мероприятий какого-то определенного направления интенсификации в данном регионе будет зависеть от многих факторов, особенно от
отраслевой структуры территориальной экономики, наличия природных ресурсов, трудообеспеченности (в т.ч.
уровня безработицы) и пр. Таким образом, предложенные нами нормативы носят не обязательный, а преимущественно информационно-рекомендательный характер.
Учитывая сказанное, а также то, что данные нормативы
выявляют приоритетность (т.е. первоочередность) разных
регионов с точки зрения внедрения в них передовой, наиболее производительной техники и технологии, более
правильным будет называть их нормативными коэффициентами.
Использование такого подхода, на наш взгляд, эффективно скажется на состоянии как экономики данного
региона, так и экономики страны в целом. В конечном
счете все это приведет к повышению и конкурентоспособности продукции, так как позволит выбрать из большой совокупности мероприятий, форм и направлений
интенсификации (а значит, выбрать и нужное направление НТП, являющегося ее важнейшим фактором) те, которые наиболее эффективны для региона в настоящее
время (можно привести поясняющий пример: в регионе
с высоким уровнем безработицы обнаружили большие
запасы полезных ископаемых, значит, при прочих равных
условиях в настоящее время здесь более эффективно использование мероприятий материалосберегающего направления интенсификации производства, а не трудосберегающего — все это должно позитивно сказаться и на
росте конкурентоспособности продукции, так как интенсификация производства является одной из причин этого
роста).
Следует добавить, что предложенный нами подход
«срабатывает» лишь в общем. В этой связи достаточно
сказать, что во многих странах мероприятия трудосберегающего направления интенсификации нередко реализовывались и в условиях безработицы (правда, в этот период уровень ее был сравнительно небольшим), так как
возникали новые виды деятельности, куда «перетекала»
высвобождающаяся рабочая сила. Целесообразность
использования предложенного подхода зависит также от
многих других факторов (например, инфляционных процессов), не связанных непосредственно с каким-то направлением интенсификации.
Однако в целом применение данного методического подхода позволит более эффективно использовать по
регионам имеющиеся ограниченные резервы модернизации и технического перевооружения российской экономики, т.к. в этом подходе в должной мере учитывается
территориальная специфика. Особенно это справедливо
для регионов зоны Севера и Дальнего Востока — традиционно трудодефицитных и в то же время обладающих
значительными сырьевыми ресурсами. Для этих регионов России в ряде отраслей требуется создание специальной техники и технологии, которая несмотря на, как
правило, повышенные затраты на ее создание должна
достаточно быстро окупиться в связи с экономией вследствии ее использования сырья и живого труда (меньше
потребуется завозить в эти регионы рабочих по оргнабо-

изводства и, прежде всего, с показателями выбытия и
обновления основных фондов, внедрения более прогрессивного оборудования и пр. (в противном случае вполне
реально возникновение ситуации, когда при высокой безработице массовое внедрение производительного оборудования вследствии автоматизации и комплексной механизации приведет к существенной экономии рабочих
мест, т.е. к еще большему росту безработицы и усилению социальной напряженности в обществе).
Здесь речь идет о том, что в условиях различной
степени трудообеспеченности разных регионов страны с
точки зрения интересов эффективного, оптимального
развития национальной экономики в целом целесообразно создание такого хозяйственного механизма, при котором при прочих равных условиях внедрение и дальнейшая эксплуатация наиболее производительного с точки
зрения экономии живого труда оборудования первоначально и преимущественно должны осуществляться в
трудодефицитных регионах. В дальнейшем по мере
уменьшения трудодефицитности и тем более устранения
этого явления целесообразно осуществить внедрение
прогрессивного оборудования и в другие регионы. Кроме этого, из вышесказанного можно сделать вывод и о
том, что в условиях трудоизбыточности более целесообразным является внедрение оборудования, осуществляющего экономию сырья, материалов, энергии, фондов,
но не живого труда (т.е. не трудосберегающего, а какогото иного (иных) направления интенсификации), причем
чем выше трудоизбыточность предприятия или региона,
тем при прочих равных условиях потребность в реализации этой стратегии увеличивается.
Таким образом, здесь нами предложен методический подход для определения нормативных коэффициентов — нижних границ эффективности использования основных фондов с учетом территориальных различий трудообеспеченности. Иначе говоря, это своего рода нормативы, имеющие преимущественно сравнительную,
сопоставимую направленность и различающиеся по разным регионам, внедрение которых позволит решить проблему об оптимальном соотношении фондо- и трудосберегающего направлений интенсификацию производства
на территориальном и федеральном уровнях. Как уже
отмечалось выше, при желании в этих нормативах можно учесть также фактор инфляционного роста, что позволит в относительно устойчивой среде (т.е. когда нет
серьезных изменений в экономической системе, например, кризисов) использовать их достаточно продолжительное время, хотя, разумеется, периодически конкретные их значения нужно будет все равно пересматривать.
Аналогичные нормативы можно определить не
только для трудосберегающего направления интенсификации общественного производства, но и для любого другого: материало-, энерго-, фондосберегающего и т.д. Наличие такого рода системы территориальных нормативов позволит выявить наиболее приоритетные и первоочередные для конкретного региона мероприятия и направления интенсификации производства и прежде всего научно-технического прогресса (напомним, что НТП
является важнейшим фактором процесса интенсификации общественного воспроизводства). Приоритетность
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ності використання основних фондів на основі обліку
показників продуктивності праці і фондоозброєності, а
також пропонується підхід, відповідно до якого враховуються регіональні відмінності працезабезпеченості й визначається їх вплив на ефективність використання основних фондів.
Ключові слова: основні фонди, продуктивність
праці, фондоозброєність, ефективність, регіональні
відмінності працезабезпеченості.

ру и работающих вахтовым методом). Чтобы сделать «действенным» предложенный подход, необходимо шире использовать систему государственного заказа (особенно
для северных и дальневосточных регионов), создавать
различного рода фонды (как на федеральном, так и на
региональном уровнях), использование которых позволит повысить эффективность интенсификации, а также
определить систему финансово-кредитных и налоговых
механизмов, стимулирующих этот процесс (например, в
виде ускоренной амортизации). Здесь необходимо широко использовать позитивный зарубежный опыт. Целесообразно также, на наш взгляд, разработать комплексно-целевую программу «Социально-экономическая эффективность различных направлений интенсификации
производства в России и в ее разных регионах», а также
аналогичную программу стимулирования НТП как основы инновационной экономики.

Павлов К. В. Эффективность использования основных фондов с учетом региональных различий трудообеспеченности
В статье рассматривается новый способ оценки
эффективности использования основных фондов на основе учёта показателей производительности труда и фондовооруженности, а также предлагается подход, в соответствии с которым учитываются региональные различия трудообеспеченности и определяется их влияние на
эффективность использования основных фондов.
Ключевые слова: основные фонды, производительность труда, фондовооруженность, эффективность, региональные различия трудообеспеченности.
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ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО
ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ
НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
залишаються високими й становили 5,3 на 1000 осіб у 2008 р.
[4]. Рівень здоров’я нації залишається низьким. Показником,
який відображає рівень здоров’я населення, є очікувана тривалість життя при народженні, яка знизилась із 69,3 років у
1992 р. до 68,27 років у 2008 р. [8], тобто очікувана тривалість
життя при народженні в Україні нижча на 10 і більше років,
ніж у високорозвинених країнах.
Основною проблемою української вищої освіти є її
значна невідповідність потребам суспільства [9, с. 308 ; 5,
с. 126]. Структура підготовки спеціалістів не враховує реальні потреби ринку праці. Унаслідок цього значна частина випускників не працює за спеціальністю і змушена
витрачати час і гроші на перепідготовку. Багато студентів
розглядають вищу освіту лише як шлях до одержання диплому незалежно від здобутої спеціальності.
Найбільших втрат завдає людському капіталу України виїзд висококваліфікованих кадрів. За оцінками
Б.М. Данилишина, лише в 2004 р. з України виїхало понад
600 докторів наук, унаслідок чого завдано збитків державі
на не менше, ніж 180 млн. дол. [3, с. 76].
Відтворення людського капіталу значною мірою
здійснюється через ринок праці, адже він є основною
сферою, де людина може реалізувати свій людський капітал. В.В. Онікієнко вважає, що «з модернізацією економіки на інноваційних засадах та соціалізацією економічного розвитку роль соціально-трудових відносин у відтворенні людського капіталу постійно зростає, що зумовлюється змінами, які відбуваються в характері, змісті і
формах організації праці під впливом науково-технологічного прогресу» [6, с. 103].
Дослідники людського капіталу пропонують підходи до його вартісної оцінки і роблять спроби оцінити сучасний людський капітал України. Наприклад, В.П. Антонюк розрахувала загальну вартість людського капіталу
України 2-ма різними методами. При розрахунках за показником споживчих витрат вартість нагромадженого
потенційного людського капіталу України у 2005 р. становила 2,195 трлн. грн., а при розрахунках методом капіталізації заробітків вартість нагромадженого людського капіталу — 1,902 трлн. грн. [1, с. 83 — 88].
Для проведення вартісної оцінки людського капіталу ми обрали дохідний метод, який будується на показнику сукупних доходів населення, що враховує не лише зарплату, а й інші джерела доходів. Доходи населення розглядаються як основний результат використання людського
капіталу. Відповідно до розробок Світового банку, річний
знос людського капіталу розглядається на рівні 4%. Отже,
загальна вартість людського капіталу України (табл. 1) у
2008 р. становила 21,416 трлн. грн., а в розрахунку на одну

Постановка проблеми. У сучасному суспільстві основною цінністю є розвиток людини та її потенціалу. Значно зростає роль людини як основного елемента продуктивних сил. Загальновизнаною стала концепція розвитку
людського потенціалу, яка на перше місце ставить розширення можливостей людини щодо реалізації свого потенціалу. У сучасному світі визначальними стають інвестиції
в освіту та охорону здоров’я, забезпечення свободи та
можливостей для всебічного творчого розвитку людини.
Людський капітал перетворився на один з головних чинників соціально-економічного розвитку.
Регіональні аспекти функціонування людського капіталу потребують більш глибокого вивчення. Для управління людським капіталом на регіональному рівні виникає необхідність оцінки людського капіталу регіонів і його
впливу на соціально-економічний розвиток та якість життя населення регіонів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основоположниками теорії людського капіталу є класики економічної думки: А. Сміт, Д. Рікардо, В. Петті, Дж. Міль,
К. Маркс. Зокрема А. Сміт писав про те, що сукупний капітал нації складається із фізичного капіталу (земля, будівлі,
техніка) і знань, здібностей людей [7, с. 208]. Такі вчені, як
Л. Туроу, Т. Шульц, Я. Мінсер, І. Фішер і Г. Беккер у 60-ті
роки ХХ ст. обґрунтували роль людини як особливого виду
капіталу [2, с. 90 — 93]. Серед українських вчених дослідженням людського капіталу займались О.М. Бородіна,
В.М. Геєць, Н.В. Голікова, О.М. Головінов, О.А. Грішнова,
М.І. Долішній, С.М. Злупко, В.І. Куценко, Е.М. Лібанова,
В.О. Мандибура, В.В. Онікієнко, А.А. Чухно.
Проте дослідженню людського капіталу регіонів було
приділено недостатньо уваги. Оцінка людського капіталу
регіонів України з урахуванням усіх його складових поки
що не проводилась у повному обсязі. Також недостатньо
досліджений його вплив на соціально-економічний розвиток та якість життя населення регіонів України.
Формулювання цілей статті. Мета статті — оцінка
людського капіталу регіонів України та його впливу на
соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів.
Виклад основного матеріалу дослідження. При характеристиці умов формування та розвитку людського
капіталу України необхідно розглянути демографічну ситуацію, стан розвитку освіти, ринку праці деякі та інші
чинники.
В Україні процес депопуляції населення триває від початку 90-х років минулого століття. Хоча після 2005 р. відбулися деякі позитивні зміни в тенденціях природного руху
населення, темпи скорочення кількості населення України
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Таблиця 1
Вартісна оцінка людського капіталу України, 2008 рік*
У фактичних цінах

О бласті
(адміністративнотериторіальні
один иці)
Україна

Доходи
населення, млн.
грн. / рік

Вартість
людського
капіталу,
млн. грн.

Вартість
людського
капіталу в
розрахунку
на одну
особу, грн.

У порівняльних цінах (базовий період 2000 рік)
Вартість
людського
капіталу в
Доходи
Вартість
розрахунку
населен людського
на одну
ня, млн.
капіталу,
особу, грн.
грн. / рік
млн. грн.

856633

21415825

465400

263520

6587995

143168

АР Крим

31537

788425

401030

9701

242537

123366

Вінницька

25942

648550

391873

7980

199509

120549

Волинська

14897

372425

358791

4583

114566

110372

Дніпропетровська

69683

1742075

518320

21436

535902

159447

Донецька

92797

2319925

517956

28546

713662

159335

Житомирська

20157

503925

390640

6201

155019

120170

Закарпатська

16289

407225

327351

5011

125272

100701

Запорізька

35800

895000

493113

11013

275322

151693

Івано-Франківська

20445

511125

370112

6289

157234

113855

Київська

31554

788850

457570

9707

242668

140759

Кіровоградська

15681

392025

383586

4824

120596

118000

Луганська

40241

1006025

433818

12379

309476

133452

Львівська

42885

1072125

420441

13192

329810

129337

Миколаївська

20053

501325

420575

6169

154219

129378

Одеська

39871

996775

417235

12265

306631

128351

Полтавська

27460

686500

456146

8447

211183

140321

Рівненська

16964

424100

368142

5219

130463

113249

Сумська

20080

502000

426508

6177

154427

131204

Тернопільська

15257

381425

349610

4693

117335

107548

Харківська

51708

1292700

467185

15907

397664

143717

Херсонська

16451

411275

375251

5061

126518

115436

Хмельницька

20858

521450

389723

6416

160410

119888

Черкаська

20529

513225

394788

6315

157880

121446

Чернівецька

12402

310050

342976

3815

95378

105507

Чернігівська

18383

459575

412175

5655

141376

126794

112097

2802425

1013169

34484

862090

311674

6612

165300

435000

2034

50850

133816

м. Київ
м. Севастополь

особу — 465,4 тис. грн. (у порівняльних цінах, якщо за
базовий період взяти 2000 р.: відповідно 6,588 трлн. грн. і
143,168 тис. грн.). Найвищий обсяг накопиченого людського капіталу в м. Київ, Донецькій, Дніпропетровській і
Харківській областях.

Однак розглянутий метод, як і інші методи вартісної
оцінки, дозволяє лише наближено оцінити стан людського капіталу регіону, адже не всі його елементи піддаються
вартісній оцінці.
Для розрахунку індексу людського капіталу регіонів
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Таблиця 2
Індекс людського капіталу регіонів України, 2006 рік
Індекси складових людського капіталу

Області (адміністративнотериторіальні одиниці)

Знання і
здібності,
навички

Культурно-психологічні
якості

Здоров'я

Мобільність

Індекс
людського
капіталу

Ранг за
індексом
людського
капіталу

Україна
АР Крим

0,397

0,561

0,362

0,489

0,438

0,161

0,540

0,511

0,541

0,351

14

Вінницька

0,132

0,639

0,459

0,373

0,325

17

Волинська

0,146

0,585

0,426

0,333

0,309

20

Дніпропетровська

0,495

0,478

0,159

0,715

0,468

3

Донецька

0,427

0,402

0,166

0,667

0,413

7

Житомирська

0,140

0,514

0,335

0,347

0,278

24

Закарпатська

0,080

0,661

0,445

0,391

0,304

21

Запорізька

0,453

0,557

0,179

0,526

0,440

4

Івано-Франківська

0,171

0,643

0,328

0,236

0,304

22

Київська

0,126

0,534

0,314

0,504

0,294

23

Кіровоградська

0,175

0,459

0,185

0,461

0,276

25

Луганська

0,324

0,478

0,106

0,595

0,358

12

Львівська

0,273

0,682

0,489

0,210

0,384

9

Микола ївська

0,215

0,318

0,254

0,422

0,272

26

Одеська

0,252

0,446

0,291

0,430

0,324

18

Полтавська

0,313

0,650

0,320

0,498

0,410

8

Рівненська

0,234

0,587

0,434

0,311

0,351

13

Сумська

0,344

0,617

0,333

0,457

0,414

6

Тернопільська

0,186

0,672

0,577

0,272

0,363

10

Харківська

0,541

0,633

0,231

0,487

0,502

2

Херсонська

0,209

0,274

0,278

0,466

0,270

27

Хмельницька

0,157

0,595

0,529

0,315

0,331

16

Черкаська

0,177

0,556

0,467

0,438

0,340

15

Чернівецька

0,145

0,724

0,524

0,369

0,358

11

Чернігівська

0,187

0,538

0,405

0,309

0,313

19

м. Київ

0,827

0,850

0,538

0,592

0,751

1

м. Севастополь

0,301

0,565

0,520

0,474

0,416

5

була використана система статистичних показників на
основі запропонованої нами його структури:
1) знання і здібності, навички — кількість працівників, які підвищували кваліфікацію, на 1000 населення;
кількість фахівців, які виконують наукові та науковотехнічні роботи, на 1000 населення; кількість студентів у
вищих навчальних закладах на 1000 населення;
2) здоров’я — кількість лікарів на 10 тис. населення;
Економічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

кількість ВІЛ-інфікованих на 100 тис. населення; захворюваність на активний туберкульоз;
3) культурно-психологічні якості — відвідування закладів культури та мистецтва; кількість церков і релігійних
організацій у розрахунку на 1 млн. населення;
4) мобільність — рівень прийому працівників;
кількість працівників, які навчались новим професіям, на
1000 населення.
21

В. М. Янишівський
Людський капітал сильно впливає на рівень соціально-економічного розвитку регіонів України, що
підтверджується високим коефіцієнтом кореляції між
індексом людського капіталу та індексом рівня соціально-економічного розвитку регіонів — 0,785. Більшість
регіонів з найвищими показниками людського капіталу
належать до регіонів з найвищими показниками соціально-економічного розвитку. Це м. Київ, Харківська,
Дніпропетровська, Запорізька, Донецька і Полтавська
області. Місто Київ є лідером і за розвитком людського
капіталу, і за рівнем соціально-економічного розвитку.
Більша частина регіонів з низьким розвитком людського
капіталу мають і низький рівень соціально-економічного розвитку, однак Київська і Миколаївська області при
цьому належать до регіонів з високими показниками
соціально-економічного розвитку. Незважаючи на існуючі невідповідності, загальна залежність між розвитком
людського капіталу та рівнем соціально-економічного
розвитку регіонів простежується досить чітко. У період
після 2000 р. ця залежність посилювалась, і в майбутньому вона також буде ставати сильнішою.
Оцінка впливу людського капіталу на якість життя
населення регіонів України дозволяє зробити висновок
про неоднозначний характер цього впливу. Коефіцієнт
кореляції між індексами людського капіталу та якості життя населення дорівнює 0,575, тому залежність між ними є
середньою. Лідером за двома цими показниками є м. Київ,
крім того, до групи регіонів із найвищими показниками в
обох випадках належать Харківська і Полтавська області
та м. Севастополь. Належать до групи регіонів із найнижчими показниками за двома індексами Закарпатська,
Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська і Херсонська області. Однак яскраво виражена невідповідність між
людським капіталом та якістю життя населення у Донецькій і Дніпропетровській областях, які належать до
лідерів за розвитком людського капіталу і посідають одні з
останніх місць за якістю життя населення, що викликане
насамперед несприятливою екологічною ситуацією та
низькою очікуваною тривалістю життя населення. У
Київській області це співвідношення є протилежним: низький показник людського капіталу і достатньо висока якість
життя населення. Незважаючи на вказані невідповідності,
справедливим буде висновок про те, що регіони з низьким рівнем розвитку людського капіталу (за винятком
Київської області) характеризуються низькою або нижчою середньої якістю життя населення. Тому недооцінка
ролі людського капіталу негативно впливає на можливості
для підвищення якості життя населення.
Серед складових якості життя населення людський
капітал сильно впливає на рівень освіти (коефіцієнт кореляції 0,738), а на охорону здоров’я здійснює дещо нижчий
середнього вплив (коефіцієнт кореляції 0,438). Практично
відсутній вплив людського капіталу на матеріальний добробут, суспільне середовище та екологічні умови. Проте
наявність середньої залежності між людським капіталом
та загалом якістю життя населення свідчить про доцільність
розгляду її як єдиного інтегрального показника, який при
поділі на складові елементи втрачає свій основний зміст.
Висновки. Обрана система статистичних показників дозволяє розрахувати інтегральний індекс людсь-

На основі первинних статистичних показників був
розрахований індекс людського капіталу для всіх регіонів
(табл. 2). Обчислення індексу людського капіталу дало
можливість виявити значні регіональні відмінності рівня
розвитку людського капіталу, що дозволяє ґрунтовно
оцінити зв’язок між ним та соціально-економічним розвитком і якістю життя населення регіонів.
Відповідно до розрахованого індексу людського капіталу регіони України можна поділити на 4 групи за
рівнем розвитку людського капіталу:
1) високий — м. Київ;
2) середній — Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Сумська і Полтавська області, м. Севастополь;
3) нижчий середнього — Львівська, Тернопільська,
Чернівецька, Луганська, Рівненська, Черкаська, Хмельницька, Вінницька та Одеська області, АР Крим;
4) низький — Чернігівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська й Херсонська області.
Отже, найвищі показники рівня розвитку людського
капіталу після м. Київ — у східних і деяких суміжних центральних (Сумська і Полтавська області) регіонах, м. Севастополь. Це зумовлено, як правило, вищою кількістю
фахівців, які виконують наукові та науково-технічні роботи
(на 10 тис. населення), працівників, які підвищували кваліфікацію (на 1000 населення), студентів у вищих навчальних
закладах (на 1000 населення), працівників, які навчались
новим професіям (на 1000 населення). Найнижчі показники рівня розвитку людського капіталу в регіонах, які традиційно вважаються найменш економічно розвинутими: переважно аграрні поліські й степові області. У цих регіонах
в основному невисокі показники, які формують індекс
знань і здібностей, а в деяких випадках також індекси інших
складових людського капіталу.
Для оцінки рівня соціально-економічного розвитку
регіону в нашому дослідженні доцільно використати
тільки економічні показники. Соціальні та екологічні показники включені в категорію «якість життя». Тому ми
пропонуємо таку систему показників соціально-економічного розвитку регіону:
1) валовий регіональний продукт у розрахунку на
одну особу;
2) інвестиції в основний капітал у розрахунку на одну
особу;
3) економічна активність населення, % населення у
віці 15 — 70 років.
Для розрахунку інтегрального показника якості життя населення ми обрали таку систему показників:
1) матеріальний добробут — витрати населення в
розрахунку на одну особу; забезпеченість населення
житлом;
2) охорона здоров’я — очікувана тривалість життя
при народженні;
3) освіта — частка населення із вищою освітою;
4) суспільне середовище — кількість малих
підприємств на 1 тис. населення як показник економічної
свободи; коефіцієнт зіткнення з корупцією;
5) екологічні умови — викиди шкідливих речовин в
атмосферне повітря в розрахунку на 1 особу.
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кого капіталу, який ураховує всі основні аспекти його
функціонування.
Обчислення індексу людського капіталу дало можливість виявити сильні регіональні відмінності рівня розвитку людського капіталу. Найвищі показники рівня розвитку людського капіталу після м. Київа у східних і деяких
суміжних центральних (Сумська і Полтавська області)
регіонах, м. Севастополь. Найнижчі показники рівня розвитку людського капіталу у регіонах, які традиційно вважаються найменш економічно розвинутими: переважно
аграрні поліські й степові області.
Проведене дослідження дозволило виявити сильний
вплив людського капіталу на рівень соціально-економічного розвитку та якість життя населення регіонів України.
Більшість регіонів з найвищими показниками людського
капіталу належать до регіонів з найвищими показниками
соціально-економічного розвитку.
Перспективи подальших розвідок. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на розширення набору
статистичних показників для оцінки людського капіталу
регіонів, удосконалення методики вартісної оцінки людського капіталу регіонів.

Янишівський В. М. Оцінка сучасного стану розвитку людського капіталу та його впливу на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів
України
Здійснена оцінка людського капіталу регіонів України на основі розрахунку інтегральних індексів людського
капіталу регіонів. Проведено групування регіонів України за рівнем розвитку людського капіталу. Визначена роль
впливу людського капіталу на соціально-економічний розвиток та якість життя населення регіонів, яка виявила досить високий рівень цього впливу.
Ключові слова: людський капітал, інтелектуальний капітал, регіон, соціально-економічний розвиток, якість життя.
Янишивский В. М. Оценка современного состояния развития человеческого капитала и его влияния на
социально-экономическое развитие и качество жизни
населения регионов Украины
Осуществлена оценка человеческого капитала регионов Украины на основе расчета интегральных индексов человеческого капитала регионов. Проведена группировка регионов Украины за уровнем развития человеческого капитала. Определена роль влияния человеческого капитала на социально-экономическое развитие и
качество жизни населения регионов, которая выявила достаточно высокий уровень этого влияния.
Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальный капитал, регион, социально-экономическое
развитие, качество жизни.
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МОНІТОРИНГ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
ціях [3 — 5]. Однак ці дослідження, природно, не забезпечують потреби державного моніторингу, а з огляду на
новизну потребують поглибленого вивчення.
Метою цієї статті є наукове обґрунтування пропозицій щодо показників, особливостей і заходів з моніторингу інвестиційних процесів на сільських територіях.
Результати досліджень. З метою наукового забезпечення заходів щодо формування моніторингу інвестиційної діяльності в аграрному виробництві та соціальній
сфері села в ННЦ ІАЕ на замовлення Мінагрополітики в
2008 р. було розроблено відповідні рекомендації, у яких
зазначений моніторинг розглядається як система постійного відстеження центральними органами управління аграрним виробництвом і соціальною сферою села інвестиційної діяльності всіх суб’єктів господарювання, органів
місцевого самоврядування та держави. Ключовим напрямом моніторингу має бути систематичне спостереження за виконанням завдань з інвестування аграрного виробництва та соціальної сфери села, визначених зазначеною вище державною програмою. Цей моніторинг необхідний насамперед на рівні держави й регіонів.
У сучасних умовах доцільно забезпечувати такі три
основні напрями моніторингу: перший — відстеження
системних змін у інвестиційних процесах на сільських територіях з метою відповідного реагування на макрорівні;
другий — оцінка виконання спеціальних інвестиційних завдань, визначених національними, державними та галузевими програмами; третій — моніторинг вирішення інвестиційних завдань щодо створення сприятливих умов залучення інвестицій в аграрне виробництво й соціальну
сферу села.
В основу першого напряму моніторингу доцільно
покласти методи й підходи фундаментального інвестиційного аналізу, згідно з якими залежно від поставлених
цілей інвестиційні процеси відстежуються за галузями аграрної сфери, підгалузями сільського господарства й харчової промисловості, складовими соціальної сфери села,
формами власності, регіонами, ціновою оцінкою, джерелами залучення інвестицій, річними й щоквартальними
обсягами, відтворювальною й технологічною структурами та іншими ознаками.
Зважаючи на наявну статистичну звітність Держкомстату України та інших джерел, визначення обсягів інвестицій за переліченими напрямами доцільно здійснювати у врахуванням нижчезазначених особливостей.
Інформація Держкомстату України щодо галузевих
обсягів інвестицій міститься в розділі 4 «Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності» форми
2-ІН [6]. Матеріали цієї форми зводяться органами державної статистики за підприємствами України всіх форм
власності в розрізі видів економічної діяльності за відповідними шифрами й кодами, зокрема по сільському гос-

Постановка проблеми. Інвестиції значною мірою визначають темпи розвитку економіки. Особливо це стосується аграрного виробництва та соціальної сфери села України, що серед інших галузей і сфер вирізняються масштабністю, гостротою і тривалим періодом невирішеності інвестиційної проблеми, а також недостатньою активністю інвестиційних процесів. Тому відстеження цих процесів, особливо в кризові періоди, має важливе значення для вибору
шляхів їх активізації з метою прискорення темпів соціально-економічного розвитку сільських територій. Практика
свідчить, що таке відслідковування має бути постійним,
здійснюватися на всіх рівнях управління й забезпечуватися
методами та прийомами їх моніторингу.
Проте до останнього часу органи державного управління аграрною та соціальною сферами села на макрорівні практично не здійснювали моніторингу інвестиційних процесів. Певною мірою це обумовлювалося розпорошеністю функцій з формування інвестиційної політики та оцінками інвестиційних процесів різними підрозділами Міністерства аграрної політики України (далі Мінагрополітики). З прийняттям Державної цільової програми
розвитку українського села на період до 2015 р., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 19 вересня
2007 р. № 1158 (далі Програма), було визначено завдання
щодо реалізації інвестиційно-інноваційної моделі аграрного виробництва та розвитку соціальної сфери села, що
посилило необхідність такого моніторингу [1]. Зокрема
передбачено обсяги інвестицій у галузь у 2015 р. довести
до 20 млрд. грн., що майже вдвічі більше досягнутого рівня,
а щорічні темпи приросту інвестицій у сільське господарство в цей період — на рівні 10 — 11%.
У розвиток зазначеної Програми Мінагрополітики
визначено пріоритети у сфері сільськогосподарського
виробництва на 2008 р. і наступні періоди, другим з яких є
створення сприятливих умов для залучення інвестицій у
агропромисловий комплекс [2]. Нині аграрний блок Уряду України здійснює ряд заходів у цьому напрямі, зокрема розглядається можливість створення у складі зазначеного міністерства підрозділу, який би забезпечував організаційно-економічні, нормативно-методичні та інші заходи щодо комплексного вирішення інвестиційної проблеми розвитку сільських територій.
Аналіз останніх досліджень. Найбільш повні та
постійні дослідження інвестиційних процесів у аграрному виробництві, харчовій промисловості та соціальній
сфері села здійснюються в Національному науковому
центрі «Інститут аграрної економіки» НААН України
(далі ННЦ ІАЕ). Результати цих наукових досліджень використовуються органами державної влади та управління
аграрною сферою та сільськими територіями при підготовці різноманітних нормативних, методичних, аналітичних та інших матеріалів, а також висвітлюються в публіка24
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також за іншими об’єктами соціальної інфраструктури в
сільській місцевості. Цей порядок придатний для застосування на рівні регіону.
Хоча структурні трансформації в інвестиційному
процесі є важливим об’єктом державного моніторингу,
починаючи з 2007 р. розробка органами держстатистики
показників щодо обсягів інвестицій в основний капітал за
видами економічної діяльності, а також основних показників фінансово-господарської діяльності підприємств у
розрізі форм власності, не здійснюється, що унеможливлює моніторинг цих показників, а отже, обумовлює потребу вдосконалення існуючої статистичної звітності.
Статистичні дані щодо обсягів інвестицій в основний капітал у сільському господарстві та харчовій промисловості в розрізі регіонів надаються у фактичних цінах
поточного року. Оскільки диференціація регіонів України за рівнем залучення інвестицій у сільське господарство з розрахунку на одиницю площі досить значна, результати моніторингу слід першочергово використовувати при прийнятті рішень щодо створення територій
пріоритетного розвитку та вирівнювання економічних
умов розвитку аграрного виробництва й соціальної сфери села регіонів.
В умовах істотних цінових змін та інфляції об’єктивна оцінка динаміки інвестицій потребує використання
порівняних цін. Сьогодні з цією метою використовують
порівняні ціни 1996 р., що розраховуються за видами економічної діяльності та галузями. Існуючий порядок порівнянь застарів і потребує вдосконалення, зокрема шляхом узгодження з оцінками обсягів валової продукції
сільського господарства, яка нині оцінюється в порівняльних цінах 2005 р.
Значну увагу слід приділяти моніторингу джерел
фінансування інвестицій. У сільському господарстві інвестиційні ресурси формуються за рахунок власних коштів
підприємств, коштів державного й місцевих бюджетів,
кредитів банків, іноземних і вітчизняних інвесторів, населення та інших джерел. Проведені дослідження свідчать,
що в звітності сільськогосподарських підприємств не
відображаються інвестиції, здійснені за рахунок чистого
прибутку та амортизації, тобто власних джерел їх фінансування. Стосовно інших джерел, слід зазначити, що інформація про обсяги коштів державного бюджету, довгострокові кредити, кошти іноземних інвесторів дозволяє
здійснювати об’єктивну оцінку формування інвестиційних ресурсів у сільському господарстві, а також у галузях
харчової промисловості. Значне надходження в аграрне
виробництво фінансово-промислового капіталу потребує
його відображення у звітності підприємств інших галузей
економіки, що здійснюють інвестиції в сільськогосподарське виробництво. З метою підвищення об’єктивності аналізу джерел фінансування інвестицій в основний капітал
сільського господарства, а також за іншими видами економічної діяльності доцільно форму №1-ІН „Звіт про капітальні інвестиції», розділ „Капітальні інвестиції за джерелами фінансування» доповнити показниками прямих іноземних інвестицій по основних галузях та видах економічної діяльності.
Структура інвестиції та зрушення в складі основного
капіталу характеризують якість інвестиційних процесів, а

подарству, мисливству, лісовому господарству (шифр А
за КВЕД), у тому числі «Сільське господарство і мисливство» (шифр 01), мисливство (01.5), лісове господарство
(02). З виробництва продукції рибальства та рибництва
інвестиції розкриваються за шифром В.
Слід враховувати, що в сільському господарстві, яке
є багатогалузевим, інвестиції спрямовуються не лише за
різними напрямами, а й у виробництво різних видів продукції. Особливо це характерно для сільськогосподарської техніки, наприклад, тракторів, що використовуються
одночасно у виробництві всіх видів продукції сільськогосподарського підприємства. У зв’язку з цим обсяги інвестицій в основний капітал у сільському господарстві відображаються та аналізуються за такими видами економічної діяльності та їх кодами: рослинництво (група 01.1 форми № 2-ІН), тваринництво (група 01.2), змішане сільське
господарство (група 01.3), надання послуг у рослинництві
і тваринництві (група 01.4).
Інвестиції в основний капітал на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів наводяться у формі 2-ІН за шифром DA. Така інформація дозволяє спостерігати за динамікою обсягів інвестицій, їх структурою, тенденціями та інвестиційними пріоритетами.
У процесі моніторингу інвестицій у виробництво
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (група
ДА) відстежують їх обсяги на м’ясо і м’ясні продукти (група 15,1), рибні продукти (15.2), перероблення та консервування овочів і фруктів (15.3), олію та тваринні жири
(15.4), молочні продукти і морозиво (15,5), продукти борошномельно-круп’яної промисловості та крохмаль
(15.6), готові корми для тварин (15.7), інші харчові продукти (15.8), напої (15.9) і тютюнові вироби (16). Окрім того,
інвестиції у виробництво інших харчових продуктів у статистичній звітності відображаються, а отже, потребують
контролю з виробництва хліба і хлібопродуктів, сухарів,
печива, пирогів, тістечок тривалого зберігання, цукру,
какао, шоколаду, макаронних виробів, чаю та кави, прянощів і приправ, продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів.
Одночасно з дослідженням інвестиційних процесів
у виробничій сфері агропромислового комплексу слід
здійснювати моніторинг щорічних обсягів інвестицій у
соціальну сферу села. Для цього використовують матеріали зведених звітів Держкомстату України за формою
№2-буд «Звіт про виконання будівельних робіт» за розділом 2 «Закінчені будівництвом будівлі і споруди» в
сільській місцевості [7].
При визначенні обсягів інвестицій у соціальну сферу села необхідно враховувати, що розробка органами
держстатистики показника їх загального обсягу не замовляється Мінекономікою України, а отже, не встановлюється. У зв’язку з цим у ННЦ ІАЕ на замовлення Мінагрополітики розроблено порядок визначення загального обсягу інвестицій в об’єкти, що згідно з номенклатурою продукції будівництва належать до соціальної інфраструктури села в житловому і комунальному господарствах, галузях торгівлі та громадському харчуванні, побутовому
обслуговуванні, транспорті й зв’язку, культурі та мистецтві, освіті, охороні здоров’я, фізкультурі та спорті, а
Економічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

25

М. І. Кісіль
комплексу; перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів агропромислового комплексу.
Моніторингу також потребують інвестиційні витрати у бюджетних програмах і заходах, що реалізуються через інші відомства, наприклад, з експлуатації загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних
систем, фундаментальних досліджень Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук,
фундаментальних досліджень у сфері природничих і технічних наук у сфері агропромислового комплексу, прикладних розробок Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук, фінансової
підтримки Української лабораторії якості й безпеки продукції агропромислового комплексу, виконання робіт
Державним комітетом України із земельних ресурсів,
фінансової підтримки фермерських господарств, підтримки сільськогосподарської дорадчої служби і заходів щодо
забезпечення діяльності Аграрного фонду.
Оцінки свідчать, що завдання з використання бюджетних коштів за державними програмами в аграрному
секторі економіки в період до кризи, включаючи 2008 р.,
загалом було виконано, а в 2008-2009 р.р. ні. І це при тому,
що сьогодні в сільському господарстві створюється
8 — 9% валового внутрішнього продукту України, але на
його розвиток щорічно витрачається лише менше 4 % видатків зведеного бюджету України. Упродовж тривалого періоду часу сільське господарство відіграє роль донора інших
сфер економіки та населення. Критичний стан, у якому нині
перебуває аграрний сектор, особливо в умовах кризи, потребує кардинального вдосконалення державної політики в
напрямі істотного збільшення обсягів бюджетних коштів на
реалізацію державних програм в аграрній сфері.
У третьому напрямку моніторингу доцільно простежити процеси створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток сільських територій. Це завдання включає ряд структурованих заходів. До першого
рівня цих заходів доцільно відносити такі основні з них, як
налагодження ефективного механізму взаємодії інвесторів,
орендарів, органів виконавчої влади та неурядових організацій, удосконалення національного законодавства з метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій в агропромисловий комплекс та підвищення відповідальності орендарів земельних ділянок шляхом підготовки пропозицій до проектів законів України, застосування сучасних інноваційних технологій у сільськогосподарському виробництві та переробці продукції, державне інвестування розвитку сільських територій, зокрема
забезпечення житлом працівників освіти, культури, охорони здоров’я, працівників бюджетних установ та організацій агропромислового комплексу, які мешкають у
сільській місцевості, розвиток комунального господарства на сільських територіях, виконання регіональних програм підтримки індивідуального житлового будівництва
«Власний дім», запровадження постійного моніторингу
здійснення інвестиційної діяльності в агропромисловому
комплексі та поглибленого аналізу статистичної інформації з питань залучення іноземних інвестицій, проведення заходів іміджевого характеру.
Пропозиції щодо показників, особливостей і заходів
з моніторингу інвестиційних процесів на сільських тери-

тому мають бути об’єктом моніторингу. У зв’язку з цим
слід визначати показники простого й розширеного відтворення основного капіталу та співвідношення між ними, а
також технологічну структуру інвестицій. Дослідження технологічної структури інвестицій в основний капітал сільського господарства в динаміці доцільно здійснювати за даними
форми 2-ІН. Проведені оцінки свідчать, що в останні роки
більше 75% інвестицій використовується на придбання
сільськогосподарської техніки, близько 20% — на будівельно-монтажні роботи і менше 5% — за іншими напрямами.
У харчової промисловості на придбання обладнання та
інструментів також витрачається 70 — 75% інвестицій.
Сучасна статистична звітність забезпечує можливість
моніторингу обсягів і структури інвестицій в основний
капітал не лише за підсумками року, але й щоквартально.
За її даними встановлено, що на сільських територіях мають місце несприятливі тенденції перебігу та неритмічності
інвестиційного процесу протягом року. У сільському господарстві досить чітко виражена тенденція значної концентрації інвестицій в останньому кварталі року (I кв.-13%, II18, III-22 і IVкв.-47%). Нерівномірність надходження та використання інвестицій протягом року спостерігається також у лісовому господарствах. Це є негативним наслідком
сезонності, що потребує усунення.
У другому напрямку моніторингу необхідно простежити стан виконання спеціальних інвестиційних завдань, визначених державними програмами. До компетенції Мінагрополітики належать, наприклад, програми з
агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення; селекції в тваринництві та птахівництві;
боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин; бюджетної підтримки виробництва продукції
рослинництва і тваринництва; фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення коротко- та середньострокових кредитів; охорони, захисту й раціонального використання
лісів, наданих у постійне користування агропромисловим
підприємствам; проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу; організації й
регулювання діяльності установ у системі агропромислового комплексу; запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин; закладення й нагляду за
молодими садами, виноградниками та ягідниками; часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва; розвитку хмелярства; компенсації Пенсійному фонду втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського
податку спеціальної ставки по сплаті збору на обов’язкове пенсійне страхування; здешевлення вартості страхових
премій (внесків), фактично сплачених суб’єктами аграрного ринку; організації й регулювання діяльності установ
в системі ветеринарної медицини; організації й регулювання діяльності установ в системі охорони прав на сорти
рослин; наукових розробок у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції; дослідження й
експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу; прикладних наукових та науково-технічних
розробок; виконання робіт за державними цільовими
програмами й державним замовленням у сфері рибного
господарства; підготовки кадрів для агропромислового
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АПК і природокористування». — 2009. — № 13 — С. 106 —
116. 6. Наказ Державного комітету статистики України
«Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 2-інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції»,
№ 2-інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції»» від
15 жовтня 2008 року № 387. 7. Наказ Державного комітету
статистики України «Про затвердження форм державних
статистичних спостережень зі статистики дозволів на будівництво та Інструкції щодо їх складання» від 17 вересня
2004 року № 519 / Офіційний вісник України. — 2004. —
№ 40 (22.10.2004). — Ст. 2641.

торіях, обґрунтовані для макрорівня, можуть бути використані при побудові відповідної системи моніторингу в
будь-якому регіоні.
Запропонована система моніторингу інвестиційних
процесів на сільських територіях не може бути усталеною. Її слід уточнювати залежно від зміни інвестиційних
завдань, заходів і пріоритетів, а також особливостей і пріоритетів держави чи регіону.
Формування та розвиток системи моніторингу інвестиційної діяльності на рівні держави та регіонів сприятиме підвищенню її ефективності.
Висновки: 1. Формування системи моніторингу
інвестиційної діяльності на сільських територіях є важливим напрямком державного управління розвитком аграрного виробництва та соціальної сфери села. 2. Моніторинг інвестиційної діяльності на сільських територіях доцільно здійснювати через Мінагрополітики за напрямами, що передбачають відстеження системних змін в інвестиційній діяльності в аграрному виробництві та соціальній сфері села з метою відповідного реагування на
макрорівні; оцінку виконання спеціальних інвестиційних
завдань, визначених бюджетними програмами; моніторинг виконання заходів щодо створення сприятливих умов
залучення інвестицій в аграрне виробництво та соціальну сферу села. 3. З метою забезпечення наскрізного характеру моніторингу та прийняття відповідних рішень за
його результатами запропоновану систему макроекономічного моніторингу інвестиційних процесів доцільно використовувати також на рівні регіонів.

Кісіль М. І. Моніторинг інвестиційних процесів у
сільській місцевості
У статті запропоновано систему макроекономічного моніторингу інвестиційних процесів на сільських територіях, яка передбачає відстеження системних змін у цих
процесах, виконання інвестиційних завдань бюджетних
програм і заходів щодо створення сприятливих умов залучення інвестицій у розвиток сільських територій.
Ключові слова: інвестиції, сільські території, моніторинг, інвестиційні завдання програми, залучення інвестицій.
Кисиль Н. И. Мониторинг инвестиционных процессов в сельской местности
В статье предложена система макроэкономического мониторинга инвестиционных процессов на сельских
территориях, которая предусматривает отслеживание системных изменений в этих процессах, выполнение инвестиционных заданий бюджетных программ и мероприятий по созданию благоприятных условий привлечения
инвестиций на развитие сельских территорий.
Ключевые слова: инвестиции, сельские территории,
мониторинг, инвестиционные задания программы, привлечения инвестиций
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ
Розвиток системи послуг з управління активами в
Україні повинен будуватися й на оцінці впливу внутрішніх
чинників, і на адаптації існуючого зарубіжного досвіду.
Важливість останнього аспекту визначається впливом
процесів глобалізації світового ринку фінансових послуг,
створенням міжнародних стандартів, що визначають процес їх надання та споживання.
Зауважимо, що аналіз указаного питання ускладнюється суттєвою різницею в діяльності інституціональних інвесторів на окремих національних ринках фінансових послуг. Відповідно потребує деталізації суб’єктна характеристика основних груп споживачів послуг з управління активами. Окрім того, слід зважати, що становлення
та розвиток інституціональних інвесторів на різних ринках відбувався під впливом історичних факторів, урахування яких є надзвичайно важливим з позиції розбудови
системи інституціонального інвестування в Україні.
Найбільш вагомими науковими роботами діяльності
інституційних інвесторів є праці класиків (У. Ф. Шарп,
Г. Дж. Александер, В. Дж. Бейлі, Ф. Фабоцці, Ф. Девіс), у
яких сформульовано основоположні принципи, що не
втратили своєї актуальності й у сучасних умовах. Серед
українських науковців сучасні аспекти діяльності інституційних інвесторів досліджують В. Корнєєв, Д. Леонов,
А. Федоренко та ін. Незважаючи на ґрунтовність проведених досліджень, специфічні умови розвитку національної економіки вимагають уточнення та адаптації до міжнародного досвіду в розвитку управління активами інституційних інвесторів.
Насамперед зазначимо, що зміст поняття «інституціональний інвестор» та його змістовне наповнення досить широко розкриті в економічній літературі. Проте
можна відзначити, що дослідники різних країн часто вкладають в цю дефініцію абсолютно різкий зміст, що об’єктивно ускладнює світові порівняння кількісних та якісних параметрів розвитку послуг з управління активами.
Так, російський учений Г. Подшиваленко вважає,
що до інституціональних належать інвестори, які здійснюють свою діяльність за рахунок коштів інших фізичних та
юридичних осіб з метою власників коштів і розподіляють
результати інвестування між власниками [4, с. 65]. Підкреслимо, що саме функція управління коштами (в інших джерелах — фінансовими ресурсами, активами, капіталом)
інших учасників фінансового ринку розглядається як основоположна риса інституціональних інвесторів.
Ще одна характеристика, що домінує в більшості
наукових робіт — це правовий статус інституціональних
інвесторів виключно як юридичних осіб [12, с.245; 10,
с.321]. Проте деякі автори не вважають за доцільне ак-

центувати увагу на правовому статусі інституціональних інвесторів як юридичних осіб, а намагаються насамперед виокремити їх професійні якості, право власності
на інвестовані ресурси та участь у розподілі результатів
інвестування. Зокрема саме використанням такого підходу зумовлене існування такого визначення: «Спеціалісти, яким платять за те, що вони управляють чужими
грішми» [1, с. 167].
В інших зарубіжних авторів зустрічається дещо вужчий підхід. Зокрема група російських авторів зазначає:
«При обговоренні наслідків зростання ролі інституціональних інвесторів …головна увага приділяється пенсійним фондам, взаємним фондам, страховим компаніям,
інвестиціям, що здійснюються відділами довірчих операцій комерційних банків» [14, с. 98]. Наявність у цьому
переліку комерційних банків пояснюється, на нашу думку, не їх типологією як інституціональних інвесторів, а
наданням специфічних послуг з довірчого управління
активами. Підтримується подібний поділ і в наукових роботах представників деяких міжнародних організацій, зокрема Банку міжнародних розрахунків [15, c. 4].
На нашу думку, виділяючи інституціональних інвесторів в суб’єктному поділу ринку фінансових послуг, насамперед необхідно говорити про певні сутнісні ознаки
(Рис. 1.).
Якщо екстраполювати виділені на рис.1 характеристики інституціональних інвесторів у практичну площину,
слід відзначтит існування значної кількості учасників ринку фінансових послуг, які за своїми ознаками належать до
цієї групи. Саме це породжує неоднозначність серед науковців у питанні конкретизації суб’єктного наповнення
дефініції «інституційні інвестори». Так, український науковець В. Посполітак до цієї категорії учасників ринку
відносить інститути спільного інвестування, пенсійні фонди, страхові компанії [8, с. 29]. Цей же автор стверджує,
що зарахування до інституційних інвесторів довірчих товариств є некоректним, оскільки такі установи виконують на ринку виключно представницькі функції.
Проте існують і інші думки з цього приводу. Насамперед дискусія триває в площині віднесення до групи
інституційних інвесторів банківських установ, державних
інститутів та міжнародних організацій. Окремі автори вважають за необхідне говорити про банківські установи як
головну ланку системи інституціональних інвесторів
(зокрема Б. Луців [5, с. 12] та В. Опарін [7, с.10] ); інші —
відносять до цієї групи Європейський банк реконструкції
та розвитку, Міжнародні фінансову корпорацію інші
міжнародні фінансові організації (Я. Діденко [2, с. 97]).
Зауважимо, що, на нашу думку, до інституціональних інве28
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Рис. 1. Загальна характеристика інституціональних інвесторів
сторів необхідно відносити лише спеціалізовані фінансово-кредитні установи, для яких діяльність на ринку фінансових послуг є основною.
Окрім того, якщо виділення інституціональних інвесторів розглядати з позиції послуги з управління активами, то
слід визнати, що головними споживачами таких послуг є
саме інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні
фонди та страхові компанії. Ще одним аргументом на користь відділення управління активами банків від управління
активами інших інституціональних інвесторів є існування
двох, відмінних типів фінансових систем — банківської орієнтованої системи та системи, що базується на фондових
ринках. Саме такий поділ зустрічається в роботах більшості
зарубіжних та вітчизняних авторів [11, с. 186; 9; 16], і фактично його існування певним чином «протиставляє» діяльність
комерційних банків та інших інституціональних інвесторів.
Зважаючи на наведені вище аргументи, розглянемо міжнародний досвід управління активами саме на прикладі виділених небанківських фінансових інститутів.
Окрім того, говорячи про інститути спільного інвестування, слід враховувати суттєву різницю серед світових
тенденцій, їх назвах, а також відмінності в організації діяльності взагалі, та в управлінні активами зокрема. При цьому
такі розбіжності стосуються насамперед ІСІ, але щодо
інших інституційних інвесторів можна говорити про існування певної єдності в термінологічному апараті.
Зважаючи на це, будемо орієнтуватися на найбільш
поширену класифікацію таких фінансових інститутів, яка
передбачає виділення таких видів:
• статутні ІСІ (корпоративні фонди) — з правами
юридичної особи, як правило, у формі акціонерного товариства;
• довірчі (трастові фонди), які ґрунтуються на праві
довірчої власності;
• контрактні (договірні) фонди, якими управляють
керуючі компанії [6, с. 45].
Поширення наведених видів ІСІ в окремих країнах
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слід пов’язувати з системами права, що сформовані в
тій чи іншій державі. Відповідно існує суттєва різниця в
правових формах взаємовідносин учасників інвестиційного процесу взагалі та в ролі офферента послуг з управління активами зокрема. Формалізовано можна говорити про певні базові характеристики для кожного з
видів ІСІ (табл. 1).
Як бачимо з табл. 1, у світовій практиці фактично
сформовано такі концепції щодо управління активами
інституціонального інвестора (у нашому випадку — інституту спільного інвестування):
1. Управління здійснюється самими інвесторами, які
є акціонерами корпоративного фонду (або його директоратом). При цьому можливий добровільний характер споживання послуги з управління активами та передачі офференту частини функцій.
2. Для трастових фондів управлінські рішення щодо
активів приймаються на рівні управляючої компанії, проте їх реалізація покладена на трасті, з яким укладено відповідний договір.
3. Контрактні ІСІ передбачають юридичні відносини
між інвестором, який є учасником фонду, та управляючою компанією, яка повністю управляє портфелем ІСІ.
Зазначимо, що, на нашу думку, говорити про переваги або недоліки одного із сформованих у світовій практиці підходів до питання організації та правового оформлення послуг з управління ІСІ щонайменше некоректно.
Насамперед з тих мотивів, що формування окремих національних ринків послуг ІСІ відбувалося в абсолютно
інщих історичних умовах, за різних правових режимів та
типів фінансових систем. Слід чітко визнати, що й система інституціональних інвесторів, і управління їх активами
в сучасному глобальному середовищі представляють
собою певний симбіоз різних типів інституцій, і в перспективі процеси уніфікації тільки посилюватимуться через зниження законодавчих бар’єрів та намагання
збільшити сферу своєї діяльності.
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Таблиця 1
Система управління активами ІСІ різних видів та її правове оформлення (світова практика)
№
з. п.

Вид ІСІ

1

Статутні
(корпоративні)

2

Довірчі (трастові)

Суб’єкти
інвестиційного
процесу
1.Інвестор (акціонер)
2.Корпоративний ІСІ
3.КУА ( у випадку
делегування
повноважень )
1. Інвестор.
2. Трасти.
3. Управляюча
компанія

Управлінські функції
Одноособовий або
колективний орган
управління

Управляюча компанія –
адміністративне
забезпечення та
управління інвестиціями

Управлінські
повноваження щодо
активів
Директорат, але
можлива передача
окремих
управлінс ьких
функцій с тороннім
компаніям
Управляюча компанія

Трасти – зберігання
активів реалізація рішень
3

Контрактні (договірні)

Управляюча компанія

1 Інвестор.
2. Управляюча
компанія

Управляюча компанія

Джерело: систематизовано автором

Таблиця 2
Типологія ІСІ на окремих національних ринках
Корпоративні

Трастові

Контрактні

Відкриті
США – взаємні фонди;
Франція – інвестиційне товариство зі
змінним капіталом;
Великобританія – інвестиційна
компанія відкритого типу
Великобританія – пайовий траст
(також функціонують у країнах —
колишніх колоніях, які функціонують
на традиціях загального права)
Німеччина – інвестиційні фонди;
Італія – взаємні фонди;
Швейцарія – загальні фонди
розміщення;
Японія – інвестиційні трасти

Закриті
США – закриті інвестиційні
компанії ;
Великобританія – інвестиційні
трасти
Офшорні зони (Ірландія)

Така форма у світовій практиці
майже не зустрічається

Джерело: адаптовано автором за [3, с. 56]

п’ять головних етапів, зазначаючи при цьому, що фактичний розвиток колективного інвестування розпочався у
50 — 70 рр. ХХ ст. [3 , с. 87]. У тім, на нашу думку, більш
актуальним є інший висновок цього вченого, який фактично пов’язує розвиток інституціональних інвесторів у
світі з доступними інструментами інвестування та кризою у банківському секторі [3, с.102].
Таким чином, зважаючи на наведені вище аргументи, у питанні аналізу міжнародного досвіду управління
активами інституційних інвесторів виходитимемо з існування двох пов’язаних, але водночас і відмінних за своєю
природою сфер інституційного інвестування, що

Окремі дослідники намагаються поєднати наведену
вище класифікацію ІСІ за характером правового оформлення відносин між учасниками інвестиційного процесу
з поділом ІСІ на відкриті та закриті фонди й наводять аналоги в окремих країнах (табл. 2).
Зауважимо, що одним із базових аргументів на користь подальшого поширення процесів уніфікації в діяльності з управління активами інституційних інвесторів є
генезис цього виду діяльності. У науковій літературі використовується доволі стандартний підхід до періодизації
розвитку колективного інвестування у світі. Зокрема російський дослідник М. Зелцер вважає за доцільне виділити
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здійснюється фінансовими установами, для яких залучення зовнішніх компаній з управління активами є в більшості
випадків обов’язковими, а саме діяльність інститутів
спільного інвестування та пенсійних фондів. На нашу думку, саме такий попередній аналіз дасть можливість виділити єдину сукупність факторів, які характеризують
діяльність компаній з управління активами на сучасному
глобальному ринку фінансових послуг.
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Рудой В. М. Міжнародний досвід розвитку управління активами інституційних інвесторів
У статті досліджується сутність та класифікація інституційних інвесторів, сучасний стан їх розвитку порівняно
із зарубіжними країнами. Здійснено аналіз особливостей
функціонування інституційних інвесторів на ринку фінансових послуг України. Визначено перспективи розвитку
українських інституційних інвесторів, зважаючи на зарубіжний досвід.
Ключові слова: інституційні інвестори, управління
активами, ринок фінансових послуг.
Рудой В. М. Международный опыт развития управления активами институциональных инвесторов
В статье исследуется сущность и классификация
институциональных инвесторов, определены особенности их развития в сравнении с зарубежными странами.
Осуществлен анализ особенностей функционирования
институциональных инвесторов на рынке финансовых
услуг Украины. Определены перспективы развития институциональных инвесторов, выходя из опыта стран с
развитой экономикой.
Ключевые слова: институциональные инвесторы,
управление активами, рынок финансовых услуг.
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ДОСВІД ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ РОЗВИТКУ
РЕГІОНІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Постановка проблеми. Сьогодні в умовах ринкової економіки питання економічного й соціального розвитку регіонів не зникають, а загострюються ще більше.
Ключовою проблемою, що сформувалася в Україні
і потребує поетапного вирішення, є зростання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів, низька економічна активність в них, тому досвід економічно
розвинених країн з подолання цих диспропорцій може
стати суттєвою основою регіональної політики в Україні.
Мета статті — проаналізувати шляхи подолання соціально-економічних диспропорцій регіонів зарубіжних
країн, розглянути їх як основу для створення ефективних
регіональних стратегій в Україні.
Аналіз досліджень та публікацій за проблемою дослідження. Як свідчить аналіз зарубіжної соціально-економічної літератури [1 — 3], світова практика формування, функціонування й розвитку регіональної стратегії багатьох розвинених країн стосується здебільшого аспектів
економічних, соціальних і політичних відносин центральних органів влади та регіонів.
Найбільш провідні зарубіжні вчені, що займалися
питанням регіонального розвитку та регіональної політики — це У. Айзард, Ж. Будвіль, Д. Норт, Л. Паєлінк, Ф. Перру, М. Портер, Д. Фрідман, Н. Ванхоф, Л. Клаасен, П. Ніджкамп, С. Поллард, Р. Ендрюс. Д. Джей, А. Гамільтон,
Д. Медісон, Г. Мюрдаль, М. Крозье, А. Сові, Ст. Штер,
Г. Горжелак, А. Хиршман та ін.[4 — 5]. Вони виявили
рушійні сили розвитку регіону й обґрунтували нерівномірність цього розвитку. Праці цих вчених — це значний внесок до створення теоретичної та практичної бази
регіональної політики, які можуть стати «фундаментом»
для розробки адаптованої ефективної регіональної програми розвитку регіонів України.
Викладення основного матеріалу. Територіальні диспропорції в соціально-економічному розвитку регіонів
існують майже у всіх країнах незалежно від розмірів, економічного потенціалу, державного устрою й політичної
системи. Вони мають вияв на всіх рівнях світового господарства — від локального до глобального — і впливають на
економічний, соціальний, екологічний клімат в усьому світі
і в окремих державах. У зв’язку з цим пошук шляхів
мінімізації негативних наслідків територіальних нерівномірностей розвитку, розробка ефективної регіональної політики посідає одне з центральних місць у країнах світу,
особливо в країнах з високорозвинутою економікою.
Цікавою є теорія регіонального розвитку та історичного аналізу, розроблена в 1981 р. С. Поллардом, яка стверджувала, що регіональні відмінності є результатом комплексної взаємодії взаємозалежних чинників, які в минулому спільно визначали географічне розміщення об’єктів

господарської діяльності й населення [5]. Теорія «полюсів
розвитку» регіону означала розвиток всіх регіональних
одиниць території як самодостатніх регіональних суб’єктів.
Створення подібних центрів або полюсів передбачало
мету активізації господарської діяльності у відсталих периферійних районах. Поляризація на регіональному рівні
вважалася засобом територіальної деконцентрації на макрорівні, яка призведе до послаблення гегемонії окремих
регіонів або центрів.
У країнах Західної Європи держава, збираючи податки, є одночасно інструментом розподілу отриманих коштів.
Як приклад такої диференціації доходів розглянемо Швейцарію [6]. Її трирівнева система територіальної організації
припускає наявність бюджетної ієрархії. Кошти з бюджету
федерації прямують на утримання армії, проведення зовнішньої політики, на соціальні потреби (державні пенсійні
виплати, витрати на утримання залізних і автомобільних
доріг). У бюджетах кантонів (регіонів) передбачаються асигнування на охорону здоров’я, освіту (усі університети є
кантональними), поліцію, транспорт. З бюджетів общин
фінансуються соціальні витрати, будівництво, комунальне
господарство, транспорт. Отже, перерозподіл податкових
надходжень за єдиною методикою призвів до значного вирівнювання регіональних відмінностей.
Особливістю регіональної політики Великобританії
є її промисловий характер [7]. Традиційними ключовими
елементами британської регіональної політики є стимулювання промислових підприємств: автоматичні дотації
на установку нових машин і устаткування на підприємствах, застосування нових технологій, промислове будівництво, дискретна, селективна фінансова допомога промисловим підприємствам.
Крім вищеназваних країн, ще необхідно відзначити
Францію, де розроблена найпрактичніша система регіональних досліджень та дій в Західній Європі зі своїми особливими поглядами й підходами [8]. Регіональна політика
знайшла у Франції віддзеркалення і в політиці розвитку
інфраструктури. Важливим компонентом регіональної
політики стала політика розвитку інфраструктури та система регіональних стимулів. Для стимулювання розвитку
відсталих районів застосовувалися субсидії на регіональний розвиток, часткове або повне звільнення від податків
з дозволу місцевих органів влади строком до п’яти років,
системи прискореної амортизації та інші заходи. Дотації
на розвиток і податкові знижки забезпечували до 80 %
всіх витрат на стимулювання регіонального розвитку.
Здійснення регіональної політики в Італії базувалося на низці правових заходів, таких, як зміни в законодавстві
країни [8]. Ці зміни передбачали перенесення центру тяжіння в реалізації регіональної політики з центру на пери32
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програм у національні плани [7]. Національна і регіональна політика в Японії — це складова частина економічної
політики. У регіонах Японії отримала поширення концепція розвитку японського суспільства, розвитку продуктивних сил, промисловості та ін. [7]. Вона ґрунтувалася
на впровадженні новітньої комп’ютерної техніки. Країна
поставила завдання прагнути не до суспільства споживчого типу, а до суспільства інформаційних зв’язків. Вирішувалось це завдання на основі державної політики шляхом повної централізації за державний кошт з послідовною децентралізацією в промисловості і в управлінні розвитком виробництва. Однією з особливостей Японії є те,
що простір вважається основним видом ресурсів. Тому
особлива увага приділяється зростанню міст, обмеженню цього зростання (створені проекти перетворення мегаполісів, таких, як Токіо-Осака, де спостерігається суцільна урбанізація простору), підвищенню ефективності
використання простору. Отже, з урахуванням таких особливостей здійснюється розробка конкретних планів і програм розвитку регіонів Японії.
У країнах Центральної та Східної Європи застосовуються такі інструменти регіональної політики [7]:
• програми регіонального розвитку, що розробляються для муніципалітетів або агентств з регіонального
розвитку;
• схеми регіональної допомоги, адресовані безпосередньо підприємствам, зазвичай дрібним і середнім.
Мета європейської регіональної політики в рамках
Європейського співтовариства — стимулювання економічного розвитку в регіонах, що мають низький для умов
Західної Європи рівень ВВП на душу населення. З цією
метою утворено Європейський фонд регіонального розвитку, який був покликаний доповнювати регіональну
політику, що проводиться національними урядами.
Органи Європейського союзу, відповідальні за проведення регіональної політики, мали основну мету: усунення соціально-економічної відсталості певних районів.
Європейський фонд регіонального розвитку (ЄФРР) почав надавати допомогу проблемним районам значною
мірою у формі субсидій. У цей час регіональна політика
здійснюється через структурні фонди Європейського
фонду регіонального розвитку, Європейського соціального фонду і Європейського фонду гарантій і розвитку
сільського господарства. Інструментами, використованими структурними фондами при виконанні ними інтегруючих функцій, постають міжрегіональна співпраця всередині Європейського союзу, програми «Увертюр» і
«Екос» та розвитку прикордонної співпраці певних країн
(наприклад, у Фінляндії, Норвегії і Росії) [7].
Практичне здійснення концепції «Європа регіонів»
є новим етапом в західноєвропейській інтеграції, яка означає розвиток міжрегіональної співпраці поза національними рамками і створення наднаціональних органів регіональної політики нового рівня.
У країнах Східної Європи можна виділити два типи
інструментів політики подолання соціально-економічних
диспропорцій [8]:
• програми регіонального розвитку, що розробляються для муніципалітетів або агентств з регіонального
розвитку;

ферію, від держави до місцевих агентів, більший упор на
використання місцевих ресурсів для розвитку, структурні
зв’язки з місцевими ресурсами та ринками, проведення
трирічних планів і щорічних програм-ініціатив, виходячи
з інтересів промисловості околичних районів.
Соціально-економічним орієнтиром регіональної
політики Німеччини визнавалося усунення відмінностей
величиною в дохід на душу населення між окремими районами країни, причому критерієм успішності здійснення політики в районі вважалося підвищення доходів населення [8]. Ефективність регіональної політики Німеччини
посилилася із здійсненням процесу реструктуризації в
східногерманських землях.
Для здійснення регіональної політики в Нідерландах
характерна різноманітність методів, які можуть бути згруповані в п’ять стратегічних напрямів [8]. По-перше, було
визначено, що регіональна політика може боротися з безробіттям у одних районах і знижувати соціальну напруженість в інших, а також перерозподіл економічної діяльності в межах країни. При проведенні регіональної політики оптимальним варіантом було поєднання економічних і просторових завдань, а при виникненні труднощів в
їх реалізації одночасно й встановлення пріоритетних завдань. По-друге, було визнано необхідністю поєднувати як
прямі (зниження податків, надання пільгових позик і
премій за здійснення капіталовкладень, збереження низьких цін на земельні ділянки, пільгові тарифи на вантажні
перевезення залізницями і комунальні послуги), так і непрямі (поліпшення інфраструктури, стимулювання НІОКР
і впровадження нововведень, підвищення загальноосвітнього і професійного рівня працівників, будівництво житла, спортивних споруд, місць рекреації) заходи стимулювання розміщення фірм і компаній у відсталих районах.
Третім стратегічним напрямом регіональної політики в
Нідерландах було поєднання «батога і пряника» — рестриктивних і стимулюючих методів. Четвертим є так звана
інтегрована політика. У її рамках для потреб регіональної
влади виділяються кошти на будівництво або поліпшення
доріг, створення промислових зон, субсидії й допомога
для створення компаній або розширення їх діяльності в
освоюваному районі, програми переміщення державних
установ в економічно відсталі райони й тощо. П’ятий стратегічний варіант регіональної політики в Нідерландах припускає вибір між завданням вирівнювання соціально-економічного розвитку районів і завданням підвищення економічної ефективності.
У США на регіональні дослідження виділяються величезні кошти [7]. У цій галузі працює більше 100 університетів, також притягуються крупні науково-дослідні корпорації, які вивчають перспективи розвитку. На основі цих
досліджень розробляються регіональні програми розвитку, які постійно відстежуються й коректуються з урахуванням різних чинників. Специфічною рисою регіональної
політики є посилення регіональної самосвідомість американців — це не тільки ототожнення з певною територією,
районом, штатом, але й зіставлення себе жителям інших
регіонів, у яких інші звички, традиції, економічні й соціальні, а нерідко й інші політико-національні інтереси.
У Японії надмірна концентрація промисловості в
небагатьох районах потребувала включення регіональних
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Сьогодні Україна стає рівноправним членом загальноєвропейського і світового простору, тому її зовнішньоекономічна орієнтація набуває великого значення й у
кожному конкретному випадку вимагає детального розгляду й оцінки. Проте в будь-якому випадку цей процес
повинен мати не руйнівний, а конструктивний характер і
враховувати загальнонаціональні пріоритети й вимоги
інтеграційних тенденцій. Для неї, як і для більшості країн
Європи, однією з важливих проблем, що потребує вирішення, є проблема диспропорційного розвитку регіонів.
Досвід подолання соціально-економічних диспропорцій
економічно розвинених країн — це найцінніша база, з
якої наша країна може почерпнути багато позитивного
та ефективного.
З огляду на вищезазначене, для України можна використати такі заходи подолання соціально-економічних
диспропорцій регіонів:
• розробка та прийняття законодавчої бази, яка б не
тільки регулювала регіональну політику, а й забезпечувала її децентралізацію, що призведе не тільки до економічного та соціального розвитку регіонів, а й до «вирівнювання» їх непропорційності;
• розробка та контроль за виконанням ефективних
програм регіонального розвитку з обов’язковим урахуванням особливостей та можливостей регіону;
• створення ефективної системи територіальної
організації, яка б займалася диференціацією доходів та
витрат регіональних бюджетів;
• створення умов розміщення виробництв та
підприємств в економічно відсталих регіонах, що дасть
можливість сталого їх розвитку;
• розроблення та практична реалізація системи регіональних стимулів, що створить умови більш повного
використання ресурсів регіону для підвищення ефективності його діяльності;
• усунення відмінностей соціально-економічного
стану мешканців регіону, що призведе до стабілізації
міграції населення у регіонах країни;
• посилення регіональної свідомості мешканців,
що дасть змогу реалізувати їх потенціал за місцем проживання.

• схеми регіональної допомоги, адресовані безпосередньо підприємствам, зазвичай дрібним і середнім.
В Угорщині основні програми регіонального розвитку будуються на принципах, спільних для всіх регіонів
країни, і розрізняються залежно від обсягу ресурсів, що
виділяються округу, і пріоритетності програми, визначуваної на регіональному рівні [8].
Естонія розробляє окремі програми для кожного
регіону [8]. Вісім існуючих програм регіонального розвитку Естонії охоплюють такі регіони: периферійні, монофункціональні населені пункти, острови, регіон Setumaa
(на сході Естонії), південно-східний регіон, північно-східна
Естонія (Ida Viru), прикордонні райони, а також сільські
місцевості й общини. Керівництво проведенням програм
в Естонії здійснюється Естонським агентством регіонального розвитку, субсидії на вирішення широкого кола питань, пов’язаних з розвитком фізичної, економічної й соціальної інфраструктури, виділяються місцевим адміністраціям і неурядовим організаціям.
У Словенії існують лінії фінансування, контрольовані центральним урядом, у рамках яких субсидії і кредити надаються муніципальним органам на основі відкритих тендерів [8]. Вони призначені, у першу чергу, для сумісного фінансування розвитку основних елементів
інфраструктури, але можуть також використовуватися для
розробки програм розвитку та методів з поліпшення сфери соціальних послуг.
У Польщі й Чехії використовується комбінація фінансової й технічної допомоги в розвитку інфраструктури й
бізнес-середовища в рамках програм економічного розвитку проблемних регіонів [8].
Що стосується допомоги підприємствам «проблемного» регіону, то на відміну від країн Західної Європи, де
регіональна допомога виявляється в основному у вигляді
безоплатних позик, у країнах Східної Європи перевага
віддається кредитам, комерційним субсидіям і податковим пільгам.
Висновки та пропозиції. Отже, головні проблеми,
що підлягають рішенню у сфері подолання соціально-економічних диспропорцій регіонів полягають у відсутності
досвіду в здійсненні ефективної регіональної політики як
у центрі, так і на місцевому рівні, слабкій залученості
місцевої влади до надання допомоги регіональній економіці та відсутність визначеності в розподіленні влади
між різними державними органами в майбутньому,
відсутність належної юридичної бази для здійснення регіональної політики, необхідності розвитку дрібного й середнього підприємництва і створення середнього класу
як опори здійснюваної реформи.
Подолання регіональних диспропорцій у розвинених
країнах мало свою специфіку, але цілі регіональної політики в різних країнах мало чим відрізняються. Вони включають завдання забезпечення ефективного і справедливого
розвитку, стимулювання розвитку ринкових відносин і забезпечення самостійного зростання у всіх регіонах, а також скорочення нерівності між регіонами з погляду безробіття, рівня доходів і існуючої інфраструктури. Кожна країна використовує специфічні інструменти регіональної політики. Поступово вводиться система класифікації регіонів,
згідно з якою й розробляється регіональна політика.
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зарубежных стран и предложены мероприятия по решению этой проблемы в Украине.
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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ БЕЗЗБИТКОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ
упродовж усього докризового періоду, їх різке зниження
наприкінці 2008 р. призвело до зрівняння цін і собівартості продукції, що демонструє графік на рис. 1.
Структуру собівартості одиниці продукції можна
представити:
С = Сзм + Сп,
(1)
де Сзм — сума статей, що відображають змінні витрати;
Сп — сума статей, що відображають постійні витрати.
Звісно, що зниженню підлягають обидві складові
собівартості.
Відносно частки змінних витрат у складі собівартості,
підприємства розраховують на екстрену допомогу держави в частині зниження контрольованих нею залізничних тарифів, цін на газ та інше або на кардинальну модернізацію технологічних процесів. Щодо першого напрямку, то прийняті відповідні меморандуми Кабінету міністрів
України, але реалізація суттєвих перетворень у технології
в період кризи вкрай скрутна. Проте певні можливості
зниження собівартості залишаються саме в частині постійних витрат, які значною мірою за рахунок саме організаційних заходів можуть бути переведені в режим
«змінних».
Вирішальними компонентами постійних витрат є такі:
1) кошти для оплати праці працівників підприємства,
окрім основних робітників, оплата праці яких нараховується до собівартості прямим шляхом;

Постановка проблеми. Світова економічна криза, що
вибухнула з кінця 2008 р., призвела до чергового значного зниження ділової активності підприємств в Україні. Основними причинами спаду стали стрімке скорочення
попиту на вітчизняні товари на зовнішніх ринках, різке
зниження цін на продукцію й відтік капіталу. На першому
етапі криза експорту виявилася особливо чутливою для
підприємств основних експортних регіонів, які забезпечують до 60% експортних продажів: Донецька область
забезпечувала 22% експорту за перші десять місяців
2008 р., Дніпропетровська — 20,5%, Луганська — 9,8% і
Запорізька область — 8% [1].
Однак кризові явища повною мірою були перенесені й на інші сектори економіки України: з початку 2009 р.
багато підприємств різних галузей значно скоротили обсяги виробництва, ряд з них тимчасово зупинені, перед
іншими виникла погроза повної зупинки діяльності. Унаслідок падіння реального ВВП України в 2009 р. склало
близько 15 %, а зменшення обсягу промислового виробництва — 21,9% [2]. На думку експертів, обсяги виробництва багатьох підприємств навряд чи повернуться до
докризових показників.
Найбільш вразливим наслідком зменшення обсягів
продажів є підвищення собівартості продукції підприємств
на фоні зменшення її ціни. Так, у металургійної промисловості України, незважаючи на поступове зростання цін
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Рис. 1. Динаміка співвідношення собівартості та експортної ціни сталі
українських металургійних комбінатів напередодні та на першому етапі кризи [3]
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дослідження організації діяльності підприємств як категорії, яка підлягає пристосуванню до змінних умов ринкового середовища, що набуло актуальності й висвітлення в роботах широко відомих західних авторів: У. Бріджеса, Р.С. Каплана та Д.П. Нортона, О. Тоффлера, М. Хаммера та Д. Чампі [4; 5; 6; 7] та їх послідовників у Росії та
Україні: О.В. Василенко, О.П. Градова та Б.І Кузіна, О.О. Садекова та інших [8; 9; 10].
У найбільш концентрованому вигляді методичною
основою узгодження економічних та організаційних аспектів діяльності підприємств постає так звана «збалансована система показників», яка висунута в роботах
Р.С. Каплана та Д.П. Нортона, і згідно з якою завдання
внутрішнього перебудування діяльності підприємства визначається не за стратегічним планом, а на основі узгодження потреб у продукції підприємства на ринку та рівнем
допустимих втрат ефективності діяльності підприємства
у певних умовах.
Виклад основного матеріалу. В економічному плані
завдання діяльності підприємства в період рецесії полягає в забезпечення за будь-яких умов його беззбиткової
роботи. В умовах зниження купівельної спроможності
споживачів обсяги виробництва багатьох промислових
підприємств фактично знизилися нижче мінімальних, що
забезпечують їхню беззбиткову діяльність і мають назву
«точки беззбитковості». Характерним прикладом можуть
служити дані про роботу одного з найбільших російських
підприємств, підтримуваних державою, — «АвтоВАЗа».
Так, протягом 2009 р. продажі «АвтоВАЗа» тримаються
на оцінці, близької до 30 тисяч автомобілів на місяць
(січень — 29,1; лютий —29,3; березень — 30,2; квітень —
34,1; травень — 28,1; червень — 28,8; липень — 32,4; серпень — 29,1; вересень — 28,1), тоді як перед кризою обсяг
продажів становив 45 — 65 тисяч автомобілів щомісяця
[11]. Через різке падіння попиту збитки заводу становлять
два — три мільярди рублів на місяць.
Таким чином, нинішній обсяг продажів (35 — 40
тисяч автомобілів) повинен би відповідати новій «точці
беззбитковості», що можливо було б в разі вирішення
низки організаційних завдань із скорочення працівників
та вивільнення залишкових виробничих потужностей.
Тобто таке економічне завдання було б виконано у випадку зрушення «точки беззбитковості» в напрямку меншого обсягу виробництва за схемою, що наведена на рис. 2.
Умовою беззбитковості є, як відомо, рівність доходів
(Д) від реалізації продукції видаткам на її виготовлення (В):
Д = В.
(2)
При чому в період рецесії ціни значно знижуються. Для прикладу, приведемо на рис. 3 динаміку зниження середніх цін на електрозварні труби в Україні в період
з 14 липня 2008 р., коли ціни досягли максимального в
передкризовий період рівня, до кінця жовтня 2009 р. (за
даними [12]).
Практично ціни реалізації за вказаний період зменшились більше ніж на 25%, або в 1,3 разів. Тобто навіть
при незмінності обсягів продажу доходи виробників труб
знизились би в 1,3 разів.
Відповідно, для забезпечення беззбиткової роботи
підприємств при різкому зниженню доходів у період кризи необхідне таке ж пропорційне зниження загальних вит-

2) витрати, що пов’язані з використанням виробничих фондів.
Тому зменшення умовно-постійних витрат на рівні
значення індексу потребує:
— максимально можливого вивільнення з виробничого процесу робітників, що безпосередньо не задіяні
у виробничому процесі;
— виведення за межі балансу підприємства обладнання та виробничих площ, що звільнились у процесі рецесії, шляхом передачі їх в оренду, продажу, створення
самостійних дочірніх підприємств тощо;
— підвищення змінності та рівня завантаження виробничого апарату, що задіяний у технологічному процесі та ін.
Повсюдно на підприємствах спостерігається вивільнення працівників з виробничого процесу: переведення
на часткову зайнятість, неповний робочий тиждень,
відправлення працівників у відпустки з частковим утримуванням або без утримування тощо. Однак які наслідки
цих дій? Очевидно, що суворо пропорційно зниженню
обсягів виробництва зменшується фактична зайнятість
тільки основних робітників, тоді як загальний обліковий
склад скорочується повільніше, а частина оплати праці
основних працівників, що умовно вивільняються, переходить із розряду змінних витрат в умовно-постійні. Це
означає, що заходи щодо вивільнення працівників на першому етапі не забезпечують пропорційного, а тим більше
прискореного зниження видатків щодо оплати праці на
одиницю продукції, що випускається. При цьому вивільнення працівників з безпосереднього виробничого процесу не завжди супроводжується коректуванням структури чисельності підрозділів, зміною закріплення працівників за робочими місцями і за устаткуванням, підвищенням норм керованості, тобто перетворенням по суті
організаційної структури підприємств.
У числі інших заходів, прийнятих підприємствами,
основна увага приділяється переведенню не завантажених потужностей у режим консервації, чергового використання, але організаційні заходи перетворення виробничої структури у напрямку виведення неефективних
виробництв і підрозділів, як правило, поки не вживають.
У машинобудуванні, хімічній промисловості закриваються цілі цехи й інші підрозділи, у металургії процес супроводжується зупинкою металургійних агрегатів, відновлення яких потребуватиме згодом значних зусиль і видатків.
У цілому необхідний комплекс заходів організаційного супроводження беззбиткової роботи підприємств в
умовах економічної кризи потребує узгодження з рівнем
скорочення постійних витрат. Саме обґрунтування міри
цього узгодження і становить мету цієї статті.
Аналіз наявної наукової та методичної бази обґрунтування та організаційного супроводження беззбитковості роботи підприємств показує, що в умовах раніше
діючої централізованої планової системи ця проблема вирішувалася виключно в процесі розробки та реалізації
комплексного плану діяльності підприємства — техпромфінплану, використання методології якого в умовах мінливого та невизначеного ринкового середовища в період
економічної кризи стає неможливим.
Це визначило останніми роками новий напрямок
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Рис. 2. Схема переносу «точки беззбитковості» для діяльності «АвтоВАЗа» в умовах кризи

Рис. 3. Динаміка цін на стальні електрозварювальні труби в Україні з 14 липня 2008 р. до 23 жовтня 2009 р.
рат. З розрахунку на одну одиницю продукції умові (2)
повинна відповідати також рівність ціни реалізації в певний момент (Цt) її собівартості (Сt):
Цt = Сt.
(3)
Тобто собівартість однієї тони електрозварювальних
труб у цьому періоді повинна бути у 1,3 раз нижче, ніж
рік тому.
Величина постійних витрат у собівартості одиниці
продукції становить:
Сп = Ву.п / К,
(4)
де К — кількість виробленої продукції;
Ву.п — сума умовно-постійних витрат на період виробництва К продукції.
Неможливість пропорційно динаміці обсягів виробництва зменшити змінні витрати в собівартості продукції
може бути компенсована зниженням постійних.
Якщо завдання із зниження загальної собівартості
оцінити індексом Iзн, який відображає:
Iзн = Сt /С1,
(5)
де С1 = початкова собівартість одиниці продукції, то
аналогічний індекс зниження загальної суми постійних
витрат Iп можна розрахувати перемножуванням наведеного індексу Iзн на відповідний індекс зниження обсягів
виробництва Io, тобто:
Iп = Iзн * Io.
(6)

Упровадження організаційних заходів щодо зниження постійних витрат відповідно з умовою (6) забезпечує
пропорційне зменшення собівартості на рівні беззбиткової роботи при тому, що й змінні витрати у складі собівартості також знижуються пропорційно.
Таким чином, здійснення організаційних заходів
зменшення постійних витрат підприємства наскільки
можна близько до величини індексу Iп гарантує зниження
точки беззбитковості пропорційно до зниження обсягів
реалізації, а від так — і виробництва.
Покажемо характер заходів організаційної поведінки на прикладі виведення з кризи одного з підприємств з
випуску електрозварювальних сталевих труб, яке різко
скоротило виробництво продукції наприкінці 2008 р. й
фактично простоювало на початку 2009 р. через збитковість продукції. Ціни продажу продукції в цей період
практично покривали тільки вартість металу, використовуваного для вироблення труб.
Представимо у табл. прийняті заходи за місяцями
розглянутого періоду, сполучені з даними про зниження
обсягів виробництва, відображуване індексом Io, і оцінками зменшення суми постійних витрат, вираженими
відповідним індексом Iп.
Проведені заходи організаційної редукції виробничої системи за рахунок вивільнення працівників і незай38
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Таблиця
Динаміка параметрів діяльності підприємства й заходи організаційного супроводження
беззбиткової роботи підприємства
Рік, місяць

Індекс зниження
обсягів I o

Організаційні заходи щодо «ре дукції» виробничої системи

2008 – 9
10

1
0,91

11

0,75

12

0,21

2009,
1-2

0,1

3-4

0,08

5
6
7
8

0,1
0,12
0,17
0,22

9
10
11

0,19
0,18
0,15

–
Відправлення у планову відпустку 20% робітників
Упровадження часткового робочого дня,
скорочення чисельності робітників невиробничої сфери на 30%
Переведення роботи стану №1 до двох змін
та стану №2 до однієї зміни, відправлення у
відпустку більшої частини працівників
Перехід роботи станів до однієї зміни. Зниження чисельності робітників до мінімально
необхідної (15 % загальної чисельності)
Переведення роботи с тану №2 у режим готовності
Консервація стану №2
Перехід до роботи стану №1 до 4-х днів на
тиждень
Повернення частини робітників виробничої
сфери
Часткове повернення персоналу обслуговування с тану. Здача до оренди частини виробничої площі

Індекс зниження
постійних витрат
Iп
1
0,98
0,92
0,82

0,76
0, 65
0,52
0, 41
0,47
0, 5
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Рис. 4. Динаміка показників діяльності підприємства щодо підвищення його організаційної стійкості
в період виходу з кризи
нятого устаткування й виробничих площ забезпечили до
середини 2009 р. значне зниження постійних витрат, що
дало можливість у 3-му кварталі перейти до беззбиткової
роботи при незначному (до 10 — 15 %) приросту обсягів
виробництва. Відповідно до поданого в табл. періоду на
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рис. 4 покажемо графіки зміни основних економічних показників підприємства, що демонструють певну кореляцію між заходами редукції виробництва та відтворенням
беззбиткового виробництва.
Наведені дані показують, що тоді, як обсяги вироб39
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ництва почали різко скорочувались у період з вересня
2008 р. і до січня 2009 р. впали до 5 разів, індекс зниження
постійних витрат у цей період знизився лише до 0,76. Саме
в цей момент собівартість однієї тони труби перетнула
ціну — і подальше виробництво стало збитковим. Відповідно на січень (точка 1 на графіку) можна констатувати
початок кризового стану підприємства.
У подальшому, коли завдяки заходам редукції виробничої системи вдалося зменшити обсяг постійних витрат більше, ніж у двічи, собівартість продукції знизилась і
продукція стала прибутковою навіть на такому низькому
рівні обсягів виробництва, як 15 — 20 % відносно докризового стану. Відповідно на графіку це позначено точкою
виходу з кризи у липні 2009 р.
Можна вважати, що початок різкого зменшення
обсягів одночасно із зниженням цін реалізації трубної
продукції у вересні 2008 р. відзначив точку біфуркації в
організаційному стані підприємства. Ураховуючи, що
прийняття організаційних заходів виведення підприємства з кризи не потребувало значного періоду підготовки, початок їх запровадження, саме починаючи з цього
моменту, допомогло б зберегти організаційну стійкість
підприємства за рахунок беззбиткової роботи, а отже,
усунути збитки, що отримало підприємство, працюючи
впродовж півроку із собівартістю, що перевищувала
ціну реалізації.
Висновки. Розглянуті питання узгодження заходів
організаційного характеру у діяльності підприємства із
мірою скорочення постійних витрат створює можливості
стримувати нарощування збитковості функціонування
підприємства в період рецесії та забезпечити його беззбитковість на стадії виведення підприємства з кризи.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО АНАЛІЗУ КАПІТАЛІЗАЦІЇ
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
— основі оцінки ринкової вартості капіталу підприємства (фондовий метод);
— розрахунку індексу, коефіцієнта або мультиплікатора капіталізації;
— моделюванні грошових потоків;
— рейтинговому оцінюванні.
На сьогодні в більшості випадків практикою застосовується фондовий метод визначення капіталізації
підприємства. Суть методу полягає в тому, що показник
капіталізації розраховується шляхом добутку ринкового
курсу акції, що визначений на основі інформації про ціну
продажу останньої угоди або ціни пропонування, дійсними на момент укладання такої угоди, на загальну кількість
акцій, випущених емітентом. Цей показник застосовується для оцінки стану ринку цінних паперів, який може бути
індикатором стану економіки держави. Разом з тим досить часто на фондовій біржі спостерігається ситуація,
коли протягом нетривалого періоду часу вартість компанії може суттєво зрости або, навпаки, знизитись. Яскравим прикладом цього є те, що протягом 2008 р. вартість
вітчизняних підприємств зазнала суттєвих змін: якщо на
початку року підприємства вважались інвестиційно привабливими для іноземних інвесторів, то вже в кінці року
вони значно подешевшали.
Оскільки майже всі машинобудівні підприємства
України за організаційно-правовою формою є акціонерними товариствами, то рівень їх капіталізації, як правило,
розраховують фондовим методом, який не повністю
відображає стан розвитку компаній. Це вказує на те, що
без застосування ефективних регуляторних заходів з боку
держави, ринок цінних паперів часто створює ілюзію багатства, що не забезпечено реальними активами компаній,
або, навпаки, недооцінює вартість компанії.
Друга група методів оцінювання капіталізації базується на розрахунку індексу, коефіцієнта або мультиплікатора
капіталізації. Усі методи, що входять до цієї групи, базою
дослідження пропонують застосовувати різні вихідні дані.
Наприклад, досить часто в наукових виданнях економічного напрямку зустрічається підхід до аналізу капіталізації на
основі співвідношення коефіцієнта капіталізації та показника діяльності, який, у свою чергу, порівнюється з доходами підприємства. Це може бути обсяг продажу продукції,
активів, інших матеріальних і нематеріальних цінностей
тощо. Проблема полягає в тому, що, як правило, точно не
вказується методика розрахунку самого коефіцієнта капіталізації. Теорії і практиці відомі декілька таких підходів: метод
ринкової вижимки або аналіз порівняльних продажів; метод ринкового мультиплікатора; метод вирахування; метод фінансових складових; метод фізичних складових; ме-

Вступ. Капіталізація вважається показником, що характеризує рівень розвитку підприємства, його конкурентоспроможності, стійкості та інвестиційної привабливості.
Саме тому все більше уваги з боку спеціалістів фінансового ринку, науковців та управлінців-практиків приділяється вдосконаленню методів її оцінки.
Аналіз праць з проблематики оцінювання капіталізації підприємств підтверджує, що ця тема є недостатньо дослідженою. Чимало методів оцінювання капіталізації, що широко використовуються компаніями,
є запозиченими з розвинених країн. Щоправда, їх не
можна вважати цілком ефективними для вітчизняної
економіки, оскільки вони були розроблені за інших
обставин і їхній результат не враховує особливості
функціонування підприємств у державах посттоталітарного періоду.
Проблема полягає в тому, що таких методик оцінювання є стільки, скільки й самих дослідників. Чимало відомих методів розрахунку рівня капіталізації вимагають великих затрат часу, сил і, головне, інформації. Саме тому
вони не є широковживаними і, як правило, не переносяться з площини теорії в практику.
Постановка завдання. Ефективна система оцінювання рівня капіталізації підприємства повинна бути побудованою за принципом корисності та зручності, відповідно
до її складу слід відносити лише ті показники, які повною
мірою відображають реальний стан досліджуваного об’єкта і обов’язково бути збалансованими та взаємопов’язаними з іншими застосовуваними показниками. З огляду на це основними завданнями цієї статті є такі:
— класифікувати види методичних підходів до аналізу капіталізації підприємств;
— обґрунтувати їх особливості та адаптованість для
використання вітчизняними машинобудівними підприємствами;
— запропонувати метод комплексного аналізу капіталізації підприємств машинобудівного комплексу в сучасних умовах господарювання.
Результати. Питання капіталізації підприємств розглядаються в працях таких відомих вітчизняних науковців,
як Н.Ю. Брюховецька, В.М. Геєць, М.А. Козоріз, О.Я. Побурко, Г.П. Федорова, І.Й. Яремко та інших. Досить широко це питання висвітлюється зарубіжними дослідниками (М.В. Дєдкова, В.В. Казинцев, Т.О. Малова, І.О. Невський, О.М. Овсянникова, В.О. Подсорін).
Дослідження проблематики оцінювання капіталізації
підприємства показали, що в міжнародній та вітчизняній
практиці господарювання всі підходи до аналізу капіталізації підприємства, як правило, будуються на:
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мувати модель комплексного аналізу капіталізації та її
впливу на загальну вартість машинобудівного підприємства, яка охоплює декілька етапів.
Запропонована модель дає можливість розрахувати показник капіталізації будь-якого підприємства, у тому
числі машинобудівної галузі. Причому характеристика
комплексності моделі полягає в тому, що в процесі аналізу відображається рівень забезпеченості підприємства
матеріальними і нематеріальними ресурсами, ступінь
оновлення капіталу, розраховується вартість усього наявного капіталу підприємства з урахуванням умов капіталізації. Окрім цього, отриманий результат свідчитиме
про загальний рівень розвитку підприємства та його перспективи на майбутнє.
Розрахунок коефіцієнта капіталізації підприємства
розраховується за допомогою такої формули:

тоди, що пов’язані з інвестуванням, та інші методи. Очевидно, що кожен з цих підходів до розрахунку коефіцієнта
капіталізації застосовується відповідно до мети та об’єкта
дослідження. Це призводить до виникнення різновекторних поглядів на правильність та доцільність застосування
такого методу, оскільки відомо, що використання коефіцієнтів капіталізації дещо обмежене внаслідок значних
коливань рівня прибутковості різних сфер підприємницької діяльності. Результатом цього є те, що через свою обмеженість та складність розрахунку показника капіталізації
підприємства застосування такого методу на практиці майже не простежується.
Значно частіше з’являються наукові праці, у яких
висвітлюється питання оцінювання вартості підприємства
за рівнем його капіталізації за допомогою методу моделювання грошових потоків, який належить до третьої групи усіх підходів до аналізу капіталізації підприємств.
Методи оцінювання капіталізації підприємства, що
базуються на моделюванні грошових потоків, можна поділити на 2 основні види:
1. Метод прямої капіталізації прибутку.
2. Метод непрямої капіталізації доходу.
Основою цих методів є наявність інформації про
очікувані, тобто прогнозовані, доходи від використання
об’єкта, що оцінюється. Метод прямої капіталізації прибутку доцільно використовувати за умови, коли підприємство постійно отримує однаковий за обсягом та часом
чистий грошовий потік і чітко простежується тенденція
до рівномірного його зростання без обмежень у часі.
Метод непрямої капіталізації доходу або метод дисконтування грошових потоків застосовується у випадку,
коли підприємство протягом довготривалого періоду часу
отримуватиме прогнозовані грошові потоки, які будуть
неоднаковими за величиною, непостійними протягом визначеного періоду часу або якщо отримання їх обмежується в часі. Використання цього методу передбачає можливість вибору одного з кількох основних підходів до оцінювання капіталізації підприємства, зокрема таких: метод дисконтованих грошових потоків підприємства, метод скоригованої приведеної вартості та метод економічного прибутку.
Рейтингове оцінювання належить до четвертої групи методичних підходів до аналізування капіталізації
підприємства. Основний принцип методу зводиться до
визначення комплексної оцінки, за якою розраховується
рейтинг підприємства як узагальнена оцінка капіталізації
підприємства серед інших підприємств, що були в групі
дослідження за певною шкалою.
Такий метод є широко використовуваним у країнах
з високо розвиненою ринковою економікою. На жаль, у
вітчизняній практиці він майже не застосовується у сфері
оцінювання капіталізації підприємства, причиною чого,
очевидно є непристосовуваність методу до особливостей фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання в Україні.
Неоднозначність та нечіткість зазначених методів
оцінювання капіталізації підприємства вимагає пошуку
іншої методики, яка б відображала рівень розвитку машинобудівного підприємства на принципі зростання його
капіталізації. У зв’язку з цим виникла необхідність сфор-

Кк =

Крі
,
Kni

(1.1)

де Крі — кошти, спрямовані на розвиток капіталізації підприємства в і-му періоді; Кni — загальний капітал підприємства в і-му періоді.
Для досягнення високого рівня капіталізації підприємства та забезпечення постійного його зростання процес
відновлення капіталу підприємства повинен бути безперервним шляхом закупівлі нових об’єктів, реконструкції, ремонті
та модернізації уже наявних. Загалом можна визначити такі
чотири напрями спрямовування коштів з метою підвищення капіталізації підприємства: придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів, розвиток трудового потенціалу.
Загальна вартість капіталу підприємства базується
на сукупності всіх складових елементів підприємницького капіталу, тобто фінансового, економічного, природного й людського на основі даних бухгалтерської звітності
підприємства.
Практичне застосування запропонованої методики здійснювалося на машинобудівних підприємствах
Тернопільської області, до складу яких увійшло десять
найбільш відомих та потужних підприємств області. Розрахунки проводилися на основі даних підприємств за
2007 — 2008 рр.
Розраховані показники капіталізації вимагають якісного їх трактування. Для цього найдоцільніше використовувати загальновідому вербально-числову шкалу Харрингтона, яка є універсальною й зручною для використання
перш за все тим, що характеризується такими властивостями, як безперервність, монотонність, гладкість, адекватність,
ефективність і статистична чутливість. В основі її побудови
лежить ідея перетворення кількісного значення показника
в оцінку бажаності відповідного стану досліджуваного
об’єкта, тобто капіталізації підприємства (табл. 2).
Аналітично шкала Харрингтона записується у вигляді функції бажаності за допомогою таких формул:

d = d (z i ) = exp (- exp(- zi ))

d ( zi ) = e - e
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- zi

(1.2)
(1.3)
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Рис.1. Модель комплексного аналізування капіталізації та її впливу на загальну вартість підприємства
нопільський ремонтно-монтажний комбінат «Торгтехніка») характеризувалося дуже високим рівнем капіталізації, інше підприємство (ВАТ «Тернопільський електромеханічний завод») досягнуло рівня низької капіталізації, а рівень капіталізації решти підприємств трактувався як дуже низький; у 2008 р. ситуація дещо змінилася: чотири підприємства (ТОВ «Ватра-Техноформ», ВАТ
«Тернопільагроспецмонтаж», ЗАТ «Тернопільський ремонтно-монтажний комбінат «Торгтехніка», ВАТ «Ла-

де zi — кодоване значення і-го показника, тобто
рівень капіталізації в безрозмірному вигляді.
Результати перетворення кількісних значень показника капіталізації підприємств в інтервали бажаності за
шкалою Харрингтона за допомогою використання вказаних формул відображено в таблиці 3.
За допомогою цієї шкали результати дослідження
можна згрупувати таким чином: у 2007 р. серед 10-х досліджуваних підприємств одне підприємство (ЗАТ «ТерЕкономічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010
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Таблиця 1
Капіталізація машинобудівних підприємств Тернопільської області за 2007 — 2008 рр.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва підприємства
ТОВ ОСП Корпорація Ватра
ТОВ «Ватра-Техноформ»
ВАТ «Тернопільський завод «Оріон»
ВАТ «Тернопільський комбайновий завод»
ВАТ «Чортківський завод «Агромаш»
ВАТ «Гусятинський механічний завод»
ВАТ «Тернопільагроспецмонтаж»
ВАТ «Тернопільський електромеханічний завод»
ЗАТ «Тернопільський ремонтно-монтажний комбінат
«Торгтехніка»
ВАТ «Лановецький ремонтно-механічний завод»

Коефіціє нт капіталізації
2007 р.
2008 р.
0,04
0,05
0,05
0,4
0,03
0,06
0,001
0,003
0,004
0,03
0
0,005
0,02
0,3
0,06
0
0,3

0,2

0,02

0,2

Таблиця 2
Стандартні значення за шкалою бажаності Харрингтона
Лінгвістична зміна, що відображає капіталізацію
підприємства
Дуже висока
Висока
Задовільна
Низька
Дуже низька

Кількісна позначка на шкалі бажаності (d)
1,00–0,80
0,80–0,63
0,63–0,37
0,37–0,20
0,20–0,00

Таблиця 3
Вербально-числова шкала оцінки рівня капіталізації машинобудівних підприємств Тернопільської області
Інтерва ли значень кількісної оцінки показника
капіталізації
> 0,17
[0,14-0,17]
[0,09-0,14]
[0,06-0,09]
<0,06

Якісна оцінка показника капіталізації
Дуже висока
Висока
Задовільна
Низька
Дуже низька

новецький ремонтно-механічний завод») із загальної
кількості досліджуваних характеризувалися дуже високим рівнем їх капіталізації, при цьому лише одне підприємство (ВАТ «Тернопільський завод «Оріон») за цей період сягнуло низького рівня даного показника, а решта
— належить до групи підприємств з дуже низькою капіталізацією.
Висновки. Сучасний стан діяльності машинобудівних підприємств свідчить про те, що, окрім
загальноприйнятих методів управління, вони потребують розроблення принципово нових підходів, методів
та принципів аналізу результатів діяльності підприємства з метою узагальнення інформації про напрями
його стратегічного розвитку. Запропонований підхід до
аналізу капіталізації підприємства побудований в основному на принципі відображення рівня росту певного показника, за значенням якого класифікуються
відповідно й самі підприємства.
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Андрушкив Б. М., Мельник Л. М. Совершенствование методических подходов анализа капитализации
машиностроительного предприятия
В статье исследованы методические подходы анализа
капитализации предприятия, выявлены особенности процессов их формирования. Сформирована модель комплексного
анализа капитализации и ее влияния на общую стоимость
машиностроительного предприятия, отражено экономический результат использования предложенной модели.
Ключевые слова: капитализация, анализ, предприятие, методические подходы, комплексный метод, развитие.
Andrushkiv B. M., Melnyk L. M. Improvement
methodical approach to analyzing of capitalization of
machine-building enterprise
In the article investigational basic well-known
methodical going near the analysis of capitalization of
enterprise, grounded their features. The model of complex
analysis of capitalization and its influence is formed on the
total worth of machine-building enterprise, the economic
result of the use of the offered model is represented.
Key words: capitalization, analysis, enterprise,
methodological approaches, comprehensive method
development.

Андрушків Б. М., Мельник Л.М. Удосконалення
методичного підходу до аналізу капіталізації машинобудівного підприємства
У статті досліджено методичні підходи до аналізу капіталізації підприємства, виявлено особливості процесів
їх формування. Сформовано модель комплексного аналізу капіталізації та її впливу на загальну вартість машинобудівного підприємства, відображено економічний результат використання запропонованої моделі.
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МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНСТИТУЦІЙНИХ
СЕКТОРІВ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
лише валовими заощадженнями, що не враховує специфічність споживацької поведінки суб’єктів економіки
(наприклад, схильність домогосподарств до відкладання
коштів для короткострокового споживання, у тому числі
й в іноземній валюті).
Крім зазначених методичних розробок, увагу привертає оцінка інвестиційного потенціалу заощаджень населення, зроблена українським економістом В.А. Лушкіним [4, с. 185 — 186]. З його розрахунків зрозуміло, на
які саме показники необхідно спиратися в процесі дослідження інвестиційного потенціалу домогосподарств. Учений акцентував увагу на обсягах їх прибутку, схильності
до заощаджень та придбання цінних паперів, особливо
заощаджень в іноземній валюті [4].
Останній чинник ураховано також російським вченим М.В. Каменським при розробці інструментів оцінки
інвестиційного потенціалу регіону [5]. Проте ним взагалі
не визначено, яким чином потрібно розраховувати частку валюти населення, що використовується для споживчих цілей, та яку саме валюту (іноземну чи національну)
мав на увазі вчений. Тому, на наш погляд, зазначені аспекти потребують уточнення.
Віддаючи належне наявному методичному досвіду
оцінки інвестиційного потенціалу, вважаємо за необхідне
вдосконалити інструментарій його розрахунку.
Метою статті є обґрунтування механізму розрахунку інвестиційного потенціалу національної економіки та
визначення його масштабів в Україні.
Виклад основного матеріалу. За методологічний
підхід до розрахунку інвестиційного потенціалу національної економіки прийнято його дослідження на основі кейнсіанської концепції доходів та видатків, що має своє відображення в основних макроекономічних показниках.
Згідно з цією концепцією величина доходу в розпорядженні є основним чинником, що визначає динаміку заощаджень, споживання та інвестицій. Представлений підхід
характеризує теоретичний фундамент для розрахунку
інвестиційного потенціалу національної економіки. Практичне використання, на нашу думку, він матиме в процесі відображення його основних принципів через показники системи національного рахівництва (СНР). Це дозволить застосувати цю методику не тільки для оцінки інвестиційного потенціалу економіки України, а й інших країн,
узгодити запропонований методичний інструментарій з
міжнародними стандартами оцінки результатів діяльності
національної економіки [6].
За основу беремо методологію та термінологію
СНР, прийняту в 1993 р., що будується на концепції

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки важливою та актуальною проблемою є
забезпечення відтворення інвестиційного потенціалу національної економіки. Для її вирішення існує потреба у
проведенні наукових досліджень в сфері фінансування та
подальшого цільового використання потенційних інвестиційних ресурсів. Одним з питань, які передусім постають у цьому аспекті досліджень, є необхідність обґрунтування методів розрахунку наявних внутрішніх ресурсів,
які можуть бути використані як інвестиційні, тобто визначення масштабів інвестиційного потенціалу національної економіки.
Потрібно зазначити, що певні наукові розробки в
цьому напрямку існують. По-перше, це стосується методики аналізу інвестиційного потенціалу регіонів, що
базується на визначенні рейтингу їхньої інвестиційної
привабливості, запровадженої в Росії, а потім і в Україні [1, с. 20; 2, с. 23 — 34]. Вона включає оцінку наявних економічних ресурсів (трудових, природних, інвестиційних тощо), ринків та інститутів певної території,
на основі чого робиться висновок щодо її рейтингу інвестиційної привабливості. Уважаємо, що ця методика
дозволяє значною мірою оцінити економічний, а не
інвестиційний потенціал, оскільки включає показники,
які характеризують економічні можливості регіону в
цілому, умови, що сприяють активізації інвестування,
інститути, які забезпечують зв’язки між споживачами
та постачальниками інвестиційних ресурсів. Крім того,
її застосування має сенс на рівні регіону, а не в макроплощині.
Окрім зазначеної методики, російським вченим
В.Ю. Катасоновим було розроблено методичні рекомендації для оцінки інвестиційного потенціалу [3]. Їх позитивною стороною вважаємо, по-перше, проведення аналізу
на макрорівні, по-друге, дотримання методології національного розрахунку при проведенні аналізу, по-третє,
спробу врахування базових (вже наявних ресурсів), а також поточних ресурсів (створених та можливо створених
у поточному році), що можуть бути спрямовані для інвестування.
Однак, на нашу думку, у цій методиці існують і недоліки: 1) не зовсім об’єктивним є тлумачення складових
інвестиційного потенціалу, наприклад, автор до його складу не включає вартість нематеріальних активів та обмежується при оцінці наявними природними, фінансовими, трудовими ресурсами та основними фондами; 2) обмеження обсягів поточного інвестиційного потенціалу
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тиційний потенціал домогосподарств розраховуємо за
формулою 1 (див. табл. 1).
Нефінансові корпорації — це інституційні одиниці,
основною діяльністю яких є виробництво ринкових товарів чи надання нефінансових послуг. Алгебраїчним
відображенням заощаджень цього сектора є показник чистого прибутку. Однак вважаємо, що при розрахунку інвестиційного потенціалу нефінансових корпорацій слід також враховувати амортизаційні кошти, як фінансові ресурси, що цілеспрямовано відраховуються для подальшого інвестування.
Обсяги прибутку перш за все залежать від обсягів
власного доходу та валових витрат корпорацій. Нагромадження та розподіл прибутку в інвестиційному напрямку
конституюються чинниками зовнішнього та внутрішнього характеру. Їх вплив виявляється в зміні напрямків розподілу чистого прибутку, які обирають суб’єкти, зміні обсягів ресурсів, що можуть бути ними використані в інвестуванні, а, отже, у рішенні щодо їх інвестиційного використання.
Амортизаційні відрахування входять до складу валових витрат та не оподатковуються. Використання амортизаційних коштів як джерела інвестицій залежить у мікроекономічному плані від балансової вартості основних
фондів, терміну їх експлуатації, інфляції та методу розрахунку амортизації, у макроекономічному плані — від
напрямків та ефективності амортизаційної політики.
Таким чином, інвестиційний потенціал нефінансових корпорацій розраховуємо за формулою 2 (див. табл. 1).
Подібний спосіб його розрахунку запропоновано
В.Ю. Катасоновим та М.В. Каменським [3; 5]).
Сектор фінансових корпорацій, з одного боку, як і
нефінансові корпорації, утворює свій інвестиційний потенціал за рахунок прибутку та амортизації.
Одночасно виключним видом діяльності фінансових корпорацій є надання фінансових послуг, тобто проведення операцій з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за
рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, за рахунок залучених від інших осіб фінансових
активів з метою отримання прибутку або збереження
реальної вартості цих активів [6]. Тому, на наш погляд,
вагоме значення для фінансових корпорацій має дохід від
власності, що залишається в їх розпорядженні після сплати податків на доходи та майно. Цей показник характеризує ступінь використання цими суб’єктами наявної власності (цінних паперів, фінансових, матеріальних та нематеріальних активів, землі тощо) та має велике значення
для фінансових корпорацій, оскільки враховує їх операції
на фондовому та кредитному ринках, ринку рухомого та
нерухомого майна. Визначається він як сальдо отриманих та сплачених доходів від власності, що враховують
суму податків на отримані доходи й майно.
Ззважаючи на вищезазначене, розрахунок інвестиційного потенціалу фінансових корпорацій пропонуємо
здійснювати за формулою 3 (див. табл. 1).
Сектор «некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства», визначається як сукупність

доходу Дж. Хікса, який виділяв: 1) регулярний дохід,
тобто передбачуваний потік надходжень; 2) фактичні
надходження.
З погляду Дж. Хікса, регулярний дохід є більш придатним для здійснення аналізу діяльності, особливо поведінки господарюючих суб’єктів. Його потрібно розглядати як різницю між фактичними надходженнями та непередбачуваними, випадковими надходженнями (наприклад, приріст вартості активів унаслідок інфляції) [7, с. 38].
Концепція доходу Хікса отримала у СНР 1993 р. конкретизацію у вигляді уніфікованих визначень та класифікацій,
розроблених для оцінки найбільш важливих макроекономічних показників (ВВП, ВНД і т. д.).
Одночасно визначення масштабів інвестиційних
можливостей базується на врахуванні секторальної структури економіки.
Домогосподарства — це сукупність осіб, які спільно
проживають в одному житловому приміщенні, забезпечують себе всім необхідним, ведуть спільне господарство,
об’єднують та витрачають кошти [6]. До їх складу входять
фізичні особи, сім’ї, некорпоровані підприємства
(підприємці, фермери, сімейний бізнес). У процесі розрахунку інвестиційного потенціалу як доходи сектора домогосподарств враховуємо: 1) первісний дохід, що складається зі змішаного доходу у формі прибутків від виробничої та підприємницької діяльності за окремий період
(рік), а також трудових доходів у формі оплати праці працівників та службовців; 2) трансферти (отримані та сплачені) та соціальну допомогу.
На наш погляд, особливе значення в ринкових умовах функціонування економіки для сектора домогосподарств мають доходи з власності. Вони є характеристикою ступеня використання наявних активів, землі, фондових цінностей. Наприклад, отримання відсотків за депозити, надані кредити, дивідендів, чистих рентних надходжень,
доходів від нематеріальних активів, реінвестованих доходів,
авторських прав тощо. Тому вважаємо за необхідне врахувати в інвестиційному потенціалі домогосподарств сальдо доходів від власності.
Окрім доходів, ураховуємо також рівень споживчих
витрат домогосподарств, приріст (скорочення) яких позначається на їхньої схильності до заощаджень, а також
податкові (з доходів та майна) і соціальні виплати.
Уважаємо, що значний вплив на обсяги інвестиційного потенціалу цього сектора чинять витрати на придбання іноземної валюти, що було підкреслено деякими
вченими, хоча й не вказано відносно способу їх розрахунку [4; 5]. Іновалютні заощадження в широкому розумінні можуть робитись і для поточного споживання
населення, і з метою створення «недоторканого» запасу.
На наш погляд, заощадження в іноземній валюті, зроблені
з метою споживчого використання, лише обслуговують
валютний ринок та не можуть розцінюватися як ресурси,
що, імовірно, можуть бути використані в інвестиційній
сфері. Розраховуємо зазначений показник як різницю між
обсягами купівлі та продажу домогосподарствами іноземної валюти та виключаємо його зі складу інвестиційного потенціалу домогосподарств. Таким чином, інвесЕкономічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010
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Таблиця 2
Динаміка показників інвестиційного потенціалу інституційних секторів і національної економіки України та коефіцієнтів його реалізації*
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всіх некомерційних організацій (за винятком тих, що є
ринковими виробниками, та тих, що контролюються й
фінансуються органами державного управління), які надають неринкові товари та послуги домогосподарствам
без оплати або за цінами, що не мають економічного
значення [6]. Це громадські, політичні, профспілкові,
релігійні та ін. організації, що надають послуги своїм
членам за рахунок внесків, доходів з власності, пожертвувань тощо. Оскільки їх діяльність та мета функціонування мають неприбутковий характер, то ресурси цих
економічних суб’єктів не можна розглядати як такі, що
потенційно придатні для інвестування. Інвестування ж
своєю метою має отримання прибутку, тому ресурси
цього сектора апріорі не можна розглядати в якості інвестиційного потенціалу.
Ресурси сектору загального державного управління, що можуть бути використані в інвестуванні, з погляду
кейнсіанського підходу розглядаються як різниця між доходами, представленими податковими надходженнями та
державними видатками. Найбільшу частину перших складають загальнодержавні та місцеві податки, збори, інші
обов’язкові платежі. Іншою складовою інвестиційних можливостей державного сектору є неподаткові надходження
— доходи від власності, що є в розпорядженні, та підприємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу, надходження від штрафів та фінансових санкцій, нематеріальних
активів тощо. Крім того, доходи цього суб’єкта містять
трансферти, що надійшли з бюджетів нижчого рівня або
інших органів державної влади, інших держав, міжнародних організацій та мають безоплатний характер [8, с. 13].
Різниця між сукупними доходами та вказаними видатками буде представляти собою інвестиційний потенціал державного сектору, який розраховуємо через
відповідні показники СНР (див. формулу 4 табл. 1).
Інвестиційний потенціал національної економіки
пропонуємо розраховувати як суму інвестиційних потенціалів її провідних секторів (див. табл. 1).
Вирішення задачі ефективного та оптимального використання інвестиційних можливостей повинно здійснюватися шляхом визначення масштабів наявного інвестиційного потенціалу та його порівняння з обсягами нагромадження основного капіталу в національній економіці,
тобто шляхом урахування коефіцієнта реалізації інвестиційного потенціалу національної економіки (α ) (див. формулу 6 табл. 1).
Цей показник дозволяє розраховувати та оцінювати
темпи зростання (скорочення) обсягів реалізації інвестиційного потенціалу національної економіки в динаміці,
визначатиме необхідність дослідження причин, що призвели до такого результату. Негативна динаміка α характеризує прискорення не функціонального використання
інвестиційного потенціалу, відображає відтік ресурсів,
придатних для інвестування, до споживчої сфери або їх
осідання в «кишенях» суб’єктів. Одночасно це стане поштовхом до ліквідації дисбалансу між формуванням та
використанням інвестиційного потенціалу, вирішення
проблем у тих сферах господарювання, де уповільнюєть-

ся процес нагромадження основного капіталу, визначення механізмів його прискорення.
Позитивна динаміка показника α відображає зростання частки застосованих ресурсів у процесі інвестування та прискорення нагромадження основного капіталу,
дозволяє визначати «точки реагування» — сфери та напрямки регулювання, найбільш ефективні для активізації
відтворення інвестиційних можливостей.
Розроблений нами механізм розрахунку інвестиційного потенціалу національної економіки дозволив
провести розрахунок та оцінку інвестиційних можливостей економіки України та її секторів (див. табл. 2).
Розрахування показників проведено на основі даних національних рахунків інституційних секторів економіки
України за 1995 — 2007 рр. Ці рахунки з 1996 р. розробляє Державний комітет статистики України та представляє у Статистичних щорічниках України, тому саме з
цього періоду і проводиться обчислення. Вибірка не
стосується 2008 р., оскільки розрахунки національних
рахунків за інституційними секторами проводяться в
Україні із запізненням на 2 роки.
Висновки. У результаті проведених розрахунків
можна зробити певні висновки. Показник інвестиційного
потенціалу національної економіки має тенденцію до зростання — найбільші темпи зростання характерні для 1999,
2000 та 2007 рр., відповідно 133,5%, 135,2% та 144% (див.
табл. 2). Одночасно частка ІПНЕ у ВВП, що характеризує
ступінь формування інвестиційних можливостей у знову
створеній вартості товарів та послуг, має інші тенденції. У
кризовий період (1995 — 1998 рр.) цей показник скоротився в 1,3 рази, у 1999 — 2003 рр. відбулося його поступове нарощення, а в 2004 — 2007 рр. на фоні значного
економічного зростання в Україні знову простежувалася
негативна тенденція до скорочення частки ІПНЕ у ВВП. Це
свідчить про наявність диспропорцій між рівнем споживання та заощадження в економіці України та характеризує тенденцію послаблення формування та акумуляції її
інвестиційного потенціалу.
Крім того, отримані результати визначають необхідність проведення подальших наукових розвідок у
сфері використання інвестиційних можливостей економіки України та її інституційних секторів.
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Смесова В. Л. Механизм расчета инвестиционного
потенциала институциональных секторов и национальной экономики
В статье обоснован механизм расчета инвестиционного потенциала институциональных секторов и национальной экономики в целом. Определены масштабы
инвестиционного потенциала в Украине. Проведен анализ тенденций формирования инвестиционного потенциала отечественной экономики.
Ключевые слова: воспроизводство, инвестиционный потенциал, инвестиционные ресурсы, национальная
экономика.
Smiesova V. L. Mechanism of settling of the investment
potential of institutional sectors and national economy
Dissection mechanism of investment potential of
institutional sectors and national economy on the whole is
founded in the article. Besides, measure of investment
potential in Ukraine is specified and tendencies of forming
domestic economic investment potential are analyzed.
Key words: investment potential, investment resources,
national economy, reproduction.

Смєсова В. Л. Механізм розрахунку інвестиційного потенціалу інституційних секторів та національної
економіки
У статті обґрунтовано механізм розрахунку інвестиційного потенціалу інституційних секторів та національної економіки в цілому. Визначено масштаби інвестиційного потенціалу в Україні. Проаналізовано тенденції формування інвестиційного потенціалу вітчизняної економіки.
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МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
давала остаточну відповідь щодо управлінських дій в
кожній конкретній ситуації.
Виклад основного матеріалу. Метою управління
валютним портфелем підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності є не стільки запобігання
знецінення валют, скільки протидія зниженню економічного ефекту від зовнішньоекономічних операцій внаслідок коливань валютних курсів.
Це призводить до формування певних вимог до
інструментарію моделювання прийняття рішень щодо
мінімізації валютних ризиків підприємства:
— рішення щодо формування та переформування
валютного портфелю підприємства мають бути спрямовані на мінімізацію ризику підприємства від коливань валютних курсів;
— процес прийняття рішення має бути максимально автоматизованим і вимагати мінімальної участі особи, що ухвалює рішення;
— кінцевий результат моделювання має бути конкретним і давати однозначну чітку відповідь щодо формування
та переформування валютного резерву підприємства;
— повинні бути враховані особливості діяльності
підприємства щодо забезпечення конкретних зовнішньоекономічних операцій та міжнародних розрахунків.
З урахуванням зазначених вимог алгоритм реалізації
управління валютним і курсовим ризиком може мати вигляд, наведений на рис. 1, та складатися з послідовних етапів.
Етап 1. Першим кроком реалізації алгоритму є визначення діапазону можливого коливання майбутніх

Постановка проблеми. В умовах міжнародної інтеграції та розширення економічної співпраці суб’єктів господарювання особливої значущості набувають питання
управління зовнішньоекономічною діяльністю
підприємств, дослідження чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, що впливають на цей процес та
визначають остаточний результат діяльності вітчизняних
підприємств при виході на зовнішні ринки. Особливої
уваги заслуговує дослідження факторів зовнішнього середовища підприємства, яке поширюється на середовище країни контрагента.
В умовах міжнародної діяльності управління зовнішніми чинниками є достатньо складною задачею для
підприємства. З погляду валютно-фінансового менеджменту при здійсненні ЗЕД найбільш доступним для впливу та водночас важливим для економічної безпеки
підприємства є управління валютними та курсовими ризиками підприємства при організації його міжнародних
розрахунків.
Можливість математичного вирішення цієї проблеми із залученням відповідного досвіду вітчизняних та зарубіжних вчених робить це питання актуальним, а отримані результати матимуть практичну цінність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велика
кількість іноземних авторів досліджують питання управління валютними ризиками підприємства [1; 2; 3; 4; 5].
Але в цих роботах захист від валютних ризиків розглядається з позицій застосування похідних валютних інструментів,
використання яких в Україні обмежено. Серед вітчизняних публікацій з питань валютно-фінансового менеджменту слід визначити [6; 7], які були видані останніми роками в Україні, багато уваги цьому питанню також приділено в роботі [8]. Ці дослідження мають значну цінність,
але запропоновані моделі покликані відобразити стан валютних ринків з макроекономічного погляду; спрямовані
на функціонування банківської сфери в умовах невизначеності; розглядають теоретичні аспекти математичного
моделювання фінансового менеджменту на підприємстві
і не дозволяють конкретному суб’єкту ЗЕД сформувати
власну тактику щодо мінімізації валютних та курсових
ризиків.
Мета дослідження. Розробка інструментарію моделювання управління валютними та курсовими ризиками підприємства з урахуванням стану його поточних зовнішньоекономічних операцій в умовах невизначеності та
ризику, який дав би змогу чітко сформулювати тактику
підприємства щодо управління власним валютним портфелем. Для цього існуючі методи необхідно довести до
стану практичної реалізації з упровадженням відповідних
критеріїв, інструментів та побудовою математичної моделі для підтримки прийняття управлінських рішень, яка б
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відносних курсів валют w j , w j . Коливання валютного курсу можна визначити як невідому з нормальним законом розподілу, тому з високою вірогідністю можна
стверджувати, що його значення буде відрізнятися від середнього не більше ніж на 3 середньоквадратичних відхилення в будь-який бік. У такому випадку:
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де EMA( N ) of w j — згладжений за експонентою
середній валютний курс за певний період часу N.
Наведемо приклад розрахунків за запропонованим
алгоритмом на основі реальних даних за 30 операційних
днів. У таблиці 1 наведено курси 3 валют, які використовуються у міжнародних розрахунках підприємства.
Для визначення стійкості курсів валют до коливання
необхідно обрати відповідний критерій, який би дозволив
оцінити динаміку цінності конкретного виду валюти. В
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Таблиця 1
Курси іноземних валют до гривні за період з 08.04.2010 до 21.05.2010 за даними НБУ та їх прогнозні значення *

Дата

USD

wUSD

1

EUR

wEUR

1

RUR

wRUR

1

08.04.2010
09.04.2010
12.04.2010
…
21.05.2010

7,9242
7,9263
7,9265
…
7,9257

7,925
7,925
7,926
…
7,926

10,570883
10,538808
10,608828
…
9,775558

10,608
10,573
10,591
…
9,785

0,27051
0,2696
0,27031
…
0,25773

0,271
0,270
0,270
…
0,259

* Джерело: авторська розробка на основі даних з [9].
ОПР:

Визначає період
згладжування N

Автоматичні розрахунки за моделлю:

Розрахунок:
- меж коливань валютних курсів
- стохастичних індексів коливань валютних курсів
- прогнозованих значень валютних курсів

Етап 1

Визначає джерела
фінансування за
рахунок
національної чи
іноземної валюти

Етап 2

Визначає норматив
співвідношення
темпів очікуваного
зростання вартості
валют (К)

Ні

Виявлення потреби у певних
валютних ресурсах для
розрахунків за імпортними
зобов’язаннями

Так

Розрахунок:
- відносної вартості валют у резерві для продажу
- балансування вартості придбання та реалізації валют для
переформування валютного резерву

Розрахунок:
- співвідношення темпів очікуваного зростання вартості
валют
- валют з мінімальною та максимальною вартістю

Ні

Значення К більше
нормативного?

Так

Етап 3
Розрахунок:
- обсягів купівлі і продажу валют
- зміни загальної вартості валютного резерву підприємства

Очікування;
мінімізація валютного та курсового
ризику підприємства

Купівля/продаж конкретних видів валют;
зростання вартості валютного резерву
підприємства

Рис. 1. Алгоритм реалізації управління ризиком та переформування валютного резерву підприємства *
* Джерело: авторська розробка
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Таблиця 2
Критерії оцінки привабливості валют *

Дата
08.04.2010
09.04.2010
12.04.2010
…
21.05.2010

RSI
(USD)
0,450418
0,459262
0,460217
…
0,433022

G
(USD)
0,999084
0,999079
0,999124
…
0,998595

RSI
(EUR)
0,339142
0,311253
0,429436
…
0,227484

* Джерело: авторська розробка

Gj =

умовах невизначеності такий показник обрати важко, бо
відомий математичний апарат потребує конкретного визначення або значення валютного курсу чи меж його коливання. Доцільним може бути використання критерію
Гурвіца [10]. Тоді майбутній валютний курс буде розраховуватись таким чином:

wGj = wmax
´ g j + (1 - g j ) ´ wmin
j
j ,

(2)

При значеннях коефіцієнта g j , близьких до 0, буде виявлятися несхильність до ризику. Збільшення коефіцієнта
g j до 1 підвищує ризик втрат підприємства від невиправданих спекулятивних операцій через завищені очікування валютних курсів.
Для виключення суб’єктивності прийняття рішень і
підвищення адаптивності доцільним буде використання
стохастичних індексів запозичених з технічного аналізу
фондових ринків разом із внесенням відповідних коректив. Поставлену задачу можна вирішити шляхом використання індексу відносної сили RSI [11], який розраховується за формулою 3.

1
1+

EMA(N RSI ) of U
EMA(NRSI ) of D

,

wGj
w0j

RSI
(RUR)
0,502716
0,499
0,502311
…
0,44047

G
(RUR)
1,000244
1,001690
0,999670
…
0,998214

). Для кожної валюти формується відповідна

оцінка. Привабливими для придбання є валюти з високим темпом зміни вартості.
Розрахунки проводились за допомогою Microsoft
Excel з відповідною точністю, але для зручності в таблиці
2 дані наведені з округленням.
Етап 2. Розраховуються потреби підприємства в конкретних видах валюти для забезпечення оплати за імпортними контрактами та визначаються прогнозні надходження від експортної діяльності. Якщо зобов’язання перевищують наявні резерви та прогнозовані надходження, то
виникає потреба у придбанні додаткових валютних ресурсів, яку можна задовольнити шляхом використання
ресурсів у національній валюті або через переформування валютного резерву підприємства. Конкретна тактика
ухвалюється особою, що приймає рішення, але для
підприємства є недоцільним утримання резервів у тих
видах валют, які не використовуються в зовнішньоекономічній діяльності, вартість яких зменшується, або які
складають незначну часту валютного резерву. Фактично
кошти, що зберігаються в іноземних валютах, є виключеними з грошового обігу підприємства, на відміну від
коштів у національній валюті. Зберігання валютного резерву знижує валютні та курсові ризики для підприємства, але погіршує показники обігу. У більшості випадків
для задоволення потреб в іноземній валюті доцільним є
переформування валютного резерву підприємства. Для
цього визначаються валюти з найменшим показником

де g j — відповідний коефіцієнт песимізму-оптимізму для курсу j-ї валюти.
Важливою умовою ефективного використання критерію Гурвіца є раціональний вибір значення коефіцієнта
g j , від якого залежить адекватність кінцевого результату..

g j = RSI = 1 -

G
(EUR)
0,993404
0,990863
0,993587
…
0,949082

(3)

вірогідного зростання вартості Gi .
Після забезпечення міжнародних розрахунків
підприємства алгоритм переходить до наступного етапу.
Етап 3. Мінімізація ризику втрати вартості наявного
валютного резерву. Для цього визначається співвідношення К за формулою 4:

де U — різниця між сьогоднішнім курсом та курсом минулого періоду, якщо за цей час курс збільшився;
D — різниця між сьогоднішнім курсом та курсом
минулого періоду, якщо за цей час курс зменшився.
Значення g j , близькі до 0, показують наявність сталої тенденції до зниження валютного курсу конкретної
валюти і в такому випадку при підстановці значення g j у
формулу 2 розрахована оцінка буде наближуватись до
мінімального значення можливого діапазону коливань
валютного курсу й навпаки.
Наступним кроком є визначення темпу зміни курсу
валют, у якому як майбутній курс використовується той,
що розрахований за критерієм Гурвіца (відношення

max(Gi )
K=

i = {1,.., n}

min(Gi )

.

(4)

i = {1,.., n}

Особа, яка приймає рішення, встановлює нормативи цього співвідношення. Якщо К перевищує певне значення, приймається рішення про необхідність переформування валютного резерву. Переформування відбува54
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Таблиця 3
Переформування валютного резерву підприємства *
Дата
08.04.2010
…
13.04.2010
14.04.2010
…
26.04.2010
27.04.2010
…
06.05.2010
07.05.2010
…
14.05.2010
17.05.2010
…
20.05.2010
21.05.2010

USD

EUR

100,00

RUR

100,00
…

100,00

100,00
…

+3,48

103,48

…

100,00

100,00

100,00
…

0,00
…

103,46

…

100,00

0,00
-100,00

103,46

0,00
…
0,00
-103,46

0,00

0,00
…

…

0,00

0,00
+233,34

233,34

0,00
…

…

233,34

0,00
-233,34

0,00

0,00

Зміна вартості
0
…
0

1896,65
…
1874,97

…

+0,08

1881,82
…
1860,52

…

1822,76
…
1849,44

…

1849,44
…
1849,40

+12,19
…
0,00

1845,96

-3,44

0

+3896,74
3896,74
…
3896,74
+3070,72
6967,46
…
6967,46
-6967,46
0,00
…
0,00
+7162,37
7162,37

…

103,46

-100,00

Абсолютна
вартість
1881,24
…
1896,85

+5,99
0
-16,64
0

* Джерело: авторська розробка

тиметься до того часу, доки значення К не повернеться до
нормативного.
Значення коефіцієнта К встановлює межі реакції моделі на коливання валютних курсів і доцільним є збільшення його значення для уникнення зайвих спекулятивних операцій. Але через обмеженість наявних даних для аналізу
встановимо К=1,005, що відповідає реакції на прогнозовану зміну темпів зростання курсу валют на 0,5% на день.
Припустимо, що в підприємства наявні валютні резерви у вигляді 3 основних іноземних валют у кількості 100
одиниць кожної валюти. За результатами вирішення задачі
переформування валютних резервів підприємства було
отримано відповідні результати, які занесемо в таблицю 3.
Проаналізуємо роботи моделі порівняно з відсутністю управління валютним резервом:
— зміна вартості первісного портфелю валют без
переформування за 30 операційних днів склала –85,34
UAH, що визначається укріпленням національної валюти
відносно до всіх іноземних валют і має призводити до втрат
абсолютно всіх утримувачів іноземної валюти;
— сукупна щоденна зміна вартості валютного портфелю підприємства внаслідок управління склала –1,82
UAH, що більше ніж в 40 разів краще результату за відсутності управління валютним ризиком;
— абсолютна зміна цінності валютного резерву
підприємства за 30 операційних днів склала –35,28 UAH,
що на 50,06 UAH краще результату за відсутності управління;
— зміна вартості валютного резерву внаслідок управління валютними ризиками склала +2,66% його перЕкономічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

вісної вартості за 30 операційних днів, що складає більше
19% річних.
Таким чином, за результатами управління валютним резервом підприємство отримує значний економічний ефект.
За допомогою наведеного інструментарію підприємство може вирішувати такі задачі:
— формування та переформування валютного резерву;
— визначення найбільш сприятливих валют для укладання експортних та імпортних угод;
— відстеження коливань цінності валютного резерву підприємства та своєчасного прийняття рішення щодо
переведення його до національної валюти;
— визначення обсягів купівлі та продажу валют та
мінімізації валютних та курсових ризиків при здійсненні
ЗЕД.
Висновки. Функціонування моделі прийняття
рішення щодо мінімізації валютного та курсового ризику
й переформування валютного резерву підприємства є
максимально автоматизованим, у своїх розрахунках використовує стохастичні та статистичні показники, які протягом тривалого періоду часу були випробувані в технічному аналізі фондових ринків, коливання яких має дуже
подібну природу до коливання валютних курсів. Втручання особи, що ухвалює рішення, здійснюється за допомогою встановлення простих та зрозумілих нормативів, які
дозволяють виявити суб’єктивні риси схильності до ризику або консерватизму, і водночас не дозволяють прийняти помилкові рішення.
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ВПЛИВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ
податкове навантаження на платників зборів до Пенсійного
фонду зростає. Наприклад, на 47,2 млн. осіб у 2005 році припадало 14,1 млн. пенсіонерів, на 46,9 млн. осіб у 2006 р. припадало 14 млн. пенсіонерів, а в 2008 році на 46,06 млн. осіб —
13,7 млн. людей поважного віку. Тобто загальна тенденція у
країні досить невтішна [6]. А перерозподільна (загальнообов’язкова) пенсійна система виглядає зовсім непристосованою до відповіді на подібні демографічні зміни.
Згідно з Законом України «Про пенсійне забезпечення
в Україні» пенсія — це державна виплата, яка проводиться з
Пенсійного фонду з метою матеріального забезпечення непрацездатних громадян у зв’язку з їх минулою трудовою чи
іншою суспільно корисною діяльністю у розмірах, як правило, співвіднесених з минулим заробітком пенсіонера [1].
Пенсійна система є інституційною основою для міжгенераційного розподілу. Вона має на меті урівноваження інтересів пенсіонерів і працюючої частини населення.
З прийняттям 9 липня 2003р. Законів України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та
«Про недержавне пенсійне забезпечення» [2] (далі НПЗ)
законодавчо врегульовані питання щодо запровадження
в Україні пенсійної системи, яка складається з трьох рівнів:
солідарної системи, накопичувальної системи та недержавного пенсійного забезпечення. В основу цієї системи
покладено принцип страхування, згідно з яким людина
при досягненні пенсійного віку отримує пенсію залежно
від страхового платежу та заробітної плати, з якої сплачено внески до Пенсійного фонду України та недержавних
пенсійних фондів (рис.1) [7].
Накопичувальну систему планували запроводити в
2007 р., але й досі не ввели. Відповідно до Концепції пенсійної реформи це планується зробити у 2010 — 2012 рр. [6],
тобто на сьогодні в Україні діє загальнообов’язкова й добровільна (приватна) системи пенсійного забезпечення.
Система недержавного пенсійного забезпечення на
відміну від загальнообов’язкової розрізняється за структурою та організацією управління пенсійними активами
й за групами інститутів пенсійного страхування, що наочно наведено на рис. 2 [3].
Система недержавного пенсійного забезпечення представлена в Україні ринком послуг недержавних пенсійних
фондів. Цей ринок почав діяти в 2005 р. після введення в дію
Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення». На цьому ринку працюють НПФ та професійні компанії, які надають їм послуги — адміністратори НПФ та компанії, які управляють активами НПФ, а також банки, які надають послуги зберігачів активів НПФ. На 1 липня 2009 р. в Україні зареєстровано 108 НПФ та 48 Адміністраторів НПФ [6].
Система недержавного пенсійного забезпечення пред-

Постановка проблеми. У сучасних економічних та
демографічних умовах найважливішим питанням є забезпеченість людей похилого віку. З розвитком ринкової економіки та в умовах світової економічної кризи державний пенсійний фонд не спроможний виконувати покладені на нього завдання в повному обсязі. У зв’язку з цим
актуальним постає питання про недержавне пенсійне забезпечення. Останнє відіграє дуже важливу роль у розвитку економіки, надаючи послуги не тільки у сфері додаткового пенсійного забезпечення, а також для задоволення інвестиційних потреб реального сектору економіки шляхом перерозподілу вільних фінансових ресурсів
суб’єктів господарювання й населення.
Аналіз останніх досліджень. У вітчизняній економічній науці проблеми діяльності недержавного пенсійного страхування досліджували такі науковці і фахівці,
як І. Аванесова, Г. Терещенко, Т. Мусатова, М. Матюха,
А. Бахмач, А.Рибальченко, Г.Трет’якова, В. Левченко,
В. Коломієць, В. Ємець, Н. Версаль, Ю. Мороз, Л.Момотюк, В. Мельничук, С.Юрій, М.Шавріна та ін. Проте питання щодо проблем подальшого впровадження розвитку недержавних пенсійних фондів та поліпшення проблем
довіри до них на ринку України на сьогодні залишаються
невирішеними і потребують подальшого дослідження.
Метою статті є аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів як інвестиційних інститутів, що мають вплив
на соціально-економічний розвиток держави.
Виклад основного матеріалу дослідження. Пенсійна система економічно розвинутої держави — це різноманіття державних та недержавних фінансових інститутів,
які на обов’язкових та приватних засадах здійснюють пенсійне забезпечення населення. Одними з таких інститутів
є недержавні пенсійні фонди (далі НПФ), які, крім пенсійного забезпечення населення, виконують роль основних
інституціональних інвесторів, що забезпечують економіку країни достроковими фінансовими ресурсами.
Згідно з чинним законодавством НПФ — юридична
особа, створена відповідно до цього Закону, яка має статус
неприбуткової організації (непідприємницького товариства),
функціонує та проводить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному цим Законом порядку [2].
Глобальний процес старіння населення ставить безліч
питань, що стосуються змін ключових економічних і політичних змін. Так, кількість пенсіонерів в Україні щороку
зменшується. Проте загальна кількість працюючого населення також зменшується, причому більшими темпами. Тож
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І рівень
Солідарна система
Будується на засадах солідарності
та субсидіювання й здійснення
виплати
пенсій
і
надання
соціальних послуг за рахунок
Пенсійного фонду

ІІ рівень
Накопичувальна система
пенсійного забезпечення
Будується на засадах накопичення
коштів застрахованих осіб у
Накопичувальному фонді

ІІІ рівень
Недержавне пенсійне забезпечення
Будується на засадах добровільної
участі громадян у формуванні
пенсійних накопичень з метою
отримання пенсійних виплат

СИСТЕМА НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ü Особи, від імені та на користь яких здійснюється
накопичення та інвестування коштів;
ü Підприємства, установи, організації та фізичні особи, які
здійснюють перерахування внесків до системи НПЗ;
ü Накопичувальний фонд;
ü Недержавні пенсійні фонди;
ü Юридичні особи, які здійснюють адміністративне
управління Накопичувальним фондом і недержавним
пенсійним фондами та управління їх пенсійними активами;
ü Зберігач;
ü Страхові організації.

СИСТЕМА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО
ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ
ü Застраховані особи, члени їх сімей та інші особи;
ü Страхувальники;
ü Пенсійний фонд;
ü Уповноважений банк;
ü Підприємства, установи, організації, що здійснюють
виплату та доставку пенсій.

Рис. 1. Система пенсійного забезпечення в Україні
ставлена в Україні ринком послуг недержавних пенсійних
фондів. Цей ринок почав діяти в 2005 р. після введення в дію
Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення». На цьому ринку працюють НПФ та професійні компанії, які надають їм послуги — адміністратори НПФ та компанії, які управляють активами НПФ, а також банки, які надають послуги зберігачів активів НПФ. На 1 липня 2009 р. в Україні зареєстровано 108 НПФ та 48 Адміністраторів НПФ [6].
Сьогодні в Україні найбільш широкої популярності
в системі недержавного пенсійного забезпечення набули
недержавні пенсійні фонди, створені за корпоративною
та професійною ознакою. Однак, як і у будь-якого фінансового інституту, існують низка питань щодо їх розвитку.
Одним з гострих питань щодо розвитку НПФ в нашій державі постає управління їх пенсійними активами, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати.
До складу активів пенсійного фонду належать:
— активи в грошових коштах;
— активи в цінних паперах;
— інші активи згідно із законодавством.
Активи НПФ щороку зростають. Так, на кінець 2008 р.
загальні активи зросли на 331 млн. грн., досягши 612 млн. грн.
порівняно з 281 млн. грн. на кінець 2007 р. Тенденцію до
збільшення показує загальний приріст активів стосовно попереднього періоду (у 2008 р. — на 118 %) [6].
Пенсійні активи відіграють дуже важливу роль в
діяльності НПФ. Проте постійні зміни в економіці не тільки
країни, а й світу призводять до того, що недержавні
пенсійні фонди повинні постійно нарощувати свої активи, щоб не понести збитки. Механізм взаємодії суб’єктів
недержавного пенсійного забезпечення на базі НПФ в
Україні наочно наведений на рис. 3 [3].
Управління пенсійними активами НПФ жорстко регулюється з боку держави. Захист пенсійних накопичень
на майбутню недержавну пенсію залежить від цілої низки
механізмів, ефективність яких досягається їх взаємодією.
У недержавних пенсійних фондах захист пенсійних

активів забезпечується чітким розподілом повноважень
та високими кваліфікаційними вимогами до компаній, що
обслуговують недержавний пенсійний фонд, повною
прозорістю їх діяльності завдяки запровадженню систем
обов’язкової звітності та оприлюднення інформації про
діяльність НПФ. Крім того, законодавчі вимоги щодо капіталів таких компаній та їх майнової відповідальності теж
є досить жорсткими, адже кожна юридична особа, що
здійснює обслуговування НПФ, відповідає своїм майном
перед пенсійним фондом за збереження та цільове використання належних учасникам пенсійних накопичень.
З метою мінімізації ризиків та захисту пенсійних
накопичень активи недержавного пенсійного фонду обов’язково диверсифікуються, тобто розподіляються між
різними фінансовими інструментами, що дозволяє зменшити ризики негативного впливу кожного з них на
дохідність та загальний стан пенсійних активів в цілому.
Законодавство чітко визначає напрями та ліміти інвестування пенсійних активів — тобто куди і скільки інвестувати. Це дозволяє не лише захистити кошти учасників
від інфляції, але й суттєво перекрити її рівень, а отже, отримати реальний прибуток на пенсійні накопичення.
Пенсійні кошти вкладаються в акції, облігації, нерухомість,
банківські метали, розміщуються на депозитних рахунках
у банках тощо. Правила інвестування визначаються в інвестиційній декларації недержавного пенсійного фонду.
Пенсійні активи, що накопичуються у НПФ, можуть
бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності
фонду, виконання зобов’язань фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов’язаних із обслуговуванням фонду.
Використання пенсійних активів для інших цілей заборонено.
Чинним законодавством заборонено проголошення
процедури банкрутства щодо недержавного пенсійного фонду. Існує особлива процедура переведення пенсійних коштів
від однієї пенсійної установи до іншої з метою унеможливлення втрати пенсійних коштів кожного учасника НПФ.
Управління активами недержавних пенсійних фондів
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Рис. 2. Структура та організація управління інститутів системи недержавного пенсійного забезпечення України
Компанія з управління НПФ

Звіт про рух
активів

Рада НПФ
Недержавний пенсійний фонд

Банк-зберігач НПФ

Пенсійні внески
+
інвестиційний доход

Інвестиційна
декларація фонду

Компанія з управління
пенсійними активами

Інструменти фінансового ринку
(об’єкти інвестування)

Пенсійні активи

Рис.3. Механізм взаємодії суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення на базі НПФ
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Рис. 4. Структура інвестованих пенсійних активів на 30.09.09
може здійснюватися компаніями з управління активами,
банками (щодо активів створеного ними корпоративного пенсійного фонду) та професійними адміністраторами (які отримали ліцензію на провадження діяльності з
управління активами).
Особа, яка отримала ліцензію на проведення діяльності з управління активами пенсійного фонду, не може
бути засновником або пов’язаною з особою засновників,
зберігача пенсійних фонду, засновників корпоративного
або професійного фонду, якщо з рабою такого фонду
вона уклала договір про управління активами.
Також пенсійні активи не можуть бути предметом
застави й повинні використовуватися лише на передбачені цілі. На них не може бути звернене стягнення за зобов’язаннями засновників пенсійного фонду, роботодавців-платників, осіб, що здійснюють управління активами фонду, адміністратора, зберігача фонду страхової, з
якої укладено договір страхування довічної пенсії учасником відповідного фонду або договір страхування ризику інвалідності чи смерті учасника фонду.
Обчислення та визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, їх облік, зарахування здійснюються адміністратором та особою, що управляє активами такого фонду.
Для нормального розвитку країни необхідно, щоб
кожна ланка фінансової системи працювала на благо держави та сприяла подальшому розвитку. Але для цього
необхідні дуже великі кошти.

Пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному
фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду перед його учасниками та оплати
витрат, пов’язаних із здійсненням пенсійного забезпечення.
На сьогодні в Україні склалась така ситуація, що активи, які перебувають в управлінні НПФ розподілені здебільшого на депозитних розрахунках банків. Це можна
пояснити тим, що управлінські компанії України дуже
тісно співпрацюють з комерційним банками, тому відбувається передача їм значної частки пенсійних активів.
Так, за результатами трьох кварталів 2009 р. переважними напрямами інвестування пенсійних активів є депозити в банках (48,3% інвестованих активів), облігації підприємств
— резидентів України (19%) та акції українських емітентів
(8,7%), а також цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (8,7%) (рис. 4) [5].
Метою інвестування пенсійних активів є насамперед збереження пенсійних заощаджень громадян. Стратегія інвестування недержавних пенсійних фондів є більш
консервативною, ніж у інших фінансових установах. Це
вимагає від компаній з управління активами (КУА) вкладення коштів у безпечніші види активів.
Загальна вартість доходу, отриманого від інвестування пенсійних активів, станом на 30.09.09 склала 202132,6
тис. грн., або 28,5% від суми залучених внесків (710072,2
тис. грн.), і зросла у звітному періоді на 132,8% [5].
Розмір інвестиційного доходу в більшості фондів є
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— упровадження та сприяння розвитку нових інструментів для здійснення інвестицій недержавними пенсійними фондами.
У наслідок запровадження цих заходів відбудуться
певні позитивні зміни:
— підвищиться рівень соціального захисту населення;
— у країні з’являться довгострокові інвестиційні ресурси, акумульовані накопичувальною пенсійною системою, які будуть використані на фінансування розвитку
економічної та соціальної інфраструктури;
— знизиться вартість фінансових ресурсів, виникне
зацікавленість вітчизняних інвесторів у розширенні
внутрішніх запозичень через випуск боргових цінних паперів (корпоративних, муніципальних та державних облігацій);
— запровадження другого рівня пенсійної системи
підштовхне розвиток недержавного пенсійного забезпечення та посилить інтерес громадян до інструментів фондового ринку, що дасть можливість переорієнтувати частину коштів зі споживчого ринку на фондовий, зв’яже
надлишкову грошову масу, що перебуває в обігу, а отже,
сприятиме подоланню інфляції;
— функціонування другого рівня пенсійної системи сприятиме фінансовій стабільності в Україні шляхом
зміни співвідношення іноземного та українського капіталу на фондовому ринку на користь вітчизняного.
Висновок. Недержавна пенсійна система відіграє
надзвичайно важливу роль у пенсійному забезпеченні
населення. Вона є безпечним, а у більшості випадків і
пільговим засобом забезпечення гідного рівня життя після
виходу на пенсію. Інша, не менш важлива функція недержавної пенсійної системи полягає в тому, що являє собою джерело довготермінових інвестицій, необхідних для
економічного розвитку країни. Саме тому розвиток ринку недержавних пенсійних фондів має стати одним із стратегічних інвестиційних джерел, спрямованих на підтримку економічного зростання держави.
До пріоритетних напрямів подальшого дослідження цієї тематики варто віднести поглиблення теоретичного обґрунтування важливості НПФ як потенційних інвесторів, здатних на акумуляцію «довгих» фінансових ресурсів; розробку рекомендацій щодо посилення їх інвестиційного потенціалу завдяки вдосконалення чинної законодавчої бази.
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недостатнім для забезпечення належної диверсифікації
пенсійних активів у дохідні фінансові інструменти. Крім
того, такі основні інструменти вкладення пенсійних коштів,
як державні цінні папери, цінні папери місцевих рад, не
мають широкого попиту серед управляючих компаній у
зв’язку з низьким рівнем дохідності.
Тобто сьогодні недержавні пенсійні фонди займають дуже велику сферу діяльності, але неправильне розподілення пенсійних активів сприяє зменшенню інвестування підприємницького сектора економіки. Вкладення
значної частки активів на банківські рахунки призводить
до того, що ці кошти не використовуються лише для накопичення грошової маси на окремих рахунках створення
нової продукції, коли можна було б інвестувати їх у виробництво.
На відміну від розвинутих країнах світу, в нашій країні
недержавні пенсійні фонди обмежені у виборі складу своїх
пенсійних активів. Це пов’язано з відставанням розвитку
ринку капіталу від потреб інституційних інвесторів.
Активи накопичувальної пенсійної системи кожної
країни є її національним багатством, яке дає можливість
суспільству забезпечувати гідний рівень життя людей в
поважному віці. Водночас вони розглядаються і як головне джерело «довгих» інвестицій в національні економіки.
Тут Україна відстає. Так, активи Накопичувальної пенсійної системи 11-ти найбільших ринків світу на кінець 2008 р.
становили 20,4 трлн. дол. Наприклад, у Нідерландах активи накопичувальної пенсійної системи сягають 95 % ВВП
країни, а у Швейцарії — 104. В Україні таке співвідношення становить лише 0,07 % ВВП [6].
Сьогодні через нереформованість пенсійної системи, відсутність другого її рівня та слабку розвиненість
третього рівня всі ризики забезпечення людей пенсією
лежать виключно на державі, хоча мали б бути рівномірно розподіленими між державою, бізнесом та громадянами і повинна бути спрямована Пенсійна реформа. Наслідком цього є те, що поточні зобов’язання Пенсійного
фонду України виконуються за рахунок інших витрат держави та Держбюджету і зменшують до мінімуму залишки «вільних коштів» країни, її здатність до фінансових маневрів та стимулювання економіки.
Альтернативи пенсійній реформі немає. Тут термінове запровадження другого рівня накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яке відкладається ще з 2007 р., може стати ключовим заходом, здатним вивести країну на новий рівень
економічного розвитку, оздоровити фінансову ситуацію
та дати поштовх до підйому.
Тобто для подальшого розвитку ринку недержавного пенсійного забезпечення, а також стимулювання його
інвестиційної функції, необхідно реалізувати низку заходів
нормативно-правового та організаційного характеру, зокрема:
— розширення фінансових інструментів, у які НПФ
можуть вкладати свої активи;
— упровадження гнучкіших вимог до диверсифікації активів НПФ;
— розширення напрямів інвестування пенсійних активів за наявності сприятливих умов на фондовому ринку та макроекономічної стабільності;
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яние их развития и предоставлены рекомендации по устранению отрицательных тенденций и явлений, которые
наблюдаются на этом рынке, а также по формированию
предпосылок активизации инвестиционной деятельности этих организаций в Украине.
Ключевые слова: негосударственный пенсионный
фонд, пенсионная система, социальная защита, инвестиционный потенциал.

Телічко Н. А., Кузьменко Г. В. Вплив недержавних пенсійних фондів на соціально-економічний розвиток держави
Стаття присвячена дослідженню інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів в Україні. Розглянуто особливості здійснення інвестиційної діяльності недержавними пенсійними фондами, проаналізовано сучасний стан їх розвитку та надано рекомендації щодо усунення негативних тенденцій та явищ, які спостерігаються на
цьому ринку, а також щодо формування передумов активізації інвестиційної діяльності цих установ в України.
Ключові слова: недержавний пенсійний фонд, пенсійна система, соціальний захист, інвестиційний потенціал.

Теlichko N. A., Кuzmenko G. V. Influence of not state
pension funds on socio economic development of the state
Clause is devoted to research of investment potential of
not state pension funds in Ukraine. Is considered features of
realization of investment activity by not state pension funds, the
modern condition of their development is analyzed and is given
the recommendations concerning elimination of the negative
tendencies and phenomena, which are observed in this market,
concerning formation of the preconditions of activization of
investment activity of these organizations in Ukraine.
Key words: not state pension fund, pension system,
social protection, investment potential.

Теличко Н. А., Кузьменко Г. В. Влияние негосударственных пенсионных фондов на социально-экономическое развитие государства
Статья посвящена исследованию инвестиционного
потенциала негосударственных пенсионных фондов в Украине. Рассмотрены особенности осуществления инвестиционной деятельности негосударственными пенсионными фондами, проанализировано современное состо-

Стаття надійшла до редакції 01.06.2010
Прийнято до друку 27.08.2010

62

Економічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

О. А. Іванчук
УДК [336.14:336.02]:378.4/.6
О. А. Іванчук,
аспірант, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ
КОШТІВ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ЯК ФАКТОР ДОДАТКОВИХ
ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ
сифікації видатків бюджету); усі оплачені рахунки за кожним КПКВ та КЕКС із зазначенням реквізитів документів,
на підставі яких здійснена оплата.
Подальше вдосконалення пілотного проекту аудиту
фінансово-господарської діяльності ВНЗ передбачають
такі заходи, як:
а) вивчення державним аудитором (за письмовою
домовленістю) основних договорів ВНЗ перед їх підписанням і після їх розгляду впевненості у правильності оплат за цим договором;
б) можлива присутність державного аудитора (за
домовленістю з керівництвом ВНЗ) під час проведення
тендерних процедур, візуальне знайомство з правильністю укладених тендерних угод надасть можливість державному контролеру не концентрувати увагу на оплаті
рахунків за цими угодами;
в) відкриття державним аудитором електронної
скриньки в Інтернеті з відповідним паролем та надіслання
на електронну скриньку певних бухгалтерських документів (меморіальні ордери, розрахунково-платіжні відомості з нарахування заробітної плати, аналітичні дані щодо
обліку і списання товарно-матеріальних цінностей, доступ до якої має лише аудитор;
г) обов’язкова участь державного аудитора в колегіях, які проводяться бюджетною установою з питань обговорення підсумків роботи установи та проблемних питань в її діяльності. Беручи участь у колегіях, аудитор аналізуватиме отриману інформацію і попереджатиме ризики в діяльності установи, які він заздалегідь визначив
для обов’язкового дослідження, шляхом опитування та
анкетування ефективніше виявлятиме ризикові операції.
Держказначейство здійснює поточну фінансову роботу з ВНЗ і тому здійснює повсякденний контроль, тобто
попередній контроль за використанням ними бюджетних
коштів. Тому ще в січні 2007 р. Міністерством Фінансів
України Державним казначейством України та Головним
контрольно-ревізійним управлінням України було прийнято Наказ «Про внесення змін до спільного наказу Державного казначейства України та Головного контрольноревізійного управління України» від 14.12.2004 № 215/338.
Зміни, внесені до наказу відповідно зі статтями 112 і 113
Бюджетного кодексу України, покликані вдосконалити координацію дій органів Державного казначейства України
та Державної контрольно-ревізійної служби в Україні і передбачають інформування органами Державної контрольно-ревізійної служби органів Державного казначейства України про виявлені факти порушень бюджетного
законодавства, порядку ведення бухгалтерського обліку та
достовірності звітності про виконання бюджетів і кошторисів. На думку авторів, надання органам держказначей-

Постановка проблеми. Здійснення державного
фінансового контролю є невід’ємною складовою управління бюджетними коштами, левову долю яких щорічно
направляють на фінансування діяльності вищих навчальних закладів (далі ВНЗ). Значна частина ВНЗ країни заснована на державній власності, є бюджетними установами і
має справу практично з усіма основними органами державного фінансового контролю. Нагадаємо, що такими
органами, які задіяні в заходах контролю різного рівня та
спрямування, є Державна контрольно-ревізійна служба,
Державне казначейство, Державна податкова адміністрація, державні цільові фонди.
Ураховуючи стан та досвід організації державного
контролю у Франції, Нідерландах та країнах Балтії Головним Контрольним управлінням в Україні 31.12.2005 року
Постановою КМУ № 1777 було затверджено Порядок проведення органами ДКРС аудиту фінансово-господарської
діяльності бюджетних установ та «Методичні рекомендації
з проведення органами ДКРС служби аудиту фінансової та
господарської діяльності бюджетних установ» (Методичні
рекомендації) від 19.12.2005 р. № 451, а в 2006 р. ГоловКРУ
— пілотний проект проведення аудиту фінансово-господарської діяльності 153 бюджетних установ, підпорядкованих Академії педагогічних наук, Академії медичних наук,
Державному комітету статистики, Державному комітету з
водного господарства та Київському національному торговельно-економічному університету, обсяг фінансування яких за 2006 р. склав 1,2 млрд. грн.
Практична апробація Методичних рекомендацій показала їх недоліки, основною з яких була відсутність зв’язки
між теоретичною основою й особливостями практичної
діяльності вітчизняних бюджетних установ та недосконалість
аудиторських процедур в Україні. Однак незважаючи на недосконалість за результатами перевірок за програмою пілотного аудиту протягом 2006 р., аудиторськими процедурами
виявлено більш як на 61 млн. грн. фінансових порушень, з
яких усунено 57,9 млн. грн., проведено 678 пропозицій щодо
підвищення ефективності й забезпечення законності бюджетних коштів, з яких 429 (63,3%) повністю враховані, прийнято 121 управлінське рішення [1, с. 18].
Значним прискоренням проведення пілотного аудиту та скорочення його трудоємності стала можливість
державному аудитору без виходу в бюджетну установу
простежувати всі грошові потоки та фінансові операції
безпосередньо (за погодженням з Державним казначейством) у системі «Казна», у якій відбиваються всі фінансові операції бюджетної установи, що обслуговує відповідний підрозділ Держказначейства: надходження бюджетного фінансування за всіма КПКВ (код програмної класифікації видатків бюджету) та КЕКВ (код економічної клаЕкономічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

63

О. А. Іванчук
вадження інституту державних бухгалтерів», якою затверджено «Положення про державного бухгалтера (далі у
тексті — «Положення». Положенням встановлені завдання, обов’язки, права і відповідальність державного бухгалтера та передбачено, що він призначається і звільняється
з посади керівником органу виконавчої влади за погодженням з Головою Державного казначейства.
На погляд спеціалістів Державного казначейства
України, результатом реалізації інституту державних бухгалтерів стане більша прозорість та достовірність системи бухгалтерського обліку з виконання бюджетів, адже це
не тільки призведе до інституціональних змін в бюджетній
сфері, перерозподілу повноважень між усіма учасниками бюджетної сфери, а й, звичайно, удосконалення самого процесу казначейського обслуговування та управління державними фінансами [3, с. 4].
З метою мотивації праці державних бухгалтерів на
2-му Всеукраїнському бухгалтерському конгресі 14 — 16
липня 2008 р., що проходив у місті Ялта, встановлено щорічний конкурс «Кращий розпорядник бюджетних коштів»
з нагородженням дипломом Державного казначейства.
Однак і сьогодні виконання функцій державного
контролю стає складним з ряду причин теоретичного й
практичного плану. Серед них вчені відзначають:
— відсутність єдиних стандартів проведення контрольних заходів, різний порядок проведення перевірок,
оформлення їх результатів, різні терміни оскарження їх
результатів для різних контролюючих органів [4, с. 14];
— стан законодавства про закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти;
— існування кошторисного принципу фінансування;
— існування застарілої нормативно-правової бази
щодо матеріальної відповідальності та інше.
Мета дослідження. Автор статті поставив завдання:
поглиблено дослідити питання відповідності трактування
терміна «нецільове використання бюджетних коштів» сучасному методу фінансування бюджетних коштів ВНЗ та
виробити деякі рекомендації щодо посилення впливу фінансового контролю на ефективне їх використання.
Результати дослідження. Проведене нами дослідження з питання показало, що:
1) по-перше, ще наприкінці 90-х рр. минулого століття наукові дослідження і практика довели, що причиною значних втрат у бюджеті є:
а) нечіткість розмитість і часта змінюваність бюджетного законодавства;
б) відсутність публічної оцінки бюджетного управлінні на всіх рівнях відповідності;
в) слабкість профілактичної спрямованості державного фінансового контролю;
г) відсутність жорстких заходів впливу за допущені
зловживання й серйозні бюджетні правопорушення;
2) по-друге, такий стан бюджетного законодавства,
не зважаючи на його вдосконалення, та бухгалтерська недбалість сприяли тому, що органами ДКРС протягом
2006 — 2008 років контрольними заходами виявлено значні
втрати бюджетних коштів. Ось тільки деякі приклади, які
можна б було продовжити:
— у 2006 р. в окремих установах освіти бухгалтерська недбалість у недосконалому вивченні Закону України

ства такої інформації дасть можливість оперативно реагувати на факти порушень шляхом застосування в межах їх
компетенції заходів впливу до порушників бюджетної дисципліни, а також коригування фінансової звітності.
Розуміючи, що нормативною й інформаційною базами фінансового контролю є чинне законодавство та
системи бухгалтерського обліку окремих ВНЗ, держава
значну роль приділяла їх вдосконаленню й розвитку.
Постановою від 16.01.2007 р. КМУ затвердив стратегію модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 — 2015 рр., розроблену Державним Казначейством України. Як зазначається в матеріалах міжнародного семінару «Вдосконалення системи внутрішнього контролю і аудиту в системі органів Держказначейства як основного фактора модернізації державного бухгалтерського обліку», у якому взяли участь представники Франції,
Росії, Швеції й України та провідні фахівці Мінфіну, Держказначейства, ГоловКРУ та наукових установ для створення уніфікованої організаційної й інформаційної системи
бухгалтерського обліку, дана стратегія передбачає як одне
із пріоритетних завдань запровадити в Україні інститут державних бухгалтерів та ввести в органах державного управління посаду державних бухгалтерів, зосереджено увагу
на аспектах відомчої контрольно-ревізійної роботи та на
запровадженні в казначейських органах процесного підходу відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001 : 2000 та
національних стандартів «Методологія функціонального
моделювання», що дасть змогу розпочати стандартизацію
процедур, у тому числі дистанційного та технологічного
контролю, затвердити адміністративні (з кожного окремого повноваження чи функції) та технологічні регламенти
прискореного документування контрольної діяльності,
розвитку «бюджетного» аудиту — результативності, ризиків, контролю [2, с. 6].
Одним з напрямків у справі вдосконалення внутрішнього контролю за витрачанням бюджетних коштів в
Держказначействі стало в 2008 р. реформування Управління відомчого контролю в Департамент зі збільшенням
чисельності працівників вдвічі. Першим завданням Департаменту стала перевірка діяльності п’яти регіональних органів Державного казначейства та обговорення
результатів перевірок на розширених колегіях Державного казначейства. Обговорення результатів виявлених та
узагальнених типових і системних порушень надало можливість всім органам казначейства посилити контрольні
функції та підвищити якість їх роботи.
Серед напрямків посилення контрольних функцій
бухгалтерського обліку було й наближення його нормативно-правової бази до стандартів європейської системи
внутрішнього фінансового контролю. Для реалізації цього напрямку Державне казначейство України розробило
План заходів щодо створення в органах Держказначейства системи внутрішнього контролю й аудиту, яким передбачено вийти на конкретний розпорядчий та інструктивний документ, яким передбачається вдосконалити завдання й функції, визначити конкретні чіткі процедури з
проведення внутрішнього контролю та аудиту.
Першим заходом щодо реалізації цього завдання з
питань функціонування інституту бухгалтерів в травні 2008
р. було розроблено проект Постанови Уряду «Про впро64
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— по-друге, нецільове використання бюджетних
коштів можна зафіксувати лише в процесі здійснення подальшого контролю, при виході на об’єкт, шляхом аналізу
стану виконання поставлених завдань та мети, співставлення їх із здійсненими видатками, тобто класифікувати порушення фінансово-бюджетної дисципліни можна лише після
проведення аналізу сутності порушень.
Нецільове використання бюджетних коштів завжди пов’язане з правопорушенням, на яке органи контролю повинні
приймати відповідне рішення. У наслідок наявності або відсутності шкоди як результату противоправного діяння рішення
контролюючих органів може бути різним (рис. 1):
— за наявності шкоди — відшкодування заподіяних
правопорушенням збитків та заходи реагування;
— при відсутності шкоди — органи контролю обмежуються реагуванням на дії особи через запобігання таких дій в майбутньому, а сама особа звільняється від
відшкодування нанесених її діями збитків.
Відсутність чіткого визначення понять «шкода» і «збитки» та рекомендацій щодо застосування цих понять у контрольно-ревізійній службі утруднює роботу ревізора. Сумісна спроба дати роз’яснення про використання цих понять
спільним актом «Порядок взаємодії органів контрольно-ревізійної служби органів прокуратури, внутрішніх справ,
Служби безпеки України» затвердженим Наказом Головку,
МВС, СБУ і Генпрокуратури від 19.10.2006 № 346/1025/685/
53 теж не дав позитивних результатів.
Проведене нами дослідження термінів «шкода»,
«матеріальна шкода», «збитки» повністю підтверджує
висновки І. Богданіва про те, що «Порядок взаємодії
органів контрольно-ревізійної служби органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України» надало
йому підстави стверджувати, також необґрунтовано ототожнювати поняття «шкода» і збитки, «матеріальна шкода» та «збитки», бо це все ж таки різні поняття й за змістом,
і за фізичними обсягами.
Авторка цієї статті услід за І. Богданівим схильна вважати, «…що шкода полягає у втраті (безповоротному
зменшенні) матеріальних і нематеріальних активів» [10,
с. 12 — 13] і рекомендує працівникам ДКРС керуватися
цим положенням у своїй роботи при прийнятті рішення
при виявленні правопорушення.
Отже, на думку І. Богданіва, К. Крамаренка, порушення бюджетного законодавства мають бути детальніше
класифіковані для відокремлення технічних помилок від
справжніх правопорушень, на посилення відповідальності
працівників органів державного фінансового контролю за
незаконні дії, необ’єктивність, допущену під час проведення ревізій та інших учасників бюджетного процесу.
Правопорушення, пов’язані зі шкодою, завжди наносять збитки потерпілому — об’єкту перевірки, державі або
конкретній юридичній або особі (таблиця 1). Установлення
факту заподіяння шкоди, на думку І. Богданіва, тісно пов’язано зі способом заподіяння шкоди, який перевіряючому
необхідно фіксувати в акті ревізії. Якщо ж в акті не зазначається, що порушеннями заподіяно шкоду, то це часто
призводить до неправильного визначення розміру збитків,
а відтак до подання об’єкта контролю вимог на їх відшкодування у завищених розмірах. Розмір збитків відповідно до
спільного наказу встановлюються Порядком взаємодії

«Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів», яким регламентовано погашення кредиторської заборгованості перед освітянами» від
09.09.2004 № 1994-ІV призвела до того, що в деяких райдержадміністраціях обчислювали кредиторську заборгованість без урахування виплачених педагогам субсидій.
Завдяки цьому утворювалася «штучна» кредиторська
заборгованість майже на 700 тис. грн., джерелом погашення якої стали б бюджетні кошти [5, с. 31];
— у Міністерстві освіти і науки України та 337 ВНЗ з
питань використання коштів, виділених на реалізацію бюджетних програм з підготовки кадрів, ревізіями виявлено
порушень бюджетного законодавства на суму понад
783 млн. грн. (що складає 10,1% від загальної суми фінансування зазначених вишів), у тому числі фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів — 67,1 млн. грн. [6, с. 16], що свідчить про
недотримання багатьма ВНЗ норми чинного законодавства про цільове використання бюджетних коштів;
3) по-третє, у спеціальній економічній літературі ми
знайшли свідчення, що визначення терміна «нецільового
використання бюджетних коштів» з’явилося в нормативноправових актах нових держав — колишнього Радянського
Союзу лише наприкінці минулого століття [7, с. 48] і сьогодні
в бюджетній системі поки що зберігається кошторисний
принцип фінансування. Усе жорстко регламентовано — який
обсяг коштів можна направити на ту чи іншу статтю витрат;
на цей час ще не існує єдиного підходу до терміна «нецільового використання бюджетних коштів» ні в спеціальній літературі, ні в чинному законодавстві, тому навіть незначне
відхилення від кошторису, навіть у межах однієї програми,
може бути кваліфіковане як нецільове використання.
Для підвищення якості фінансового контролю ефективності використання бюджетних коштів, перш за все слід
визначити і деякі питання теоретичного характеру. Таким
питанням є визначення терміна «нецільового використання бюджетних коштів», «шкода» і «збитки».
У чинному законодавстві зазначено, що при визначенні доцільності використання бюджетних коштів, слід
дотримуватися норми, відповідно до якої використання
бюджетних коштів класифікуються на цільове та нецільове за його відповідності затвердженому кошторису [8].
При використанні цієї норми в практиці бюджетних установ, зокрема вищих навчальних закладів, постає питання:
чи завжди відхилення від коду економічної класифікації (з
незахищених статей) слід трактувати як «нецільове використання бюджетних коштів і відповідно зменшувати визначені асигнування?
В економічній літературі існує думка, суть якої в тому,
що при визначенні, чи є використання коштів нецільовим,
слід користуватися [9, с. 42 — 43] такими аспектами:
— по-перше, здійснення видатків за відповідним кодом економічної класифікації не може бути метою, що
встановлюється бюджетним призначенням або бюджетними асигнуваннями і відповідно здійснення видатків за кодом економічної класифікації, що не повною мірою відповідає економічній сутності платежу, однак відповідає цілям,
визначеним у паспорті бюджетної програми, не може класифікуватися як нецільове використання бюджетних коштів;
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ПРАВОПОРУШЕННЯ
(на об’єкті контролю)

1

ЗАВДАНО
ЗБИТКІВ

ШКОДА
ВІДСУТНЯ

НЕ ЗАПОДІЯНО
ШКОДИ

2

ВИМОГИ
НА
ВІДШКОДУВАННЯ

ЗАХОДИ
ВПЛИВУ

1) об’єкту
контролю;
2) працівникам
об’єкта контролю;
3) бюджету;
4) державі.

РЕАГУВАННЯ

РЕАГУВАННЯ

3

3

ЗАХОДИ
ВПЛИВУ

1 — установлення і зазначення в акті законодавчо підтвердженого факту заподіяного суб’єкту контролю суми незаконних видатків, недостачі, безпідставного списання матеріалів, що і говорить про збитки;

2

— грошовий (вартісний) вираз шкоди (має не тільки втрати, а й затрати на відновлення порушених правопорушенням
прав й доходи, які суб’єкт контролю міг би реально одержати, якби не було допущено правопорушення (упущену
вигоду);

3

— при нанесенні збитків:
а) вимоги на відшкодування: 1) об’єкта контролю, 2) працівникам об’єкта контролю; 3) бюджету; 4) державі шляхом
прийняття актів, учинення дій чи бездіяльністю фізичних або юридичних осіб;
— якщо не заподіяно шкоди, то тільки заходи впливу.

Рис. 1. Взаємозв’язок змісту правопорушення з заходами реагування на нього
органів контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженому Наказом ГоловКРУ, МВС, СБУ і Генпрокуратури від
19.10.2006 № 346/1025/685/53 не тільки за даними бухгалтерського обліку й фінансової звітності, а й за експертною
оцінкою та іншими визначеними законодавством способами, іноді це робиться із залученням фахівців поза межами Служби, уже після завершення контрольних заходів.
Упровадження програмно-цільового методу по-новому ставить питання про підхід до класифікації бюджетних асигнувань на цільове і нецільове витрачання. Вивчення досвіду свідчить, що в Україні, на відміну від Російської
Федерації, багато незаконних видатків бюджетних коштів
не належать до нецільового використання бюджетних
коштів, хоча по суті таким є. Відтак обов’язкове зменшення
бюджетних асигнувань, як це передбачено ст. 119 Бюджетного кодексу (таблиця), за незаконні видатки, які перешкоджають досягненню визначених паспортом бюджетної про-

грами цілей, не може бути зафіксоване. Відповідно до наказу Мінфіну України від 29.12.2008 р., який вступив в дію 1
лютого 2009 р., знову відкорегували.
Серед них:
а) виплати з бюджетної системи допомоги, компенсацій, субсидій та інших грошових виплат особам, які не
мають право для їх одержання;
б) використання бюджетних коштів на оплату робіт і
послуг, не пов’язаних з діяльністю бюджетної установи;
в) використання бюджетних коштів на оплату комунальних послуг, наданих орендатором, без відповідного
відшкодування.
Застосування такого порядку класифікації бюджетних коштів, як нецільового витрачання бюджетних коштів
порушнику потрібно зменшувати бюджетні асигнування
на суму незаконних видатків, зменшуючи при цьому асигнувань лише за рахунок незахищених статей видатків.
З метою забезпечення життєдіяльності установи в
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Структура фінансових порушень, виявлених органами ДКРС протягом 2008 року (складено авторами за [11, с. 4])

Таблиця 1
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роль. — 2009. — № 5. — С. 42 — 43. 10. Богданів І. Шкода
і збитки: чи є між ними різниця? / І. Богданов // Фінансовий контроль. — 2009. — № 1. — С. 12 — 14. 11. Сивульский М. ДКРС: Підсумки року минулого та завдання на рік
поточний / М. Сивульский // Фінансовий контроль. — 2009.
— № 2. — С. 5 — 7.

подальшому та згідно з вимогами законодавства порушник (розпорядник бюджетних коштів) змушений буде
більш активно працювати над забезпеченням відшкодування збитків, які були нанесені незаконними видатками.
Висновки. У результаті проведеного дослідження
пропонується:
— за аналогією до Російської Федерації трактувати видатки понад встановлені граничні межі нецільовими, а відтак
зменшувати порушникам бюджетні асигнування. У цьому
випадку підвищується відповідальність розпорядників бюджетних коштів, бо йдеться все ж таки про їх нецільове використання, за що передбачена і кримінальна відповідальність. А
бюджет відносно швидко одержує сатисфакцію у вигляді зменшення асигнувань. При цьому можливе застосування до правопорушника й адміністративні стягнення за ст. 164-2 Кодексу
України про адміністративні порушення;
— якщо право зменшувати бюджетні асигнування
буде поширено на класичні незаконні видатки (виплата зарплати особам, які в установі не працювали; оплата підряднику за виконані роботи тощо), то держава зможе підвищити відповідальність керівників за законне і незаконне
використання бюджетних коштів, йдучи від зворотного;
— для прийняття рішення з приводу правопорушення так само як термін «нецільове використання бюджетних коштів» термін «шкода» і «збитки», а також «матеріальна шкода» слід класифікувати за змістом, а також за
фізичними обсягами.

Іванчук О. А. Фінансовий контроль ефективного використання бюджетних коштів вищими навчальними закладами як фактор додаткових джерел фінансування
У статті розглянуті питання контролю дотримання
фінансової дисципліни, нецільового використання бюджетних коштів; проаналізовано відповідність трактування
терміна «нецільове використання бюджетних коштів» діючому методу фінансування вищих навчальних закладів;
зроблена спроба класифікувати структуру фінансових
порушень, що виявила ДКРС у 2008 році; надані деякі
рекомендації, спрямовані на попередження фактів нецільового використання бюджетних коштів ВНЗ як неприбуткових установ.
Ключеві слова: фінансовий контроль, пілотний аудит,
бюджетна установа, нецільовевикористання бюджетних коштів,
шкода, збитки, матеріальна шкода, відшкодування збитків.
Иванчук А. А. Финансовый контроль эффективного использования бюджетных средств высшими учебными заведениями как фактор дополнительных источников финансирования
В статье рассмотрены вопросы контроля за соблюдением финансовой дисциплины, нецелевым использованием бюджетных средств; проанализировано соответствие трактовки термина «нецелевое использование бюджетных средств» действующему методу финансирования высших учебных заведений; сделана попытка классифицировать структуру финансовых нарушений, выявленных органами ДКРС в 2008 року; даны некоторые рекомендации, направленные на предупреждение фактов
нецелевого использования бюджетных средств ВНЗ как
неприбыльных организаций.
Ключевые слова: финансовый контроль, пилотный
аудит, бюджетное учреждение, нецелевое использование
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ПОДАТКОВІ ВІДНОСИНИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
ЯК СПЕЦИФІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ
основі чого забезпечують економіку факторами виробництва і використовують отримувані внаслідок цього доходи для поточного споживання товарів та послуг, а також здійснення заощадження з метою задоволення власних потреб у майбутньому [1, c. 243]. Разом з тим, з погляду мікроекономічного рівня провідною функцією домогосподарств є споживання.
У системі національних рахунків під домогосподарством розуміється невелика група осіб, які спільно проживають, об’єднують (повністю чи частково) свої доходи
та майно, здійснюють спільне споживання певних видів
товарів та послуг, до яких належать головним чином житло та продукти харчування. Іноді можна зустріти визначення домогосподарства як групи осіб (або однієї особи), які проживають на одній території, спільно заробляють доходи та здійснюють витрати, тобто формують
спільний бюджет [13, с. 4].
Відповідно до статті 1 Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення» категорія домогосподарство визначається як сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково
об’єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати у родинних стосунках або стосунках свояцтва, не
перебувати у будь-яких з цих стосунків або бути і в тих, і в
інших. При цьому домогосподарство може складатися з
однієї особи [7].
Програмою Першого Всеукраїнського перепису
населення [7] вперше в історії переписів на території України передбачалось отримання інформації щодо чисельності та складу домогосподарств. У попередні переписи
населення замість поняття «домогосподарство» використовувалося поняття «сім’я».
Подібне визначення зустрічається і в статистичних
дослідженнях [10; 11], хоча при цьому виділяються такі
категорії:
— індивідуальне домогосподарство — домогосподарство, що складається із однієї особи, яка мешкає в окремому житловому приміщенні або його частині, забезпечує себе усім необхідним для життя і не об’єднує кошти для ведення спільного господарства ні з ким з числа
осіб, які машкають у житловому приміщенні;
— колективне домогосподарство, що складається із
двох і більше осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть бути спорідненими, а
можуть і не перебувати в цих стосунках.

Найбільш суттєвий вплив на підвищення рівня життя населення держава здійснює через податкову політику
та формування податкової системи, яка еволюціонує залежно від економічних, соціальних та політичних процесів,
які відбуваються в суспільстві.
Серед факторів, що впливають на порядок формування і розподілу доходів, важлива роль відводиться податковому механізму, який на сучасному етапі характеризує
головним чином оподаткування юридичних осіб, тоді як
фізичні особи займають другорядну роль, а оподаткування домогосподарств взагалі в Україні не передбачено. Домогосподарства постають одним з головних та найменш
досліджуваних суб’єктів економічних відносин.
Окремі аспекти діяльності домогосподарств досліджували такі вчені, як А. Вагнер, І. Кулішер, А. Сміт, Д. Рікардо, Д. Стігліц, Д. Хікс. Сучасні підходи функціонування сектора домогосподарств викладені в працях таких відомих сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців, як
Ш. Бланкарт, Д. Б’юкенен, Д. Гелбрейт, Е. Лібанова,
В. Мадибура, С. Тютюнникова.
Разом з тим відсутні спеціальні комплексні дослідження щодо проблем оподаткування доходів домогосподарств. Дискусійними і неврегульованими залишаються питання стосовно залучення їх до оподаткування, оскільки наявні підходи передбачають справляння податку з
кожної фізичної особи.
Сучасна фінансова наука приділяє суттєву увагу
питанням функціонування домогосподарств, досліджуючи їх як окремий суб’єкт ринкових відносин, оскільки
домогосподарство постає не тільки в ролі споживача, але
й у ролі виробника матеріальних благ та суспільних послуг. В узагальненому вигляді домашнє господарство виконує подвійну роль у сучасній економіці. З одного боку,
воно є активним суб’єктом ринкових відносин, а з іншого
— важливою ланкою в економічному кругообігу ресурсів,
товарів (послуг) та доходів [6, c. 149].
Спрощену модель включення домогосподарств у
виробничо-розподільчий кругообіг, його функції в економічній системі та засади оподаткування доходів в узагальненому вигляді наведено на рис. 1.
Сучасні науковці-фінансисти під домогосподарством розуміють основу життєдіяльності будь-якого суспільства, яка являє собою унікальне соціально-економічне утворення, у якому концентруються соціально-економічні аспекти людського життя, а основою стає родина
[12, c. 341].
В економічній теорії домогосподарство слід розглядати як економічну одиницю, що складається з одного
або декількох осіб, які ведуть спільне господарство, на
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рез ринок споживчих товарів і послуг та ринок виробничих ресурсів. Зазначені ринки мають бути взаємоузгодженими, адже домогосподарства не можуть придбати на
споживчому ринку більше благ, ніж це дозволять їм отримані від продажу ресурсів доходи. У свою чергу,
підприємства не можуть придбати більше ресурсів, ніж
це дозволяють їх доходи, які вони отримали від продажу
товарів і послуг.
Суттєва роль у діяльності домогосподарств як економічних суб’єктів належить їх виробничій та посередницькій функціям. Зокрема частина домогосподарств
стає безпосередніми виробниками різноманітних товарів
і послуг, які поставляються на ринок. У нинішніх умовах
це переважно сільськогосподарська продукція, продукція народних промислів, надання ремонтних, будівельних
та побутових послуг, а також здійснення інших видів індивідуальної трудової діяльності. Посередницька ж функція
домогосподарств найбільш характерно виявляється у
сфері торгівлі [1, с.142].
Відомий вітчизняний учений в галузі економічної
теорії С. Мочерний виділяє три основні функції домогосподарств. По-перше, це задоволення потреб домогосподарства у матеріальних та духовних благах (споживча функція). Попит домогосподарств є одним з найбільш вагомих складових сукупного попиту на кінцеві блага. Подруге, домогосподарства як власники виробничих факторів передають їх підприємствам, які забезпечують їх
ефективне поєднання (постачальницька функція). Потретє, частина доходу, що не використовується домогосподарством впродовж поточного періоду, перетворюється на заощадження і за певних обставин може стати потужним джерелом економічного зростання країни (заощаджувальна функція) [5, c.134].
На основі проведеного дослідження вважаємо, що
до складу основних функцій домогосподарств, які виражають їх соціально економічну сутність, слід віднести такі:
постачання виробничих факторів (капіталу, праці, землі,
підприємницької здібності); виробничу (постачання товарів та послуг); споживання (придбання товарів і послуг);
заощадження (формування інвестицій) (рис. 1).
Узагальнення функцій домогосподарств створює
необхідні передумови для формування оптимальної системи оподаткування доходів фізичних осіб, яка б враховувала інтереси й держави, і домогосподарств.
Як видно з рис.1, форми оподаткування доходів громадян можуть бути різноманітними і при реалізації кожної з виділених нами функцій домогосподарства тією чи
іншою мірою залучаються до формування бюджету.
Так, при постачанні виробничих факторів (праці, капіталу, землі) вилучення доходів домогосподарств
здійснюється у формі майнових податків (податків з власності), оподаткування доходів від трудових відносин за
наймом та у рамках цивільно-правових договорів, а також оподаткування дивідендів, що нараховуються на вкладений домогосподарствами капітал у підприємства.
При здійсненні виробничої функції домогосподарств податкові відносини виявляються у формі оподаткування доходів від здійснення підприємницької діяльності
та доходів від самозайнятості. При цьому можливе застосування спеціальних режимів оподаткування, що дають

У законодавстві України термін домогосподарство
(зокрема в розрізі міських та сільських домогосподарств)
також вживається в Законі України «Про сільськогосподарський перепис» [8].
Слід зазначити, що в сучасній економічній літературі домогосподарство визначається як суб’єкт економічних відносин, проте доволі часто його ототожнюють з поняттям «сім’я». На нашу думку, відмінність
між зазначеними поняттями полягає в тому, що сім’я
являє собою групу споріднених осіб, тоді як домогосподарство є ширшим поняттям, оскільки там може бути
як одна особа, так і декілька осіб, сімей, які можуть не
мати спорідненості.
При вивченні домогосподарства, більшість вчених
наголошують на необхідності врахування специфіки цієї
економічної категорії. Зокрема сучасний дослідник В. Гусаков визначає домогосподарство як економічну одиницю, яка складається з однієї або кількох осіб, що забезпечують економіку ресурсами та використовують отримані
кошти для придбання товарів та послуг з метою задоволення власних матеріальних потреб. Водночас він вважає,
що поняття «домогосподарство» та «сім’я», виходячи зі
свого функціонального змісту, мають багато спільного
[3, с. 105].
Окремо слід наголосити на необхідності розмежування понять «домогосподарство» та «домашнє господарство». Під домогосподарством зазвичай розуміють групу
осіб, об’єднаних спільним бюджетом і житлом, а під домашнім господарством — елемент сектору економіки.
Тобто домогосподарства досліджуються на мікрорівні, а
домашні господарства — на макрорівні [5, с. 76].
Отже, домогосподарства є одним із основних
суб’єктів економічної діяльності в суспільстві. Діяльність
домогосподарства виявляється в ряді виконуваних
функцій, які стосуються практично усіх секторів національної економіки і суттєво впливають на соціально-економічні процеси, що відбуваються в них.
В економічній літературі до цього часу відсутній
єдиний підхід стосовно кількості та характеристик виконуваних домогосподарствами функцій. Найбільш важливою
функцією домогосподарств в умовах ринкової економіки, на думку окремих вчених, є формування й нагромадження людського капіталу [1, с.141].
Наступною функцією домогосподарств є споживання. Суть цієї функції полягає в тому, що саме домогосподарства є основним споживачем товарів і послуг,
які пропонуються на відповідному ринку.
Не менш важливою функцією домогосподарств є
постачальницька. Кругообіг починається з домашніх господарств як власників економічних ресурсів. Вони постачають на ринок такі важливі виробничі ресурси, як працю (робочу силу), капітал, землю та підприємницькі
здібності, одержуючи за це доходи в грошовій або натуральній формі. Ці ресурси потрапляють до підприємств,
які, об’єднавши їх, продукують товари та послуги.
Вироблена продукція, опинившись на відповідному ринку, придбається домогосподарствами. Отже, в
умовах ринку домогосподарства і підприємства одночасно постають і як покупці, і як продавці. Такий подвійний
зв’язок домогосподарств і підприємств здійснюється че70
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Рис. 1. Місце домогосподарств у системі економічних відносин та форми оподаткування їх доходів*

Рудая М. І.

Економічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

71

Рудая М. І.
начення об’єктом загального доходу домогосподарства з
урахуванням мінімально допустимого рівня життя усіх
його членів. На цій основі розраховується неоподатковуваний мінімум доходу домогосподарства, а оподаткуванню підлягає сума, що перевищує встановлений неоподатковуваний мінімум. На відміну від попереднього варіанта, ставка податку визначається з урахуванням рівномірного розподілу податкового навантаження на кожного члена, незалежно від форми та розміру його внеску в
загальний дохід домогосподарства, що розглядається як
єдиний платник податку.
Сплата податку, як правило, здійснюється за підсумками року, проте передбачає сплату авансових сум протягом звітного періоду. Спільне оподаткування дає змогу
повною мірою використовувати податкові вирахування,
що надаються для матеріально залежних осіб, які перебувають на утриманні працюючих членів домогосподарств.
Таким чином, обґрунтовано доцільність визначення суб’єктом при оподаткуванні доходів населення не
окрему фізичну особу, а домогосподарство в цілому. Під
останнім слід розуміти фізичну особу чи сукупність фізичних осіб, які спільно проживають (на одній території —
подвір’ї), мають спільний побут, ведуть спільне господарство, спільно формують доходи та витрачають їх з метою
задоволення власних потреб, внаслідок чого стають єдиним суб’єктом фінансових відносин. Такий підхід дозволить забезпечити комплексність при вирішенні проблеми фінансового регулювання доходів населення, а також
врахувати ситуацію, коли сукупні доходи домогосподарства не дозволяють забезпечити належне існування його
членів, що зумовлює потребу у наданні їм державної
фінансової підтримки.

можливість спростити податкові відносини, полегшити
процес адміністрування податків з такого специфічного
сектору, яким є малий бізнес.
При виконанні домогосподарствами споживчої
функції оподаткування здійснюється у формі акцизів —
універсального та специфічного. Акцизне оподаткування, як правило, регресивне, тому виникає необхідність
коригування зумовлених ним викривлень податкового
навантаження шляхом надання податкових пільг малозабезпеченим верствам населення при справлянні особистого прибуткового податку.
Функція заощадження передбачає примноження
капіталу шляхом отримання інвестиційних доходів. Вилучення таких доходів на фінансування суспільних потреб
може здійснюватись у формі оподаткування інвестиційного прибутку, а також трансакцій з капіталом (наприклад, у формі гербового збору).
Як зазначає професор О. Данілов, система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором рівня доходів домогосподарств, обсягів їх заощаджень та економічної поведінки. Справляння податків — виняткове право держави, що представляє інтереси всього населення
на певній території і відповідно збирає плату за послуги,
що надає суспільству, забезпечуючи ті чи інші потреби
громадян — платників податків [4, с. 93].
У багатьох країнах домогосподарство розглядається як окремий суб’єкт оподаткування. Порівняно з оподаткуванням подружжя, порядок оподаткування домогосподарства є складнішим, оскільки передбачає право
вибору суб’єктом режиму оподаткування із урахуванням наявних обставин та застосування різних ставок податку залежно від складу домогосподарства і напрямів
його діяльності. Проте такий підхід, на наш погляд, забезпечує більшу об’єктивність процесу оподаткування доходів фізичних осіб.
В Україні, згідно з чинним законодавством, суб’єктом податку з доходів фізичних осіб може бути лише
конкретна фізична особа [9]. Виділення суб’єктом оподаткування подружжя, сім’ї чи домогосподарства не передбачено. Водночас у зарубіжній практиці при оподаткуванні доходів фізичних осіб може застосовуватись і роздільний, і сукупний підходи. Перший з них передбачає
оподаткування окремих індивідуумів, другий — їх сукупності, сформованої за встановленими критеріями (спорідненість, спільне проживання тощо).
Індивідуальне оподаткування передбачає, що податок справляється з доходу кожного працюючого члена
сім’ї, а стосовно непрацюючих членів сім’ї встановлюються суми вирахувань з оподатковуваного доходу, що
дають змогу забезпечити в мінімальному обсязі їх існування [2, с. 342]. При цьому обов’язок зі сплати податку
виникає лише в працюючого члена сім’ї, а розпоряджатися доходами (у тому числі на користь сім’ї) він має право лише в частині засобів, що залишаються після оподаткування. Саме такий варіант застосовується нині в Україні. Його перевагою є простота адміністрування податку, забезпечення можливості утримувати податок упродовж року відповідно до періодичності отримання доходу платниками.
Натомість спільне оподаткування передбачає виз-
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Economic Accounts for Food and Agriculture. FAO Statistical
Development Series 8, Food and Agriculture Organisation
of the United Nations, Rome, New York and Geneva :
Economic Commission for Europe, United Nations, 2005. —
VII +104 р.

Рудая М. И. Налоговые отношения домохозяйств
как специфического сектора экономической системы государства
Дана характеристика экономической сути домохозяйств, а также обобщена классификация видов их доходов. Проанализированы особенности функционирования
домохозяйств в системе экономических отношений, рассмотрены подходы к их налогообложению. За результатами исследования обоснован механизм налогообложения домохозяйств путем формирования совокупного
облагаемого налогом дохода.
Ключевые слова: домохозяйство, налог на доходы
физических лиц, налоговый механизм.
Rudaya M. I. Тhe Tax relations of households as a
specific sector of the economic system of the state
Economic essence of households and generalized
classification of types of their profits is described. The place
of households is analyzed in the system of economic relations,
going is considered near taxation. As a result of research
grounded expedience of determination of the personal incometax a subject at taxation of profits of population physical not
individual, but households, on the whole.
Key words: households, on income tax, taxing.

Рудая М. І. Податкові відносини домогосподарств
як специфічного сектору економічної системи держави
Охарактеризовано економічну сутність домогосподарств та узагальнено класифікацію видів їх доходів. Проаналізовано місце домогосподарств в системі економічних відносин, розглянуто підходи до оподаткування. За
результатами дослідження обґрунтовано доцільність визначення суб’єктом особистого прибуткового податку при
оподаткуванні доходів населення не окрему фізичну особу, а домогосподарство.
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РОЗВИТОК МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Ефективним важелем стабілізації соціально-економічних процесів у державі є страховий ринок. На цьому ринку
вирішальна роль відводиться страховим компаніям, ефективна діяльність яких пов’язана з реалізацією їхніх фінансових інтересів — збільшенням страхових премій, прибутку від страхової та інвестиційної діяльності, підвищенням платоспроможності, ліквідності, ділової активності тощо.
Головна проблема більшості вітчизняних компаній
— це нездатність менеджменту здійснювати управління
відповідно до сучасних економічних умов. Перш за все
необхідно відповідно до конкретної компанії розробити
стратегію розвитку, основним напрямом якої має бути зростання вартості бізнесу. Саме показник вартості компанії
акумулює наявний і майбутній прибуток, обсяги діяльності,
швидкість розвитку, кон’юктуру світового ринку, довіру
до менеджменту, імідж. Значну вартість може мати навіть
збиткова компанія, якщо вона зростає за рахунок значних
вкладень у свій розвиток. Недаремно в сучасній зарубіжній
економічній літературі метою діяльності корпоративних
керуючих називають ні прибуток, ні насичення ринку товарами та послугами, а зростання вартості компанії.
Доробок українських учених в науково-теоретичному обґрунтуванні оцінки вартості страхової компанії досить незначний. Для розуміння особливостей функціонування системи страхування важливе значення мають
роботи українських науковців, зокрема В.Д. Базилевич,
К.С. Базилевич, С.С. Осадця, П.А. Лайка, О.О. Гаманкової, М.В. Мниха, В.М. Фурмана, О.Ф. Філонюк,
М.П. Ніколенко, О.І. Барановського та ін.
Попри достатньо велику кількість наукових публікацій
зі страхової тематики, які з’явилися в Україні останніми роками, переважна більшість з них носить онтологічний характер і стосується здебільшого страхових процесів, їхньої динаміки, не торкаючись вартісної оцінки страхових компаній.
Методи оцінки вартості бізнесу досить відомі, але операціям страхових компаній притамані особливості, котрі заслуговують окремого дослідження. Опрацювання автором
літературних джерел з питань оцінки бізнесу показало актуальність концепції економічного прибутку, пов’язаної з класичною передумовою про необхідність покриття компанією
своїх витрат, у тому числі й витрат на залучення капіталу.
Метою статті є дослідження сутності економічного
прибутку в контексті вартості страхових компаній.
У процесі розподільних та обмінних відносин між людьми, пов’язаних із набуттям страхового захисту, відкривається здатність цих відносин утворювати капітал — вартість, яка
приносить додаткову вартість [1, с. 46]. У ринковій економіці
будь-які підприємства, галузі, компанії мають одержати
оцінки з капіталізації [2, с. 220]. Мова йде про ринкову вартість
суб’єктів господарювання, оцінку їх бізнесу.
Особливе місце для власників та інвесторів страхових
компаній має оцінка вартості бізнесу, яка представляє цілеспрямований упорядкований процес визначення величини
вартості об’єкта в грошовому вигляді з урахуванням фак-

торів впливу на неї в конкретний момент часу в умовах конкретного ринкового середовища. Саме оцінка ринкової вартості компанії дозволяє продавцю й покупцю укладати угоди, спираючись на обґрунтування вартості бізнесу.
Проблематиці оцінки вартості страхових компаній
сучасна вітчизняна наука поки що не приділяє достатньої
уваги. Відсутнє чітке трактування економічного прибутку в концепції управління вартістю компанії, яка будується на таких принципах:
— нові капітальні вкладення компанії повинні
здійснюватися тільки за умови створення нової вартості;
— співвідношення активів і пасивів компанії повинно змінюватися тільки з метою забезпечення максимального росту компанії.
Слід розуміти, що саме показник економічного прибутку є визначальним економічним інструментарієм
оцінки вартості бізнесу.
Одним із засновників концепції економічного прибутку є Альфред Маршалл, який доводив: «...те, що залишається від його (власника чи керуючого) прибутків після виокремлення відсотків на капітал за поточною ставкою, можна
назвати підприємницьким або управлінським прибутком»
[3, c.142]. Це означає, що показник економічного прибутку
суттєво відрізняться від визначеного в бухгалтерському обліку чистого прибутку. Вважаємо за необхідне звернути увагу
на класичну економічну тезу про те, що компанія може бути
по-справжньому прибутковою за таких умов:
— доходи покривають виробничі й операційні витрати;
— доходів достатньо для нормальної віддачі на інвестований капітал; по суті це є економічний прибуток.
За останні роки концепція економічного прибутку набуває все більшої ваги в економічних розрахунках. Причини
популярності розкриває Пітер Друкер. Він зазначає: поки
бізнес не приносить прибуток, який покриває вартість капіталу, він збитковий [4, c. 54 — 62], тобто компанія не може утворювати вартість без урахування витрат на залучений капітал.
Розробник показника економічної добавленої вартості (EVA) Б. Стюарт запропонував визначати цей показник як різницю між чистим операційним прибутком після
оподаткування й витратами на залучений капітал. EVA
дозволяє оцінити реальний економічний прибуток за обґрунтованою ставкою дохідності, яку акціонери й кредитори змогли б одержати, вкладаючи свої кошти в цінні
папери з таким же рівнем ризику.
У подальшому терміни «економічний прибуток» і
«економічна вартість» подано взаємозамінним чином,
як заведено в професійному середовищі.
Отже, економічний прибуток — це є скоригований
чистий прибуток, зменшений на втрати, пов’язані з капіталом. Такий показник визначається за формулою:
Економічний прибуток = [Скоригований чистий прибуток —
(Середній інвестований капітал) х Середньозважена вартість
капіталу (WACC)],

або іншим способом:

74

Економічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

Т. В. Проказа

Рис. 1. Фактори формування EVA
— співвідношення заборгованості й власного капіталу;
— середньозважена вартість залучення капіталу.
Переважна частка наведених вище елементів визначається економічною суттю страхування й особливостями
страхового підприємництва, де циркулюють значні потоки
страхового капіталу. По суті, комбінація елементів економічної вартості страхових компаній надала змогу автору статті
розробити альтернативний варіант формули економічного
прибутку для страхових компаній, але більш адаптовану до
страхової діяльності. Така робота проведена двома етапами.
Перший етап — визначення основних факторів, які
формують економічну вартість (рис. 1).
Другий етап — визначення економічного прибутку
за формулою:

Економічний прибуток = [(Скоригований чистий прибуток) /
(Середній інвестований капітал) -Середньозважена вартість
капіталу (WACC)] х Середній інвестований капітал

Необхідно визначити, що розмір економічного прибутку за певний період і збільшення цього прибутку в майбутньому не тотожні поняття. Економічна вартість об’єднує
всі майбутні показники економічного прибутку. У свою
чергу, вищенаведена формула показує, що утворення економічної вартості відбувається через окремі елементи, які
сприяють росту економічного прибутку.
Слід звернути увагу на те, що матеріальною основою
фінансових відносин у процесі страхової діяльності постає
кругообіг грошових коштів страховика. Саме рухом грошових коштів супроводжується формування капіталу страховиків — створюється страхові та вільні резерви, здійснюється розміщення та інвестування тимчасово вільних коштів,
відбуваються страхові виплати, формується, розподіляється
та використовується фінансовий результат.
Разом з тим ключовою ознакою внутрішнього структурування страхової компанії є те, що вона не обмежується проведенням страхових операцій (отримання страхових
премій і здійснення страхових виплат), а доповнюється інвестиційною та фінансовою діяльністю на фінансовому ринку, котра приносить страховій організації значні доходи,
акумулюючи значні грошові кошти у вигляді страхових резервів (залучений капітал), страховики отримують можливість здійснювати страховий захист страхувальників та,
оперуючи значними обсягами тимчасово вільних коштів у
вигляді власного та залученого капіталу, страхові організації проводять діяльність на фінансовому ринку.
Утворення економічної вартості страхової компанії
пропонується визначати за такими елементами:
— темп росту страхових платежів і доходів;
— темп росту страхового відшкодування;
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Економічний прибуток = [ (Чистий прибуток / Інвестований
капітал) — WACC] х Інвестований капітал = (ROAIC —
WACC) х Інвестований капітал

де WACC — середньозважена вартість капіталу;
ROAIC — маржа прибутку [чистий прибуток / страхові платежі + дохід від надання послуг + інші операційні
доходи + фінансові доходи] х швидкість обігу грошових
коштів [страхові платежі та доходи / інвестований капітал].
За допомогою наведеної формули страхова компанія може оцінити свої можливості підвищення доходності
активів у поєднанні з маржею прибутку. Це дає можливість визначити відсоткові співвідношення прибутку до
інвестованого капіталу, яке, у свою чергу, може впливати
на економічну вартість або економічний прибуток.
За допомогою показника економічного прибутку
(економічної вартості) можна розрахувати вартість компанії за такою формулою:
Вартість страхової компанії = Інвестований капітал + Економічна вартість від капіталовкладень + Економічна вартість
від нових проектів
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Страхові платежі та доходи
Фінансовий результат звичайної діяльності

Вартість страхової компанії

Чистий прибуток

Інвестований капітал
Плата за капітал
Економічний прибуток
Економічна вартість від капіталовкладень

Економічна вартість від нових проектів

Рис. 2. Складові вартості страхової компанії
Проказа Т. В. Розвиток методів оцінки страхових
компаній
У статті досліджено показник економічного прибутку, його сутність й застосування в страховій діяльності; визначено головні елементи та фактори показника; адаптовано формулу економічного прибутку до страхових компаній
з метою поєднання витрат на капітал і прибуток.
Ключові слова: прибуток, капітал, вартість, страхова компанія.

Загальну схему визначення вартості страхової компанії унаочнює рис. 2.
Таким чином, економічний прибуток:
— стає індикатором якості управлінських рішень (постійна невід’ємна величина цього показника свідчить про
підвищення вартості компанії);
— служить інструментом для визначення норми повернення капіталу;
— будується на вартості капіталу як середньозваженому значенні різновидів фінансових інструментів;
— дозволяє визначити вартість компанії, а також
оцінити ефективність роботи менеджерів;
— є основою для розробки нових моделей і методів оцінки, котрі використовують в управлінні вартістю компаній.

Проказа Т. В. Развитие методов оценки страховых
компаний
В статье исследован показатель экономической прибыли, его сущность и применение в страховой деятельности; определены основные элементы и факторы показателя;
адаптирована формула экономической прибыли страховых
компаний с целью соединения затрат на капитал и прибыль.
Ключевые слова: прибыль, капитал, стоимость, страховая компания.
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Прийнято до друку 27.08.2010
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СТРУКТУРА КАПІТАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА
дять до складу капіталу. Розмір банківського капіталу істотно впливає на рівень надійності та довіри до банку з боку
суспільства. Саме тому проблема визначення достатності
капіталу банку та методи його регулювання є однією з
центральних у міжнародній банківській практиці.
З метою забезпечення процесу реальної капіталізації банківської системи НБУ розроблено систему визначення категорії банку залежно від розміру капіталу.
Згідно з цією системою всі банки належать до однієї з
трьох категорій капіталу, для кожної з яких розроблено
відповідну програму нарощування капітальної бази та
конкретні рекомендації щодо дивідендної політики банку.
Система категорійності капіталу призначена для посилення контролю за процесом капіталізації банків з боку НБУ
та для забезпечення умов реального нарощування капіталу комерційними банками України.
Ця система може розглядатися як метод централізованого управління капіталом банківської системи в цілому, основна мета якого — нарощувати капітальну базу.
На сьогодні банки в Україні можуть створюватися у
формі акціонерних товариств або кооперативних банків і
вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу
банку на час його реєстрації встановлюються НБУ в
розмірі 10 млн. євро [1].
Метою подальшого державного регулювання банківської діяльності є необхідність удосконалення банківського законодавства та створення правових умов для підвищення рівня капіталізації банків, розвитку конкурентоспроможності українських банків, удосконалення системи
нагляду за діяльністю банків, підвищення рівня захисту
інтересів вкладників і клієнтів банків тощо.
Надання банківських послуг пов’язано з постійним
перерозподілом значних грошових коштів, більшість яких
залучена банками від інших осіб. З огляду на це, діяльність
банків уважається надзвичайно ризиковою і тому рівень
вимог, що висуваються до банків як під час їх створення,
так і в процесі здійснення ними своєї діяльності, є підвищеним порівняно з іншими юридичними особами. Це
має забезпечити стабільність банківської системи і належний захист інтересів вкладників банку.
Однією з особливостей функціонування національної банківської системи є висока концентрація банківського капіталу. Так, більше половини капіталу зосереджено в 18 найбільших банках. Найзначніший капітал за
підсумками 2009 р. має Ощадбанк, а саме 16386350 тис.
грн. (табл. 2).
Характеризуючи правовий статус комерційних
банків, слід визначити особливе місце в банківській системі системоутворюючих банків. Згідно з Законом Украї-

Провідне місце в перехідному періоді економіки
України до ринку належить фінансово-кредитній системі.
Від ефективності й безперебійності функціонування кредитно-фінансового механізму залежить не лише своєчасне отримання коштів окремими господарськими одиницями, а й темпи економічного розвитку країни в цілому.
Центральною ланкою цього механізму в сучасній
економіці стають банки. Один із найголовніших складових
елементів діяльності банку — вивчення його ресурсної
бази, а саме банківського капіталу, що є надзвичайно актуальним питанням, особливо на сучасному етапі.
Банківський капітал — це основа основ діяльності
будь-якого банку, оскільки процеси утворення капіталу й
надання позик перебувають у тісному взаємозв’язку.
Тому розуміння економічного змісту банківського капіталу, значення проблем, пов’язаних із його ефективним
формуванням і доцільним використанням, надзвичайно
важливе, особливо для українських комерційних банків.
Ураховуючи це, актуальним є моделювання кожним
окремо комерційним банком шляхів і джерел ресурсного
забезпечення його діяльності. Актуальність теми визначається роллю капіталу у процесі створення та функціонування банку.
Проблеми банківської сфери є водночас проблемами фінансової безпеки держави. Низький рівень капіталізації посилює ризики в діяльності банків, зменшує їхню
здатність до перерозподілу коштів у масштабах економіки.
Вивченню економічної суті капіталу банку присвятили свої праці А. Сміт, Дж.С. Мілль, А. Маршалл, Й. Шумпетер, П. Роуз, Д. Кемпбел, О. І. Лаврушин, О. І. Новопашин, Е. А. Уткін, О. М. Тавасієв, А. Н. Люкшинов, а також
вітчизняні вчені А. Мороз, М. Алексеєнко, О. Васюренко,
З. Васильченко, Н. Версаль, Н. Шелудько, О. Герасимович,
А. Вожжов, С. Сиротян, О. Дзюблюк, Ж. Довгаль, О. Кириченко, Ж. Мартинюк, А. Ятченко та ін. Однак проблеми
стратегічного банківського менеджменту та механізму його
впливу на рівень фінансової безпеки держави залишаються недостатньо дослідженими економічною наукою.
Капітал, хоча за розмірами він становить незначну
частину банківських ресурсів, відіграє визначальну роль
у процесі створення та функціонування комерційного
банку. Формування власної капітальної бази є необхідною умовою його майбутньої діяльності.
Однією з найсерйозніших проблем, що постають
перед менеджментом банку, є залучення та підтримка
достатнього обсягу капіталу. Капітал стає захистом для
коштів вкладників і кредиторів, оскільки збитки від кредитних, інвестиційних, валютних операцій банку, зловживань, помилок списуються за рахунок резервів, які вхоЕкономічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

77

О. В. Чеберяко, О. О. Рябоконь
Таблиця 1
Показники діяльності банків України [6]
Назв а показника

01.01.
2005 р.

01.01.
2006 р.

01.01.
2007 р.

01.01.
2008 р.

01.01
2009 р.

2010 р.
01.01.

01.02.

Рег улятивний капітал,
тис. грн.

18 188

26 373

71 148

7226,5

123066

135802

139363

Адекватність
регулятивного капіталу
(Н2)

16,81

14,95

14,19

13,92

14,01

18,08

19,29

8,43

10,39

13,52

12,67

8,51

-35,52

-5,05

Рентабельність
капіталу, %

Таблиця 2
Обсяг власного капіталу окремих банків України [8]

№
п/п

Банківські установи з найбільшим розміром балансового
капіталу (понад 5 млрд. грн.)

Значення показника, тис.
грн.

1 ОЩАДБАНК

16 386 350

2 УКРЕКСІМБАНК

10 869 403

3 ПРИВАТБАНК

10 270 719

4 УКРСОЦБАНК

6 027 855

5 ПРОМІНВЕСТБАНК

5 609 573

6 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

5 312 935

*Довідково: Укрсиббанк — 4901543 тис. грн., Родовід банк — 4336440 тис. грн.

млрд. грн. мають лише 6 банків (табл. 2). Велика кількість
банків мають низький рівень капіталу, і це всерйоз турбує НБУ, оскільки це свідчить або про неможливість,
або небажання їх власників вирішувати цю проблему.
Якщо більшість банків збільшують свій капітал, то в окремих — навпаки, спостерігається тенденція до зменшення власного капіталу.
Більше того, загострюється тенденція розбалансованості між темпами росту капіталів банків та обсягами їх
активних операцій. Такі диспропорції негативно впливають на рівень адекватності (надійності) банківського капіталу. У цілому в банківській системі рівень адекватності
на 01.01.2008 р. досяг найнижчого за останні 10 років позначки — 13,92%. Зараз ситуація істотно покращується, і
на 01.01.2010 р. показник склав 18,08% (на 01.02.2010 р. —
19,29%). (таблиця 1).
Про покращення якості капіталу говорить зниження (хоча й незначне) частки переоцінки основних засобів
— один з найбільш широко використовуваних способів
для «надування» банківського капіталу (рис. 1).

ни «Про банки і банківську діяльність» системоутворюючий банк — це банк, зобов’язання якого становлять не
менше 10 % загальних зобов’язань банківської системи
[1]. На сьогодні такому визначенню може відповідати
тільки Приватбанк (за даними НБУ на 1 січня 2010 р. частка його зобов’язань у загальній структурі склала 10,06%).
Слід зазначити, що до найбільш актуальних проблем
банківського сектору належать такі:
— по-перше, це низький рівень та недостатня якість
капіталу українських банків;
— по-друге, питання щодо розрахунку капіталу
банків. Міжнародні стандарти передбачають урахування
активів, які входять до капіталу банку, за ринковою ціною.
Яка ціна як ринкова застосовується українськими банками за умов фактичної відсутності активного ринку з багатьох позицій — залишається невідомою.
Протягом 2009 р. банки досить активно збільшували свої капітали. За минулий рік їх регулятивний капітал
зріс в 1,03 рази і досяг понад 135 млрд. грн. (табл. 1).
Однак показник балансового капіталу в розмірі більше 5
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Структура капіталу
Статутний капітал
2,73%
6,08%

Загальні резерви та
фонди банку

4,86%
9,61%

17,19%
6,12%
1,30%

Результат минулих років
Результат поточного року

0,36%8,97%
8,58%

69,14%

65,06%

Результати переоцінки
основних засобів та
матеріальних активів
Інший капітал

01.01.2009
01.01.2010

Рис. 1. Структура капіталу українських банків на 01.01.2009 р. [7]

Динаміка балансового та статутного капіталу

2 872

26 645
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12 882
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9 983

0
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40 000
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4

60 000

20 000
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80 000
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100 000

119189
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01.01.2003р. 01.01.2004р. 01.01.2005р. 01.01.2006р. 01.01.2007р. 01.01.2008р. 01.01.2009р. 01.01.2010р.
Статутний капітал

Балансовий капітал

Рис. 2. Динаміка балансового та статутного капіталу банків України, млн. грн. [5]
І хоча проблему належного зростання банківського
капіталу ніхто не відміняв, найважливіше те, що на сьогодні всі банки витримують установлені економічні нормативи, зокрема й щодо капіталізації.
На початок нинішнього року загальна сума сплачених
статутних капіталів становила 119189 млн. грн., тобто протягом 2009 р. вона зросла на 36735 млн. грн. Загальна сума
капіталу у банківській системі на 01.01.2010 р. становила
115175 млн. грн., на 4088 млн. грн. менше, ніж рік тому (рис. 2).
Загальний обсяг капіталів комерційних банків України становить 14,2 % від пасивів банків (табл. 3).
Для своєї роботи кожен банк повинен мати власні
кошти, основну частину яких займає статутний фонд. I
якщо статутний фонд НБУ формується за рахунок коштів
державного бюджету, то статутний фонд комерційних
банків утворюється за рахунок внесків акціонерів або
учасників.
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В Україні станом на 01.01.2010 р. статутний капітал
комерційних банків становив 119189 млн. грн., що в 1,5
рази більше порівняно з 2009 р. (рис. 2).
Оцінювати банківську систему й реформувати її
необхідно в єдиному зв’язку зі станом і реформуванням
усієї економіки й особливо реального сектору. Розвиток
банківської системи, подальша капіталізація українських
банків віддзеркалюють економічне зростання й підвищення прибутковості банківського бізнесу як виду економічної діяльності.
Починаючи з 2002 р., розвиток банківської системи
відбувався в умовах економічного зростання. Зберігалася тенденція до нарощування банками пасивів. При цьому їхнє динамічне зростання забезпечувалось не лише за
рахунок зобов’язань (насамперед за рахунок залучення
коштів юридичних і фізичних осіб), а й за рахунок капіталу, що, з одного боку, сприяло підвищенню фінансової
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Таблиця 3
Пасиви банківської системи, млн. грн. [8]
№ п/п

01.01.
2005 р.

Назва показника

1
2
2.1

Пасиви, усього
Балансовий капітал
У тому числі: сплачений
зареєстрований статутний
капітал
2.2 частка капіталу в пасивах
3
Зобов’язання банків
3.1 У тому числі: кошти
суб’єктів господарювання
3.1.1 із них строкові кошти
суб’єктів господарювання
3.2 Кошти фізичних осіб
3.2.1 Із них: строкові кошти
фізичних осіб

01.01.
2006 р.

01.01.
2007 р.

01.01.
2008 р.

01.01.
2009 р.

01.01.
2010р.

134348
18 421

213878
25 451

340178
42 566

599396
69578

926086
119263

880302
115175

11 648
13,7
115927

16 144
11,9
188427

26 266
12,5
297613

42873
11,6
529818

82454
12,9
806823

119189
13,1
765127

40 128

61 214

76 898

111995

143928

115204

15 377
41 207

26 807
72 542

37 675
106078

54189
163482

73352
213219

50511
210006

33 204

55 257

81 850

125625

175142

155201
Таблиця 4

Основні показники стану банківської системи України [6]
Назва показника
Кількість зареєстрованих
банків
Вилучено з державного
реєстру (з початку року)
Кількість банків, що
перебувають у стадії
ліквідації
Кількість діючих банків:
із них з іноземним
капіталом
у тому числі зі 100відсотковим іноземним
капіталом
Частка іноземного капіталу
в статутному капіталі
банків, %

01.01.
2005р.

01.01.
2006р.

01.01.
2007р.

01.01.
2008р.

01.01.
2009р.

01.01.
2010р.

181

186

193

198

198

197

4

1

6

1

7

6

20
160

20
165

19
170

19
175

13
184

14
182

19

23

35

47

53

51

7

9

13

17

17

18

9,6

19,5

27,6

35

36,7

35,8

стійкості банків, а з іншого — забезпечувало банки безоплатними ресурсами.
Незважаючи на стійку тенденцію до зростання капіталу, проблема підвищення рівня капіталізації банків України, як одна з передумов їхньої фінансової стійкості,
залишається надзвичайно актуальною. Про це свідчить і
співвідношення капіталу та ВВП. Актуальною є також
проблема нарощування капіталу деякими великими недокапіталізованими та малими банками.
З табл. 4 видно, що з 2004 р. до 2010 р. кількість зареєстрованих банків зросла майже на 10%. Присутність
на ринку великої кількості гравців із маленькими актива-

ми призводить не так до конкуренції, як до високих витрат
на надання послуг банками і тим самим заважає популяризації банківських послуг в Україні. За нинішньої ситуації необхідно не створювати нові структури, а розвивати
наявні. Міжнародні експерти Світового банку пропонують консолідувати банківську систему України навколо
великих банківських структур. Узагалі об’єднання банків
не є чимось новим у світовій практиці й досить часто
проводиться у багатьох країнах. Об’єднуючись, банки
ставлять різноманітні завдання: зниження витрат, диверсифікація вкладень, поліпшення менеджменту, створення розгалуженої мережі філій, поліпшення структури ка80
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консолідації банківської системи, а це, у свою чергу, зможе вплинути на збільшення показника адекватності капіталу. Великі банки зможуть проводити політику тривалого фінансування інвестиційних і лізингових проектів, зберігати при цьому ліквідність платоспроможного балансу
й створення великого банківського капіталу з гарантією
для західного інвестора. Водночас потрібно, щоб існували також невеликі й середні банки для запобігання монополізації фінансових послуг [4].
Стабільність банківської системи має важливе значення для ефективного здійснення грошово-кредитної політики. Банківська система є тим каналом, який має поширювати імпульси грошово-кредитного регулювання в напрямку всієї економіки. Достатньо було б виштовхнути
банки на фондовий ринок, щоб забезпечити збільшення
капіталу банків, який відповідав би вимогам сьогодення.
Після того, як законодавством будуть допущені на
ринок філії іноземних банків, можна прогнозувати надзвичайно високу конкуренцію у банківському секторі
України. Власникам найбільших вітчизняних банків уже
нині необхідно готуватися до продажу свого банківського бізнесу стратегічним інвесторам.
Українським акціонерам треба вливати у великі банки необхідний капітал, як основний, так і додатковий. Поряд із цим варто виконувати вимогу щодо лібералізації
фінансового сектору як одну з умов вступу нашої країни
до Світової організації торгівлі, оскільки цього не уникнути при обранні європейського шляху розвитку держави.
Поточний рівень капіталізації банківської системи
не повною мірою забезпечує вимоги зростаючої вітчизняної економіки. По-перше, обсяг капіталу вітчизняних
банків є недостатнім для розв’язання проблеми інтеграції
вітчизняної банківської системи зі світовим фінансовим
простором, що пояснюється незначним його рівнем
відносно обсягу капіталу банків розвинених країн світу.
По-друге, для вітчизняної банківської системи важливим є дотримання угоди про капітал банків, підписаної
членами Базельського комітету, яка містить міжнародні
правила регулювання достатності банківського капіталу
й рекомендована всім країнам із ринковою економікою.
Банківська система України в попередні роки дотримувалася рівня достатності капіталу банків, рекомендованого
Базельським комітетом. Однак інтеграція України з міжнародним фінансовим простором зумовлює необхідність
поступового впровадження у вітчизняних банках рекомендацій нової Базельської угоди (Базель II). Проблеми
нарощення капіталу вітчизняними банками на тлі зростання національної економіки можуть спричинити недотримання банками вищезазначених рекомендацій.
Таким чином, в Україні, на жаль, ми маємо:
• слабокапіталізовані комерційні банки, які на сьогодні не можуть конкурувати з іноземними банками;
• нерозвинуту банківську систему, яка ще не охопила достатньою мірою своєю діяльністю всі регіони України, а розвинулася в своїй більшості лише в м. Києві;
• процес реформування банків передбачає закриття
збиткових філій та банків поряд зі зміною їх власників;
• банки майже повністю припинили будівництво та
необхідно відкрити нові філії внаслідок недостатньої
кількості вільних власних коштів.

піталу та ін. Інколи банки об’єднуються навіть для того,
щоб зменшити сплату податків.
Реально розміщені в банках на депозитах кошти населення свідчать, що акціонерами банків могли б стати
фізичні особи. У цьому переконує те, що станом на кінець
2009 р. питома вага вкладників — фізичних осіб у загальному обсязі зобов’язань банків становить 27,45%, а це —
210006 млн. грн. За останні сім років вклади фізичних осіб
збільшилися майже в одинадцять разів (таблиця 3). Потенційно ці кошти, у випадку зацікавленості населення в
таких інвестиціях власних коштів, можна було б спрямувати в капітал банків і збільшити його, але такої тенденції
не спостерігається.
Що стосується юридичних осіб, які також могли б
стати акціонерами банків і сприяти підвищенню капіталізації вітчизняної банківської системи, то на шляху залучення їхніх коштів і вкладення їх в акції банків є багато
перешкод.
Отже, банкам України треба й далі накопичувати
власний капітал. Для цього доцільно збільшувати акціонерний капітал, реалізовувати ефективну дивідендну політику, раціонально управляти власним капіталом.
Успішність подальшого процесу капіталізації банківської
системи України залежить від тих методів і форм управління капіталом, що використовуватимуться й НБУ, і самими банками.
Надійність і динаміка функціонування економіки
країни залежить від фінансової стабільності й автономності банківської системи. На сьогодні існує проблема
капіталізації, яка породжує дисбаланс цього взаємозв’язку. Проблема належного обслуговування банками узятих на себе грошових зобов’язань, недостатньої адекватності капіталів банків до обсягу сформованих ними активів і є головною проблемою капіталізації.
На підставі виявлених унаслідок досліджень проблем, пов’язаних із капіталізацією банків, проаналізовано шляхи й перспективи розвитку, що склалися у
нинішній економічній ситуації в Україні. Щоб повністю
розв’язати проблему збільшення капіталу банками, треба провести зміни у нормативних документах НБУ і такі
заходи, як збільшення капіталу за рахунок субординованого боргу, збільшення показника адекватності капіталу
за рахунок консолідації банківської системи. Одним із
шляхів розв’язання цієї проблеми є збільшення капіталу
за рахунок субординованого боргу. Залучати кошти на
його умовах можна тільки через п’ять років за обліковою ставкою НБУ. Отримати такі «дешеві» гроші можуть
далеко не всі банки, хіба що під кредити іноземних структур або міжнародних фінансових організацій. Провести
залучення субординованого боргу можна також шляхом випуску депозитних сертифікатів, банківських облігацій та єврооблігацій.
Розміщення облігацій на ринку є прихованою формою залучення іноземного капіталу в Україну; це традиційно застосовується українськими компаніями, зокрема банками. Ставка за депозитами у банках значно вища,
ніж ставка дохідності за облігаціями, і це спричиняє ефективніше підвищення капіталу банків.
Значну увагу необхідно приділити створенню банківських об’єднань, груп і корпорацій. Злиття банків сприяє
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Чеберяко О. В., Рябоконь О. О. Структура капитала банков Украины и его характеристика
Раскрыта сущность, роль и структуру капитала банков в процессе их создания и функционирования. Проанализировано структуру и динамику капитала банковской системы Украины в 2005 — 2010 годах. Рассмотрены
наиболее актуальные проблемы банковского сектора.
Ключевые слова: банковский капитал, регулятивный
капитал, адекватность регулятивного капитала, структура капитала, уставной капитал, капитализация.
Сheberyako O. V., Ryabokon O. O. Structure of capital
bank of Ukraine and its characteristics
Essence, role and capital of banks structure is exposed
in the process of their creation and functioning. Analysis is
made of the structure and dynamics of Ukraine’s banking
system for the 2005-2010 period.. The most issues of the day
are considered bank to the sector.
Key words: the bank capital, regular capital, adequacy
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Розкрито сутність, роль та структуру капіталу банків
в процесі їх створення та функціонування. Проаналізовано структуру та динаміку капіталу банківської системи
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СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
усього комплексу функцій, притаманних їй. Зокрема під
функціями держави в теорії, як правило, розуміють основні
напрями її діяльності, предмет діяльності того чи іншого
політико-правового інституту, зміст цієї діяльності, її забезпечення. Основними методами, які використовує держава, виконуючи свої функції, є імперативний, диспозитивний, заохочувальний, рекомендаційний. Форми виконання своїх функцій державою полягають у зовнішньому вияві
її діяльності в тому чи іншому напрямку [1].
Велике значення у становленні та стратегічному
розвитку страхового ринку має стан його державного
регулювання, оскільки останнє суттєвим чином впливає
на абсолютний рівень ризику в суспільстві. При цьому
державне регулювання страхової діяльності становить
собою створення державою рамочних умов для функціонування страхового ринку, у межах яких його суб’єкти
вільні у прийнятті своїх управлінських рішень. Необхідність
державного регулювання страхування в умовах переходу
країни до ринкових відносин не викликає сумнівів з погляду світового досвіду. Інша справа, що форми та методи, ступінь поширення, специфіка такого регулювання
розрізняються залежно від особливостей держави, ступеня її економічного розвитку, національних традицій та
інших характеристик. Таким чином, більшість систем державного регулювання характеризується цілим рядом
особливостей. Однак немає єдиних і універсальних регулюючих принципів і процедур. Обрані методи залежать
від політичних, економічних і соціальних переваг уряду.
Ринок убезпечення життя має дві сторони взаємодії
із системою державного регулювання. З одного боку, як
він є об’єктом державного регулювання, тобто державою
визначаються умови діяльності на цьому ринку, установлюються правові рамки і єдині для всіх учасників «правила гри», ведеться нагляд за їх дотриманням з метою захисту прав споживачів у процесі надання послуг убезпечення життя. Проте, з іншого боку, роль компаній із убезпечення життя не вичерпується простим наданням послуг населенню, підприємству, державі. Не створюючи
власне суспільного продукту, вони проте побічно беруть
участь у його створенні, забезпечуючи відтворювальний
процес грошовими ресурсами, гарантуючи його безперервність і злагодженість, і мають здатність певним чином впливати на відтворювальний процес, коригувати
його пропозиції, темпи, масштаби. Тому всі складові ринку убезпечення життя по праву вважаються важливим
сектором економіки та використовуються як інструмент
державного регулювання.
Централізований страховий (резервний) фонд формується за рахунок загальнодержавних ресурсів і в натуральній, і в грошовій формі та перебуває в розпорядженні
державних органів управління. Призначення централізованого фонду — відшкодування збитків та усунення

Вступ. Формування в Україні ринкової економіки,
побудова соціально орієнтованого господарства, посилення стабілізаційних процесів у здійсненні структурних
перетворень в економіці потребують удосконалення страхової діяльності, пошуку дієвих механізмів для забезпечення ефективного функціонування ринку страхових послуг з урахуванням міжнародного досвіду, застосування
фінансових інструментів управління економічними процесами. Через страхування реалізується державна політика соціально-економічного захисту населення, забезпечується економічна та екологічна безпека держави, захист майнових інтересів підприємництва, створюється
підґрунтя для стійкого економічного зростання, а також
формуються значні інвестиційні ресурси.
У сучасній економіці страхування є важливим та
необхідним видом діяльності, який забезпечує загальну
економічну стабільність, розвиток підприємництва, ефективний захист від численних природних, техногенних та
інших ризиків, реалізацію державної соціальної політики.
Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження зумовлена потребою комплексного висвітлення чинної в Україні системи державного регулювання страхової
діяльності, у тому числі основних методів та інструментів
державного регулювання, з метою глибокого та всебічного
аналізу цієї системи й обґрунтування шляхів подальшого
вдосконалення її функціонування.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тема
статті достатньо розроблена в літературі й на сьогодні дуже
актуальна. Досліджуючи сутність страхування як економічної категорії, провідний фахівець страхового ринку
Я.П. Шумелда нарахував понад двадцять різних визначень
страхування [3]. На його думку, більш простим і зрозумілим є визначення страхування як економічних (грошових)
відносин із метою формування страхового фонду, призначеного для відшкодування збитків, заподіяних стихійними
силами природи, аваріями й катастрофами, нещасними
випадками, а також для задоволення потреб людини при
певних подіях у її житті — народження дітей, одруження
дітей, пенсійний вік, смерть.
Українські автори Н.М. Внукова, В.І. Успаленко,
Л.В. Временко, узагальнюючи сучасні погляди на теорію
страхового фонду, дають визначення організаційних форм
страхових фондів, яке автор цілком поділяє [7].
Мета статті — дослідження систем, методів та
інструментів державного регулювання страхової діяльності в Україні, а також обґрунтування їх удосконалення.
Результати дослідження. Основними формами державного регулювання відповідно до законодавства стають:
реєстрація та ліцензування, нормативно-правове регулювання; нагляд та застосування заходів впливу тощо.
Роль держави в соціально-економічному розвитку
суспільства визначається в багатьох випадках виконанням
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Фонди забезпечення страхового захисту суспільства
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Рис. 1. Форми забезпечення страхового захисту суспільства [8]
наслідків стихійних лих і великих аварій, що призвели до
значних руйнувань та великих людських жертв. На рис. 1
надані форми організації страхових фондів.
Страховий захист може бути забезпечений через
створення страхового фонду суспільства, який потребує
акумуляції частини валового продукту. Л.В. Нечипорук
зазначає, що до сукупного фонду страхового захисту належать централізовані натуральні та грошові резерви держави, децентралізовані фонди в частині, що використовується на покриття шкоди, завданої стихійними та іншими непередбачуваними подіями — самострахування, а
також фонди, створювані методом страхування. У межах
цих форм страхового захисту може існувати багато видів
фондів цільового призначення [8].
За своєю природою регулювання ринку убезпечення життя має досить чутливий характер. Істотні зміни процедур регулювання пов’язані з взаємодією в страховому
бізнесі цілого ряду різнорідних інтересів: страховиків, страхувальників, держави, страхових посередників тощо. Ефективність державного регулювання прямо залежить від того,
наскільки повно враховуються довгострокові фактори
розвитку ринку. Тому для введення певного регулюючого режиму особливо важливо визначити його фундаментальні цілі й послідовність дій для створення стабільної
основи розвитку убезпечення життя. Важливим інструментом державної політики є ліцензування діяльності компаній з убезпеченням життя.
У ринковій економіці переважають економічні, а не
адміністративні регулятори. Це пов’язано з тим, що убезпечення життя виконує соціальнозначиму функцію, а також у нормальному функціонуванні цієї послуги зацікавлені як страхувальники, страховики, так і держава. Тому
на певних етапах розвитку чимало держав запроваджували державну монополію на убезпечення життя. Поряд з
певними позитивними рисами, що сприяють широкому
залученню страхувальників, а отже, і більшій стабільності
страховиків, відзначається зниження надходження страхових платежів. Державній монополії на убезпечення
життя притаманні й інші негативні ознаки, властиві будьякій монополії, що є наслідком відсутності конкуренції:
обмежене коло послуг та їх низька якість. Тому навіть ті
країни, у яких була встановлена державна страхова моно-

полія, відмовляються від неї на користь ринкових способів
діяльності. В Україні нагляд і контроль за страхуванням як
сферою фінансової системи держави відбувається у межах нагляду та контролю за іншими ринками фінансових
послуг. Основними формами державного регулювання
відповідно до законодавства є реєстрація та ліцензування,
нормативно-правове регулювання, нагляд та застосування заходів впливу тощо.
За міжнародними нормами обов’язковому страхуванню підлягають такі об’єкти, як цивільна відповідальність власників транспортних засобів, екологічні ризики, відповідальність операторів потенційно небезпечних промислових підприємств (наприклад, операторів
ядерних енергоблоків), життя та здоров’я. Усі інші види
страхування добровільні. В Україні законодавством передбачено понад 40 видів обов’язкового страхування, однак для деяких з них досі не створено необхідної нормативно-правової бази. Непоодинокими є також випадки
отримання ліцензії для здійснення певного виду обов’язкового страхування страховиком, який має безпосередні
відносини з відповідним міністерством або відомством,
чи проведення тендерів на несправедливих умовах, що
негативно впливає на стан конкуренції на ринку.
Процеси інтеграції страхового ринку України до
європейського та світового ринків страхових послуг передбачають удосконалення форм та методів державного
регулювання цього ринку, якими повинні стати запровадження пільгового оподаткування доходів фізичних осіб
за умови укладення ними договорів довготермінового
страхування життя, уведення обов’язкової сертифікації та
реєстрації страхових агентів, особливо фізичних осіб, створення при Держфінпослуг Фонду захисту страхувальників
на випадок банкрутств страхових компаній, уведення регулювання та нагляду за перестраховою діяльністю (через
ліцензування, визначення організаційно-правових форм
перестрахових компаній та їхніх об’єднань, перевірки,
санкції, внутрішній контроль та аудит, запровадження правил звітності), використання у страховій справі елементів
уніфікації та стандартизації, передусім для розробки типових правил страхування.
Висновки. Таким чином, незважаючи на постійне
та стрімке зростання страхового сектору економіки Ук84
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раїни як за розмірами, так і за складністю, відповідно до
міжнародних стандартів він ще слабко розвинений. Це
зумовлено низкою чинників (недостатній рівень кваліфікації кадрів, недокапіталізація страховиків, недосконалість нормативно-правової бази, галузевий монополізм, порушення чинного законодавства, надмірна
кількість видів обов’язкового страхування тощо),
більшість з яких пов’язана з чинною на сьогодні в Україні системою державного регулювання, що дає змогу
зробити висновок про її недостатню неефективність та
необхідність удосконалення.
Особливою формою державного регулювання страхової діяльності є розробка типових Правил страхування.
Для всіх суб’єктів страхових правовідносин розробка та
використання типових Правил страхування дає значні переваги, а тому їхнє введення як способу впливу регулятивного органу на якість надання страхових послуг в Україні буде дуже актуальним.

Габрон Я. Ф. Сутність державного регулювання
страхової діяльності в Україні
У статті розглянуто основні питання регулювання
ринку убезпечення життя. Проаналізована система державного регулювання страхової діяльності в Україні та
запропоновано введення Правил страхування як способу впливу регулятивного органу на якість надання страхових послуг в Україні.
Ключові слова: страхування, державне регулювання, економіка, убезпечення життя.
Габрон Я. Ф. Сущность государственного регулирования страховой деятельности в Украине
В статье рассмотрены основные вопросы регулирования рынка страхования жизни. Проанализирована
система государственного регулирования страховой деятельности в Украине и предложено введение Правил страхования как способа влияния регулятивного органа на
качество предоставления страховых услуг в Украине.
Ключевые слова: страхование, государственное регулирование, экономика, обеспечение жизни.
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ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ФОНДОВОГО РИНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Метою написання цієї статті є визначення фондового ринку в сучасних умовах господарювання, визначення суті, завдань та функцій фондового ринку.
Професор О.М. Мозговий відокремлює поняття фондового рику та ринку цінних паперів (рис. 1). Він зазначає,
що грошовий ринок (він же фінансовий) складається з двох
частин — сфери обороту грошей і сфери обороту цінних
паперів у вигляді купівлі-продажу короткотермінових (до
одного року) документів (векселів, сертифікатів тощо).
Ринок цінних паперів, у свою чергу, складається з фондового ринку (ринку капіталу, інвестиційного ринку) і вже
згаданої сфери грошового ринку, що у ній здійснюється
оборот короткотермінових цінних паперів, яку можна розглядати як складову одночасно обох ринків.
Відтак стає зрозумілим, що ринок цінних паперів
ширший за фондовий ринок, хоч значення останнього є
справді величезним [4, с. 11].
Професор Н.Й. Берзон у своїх дослідженнях зазначає,
що фінансовий ринок будь-якої країни складається з грошового ринку та ринку капіталів. Відокремлення фінансового
ринку на дві частини визначається особливим характером
обігу фінансових ресурсів, обслуговуючи обіговий та основний капітал. Ринок цінних паперів обслуговує як грошовий ринок, так і ринок капіталів (рис. 2). Професор Н.Й. Берзон підкреслює, що цінні папери охоплюють тільки частину
руху фінансових ресурсів. Крім цінних паперів, мають місце
також прямі банківські, комерційні кредити тощо.
З наведеного рис. 2. фінансовий ринок представлений площею великого кола, який поділений на дві частини: ринок капіталів та грошовий ринок. Усередині фінансового ринку функціонує ринок цінних паперів (мале
коло), який є сегментом грошового ринку та ринку капіталів. Професор Н.Й. Берзон наголошує, що як синонім
ринку цінних паперів використовується термін фондовий ринок — це ринок, на якому торгують специфічним
товаром — цінними паперами. Реально ці папери практично нічого не коштують, однак їхня цінність визначається активами (майном, коштовностями), які стоять за цими
паперами [1, с.7].

Важливою умовою вирішення економічних і соціальних завдань, у першу чергу, завдань з модернізації
економіки країни є значне збільшення інвестицій як
внутрішніх, так і зовнішніх. Світовий досвід показує, що
найбільш ефективним джерелом для великих, а головне
довготермінових інвестицій у руках досвідчених менеджерів є фондовий ринок.
Зазначимо, що розвиток економіки будь-якої країни
обов’язково потребує, щоб були забезпечені можливості
мобілізації, розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів, капіталів у великих обсягах. В умовах ринкової
економіки більшість підприємств (господарюючих
суб’єктів) самостійно або через відповідних фінансових
посередників шукають грошові та матеріальні ресурси
на фінансових ринках у необхідних обсягах та за ринковими цінами. Аналогічно до підприємства, фірми та фізичні
особи, які мають грошові ресурси, передають їх на відповідний сектор фінансового ринку на різні строки, і це відбувається за плату, за цінами які встановлюються на цьому
ринку. У результаті фінансові ресурси перетворюються
на особливий товар, який можна покупати і продавати на
ринкових умовах. Розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів, капіталів відбувається на ринку фінансових ресурсів, на фондовому ринку.
Особливу значимість у зв’язку з цим отримує дослідження теоретичних основ функціонування фондового ринку.
Проблеми функціонування фондового ринку завжди цікавили науковців. У вітчизняній економічній науці
різні аспекти функціонування фондового ринку висвітлено у працях А.І. Берлача, А.Г. Загородного, А.Б. Кондрашихіна, Ю.Я. Кравченко, О.М. Мозгового, В.Н. Парсяка, В.Г. Пасічника, В.І. Павлова, В.В. Раровської, О.М. Роїна, О.М. Сохацької, В.М. Шелудько та багато інших вчених. Проблематикою фондового ринку займалося багато
зарубіжних науковців та практиків, серед яких М. Алексєєв,
Т. Берднікова, Н. Берзон, Л. Борселіно, В. Булатов, Л. Вільямс, В. Галанов, Б. Гамильтон, О. Дегтярева, А. Елдер,
Р. Кіосакі, А. Килячков, Р. Колбі, Е. Лефевр, Е. Найман,
У. О’Нил, Д. Сорос, Р. Тьюлз.

Ф ондовий ринок

Грош овий ринок

Грош і

К ороткотермінові
цінні папери

Довготермінові
цінні папери

Ринок цінних паперів
Рис. 1. Узгодження понять «грошовий ринок», «фондовий ринок (ринок капіталу)»
і «ринок цінних паперів» [4, с. 11]
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Рис. 2. Місце ринку цінних паперів на фінансовому ринку [1, с. 7]
Необхідно зазначити, що з початку 90-х рр. ХХ ст. у
науковій думці існувало поняття «ринок цінних паперів»
як частина ринку позикових капіталів, де здійснювалася
емісія і купівля-продаж цінних паперів. Це тлумачення
частково відображало сутність цього соціально-економічного явища і було базою для первинного формування
відносин ринку.
Але економічні, правові й соціальні дослідження
дозволили уточнити сутність терміна й розкрити його
зміст як інструмента господарської практики. В основі
функціонування ринку лежать специфічні відносини між
учасниками ринкового простору, які постають одночасно частиною ринку і його рушійною силою. Адже на ряду
з економічним аналізом ринку цінних паперів необхідно
розглядати відносини між суб’єктами й учасниками ринку, які можна класифікувати як відносини по цінним паперам — будь-які відносини, які виникають між особами
у зв’язку з обігом, випуском, розміщенням або анулюванням цінних паперів. Ці відносини виникають, об’єктивно існують, розвиваються між особами (суб’єктами й
учасниками ринку), а також можуть продовжуватися після
припинення обігу цінних паперів і анулювання їх випуску
[5, с. 11 — 15]. Також необхідно зазначити, що на сучасному етапі основною метою для багатьох учасників фондового ринку, у яких є вільні грошові кошти, є спекулятивне
збільшення власного капіталу, а зовсім не інвестування в
цінні папери господарюючих суб’єктів.
Відомий дослідник фондового ринку Ю.Я. Кравченко визначає фондовий ринок (ринок цінних паперів) як
сукупність економічних відносин з приводу випуску та
обігу цінних паперів між його учасниками у процесі розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів, капіталів.
Ю.Я. Кравченко наголошує, що фондовий ринок дозволяє капіталу входити із застійних або неприбуткових галузей і стікатися у найбільш прибуткові сектори економіки.
Тому на фондовому ринку підприємства, які мають реальний потенціал, можуть залучити фінансові ресурси
для здійснення перспективного проекту. Відповідно особи, які мають тимчасово вільні кошти, зможуть взяти
участь у бізнесі перспективних компаній. Адже фондовий ринок у дослідженнях Ю.Я. Кравченко є перш за все
ринком цінних паперів різноманітних корпорацій. Цей
ринок забезпечує колективну оцінку багатьма учасниками ринку вартість активів кожної корпорації, акції яких
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фігурують на ринку, їхню вірогідну прибутковість і перспективність [2, с. 6 — 9].
Відомий український практик та теоретик Е.Л. Найман визначає фондовий ринок (він же ринок цінних паперів) як сукупність грошового ринку й ринку капіталів у
частині торгівлі фондовими інструментами, які засвідчують майнові права своїх власників на різні види товарів
даного ринку [3, с.19].
Електронна енциклопедія дає визначення фондовому
ринку (ринку акцій, облігацій та інших цінних паперів, від
англійського Securities market) — складова частина ринку
капіталів, ринок торгівлі цінними паперами, які допущені до
торгів на будь-якій біржі та на позабіржовому ринку.
На фондовому ринку суб’єкти взаємовідносин виконують певні дії, які відповідають їхнім інтересам, правам,
зобов’язанням, можливостям у ринковому середовищі.
Визначення й класифікація різноманітних міжсуб’єктних
дій дозволяє виділити характерні функції ринку в цілому і
будь-кого із його суб’єктів, які відображають сучасний стан
і особливості обігу того чи іншого цінного паперу.
Функція (від лат. function — звершення, виконання)
— у сучасному розумінні означає «зовнішнє виявлення
властивостей будь-якого об’єкта у певній системі відносин, а також роль, яку виконує соціальний інститут або
процес у цілому».
У цій статті як ціле розглядається господарський комплекс, у якому інститут фондового ринку виконує визначені соціально-економічні функції.
Функція фондового ринку — рольове значення
процесів обігу цінних паперів, включаючи їхній випуск,
торгівлю й анулювання в господарському механізмі країн
або регіонів. У сучасних дослідженнях фондового ринку прийнято відокремлювати чотири його основні
функції (рис. 3).
Найважливішою функцією фондового ринку є
інформаційна, завдяки якій усі учасники фондового
ринку, і в першу чергу інвестори отримують конкретну інформацію про економічну кон’юнктуру, у цілому
про ринок, і про окремі сектори та інструменти, і відповідно, мають можливість приймати рішення про розміщення капіталу.
Необхідно мати на увазі, що не тільки поточний стан,
але й очікувані зміни ситуації на фондовому ринку мають
велике значення для стабільного розвитку економіки. Пад87
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ІНФОРМАЦІЙНА

РЕГУЛЯЦІЙНА
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ПРАВОВСТАНОВЧА

КОНТРОЛЬНА

Рис. 3. Функції фондового ринку*
* Розроблено авторами на основі джерел [2; 3; 5]

іння курсової вартості цінних паперів підприємств може
призвести до зниження темпів зростання економіки.
Інформаційна функція має такі форми:
1. Збір і систематизація відомостей про об’єкт інвестування.
2. Аналіз стану ринку цінних паперів.
3. Вивчення статистики правовідносин, конфліктів.
4. Систематизація несподіваних або неузгоджених дій.
Згідно з правовстановчою функцією підприємство,
яке є господарюючим суб’єктом у формі акціонерного
товариства, може розповсюджувати на ринку свої акції
та облігації. При випуску акцій акціонерне товариство або
його засновники залучають додаткових власників як інвесторів і співвласників певного акціонерного товариства.
Це залучення відбувається шляхом продажу кожному новому акціонеру визначеної кількості часток або акцій, кожна з яких засвідчує право на власність частки майна акціонерного товариства. Кожний власник цінних паперів, наприклад акцій, вклавши свої грошові кошти у виробництво шляхом купівлі акцій певного товариства, може повернути кошти тільки шляхом продажу цінних паперів
іншому інвестору. При цьому продаж цінних паперів одним власником іншому не порушує виробничі процеси
й господарську діяльність підприємства, адже при цьому
гроші не вилучаються з підприємства, а на умовах купівліпродажу передаються одним інвестором іншому.
Можна визначити такі форми правовстановчої
функції:
1. Прийняття рішення про випуск, викуп, анулюванню цінних паперів.
2. Прийняття згоди на здійснення угоди купівлі-продажу цінних паперів.
3. Видача дозволу на проведення операції з цінними
паперами або заборона операції.
4. Розробка нормативно-правових актів для фондового ринку.
5. Подання судових позовів та винесення судових
рішень.
Регулююча функція пов’язана з етапом конкретної
реалізації управлінського рішення і сприяє його оптимальному виконанню в таких формах:
— корекція процесу розміщення (випуску) цінних
паперів;

— установлення тарифів, внутрішнього порядку
функціонування учасника угоди;
— зміна вже сформованих умов угоди;
— складання актів контрольно-ревізійної роботи, накладання санкцій.
Контрольна функція завершує цикл обігу цінних паперів, підсумовує операції з ними в таких формах:
1. Облік результатів підписки на цінні папери (викуп
або анулювання).
2. Розрахунок ефективності надання професійних
послуг.
3. Проведення аналізу фінансового результату операцій з цінними паперами.
Головне завдання фондового ринку в сучасних умовах полягає в збільшенні ролі цінних паперів на фінансовому ринку й у господарській діяльності підприємств країни. Цей процес називається сек’юритизація (від англ.
securities — «цінні папери»). При цьому процесі високоліквідні і низьколіквідні активи підприємств відбиваються
в цінних паперах, які стають власністю інвесторів в обмін
на їхні фінансові ресурси або в процесі приватизації державної власності. Адже емісія цінних паперів дозволяє
залучити фінансові ресурси інвесторів значно дешевше і
швидше.
Принципи фондового ринку (від лат. Principium
— «початок, основа») — основне, початкове положення для вибору способу поведінки на ринку, переконання відносно правил поведінки й розвитку ситуацій з цінними паперами, головна особливість побудови стратегії обігу цінних паперів. Принципи сучасного фондового ринку враховують особливості економічних трансформацій господарських комплексів,
існуючих вимог щодо обслуговування інвестиційнофінансових утворень ринку.
Отже, без всебічного розуміння сутності фондового ринку, особливостей формування відносин щодо
цінних паперів, завдань, функцій та принципів фондового ринку неможливо вирішити ряд ключових соціальноекономічних проблем, які виникають у суспільстві.
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фондового ринку в сучасних умовах
У статті розглянуто теоретичні основи розвитку
фондового ринку. Визначено суть і завдання функціонування фондового ринку в сучасних умовах. Розглянуто
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СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
тельства об уплате единого налога выдаются одноразово,
но ежегодны, в случае если субъект хозяйствования желает остаться на упрощенном режиме, он обязан до 15
числа месяца, предшествующего отчетному кварталу,
предъявить письменное заявление. Несогласованность
данной нормы вытекает из формы этого заявления, где
указывается: «прошу перевести меня на упрощенную
систему налогообложения, учета и отчетности на 20__
год», даже если субъект малого предпринимательства был
на упрощенной форме предыдущий период. Принятие
данного закона исправит данное несогласование.
Упрощенная система налогообложения, учета и
отчетности была введена с 1998 года, за этот период индекс потребительских цен вырос в 5,5 раза, минимальная
зарплата — в 20 раз, тогда как верхний предел налога вырос только с 180 до 200 гривен. Т.о., фактически время
играет на субъектов предпринимательства, но против государства. С каждым годом реальные доходы бюджета от
единого налога падают, хотя номинально имеют восходящую тенденцию. В целом по данным 2009 года сектор
экономики, где работает 13% работоспособного населения, формирует лишь 1,2% дохода сводного бюджета. Очевидно, что фискальная функция для малого бизнеса не
является приоритетной, но разрыв между фискальным
давлением на предпринимателей, которые работают на
общих принципах, и тех, кто находится на едином налоге,
не должен быть настолько глубоким.
Однако реформирование упрощенной системы налогообложения имеет особое значение для создание благоприятной бизнес-среды в Украине в сфере государственной поддержки малого бизнеса. Эта система обеспечила
динамичное развитие малого предпринимательства и стабильные поступления в бюджет, что свидетельствует об
адаптивности и принятие ее для значительной категории
субъектов предпринимательской деятельности.
Рассматривая опыт зарубежных стран, цели упрощенной системы налогообложения учета и отчетности
на субъектов малого предпринимательства заключаются
не столько в снижении уровня налогообложения, сколько в сокращении расходов и времени на ведение бухгалтерского и налогового учета. Несмотря на то, что большая часть субъектов малого предпринимательства работают на упрощенной системе налогообложения, не создают никакой добавленной стоимости, минимизируют
налогообложение собственного дохода или являются участниками схем уклонения от уплаты налогов. Рассмотрим одну их схем минимизации налогов для субъектов
малого предпринимательства.
Из схемы видно, что происходит перенесение прибыли, которая является источником уплаты налога на прибыль,

Для эффективного функционирования рыночной
экономики необходимым условием является формирование конкурентной среды путем развития малого бизнеса. В настоящее время малые предприятия стали основой экономики наиболее развитых стран.
В укреплении экономической позиции государства
система налогообложения играет важнейшую роль: она
является одним из существенных экономических рычагов,
при помощи которых государство воздействует на рыночную экономику. Стабильность системы налогообложения
позволяет субъектам предпринимательства увереннее чувствовать себя: не зная твердо, каковы будут условия и ставки налогообложения в предстоящем периоде, невозможно рассчитать, какая же часть ожидаемой прибыли уйдет в
бюджет, а какая — останется в их распоряжении.
Теоретические и практические аспекты функционирования малого бизнеса вообще и влияние на его функционирования системы налогообложения рассматривали такие ученые, как Л.И. Дмитриченко — малый бизнес
в системе предпринимательства, З.С. Варналий — экономические и правовые аспекты тенизации малого предпринимательства, А.В. Кужель — методы государственной поддержки развития малого предпринимательства,
И.Н. Герчикова — основы регулирования субъектов предпринимательства и другие, однако вопросы, касающееся
налогового регулирования субъектов малого предпринимательства, остаются недостаточно раскрытыми.
Целью данной работы является рассмотрение основных аспектов системы налогообложение субъектов
малого бизнеса, а также обоснование необходимости
разработки стратегии по минимизации налогового бремени малого предприятия и упрощения системы учета и
отчетности субъектов малого предпринимательства.
Так как любая система налогообложения отражает
характер общественного строя, состояние экономики
страны, устойчивость социально-политической ситуации,
степень доверия населения к правительству, поэтому по
мере изменения указанных условий налоговая система
перестает отвечать предъявляемым к ней требованиям и
в нее вносятся необходимые изменения. В настоящее
время одобрен от 27 января 2010 года законопроект об
упрощенной системе налогообложения, благодаря которому снимается одна из основных проблем для бизнеса
— увеличивается допустимый объем выручки. Согласно
проекту закона свидетельство плательщика единого налога будет выдаваться не ежегодно, а одноразово и будет
бессрочным. Также этот законопроект рассматривает
вопросы о сокращении вдвое количества видов деятельности, которые подлежат лицензированию.
На данный момент на региональном уровне свиде90
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Рис. 1. Схема минимизации налогов для субъектов малого предпринимательства
или базы налогообложения НДС, на субъекты малого предпринимательства — физических лиц. Оборот предприятия
разбивается между несколькими СПД — физическими лицами, что освобождает бизнес от уплаты НДС и налога на
прибыль, заменяя их единственным платежом (единым налогом). Второй момент, на который необходимо обратить
внимание, это направления этого платежа: единый налог
субъектов предпринимательской деятельности — физических лиц в размере 43% от ставки поступает в местные бюджеты, а остальная часть распределяется между государственными целевыми фондами: пенсионным, социального страхования от несчастных случает, фондом содействия занятости населения. Таким образом, в функционировании данной схемы косвенно заинтересованы местные власти.
Так как целью минимизации налогов является не уменьшение какого-либо налога как такового, а увеличение всех
финансовых результатов предприятия, поэтому рассмотрим
налоги, которые максимально уменьшают финансовые результаты, их соответственно и нужно минимизировать.
Одним из основных налогов, которые нужно минимизировать, это:
1). налоги, находящиеся «вне» себестоимости (НДС,
акцизный сбор, таможенные пошлины): важно уменьшать не сами налоги, а разницу, подлежащую уплате в
бюджет;
2). налоги, находящиеся «над» себестоимостью (налог на прибыль): для этих налогов следует стремиться к
уменьшению ставки и формальному уменьшению налогооблагаемой базы.
3). налоги «внутри» себестоимости, их минимизация даст ощутимый эффект;
4). налоги, выплачиваемые из чистой прибыли: для
минимизации налогового бремени следует стремиться к
уменьшению ставки этих налогов и сокращения налогооблагаемой базы.
Исследование схемы минимизации налогов с помощью упрощенной системы налогообложения субъектов малого предпринимательства показало, что упрощенная система имеет определенные недостатки:
• не соответствует современным условиям предельЕкономічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

ного объема выручки от реализации (товаров, работ, услуг) для регистрации плательщиком единого налога (для
юридических и физических лиц) [6];
• идея «единого налога» была искажена введением в
действия Законов Украины «Об обязательном государственном пенсионном страховании», «Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и затратами, обусловленными похоронами», «Об общеобязательном государственном
социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, приводящим к
потери трудоспособности», осязающих субъектов предпринимательской деятельности, наряду с единым налогом уплачивать платежи в определенные фонды, и отчитываться 1 раз
в квартал об их уплате (при ведении хозяйственной деятельности и наличии нанятых работников). При отсутствии нанятых работников и полном отсутствии хозяйственной деятельности отчеты, предоставляются 1 раз в год [3];
• размер ставок единого налога для физических лиц
не пересматривался с 1998 года, несмотря на то, что в
экономике постоянно растет индекс инфляции, минимальная заработная плата, потребительские цены.
Таким образом, за время существования упрощенной
системы принято ряд законов, нормы которых внесли существенные изменения в порядок уплаты субъектами взносов
на общеобязательное страхование, создали проблему двойного налогообложения и ощутимую финансовую нагрузку,
особенно на субъектов предпринимательской деятельности
— физических лиц. Немаловажным является увеличения размера минимальной заработной платы с 1.01.1999 г. — 74 грн
до 1.01.2010 г. — 884 грн., т.е. почти в 12 раз [4].
В результате в 2009 году наблюдается резкое сокращение нанятых работников у субъектов предпринимательской деятельности, находящихся на упрощенной системе налогообложения [1].
Еще одним недостатком является в настоящее время отсутствие четко определенной базы налогообложения единым налогом, что приводит к злоупотреблению с
целью минимизации налоговых платежей, и использование субъектами хозяйствования (в том числе и иностран91
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Рис. 2. Существующие и предполагаемые ставки единого налога для СПД — физических и юридических лиц
цами, нерезидентами) упрощенной системы для минимизации налоговых платежей.
Однако, несмотря на перечисленные выше недостатки, положительные стороны Законопроект об упрощенной системе налогообложения значительно облегчает
труд налогоплательщиков в области налогового учета, что
делает упрощенную систему налогообложения привлекательной для субъектов малого бизнеса [2]. Данная система имеет и ряд ограничений для субъектов малого предпринимательства — юридических лиц, на деятельность
которых законопроект не распространяется:
• деятельность, связанная с организацией торговли
и предоставлением услуг (аренды) с созданием соответствующих условий для осуществления торговли другими
физическими и юридическими лицами и арендою торговых мест на рынках по продажи продовольственных и
непродовольственных товаров и / или в торговых объектах (супермаркетах, торговых центрах, комплексах)
• игральный бизнес, обмен иностранной валюты;
• добыча и производство драгоценного металла и
драгоценных камней, а также оптовая и розничная торговля драгоценными металлами и камнями;
• лизинговые компании, регистраторы ценных бумаг.
• совместная деятельность без создания юридического лица, определенная Законом Украины «О налогообложении прибыли предприятий»;
• осуществление добычи и реализации полезных ископаемых;
• предоставление в аренду земельных участков и /
или их части;
• предоставление в аренду жилых и нежилых помещений (сооружений, строений) общей площадью, превышающей 150;
• деятельность:
— по перепродажи предметов искусств, коллекционирования и антиквариата;

— по организации торгов (аукционов) изделиями искусств, предметами коллекционирования и антиквариата;
• продажа товаров (услуг) через сеть Интернет;
• предоставление услуг в сфере радиовещания соответственно Закону Украины «О телевидении и радиовещании», мобильной связи;
• оптовая торговля и посредничество в оптовой торговле;
• деятельность в сфере финансового посредничества.
Для физических лиц — субъектов предпринимательской деятельности, кроме вышеперечисленных, следует
ограничить в осуществлении таких видов деятельности:
• предоставление услуг по перевозки граждан;
• торговля изделиями с драгоценными камнями и
металлами, драгоценными камнями органогенного образования;
• осуществление:
— аудиторской, рекламной, бухгалтерской, адвокатской деятельности;
— деятельности в сфере права, инжинирингу;
— консультационная деятельность по вопросам
коммерческой деятельности и управлению;
— вспомогательная деятельность в сфере государственного управления;
— посреднических услуг по покупке, продаже, аренде и оцениванию недвижимого имущества.
Категорически упрощенная система налогообложения не может применяться такими субъектами хозяйствования, как:
• страховыми брокерами, страховыми агентами;
• кредитными союзами, ломбардами, лизинговыми компаниями, доверительными обществами, страховыми компаниями, учреждениями накопительного пенсионного обеспечения, инвестиционными фондами и компаниями, другими финансовыми учреждениями, определенными законом;
• реестраторами ценных бумаг;
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• арбитражными управляющими;
• юридическими лицами, в уставном фонде которых совокупность частей, принадлежащих другим
субъектам хозяйствования — юридическим лицам, которые не являются плательщиками единого налога, равняется или превышает 25%;
• представительствами, филиалами, отделениями и
другими подразделениями юридических лиц, которые не
являются плательщиками единого налога;
• нерезидентами и / или лицами без гражданства.
В законопроекте введена дифференциация ставки
единого налога для физических лиц и установлен ее размер, выходя из минимальной заработной платы.
Из данной схемы видно, что при внедрении данного
законопроекта произошли изменения в системе налогообложении для физических лиц — предпринимателей: устанавливается ставка единого налога в пределах 8 — 40 %
от минимальной заработной платы (при получении выручки до 1000 размеров минимальной заработной платы).
Если объем выручки составляет свыше 1000 до 1500 размеров минимальной заработной платы, то ставка единого
налога устанавливается от 40 % до 74 % минимальной заработной платы (соответственно 297,6 — 550,56 грн.) [5].
В соответствии с законопроектом увеличивается предельный объем выручки от реализации и составляет для
физических лиц до 1500 минимальной заработной платы
(1,1 млн. грн.) и для юридических лиц — 15000 минимальной
заработной платы (11,1 млн. грн.). Привязка к минимальной
заработной плате позволит в будущем не вносить дополнительных изменений в законодательство с целью коррекции
размера объема выручки в связи с ростом уровня инфляции или других экономических показателей. Также внедрена ответственность за превышение предельных объемов
выручки и предлагается сумма превышения у юридических лиц до налогообложения по ставке 20% (в случае превышения 15000 размеров минимальной заработной платы), у
физических лиц по ставке — 15% (в случае превышения —
1500 размеров минимальной заработной платы). Средства,
оплаченные в связи с превышением предельного объема
выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг),
в соответствии с законопроектом полностью направляются
в местный бюджет для финансирования собственных полномочий, соответствующих территориальных общин, что
повышает экономику региона и страны в целом.
Итак, на основе вышеизложенного можно сделать
вывод, что законопроект об упрощенной системе налогообложения позволит создать нормативно-правовую
базу для дальнейшего регулирования предпринимательской деятельности, что дает возможность урегулировать
на законодательном уровне правоотношения при применении упрощенной системы налогообложения, а также позволит устранить схемы злоупотребления упрощенной системой налогообложения.
В данной работе рассмотрены основные аспекты
системы налогообложения малого предпринимательства
и выявлено: принятый законопроект об упрощенной системе налогообложения для малого бизнеса имеет как положительные, так и отрицательные тенденции, но в целом
можно отметить, что данный проект дает шанс наладить
нынешнюю ситуацию в системе малого бизнеса.
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Кошелева О. Г., Пшенична У. А. Система оподаткування суб’єктів малого підприємництва
У статті розглянуто основні аспекти системи оподаткування суб’єктів малого бізнесу, обґрунтовано необхідність розробки стратегії мінімізації податкового тягаря малого підприємства і спрощення системи обліку й
звітності суб’єктів малого підприємництва.
Ключові слова: система оподаткування суб’єктів
малого бізнесу, мінімізація податків, законопроект про
спрощену систему оподаткування обліку і звітності.
Кошелева Е. Г., Пшеничная У. А. Система налогообложения субъектов малого предпринимательства
В статье рассмотрены основные аспекты системы налогообложения субъектов малого бизнеса, обоснованы необходимости разработки стратегии по минимизации налогового бремени малого предприятия и упрощения системы
учета и отчетности субъектов малого предпринимательства.
Ключевые слова: система налогообложения субъектов малого бизнеса, минимизация налогов, законопроект об
упрощенной системе налогообложения учета и отчетности.
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ОЦЕНКА КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
Актуальность темы. Тенденции изменений во внешней среде требуют постоянного отслеживания и реагирования со стороны предприятия, что выражается в принятии соответствующих управленческих решений. И в
этой связи из важных направлений стратегии предприятия может быть управление адаптацией предприятия к
изменениям в рыночной среде, как одного из важных
внешних факторов, влияющих на деятельность предприятия. В условиях постоянно присутствующей нестабильности экономики в стране, необходимости выживания и
достижения устойчивого конкурентного преимущества
перед современным предприятием особую активность
обретают вопросы связанные с его эффективным управлением, что наиболее оптимально может быть реализовано в стратегической ориентации предприятия.
Цель исследования. Научно-теоретическое определение подходов к оценке стратегических альтернатив конкурентоспособности отечественных предприятий на мировом рынке металлопродукции.
Необходимость адаптации предприятия к изменчивости условиям хозяйствования, что обусловлено необходимостью и нестабильностью поведения потребителей,
поставщиков, конкурентов, организаций — смежников,
органов государственной власти и местного самоуправления, считаются наиболее характерной особенностью
его функционирования в рыночных условиях.
Необходимо отметить, что проблемы управления
адаптацией промышленных предприятий Украины к рыночным условиям хозяйствования связаны как с интенсификацией динамики развития глобальных процессов в
экономике, так и с особенностями трансформации командно-административной системы, неопределенностью
и непрозрачностью изменений в отношениях собственности, чрезмерной либерализацией внешнеэкономических связей в условиях устаревших технологий и продукции, отсутствием опыта у централизованного управления, неразвитостью организационно-экономического
механизма регуляции взаимодействия участников социально-экономических процессов. Совокупность влияния
перечисленных факторов привела к значительному падению объемов производства, снижению уровня жизни
большинства населения и негативных явлений в формировании рыночной среды предприятия. Подобные тенденции прежде всего наблюдались в базовых отраслях,
таких, как черная металлургия, машиностроение, угольная промышленность.
Анализируя влияние внешней среды, предприятие,

адаптируясь, должно принимать меры по устранению ее
препятствий и находить механизмы воздействия на эту
среду. Одной из главных составляющих влияния внешней
среды на предприятие является рыночная. Рыночная среда формируется, прежде всего, как цепочка, связывающая в единый цикл поставщиков, предприятие и потребителей, и характеризуется следующими чертами:
— процесс производства продукции (услуг) начинающийся от исходного сырья до конечного продукта,
предназначенного потребителю;
— последовательные стадии экономических и коммерческих отношений;
— организационные структуры, обеспечивающие
производство.
С целью адаптации к внешней отраслевой среде
предприятие ставит перед собой задачу стратегической
диагностики:
— выявляет существующих и потенциальных партнеров с целью будущего выбора;
— оценивает их положение с точки зрения предприятия;
— анализирует развитие их стратегии в будущем с
целью выявления возникающих препятствий и угроз для
реализации стратегии.
Таким образом, предприятие выявляет свое положение на рынке производства идентичных товаров или
услуг и прогнозирует ситуацию в будущем.
Следующим этапом диагностики предприятия является анализ взаимоотношений с клиентами, что выражается в следующем:
— в определении потребностей как в настоящий период, так и в прогнозируемый;
— в расширении сегмента рынка путем выявления
потребностей клиента, улучшения качества продукта (услуг), увеличение мощностей, использование маркетинговых технологий.
Усиливают стратегическую ориентацию предприятия к внешним условиям инвестиционная и инновационная составляющая такой стратегии.
Процесс формирования стратегии развития металлургической промышленности, благодаря которому растет производительность и экономика создает более эффективные рабочие места, обеспечивается рядом инструментов, которые также служат промежуточными показателями конкурентоспособности. Благодаря экспорту государство может развивать свою наиболее эффективную деятельность до уровня, выходящего за пределы
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Таблица 1
Динамика рынка металлопроката в Украине, млн. т.

Показатель/годы

2009 г.

2009/2008

2008 г.

2008/2007

потребление

5,33

-32,5%

7,9

-16,4%

импорт

0,8

-55%

1,77

-6,6%

лизуются госпрограммы по развитию инфраструктурных
проектов.
Постепенно восстанавливается спрос на трубопроводную и судостроительную сталь. Также следует отметить, что наметилось и восстановление выпуска готовой
продукции. В августе 2009 г. объемы прокатного производства в целом по отрасли достигли 93,5% от показателя
за аналогичный период 2008 г., тогда как по выплавке чугуна и стали — 85,6% и 83,3% соответственно.
Некоторые предприятия возобновили работу над
реализацией ранее запланированных долгосрочных инвестиционных программ. В частности, Енакиевский металлургический завод сообщил о планах на 1,5 млн. тонн
уменьшить выброс в атмосферу двуокиси углерода до
2012 г. Алчевский металлургический комбинат заявил о
намерении в 2010 г. завершить переход на пылеугольное
топливо вместо природного газа в доменном производстве, а также возобновить достройку новой доменной
печи, степень готовности которой в третьем квартале
2009 г. составляет 30%.
При этом не изменяется по сравнению с докризисным периодом соотношение заемных и собственных
средств предприятий, используемых для финансирования инвестиционных программ: 70/30 [2].
Вместе с тем, несмотря на конкурентные преимущества, полученные от девальвации гривны, металлурги понесли и ощутимые потери от курсовой разницы, возникшей при оплате валютных контрактов на покупку оборудования и сырьевых составляющих. В этих условиях ряд
предприятий, среди которых Алчевский металлургический
комбинат и Мариупольский металлургический комбинат
им. Ильича, предпочли отказаться от импорта железной
руды из Бразилии и перейти на более выгодные в сегодняшних условиях договоры с донецким «Метинвестом».
Однако улучшение ситуации в отрасли возможно
при условии продления действия моратория на повышение цен и тарифов на электроэнергию, природный газ,
железнодорожные перевозки для предприятий ГМК.
Таким образом, внутренний рынок продолжает оставаться наиболее уязвимым для украинского ГМК с точки зрения сбыта готовой продукции. А возникающая при
этом чрезмерная экспортная ориентация делает перспективы отрасли слишком зависимыми от внешних факторов.
Несмотря на позитивные сдвиги в восстановлении
конъюнктуры рынка стали, реальной стабилизации экономики не стоит ожидать раньше 2011 г. При этом полагая, что мировые цены на металл начнут рост уже во второй половине 2010 г.
Эксперты прогнозируют, что объем выплавки стали за 2009 г. в стране достигнет 27 млн. тонн, что составляет 74% от показателей 2008 г. На таком же уровне находи-

спроса местного рынка. За счет импорта страна получает доступ к товарам, которые ей не удается продуктивно
производить, к иностранным технологиям, встроенным
в средства производства, и усиливает соперничество на
внутренних рынках.
Внутренние инвестиции чрезвычайно важны для
повышения уровня производительности компаний и инфраструктуры. Поступающие прямые иностранные инвестиции приносят дополнительные капиталы, а также
технологии, навыки, менеджмент, доступ к рынкам и конкурентное давление. Инвестирование за рубеж способствует росту местных компаний на международном уровне одновременно с изучением внешних возможностей.
Инновационные продукты способствуют росту производительности.
Однако в Украине частые кризисные явления в экономике не позволяют перейти от оперативного и тактического реагирования на проблемы металлургической
отрасли к стратегическому развитию.
Украинская металлургическая промышленность
сохраняет ориентацию на использование устаревших технологий и производство дешевых полуфабрикатов.
Рост производства металлопродукции сопровождается ухудшением структуры сбыта: существенно снизились отгрузки проката на внутренний рынок, а в экспортных поставках доминируют более дешевые полуфабрикаты. Восстановление и развитие внутреннего рынка возможно лишь при стимулировании государством металлопотребляющих отраслей (машиностроение, строительство и др.).
В 2009 г. потребление металлопроката в Украине
снизилось на 32,5% по сравнению с 2008 г. — до 5,33 млн.
т, импорт — на 55%, до 797,828 тыс. т.
По данным [1; 3], в 2009 г. емкость внутреннего рынка Украины потребления металлопродукции сократилась
на 37% по сравнению с 2008 г. — до 5,8 млн. т. А также в
2009 г. потребление металла на человека в Украине, по
предварительным данным, оценивается на уровне 130 кг,
в то время как в 2008 г. — 181 кг.
Пока же основные поставки отечественной металлопродукции идут на экспорт. При этом доля полуфабрикатов в этом сегменте за пять месяцев 2009 г. увеличилась почти на 10%. Это произошло за счет минимального падения объемов продаж квадратной заготовки и роста продаж круглой заготовки. Одновременно изменилась
географическая структура украинского экспорта. Так,
существенно снизились поставки в страны-потребители
плоского проката: ЕС, Россию, Турцию, Южную и Центральную Америку. Практически прекратились отгрузки
украинского проката в США. Зато выросли поставки в
страны Ближнего Востока и Северной Африки, где реаЕкономічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

95

В. В. Краснова, Е. С. Михеенко
показателей в странах ЕС, в Японии и США также негативно повлиял на мировой рынок металлопродукции.
Наблюдается спад в мировом строительстве, автомобилестроении, а также снижение ликвидности поставщиков
металлопродукции, что приводит к снижению уровня цен.
В свою очередь, уменьшение уровня цен на все основные виды металлопродукции снижает активность потребителей, которые не спешат выходить на рынок, поскольку ожидают дальнейшего падения цен. Этот своего рода
замкнутый круг характерен как для внешнего, так и для
внутреннего украинского рынков.
Эти факторы, начавшие действовать почти одновременно, привели к дестабилизации сначала рынка сбыта
продукции, а затем и всей системы производства в мировой металлургии в целом и в горно-металлургическом
комплексе Украины в частности.
Таким образом, необходимо сформировать общегосударственную стратегию экономического развития, которая бы определила цели, направления развития и установила приоритеты реализации программных установок.
В настоящее время нет ясности в отношении общего направления экономической политики и нет четкой
методологии взаимоувязки конкурирующих целей и способов их достижения. В результате правительство принимает политические решения, которые конфликтуют друг
с другом, а предприятия, не зная будущего направления
развития в Украине, вынуждены реагировать крайне осторожно даже на благоприятные для них правительственные инициативы.
Национальная экономическая стратегия призвана
определить место страны в мировой экономике. В ней
определяются преимущества, которые могут быть обеспечены национальным предприятиям, имеющим право
на поддержку, темпы роста, которые должны быть достигнуты, и роль правительства на различных уровнях.
Без дальнейшего улучшения бизнес-среды украинские предприятия не смогут конкурировать на международных рынках иначе как по низкостоимостным позициям, и реструктуризация может быть будет проведена
лишь в ограниченном масштабе. Хотя есть много аспектов инфраструктуры предпринимательской деятельности, которым нужно уделить внимание, первоочередные
задачи сводятся к следующему:
— обеспечение реальной конкуренции,
— упрощение и модернизация административных
функций правительства,
— ликвидация слабых и узких мест в производительных силах,
— преобразование имеющихся ресурсов в области
образования и науки в стабильно развивающиеся конкурентоспособные активы.
Общим макроэкономическим эквивалентом этих
сдвигов должен стать рост ВВП и обеспечение на этой
основе ощутимого повышения уровня жизни народа.
Для этого необходимо проводить работу по следующим направлениям:
— содействие опережающему развитию наукоемких отраслей и научно-технологическому обновлению
производства;
— повышение конкурентоспособности отечествен-

лось производство стали в 1999 году, когда украинский
ГМК только начал выходить из кризиса в результате начала действия отраслевого экономического эксперимента.
Доля поставок на внутренний рынок с начала 2009 г.
составила всего лишь 15%, что вдвое меньше , чем в конце 2007 г. Потребление металлопроката на внутреннем
рынке снизится до 40% и составит 5,5 млн. тонн, т.е. внутренний рынок металлопроката сократился вдвое — с 4 до
2 млн. тонн. При этом программы, которые обеспечили
бы увеличение потребления металлопроката, на сегодняшний день не работают.
В этой ситуации металлургические компании ждут
от государства взвешенных шагов по развитию внутреннего металлорынка, а также инвестиций в крупные инфраструктурные проекты. Вместе с тем и сами украинские
металлурги уделяют недостаточно внимания украинским
поставщикам металлоемкого машиностроительного оборудования. Внутренний рынок потребляет только 40% продукции машиностроительных предприятий при том, что
украинские машиностроители могут на 90% удовлетворить потребности предприятий ГМК в оборудовании [3].
Украинским металлургам по силам сохранить
свои позиции на мировом рынке стали и проката, по
необходимо активизировать работы по внедрению
энерго- и ресурсосберегающих технологий, завершить
начатые программы модернизации производственных
мощностей. Аналитики говорят, что скорее всего будут наблюдаться разнонаправленные колебания в пределах $20 — 50 за 1 т, что не приведет к появлению
долгосрочных тенденций роста.
Таким образом, проанализировав причины ситуации, сложившейся в отрасли, отметим некоторые факторы спада производства в отрасли.
1) На мировом рынке металла каждый год со второй половины июля и, как правило, до сентября наблюдается период спада активности, который частично объясняется сезонным снижением спроса в странах ЕС, ЮгоВосточной Азии и Персидского залива. Масштабы этого
явления каждый год отличаются. Но в 2008 г. это сезонноцикличное явление совпало по времени с развертыванием мирового финансово-экономического кризиса и с
общим падением мировой экономики.
2) Серьезным конкурентом на рынках металлопродукции для украинских и других производителей и экспортеров стал Китай. Так, за десять месяцев 2008 г. рост
инвестиций в экономику этой страны составил 27,3% к
предыдущему году; значительная их часть была направлена именно в металлургический сектор. Однако в Китае
не существует проблемы избыточных металлургических
мощностей, но существует проблема стимулирования
потребления стали, которая может быть решена в том
числе путем перераспределения инвестиций от металлургов в интересах потребителей металла.
3) В результате превышения предложения над спросом существенно снизился уровень цен на основные
виды металлургической продукции.
4) Произошло значительное сокращение возможностей кредитования производственной деятельности в
ведущих странах мира и в Украине, обусловленное мировым экономическим кризисом. Спад экономических
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ной продукции и расширение рынков сбыта, увеличение
в ней доли изделий высокой степени промышленно-технологической переработки;
— ускоренная модернизация национальной инфраструктуры, реформирование природных монополий,
повышение качества их работы до европейского уровня;
— всестороннее развитие рыночной инфраструктуры;
— финансовое обеспечение экономического роста, качественное улучшение инвестиционного климата в
Украине;
— качественное обновление интеллектуальных, а в
целом — трудовых ресурсов, кадровая революция в сферах государственного и корпоративного управления.
Таким образом, адаптационные действия стратегии
предприятия формируются в двух направлениях: приспособление к существующей среде, что может быть расценено как пассивная адаптация, и поиск форм, методов,
механизмов, способствующих активному взаимодействию предприятия с создавшейся внешней средой.

ку й конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
на світовому ринку металопродукції. Запропоновано науково-теоретичне визначення підходів до оцінки стратегічних альтернатив конкурентоспроможності великих металургійних підприємств.
Ключові слова: металургійні підприємства, стратегія, конкурентоспроможність.

Литература
1. Промышленные новости. — Режим доступа :
http://newspromm.ru/category-one/ 2. Режим доступа :
http://www.advis.ru/metallyrgiya/chernaya/ 3. Режим доступа : http://ukrrudprom.com/digest/ Proizvodstvo_stali_
upadet_na_chetvert.html

Krasnovа V. V., Mikheenko К. S. Estimation of the
state of affairs of metall production market
This article is devoted to problems of strategic
development and competitiveness of domestic enterprises
are considered in the world market. Proposed scientific
theoretical definition of approaches to evaluation of strategic
alternatives to the competitiveness of large metallurgical
enterprises.
Key words: metallurgical industry, strategy,
competitiveness.

Краснова В. В., Михеенко Е. С. Оценка конъюнктуры рынка металлопродукции
В статье рассмотрены проблемы стратегического
развития и конкурентоспособности отечественных предприятий на мировом рынке металлопродукции. Предложено научно-теоретическое определение подходов к оценке стратегических альтернатив конкурентоспособности
крупных металлургических предприятий.
Ключевые слова: металлургические предприятия,
стратегия, конкурентоспособность.

Краснова В. В., Міхєєнко К. С. Оцінка кон’юнктури ринку металопродукції
У статті розглянуті проблеми стратегічного розвит-

Стаття надійшла до редакції 10.03.2010
Прийнято до друку 27.08.2010

Економічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

97

М. В. Тарасюк
УДК 658.12
М. В. Тарасюк,
кандидат економічних наук,
Київський національний торговельно-економічний університет

ОЦІНКА ГОТОВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
ДО ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ
торговельного бізнесу відбилися в наукових працях таких
науковців: С.М. Лебедєвої, Н.А. Казиначікової, А.В. Гаврікова [9], М.В. Сорокіної [10], М. Леві, Б.А. Вейтца [11],
В.Н. Наумова [12] та інших.
Теоретичні основи методу бальної (рейтингової)
оцінки, який використовувався для оцінки готовності вітчизняних торговельних мереж до впровадження контролінгу,
знайшли відображення в наукових працях Л.Є. Басовського [13], В.М. Вовк, З.Б. Драгомирецької [14], Л.О. Лігоненко [15], Є.В. Мниха [16] та інших.
Виділення не вирішених раніше частин загальної
проблеми, яким присвячується стаття. Дослідженню
проблем оцінки готовності вітчизняних торговельних мереж до впровадження контролінгу, незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених цій управлінській технології, на сьогодні приділяється досить
мало уваги. Таким чином, оцінка готовності торговельних мереж до впровадження контролінгу є актуальним
науковим завданням.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета цієї статті полягає в проведенні дослідження
рівня готовності торговельних мереж до впровадження
контролінгу, а також визначенні на цій основі сильних та
слабких сторін менеджменту вітчизняних суб’єктів мережевого торговельного підприємництва.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для
поглибленого дослідження фінансово-господарської діяльності та управління з метою визначення рівня готовності
вітчизняних торговельних мереж до впровадження контролінгу було відібрано десять суб’єктів мережевого торговельного підприємництва, що є типовими представниками вітчизняного торговельного бізнесу: Корпорація
«ОМАКС», ТОВ «Торговельно-будівельний дім «ОЛДІ»,
ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна», ЗАТ «Швидко Україна», ТОВ «Практикер Україна», ДП «Квіза Трейд»,
ТОВ «АТБ-маркет», ЗАТ «Фуршет», ТОВ «Фоззі», ЗАТ
«АСНОВА холдинг».
Серед обраних для дослідження суб’єктів мережевого торговельного підприємництва є торговельні мережі,
що займаються різними видами торгівлі, їх торговельні
об’єкти мають різні формати, проводять торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами, мають у складі
власників інвестованого капіталу як резидентів, так і нерезидентів України та ін. Крім того, у сукупності обраних
для дослідження об’єктів можна виділити декілька основних типів торговельних мереж за такими класифікаційними ознаками [9 — 12]: залежно від асортименту (спеціалізовані підприємства, універсами, супермаркети,
гіпермаркети, торговельні комплекси); залежно від обсягів
діяльності (середні та великі); залежно від типу торговель-

Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Анкетне дослідження стану контролінгу в управлінні суб’єктами торговельного підприємництва засвідчило, що рівень його впровадження на різних підприємствах є досить різним. Для формування більш повного
уявлення про стан контролінгу та рівень використання
його інструментів необхідно провести поглиблене дослідження фінансово-господарської діяльності та менеджменту в торговельних мережах України.
Для отримання об’єктивних результатів такого дослідження доцільно суб’єкти мережевого торговельного
підприємництва згрупувати за рівнем їх готовності до
впровадження контролінгу (відповідно до його сучасної
концепції). Результати попередніх досліджень свідчать, що
контролінг, відповідно до його сучасної концепції, на сьогодні практично не впроваджено в управління жодним
суб’єктом мережевого торговельного бізнесу. Тобто в
сучасних умовах йдеться лише про впровадження в управління торговельними мережами певних елементів контролінгового механізму.
Таким чином, за результатами аналізу систем управління необхідно встановити ступінь впровадження в
торговельних мережах окремих елементів контролінгу та
зробити висновки стосовно того, що:
— в управління торговельною мережею повністю
впроваджено певний елемент контролінгу, який дозволяє
підтримувати певний напрям діяльності менеджерів;
— в управлінні суб’єктом мережевого торговельного підприємництва функціонує певний елемент контролінгу, але його реалізація має значні недоліки та потребує вдосконалення;
— в управлінні суб’єктом мережевого торговельного бізнесу не функціонує жодного елемента контролінгу, а менеджмент торговельної мережі перебуває на
досить низькому рівні та потребує оперативних дій, спрямованих на підвищення ефективності управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна
частина напрацювань в сфері контролінгу стосуються
переважно промислових підприємств та банківських установ. Окремі напрацювання з питань упровадження та
функціонування контролінгу розкріваються в працях
вітчизняних і російських науковців, зокрема С.М. Петренко, Л.А. Сухаревої [1], С.Г. Фалька [2], А.М. Карминського, Н.І. Оленева, А.Г. Примака [3], О.Л. Попченко, Н.Б.
Єрмасової [4], О.В. Деменіної [5] та інших. Серед зарубіжних науковців особливо цікавим є напрацювання вчених А. Дайле [6], Р. Мана, Е. Майєра [7], Д. Хана, Х. Хунгенберга [8] та інших.
Результати дослідження стану управління різними
аспектами фінансово-господарської діяльності суб’єктів
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говельних мереж до впровадження контролінгу доцільно
проводити за такими оціночними параметрами (табл. 1):
Заключним етапом оцінки готовності є визначення
підсумкового рейтингу підприємства. Інтегральну оцінку слід здійснювати за формулою:

ної діяльності (оптові, оптово-роздрібні та роздрібні); залежно від розгалуженості мережі торговельних об’єктів
(міжнародні, загальнодержавні та регіональні).
Таким чином, обрана сукупність суб’єктів мережевого торговельного бізнесу повною мірою відображає
всі процеси та особливості, що відбуваються в господарській діяльності та в управлінні в сучасних умовах.
Отже, висновки про готовність вітчизняних суб’єктів мережевого торговельного підприємництва до впровадження управлінської технології контролінгу розкриватимуть
реальний стан управлінської діяльності та матимуть достатньо високий рівень об’єктивності.
Слід зазначити, що основні параметри управлінської
діяльності, які характеризують рівень готовності вітчизняних суб’єктів мережевого торговельного підприємництва
до впровадження управлінської технології контролінгу, мають головним чином якісний характер, тобто не можуть
бути оцінені кількісними показниками. Для оцінки таких
параметрів найбільш прийнятним є метод бальної (рейтингової) оцінки, теоретичні основи якого закладені в працях вітчизняних та зарубіжних дослідників [13; 14; 15; 16].
Як вважає більшість вітчизняних та зарубіжних науковців, найбільш перспективним методом оцінки якісних
ознак того чи іншого економічного явища, параметри
якого не підлягають кількісній інтерпретації, є метод
«Дельфі», чи метод «Дельфійського оракула», що був
запропонований для використання О.Хелмером [17]. Метод «Дельфі» можна охарактеризувати як інтерактивну
процедуру при проведенні мозкової атаки, що сприяє
зниженню впливу психологічних чинників при повторенні
завдань та підвищенню об’єктивності отриманих наукових результатів.
Технологія проведення дослідження за допомогою
методу «Дельфі» передбачає залучення експертів —
фахівців, що мають глибокі теоретичні знання та практичний досвід роботи в обраному для дослідження напрямку.
Для оцінки рівня готовності вітчизняних суб’єктів мережевого торговельного підприємництва було обрано експертів
зі складу керівників та фахівців фінансово-економічних
служб торговельних мереж, а також представників наукових кіл, які ґрунтовно досліджують проблеми менеджменту торговельних підприємств і зокрема контролінгу.
Метод «Дельфі» передбачає реалізацію двох основних етапів. На першому етапі експерти ознайомились з
метою та основними завданнями дослідження, його очікуваними результатами і наслідками, а також з основними положеннями сучасної концепції контролінгу. Після
цього кожен з експертів, незалежно один від одного, сформулювали перелік основних параметрів, які, на їх думку,
характеризують рівень готовності суб’єктів мережевого
торговельного підприємництва до впровадження контролінгу. Сформована сукупність параметрів оцінки готовності торговельних мереж до впровадження контролінгу
аналітично обробляється з метою виявлення найсуттєвіших. За результатами проведеної роботи формується остаточний перелік параметрів.
Крім того, експертами було визначено коефіцієнт
вагомості для кожного оціночного параметра, при цьому сума таких коефіцієнтів вагомості дорівнює 1. Таким
чином, балову оцінку рівня готовності вітчизняних торЕкономічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010
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R = å kn rn ,
i =1

(1)

де R — рейтинг підприємства;
k n — коефіцієнт вагомості n — оціночного параметра;
rn — кількість балів, надана експертами за n —
оціночним параметром;
n — кількість оціночних параметрів.
Для оцінки рівня готовності вітчизняних торговельних мереж до впровадження експертам було запропоновано анонімно визначити характеристики рівнів готовності
та відповідні інтервали розмірів балових оцінок. За результатами узагальнених даних було сформовано такі параметри експертної оцінки (табл. 2).
Таким чином, перший етап дослідження рівня готовності торговельних мереж до впровадження контролінгу мав підготовчий характер та був присвячений головним чином визначенню методологічних засад безпосередньої оцінки менеджменту об’єктів дослідження.
Другий етап оцінки готовності вітчизняних торговельних мереж до впровадження контролінгу був присвячений
безпосередньому дослідженню фінансово-господарської
діяльності та управління. У ході дослідження обраних торговельних мереж кожному експерту було надано анкету у вигляді таблиці, перший стовпчик якої містить оціночні параметри, а інші десять — назви досліджуваних торговельних мереж
та комірки для виставлення балів за певним оціночним параметром. Експерти анонімно, незалежно один від одного виставили бали за оціночними параметрами всім досліджуваним суб’єктам мережевого торговельного підприємництва.
Середні результати експертної оцінки готовності
вітчизняних торговельних мереж до впровадження контролінгу наведено в табл. 3.
За результатами проведеної оцінки можна провести
групування досліджуваних торговельних мереж за рівнем
їх готовності до впровадження контролінгу (табл. 4).
За результатами аналізу даних, наведених в таблицях 3 та 4, можна зробити такі висновки:
— до підприємств, що мають низький рівень готовності, належать торговельні мережі, які мають у складі
своїх власників переважно вітчизняних інвесторів. Низьку готовність цих суб’єктів мережевого торговельного
підприємництва можна пояснити тим, що в умовах становлення ринкових відносин в Україні (до початку світової фінансово-економічної кризи) ці підприємства мали
сталі ринки збуту та сталий попит на товари, що пропонуються ними до реалізації. У цих умовах менеджери та
власники таких суб’єктів мережевого торговельного
підприємництва не мали потреби в удосконаленні менеджменту;
— до підприємств, що були віднесені до групи із
середнім рівнем готовності до впровадження контролінгу,
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Таблиця 1
Коефіцієнти вагомості оціночних параметрів готовності торговельних мереж до впровадження контролінгу
Оціночний параметр
Стан стратегічного управління
Стан тактичного управління
Стан оперативного управління
Організація фінансово-економічної роботи (у т.ч. контролінгу)
Оцінка інструментарію управління
Стан планування
Стан організування
Мотива ція персоналу
Якість контрольно-аналітичної роботи
Стан управлінського обліку на підприємстві
Система моніторингу зовнішнього середовища
Автоматизація управління
Кадровий потенціал
Фін ансові можливості
Прозорість та а декватність бізнес-моделі
Організація інформаційних потоків
Стан системи внутрішньої звітності
Разом

Значення коефіцієнта
вагомості
0,0650
0,0640
0,0630
0,0550
0,0550
0,0580
0,0560
0,0550
0,0570
0,0650
0,0650
0,0520
0,0600
0,0590
0,0580
0,0570
0,0560
1,0000

Таблиця 2
Параметри експертної оцінки рівня готовності торговельних мереж до впровадження контролінгу
Кількість балів
10–9
8–7

6–5

4–3

2–1

Характеристика рівня
Високий рівень готовності до впровадження контролінгу характеризується значни м
розвитком управління на підприємстві за всіма напрямками оцінки.
Середній рівень готовності до впровадження контролінгу характеризується
відповідністю фінансово-господарської діяльності та управління певним оціночним
параметрам, проте діяльність підприємства потребує вдосконалення .
Низький рівень готовності до впровадження контролінгу характеризується
формальним ставленням керівників та співробітників підприємства до якісного
управління фінансово-господарською діяльністю, упровадження контролінгу потребує
вдосконалення менеджменту за всіма напрямками оцінки.
Слабкі передумови до впровадження контролінгу характеризуються неякісни м
менеджментом за всіма напрямками оцінки готовності торговельних мереж до
впровадження контролінгу, проте менеджери та власники підприємства хочуть
удосконалювати управління за допомогою впровадження контролінгу й для цього
існують усі передумови.
Підприємство не готове до впровадження контролінгу – характеризується
відсутністю якісного управління підприємством за всіма напрямами оцінки рівня
готовності до впрова дження контролінгу, небажанням керівництва проводити
радикальні зміни, спрямовані на реформування менеджменту торговельної мережі.

належать торговельні мережі, які, з одного боку, нещодавно розпочали свою діяльність на ринку торговельних
послуг України, а з іншого боку, розпочали активну експансію на вітчизняний ринок та значно диверсифікують
свою діяльність. За таких умов власники та менеджери
цих торговельних мереж були вимушені використовувати інноваційні управлінські технології для підвищення
якості управління та забезпечення сталого розвитку;
— до складу групи підприємств з високим рівнем
готовності до впровадження контролінгу належать тор-

говельні мережі, що вже досить тривалий час функціонують на ринку торговельних послуг не тільки в Україні,
а й за її межами. Особливістю їх фінансово-господарської діяльності є масштабність, диверсифікованість не
тільки за видами та форматами торгівлі, а й за сферами
діяльності (крім торгівлі такі суб’єкти займаються виробництвом товарів під власними торговими марками).
Торговельні мережі цієї групи у складі власників мають
іноземних інвесторів, що сприяло імпорту не тільки капіталу, а й сучасних методів та інструментів управління.
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Таблиця 4
Групи торговельних мереж за рівнем готовності до впровадження контролінгу
Рівень готовності

Назва торгове льної мережі

Високий рівень готовності до
впрова дження контролінгу (9–10
балів)
Середній рівень готовності до
впрова дження контролінгу (7–8
балів)
Низький рівень готовності до
впрова дження контролінгу (5–6
балів)

ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україн а»

Кількість
балів
9,18

ТОВ «Фоззі»

9,01

ТОВ «П рактикер Україна»

7,96

Корпорація «ОМАКС»
ЗАТ «АСНОВА холдинг»
ДП «Квіза Трейд»
ЗАТ «Фуршет»
ТОВ «А ТБ-маркет»
ТОВ «Торговельно-будівельний дім «ОЛДІ»
ЗАТ «Швидко Україна»

7,11
6,18
6,12
5,85
5,32
5,15
5,10

Таблиця 5
Сильні та слабкі позиції менеджменту вітчизняних торговельних мереж
Група
Слабка
позиція

Достатня
позиція

Сильна
позиція

Характеристика сильних та слабких позицій
Прозорість та адекватність бізнес-моделі
Мотивація персоналу
Кадровий потенціал
Фінансові можливості
Організація інформаційних потоків
Система моніторингу зовнішнього середовища
Стан стратегічного управління
Стан організування
Якість контрольно-аналітичної роботи
Оцінка інструментарію управління
Організація фінансово-економічної роботи (у т.ч. контролінгу)
Стан системи внутрішньої звітності
Стан тактичного управління
Стан планування
Стан управлінського обліку на підприємстві
Стан оперативного управління
Автоматизація управлінн я

Незважаючи на високий рівень готовності, такі підприємства все ж таки потребують упровадження контролінгу.
За результатами оцінки рівня готовності вітчизняних торговельних мереж до впровадження контролінгу
можна також визначити сильні та слабкі сторони їх менеджменту (табл. 5).
За результатами аналізу даних табл. 5 можна визначити слабкі позиції менеджменту вітчизняних торговельних мереж:
— прозорість та адекватність бізнес-моделі — на
вітчизняних торговельних мережах відсутні комплексні
бізнес-моделі, що повністю описують фінансово-господарську діяльність, у деяких суб’єктах мережевого торговельного підприємництва використовуються бізнес-моделі,
які описують окремі напрями бізнесу та бізнес-процеси;
— мотивація персоналу — на сьогодні досить слаб-

Кількість
балів
50
55
56
59
59
62
64
64
64
67
67
70
74
74
80
86
86

кою є мотивованість персоналу та його зацікавленість у
позитивних результатах діяльності торговельних мереж, у
досягненні загальнокорпоративних цілей та завдань у встановлені терміни;
— кадровий потенціал — співробітники деяких
торговельних мереж досить слабко володіють сучасним управлінським інструментарієм, що обов’язковою умовою ефективного функціонування контролінгу в управлінні суб’єктами мережевого торговельного підприємництва проведення підвищення кваліфікації персоналу;
— фінансові можливості — упровадження та ефективне функціонування контролінгу в управлінні торговельними мережами потребує значних фінансових витрат, проте фінансові можливості вітчизняних суб’єктів
мережевого торговельного підприємництва, особливо в
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умовах негативного впливу світової фінансово-економічної кризи обмежені;
— організація інформаційних потоків — недоліком систем управління у вітчизняних торговельних
мережах є недостатність уваги до організації інформаційних потоків, що призводить до запізнення надходження інформаційних даних, надходження значних масивів
не завжди доречної інформації, дублювання інформаційних потоків та ін.;
— система моніторингу зовнішнього середовища
— на сьогодні власники та менеджери вітчизняних торговельних мереж приділяють достатню увагу оцінці та прогнозуванню впливу факторів зовнішнього середовища,
що не створює достатніх умов для довгострокового й успішного функціонування суб’єктів торговельного бізнесу на ринку;
— стан стратегічного управління — менеджери
та власники більшості з досліджених суб’єктів мережевого торговельного підприємництва звертають свою увагу
на досягнення переважно середньо- і короткострокових
цілей та завдань, що негативно впливає на успіхи торговельних мереж у довгостроковій перспективі;
— стан організування — досить слабкою залишається координація роботи всіх підрозділів, спрямована на досягнення цілей та завдань діяльності торговельної мережі в цілому; у деяких суб’єктах мережевого торговельного підприємництва виявляють сепаративні настрої, коли окремі підрозділи намагаються досягати лише
власні цілі, в основному щодо максимізації прибутків за
певний період;
— якість контрольно-аналітичної роботи — у
більшості суб’єктів мережевого торговельного підприємництва на достатньо високому рівні проводиться контрольно-аналітична робота, проте значним недоліком її
проведення є низька оперативність надання розрахунків
та недостатній рівень використання аналітичних висновків
у роботі торговельних мереж;
— оцінка інструментарію управління — в управлінні торговельними мережами використовується
значний арсенал управлінського інструментарію, проте
частина інструментів використовується формально, а
деякі інструменти не відповідають сучасним реаліям ведення торговельного бізнесу;
— організація фінансово-економічної роботи (у
тому числі й контролінгу) — обов’язки з управління всіма
аспектами фінансово-господарської діяльності розпорошені між різними підрозділами торговельних мереж, їх
діяльність слабко координується та може мати суперечливий характер, що негативно позначається на результатах діяльності суб’єктів мережевого торговельного
підприємництва в цілому.
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок
про те, що менеджмент торговельних мереж має такі достатньо міцні позиції:
— стан системи внутрішньої звітності — на
більшості торговельних мережах достатньо розвинута система управлінської звітності, проте не позбавлена недоліків, основним з яких є низька відповідність інформації
управлінської звітності реальним потребам менеджерів,
що ускладнює сприйняття релевантної інформації;
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— стан тактичного управління — вітчизняні торговельні мережі приділяють велику вагу тактичному управлінню фінансово-господарською діяльністю, проте
його недоліком є недостатньо тісний зв’язок з іншими
рівнями управління — стратегічним та оперативним;
— стан планування — плани охоплюють всі основні
аспекти фінансово-господарської діяльності вітчизняних
суб’єктів мережевого торговельного підприємництва,
проте частина планів не узгоджуються між собою та певною мірою суперечать стратегічним цілям;
— стан управлінського обліку на підприємстві —
на більшості вітчизняних торговельних мережах створені
та ефективно функціонують підсистеми управлінського
обліку, що потребує значних витрат внаслідок паралельного функціонування декількох інших підсистем: фінансового, податкового, статистичного обліку.
Тільки дві позиції менеджменту вітчизняних торговельних мережах, що визначають рівень їх готовності до
впровадження контролінгу, можна визначити як сильні:
стан оперативного управління та автоматизація управління.
Висновки з дослідження й перспективи подальших розвідок в цьому напрямку. Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок про те, що загальний
рівень готовності досліджених торговельних мереж до
впровадження контролінгу в управління ними можна
оцінити як достатній. У наступних наукових дослідженнях автора особливу увагу буде приділено обґрунтуванню концепції ефективної системи інформаційного забезпечення контролінгу та його ефективної імплементації в управління вітчизняними суб’єктами мережевого торговельного підприємництва.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Организация эффективного управления предприятием требует всестороннего учета и анализа возникающих перед предприятием угроз и имеющихся возможностей. Поскольку одной из основных угроз, с которыми
сталкиваются отечественные промышленные предприятия, является угроза резкого снижения спроса на выпускаемую продукцию, но при этом существенные резервы
развития предприятий обусловлены наличием свободных
производственных мощностей, то диверсификация производства становится одним из основных путей преодоления стоящих перед предприятиями вызовов. С учетом
важности диверсификации производства для деятельности и развития предприятия можно утверждать, что для
оценки возможностей предприятия реагировать на снижение спроса переходом к выпуску других востребованных рынком видов продукции, а также возможностей
увеличения загрузки мощностей предприятия и улучшения экономических результатов его деятельности путем
расширения ассортимента выпускаемой продукции необходимо иметь возможности оценки потенциала диверсификации производства.
Вне зависимости от того, какой подход к управлению предприятием (процессный, функциональный, ситуационный и т.п.) взят за основу, при обосновании управленческих решений, связанных с вопросами планирования и диверсификации производства, целесообразно использовать показатель потенциала диверсификации
производства, который бы в числовом виде отражал способность предприятия к осуществлению диверсификации. Кроме того, даже если предприятие не планирует
осуществления диверсификации производства в ближайшей перспективе, отслеживание динамики показателя
потенциала диверсификации производства позволит предприятию оценить свою уязвимость перед угрозами потери рынков сбыта. Причем в данном случае вопросы диверсификации производства рассматриваются прежде
всего с позиции изменения ассортимента продукции, а
проблемы диверсификация технологий производства,
поставщиков ресурсов и т.п. не затрагиваются.
Подходы к оценке степени диверсификации производства предложены в работах П. Горецки [1], П. Варадраджана [2], Й. Уинда [3]. Различным аспектам оценки
потенциала диверсификации производства посвящен ряд
научных публикаций отечественных и зарубежных ученых. В частности, подход к оценке диверсификационного
потенциала промышленности предложен в работе [4],
отдельных отраслей — в работе [5], а вопросам оценки
потенциала диверсификации предприятий и организаций
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посвящена работа В.Д. Меньщикова [6]. Тем не менее
вопрос числовой оценки потенциала диверсификации
производства остается в настоящее время нерешенным.
На основе изучения сущности и ключевых аспектов диверсификации производства можно предложить
следующее определение: потенциал диверсификации
производства — это имеющиеся у предприятия возможности (финансовые, производственные, организационные) выпускать отличные от уже выпускающихся виды
продукции, обеспечив при этом положительные при прочих равных условиях значения основных финансово-хозяйственных показателей.
Место показателя потенциала диверсификации производства в системе управления предприятием показано
на рис. 1.
Оценка данного показателя для конкретного предприятия должна удовлетворять следующим требованиям: учет производственных возможностей предприятия,
учет потребностей рынка, учет влияния возможной диверсификации производства на результаты деятельности
предприятия.
Таким образом, для оценки потенциала диверсификации производства необходимо ответить на следующие
вопросы:
1. Какую продукцию предприятие в принципе может производить с учетом своих производственных мощностей и финансовых возможностей (насколько широк
перечень продукции, которую предприятие может производить)?
2. Каков рыночный спрос на продукцию, которая
может производиться предприятием?
3. Какую продукцию из той, что оно может производить и которая пользуется спросом на рынке, предприятию выгодно производить?
4. Как соотносятся существующие результаты деятельности предприятия с результатами, которые оно получило
бы в случае перехода к выпуску других видов продукции?
Основные элементы процесса оценки потенциала
диверсификации производства на промышленном предприятии представлены на рис. 2.
Сначала необходимо рассмотреть, какие виды продукции выпускаются предприятием в настоящее время, и
какие виды продукции могут потенциально выпускаться.
Предприятием выпускается I различных видов продукции, каждый отдельный вид продукции обозначается
как i, i = 1..I .
При этом имеющиеся производственные мощнос-
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Служба маркетинга/сбыта
Оценка спроса на производимые
виды продукции
Оценка спроса на потенциальные
виды продукции
Мониторинг угроз снижения/
возможностей роста спроса

Расчет показателя
потенциала
диверсификации
производства

Оценка возможностей
реагирования на изменение спроса

Производственная служба
Оценка производственных
возможностей предприятия
Оптимизация производственных
возможностей предприятия

Рис. 1. Место показателя потенциала диверсификации производства в системе управления предприятием
1. Оценка
производственных
возможностей предприятия
(доступности ресурсов)

2. Оценка и
прогнозирование спроса на
производимую продукцию

4. Оценка возможностей предприятия
производить другую продукцию

3. Оценка и
прогнозирование спроса на
потенциальную продукцию

5. Формирование перечня видов
продукции, которые могут производиться

6. Оценка финансово-хозяйственных результатов возможного перехода к выпуску других
видов продукции (объемы производства и реализации, прибыль, загрузка мощностей и т .п.)

7. Сопоставление финансово-хозяйственных результатов при производстве существующих
видов продукции и при переходе к производству других видов продукции

Результаты оценки потенциала диверсификации производства

Рис. 2. Общая схема оценки потенциала диверсификации производства на предприятии
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ти, финансовые возможности, квалификация персонала
позволяют выпускать также и другие виды продукции, которые в данный момент по каким-либо причинам не выпускаются (например, их выпуск менее выгоден для предприятия либо просто предприятие традиционно выпускает определенный ассортимент продукции и руководство
считает нецелесообразным менять систему, которая и так

поскольку при данной постановке задачи они не зависят
от объемов и ассортимента выпускаемой продукции.
Поскольку наличие у предприятия производственных ресурсов может быть не подкреплено финансовыми
ресурсами, которые необходимы для подготовки к производству новых видов продукции (особенно это справедливо для высокотехнологичных видов продукции), то

дает положительные результаты). Тогда I * — общее количество видов продукции, которые предприятие может вы-

необходимо учитывать эти затраты. Они составляют zi* для

пускать, а каждый из них обозначается i * , i* = 1..I * .
Неотъемлемым элементом оценки потенциала диверсификации производства является оценка имеющихся производственных мощностей. При выпуске продукции предприятие использует определенный набор производственных ресурсов, причем общее количество имеющихся у предприятия ресурсов составляет J , а каждый
отдельный ресурс обозначается j = 1..J . Под производственными ресурсами в данном случае понимаются только те ресурсы, доступность которых ограничена и не может быть увеличена в течение достаточно короткого промежутка времени при возникновении такой необходимости. К числу таких ресурсов относятся время работы оборудования, время работы производственного персонала,
производственные площади и т.п. Максимальная доступность ресурса j -го вида, в течение некоторого выбранного за основу периода времени (например, 1 квартал),
обозначается R j .
Потребление ресурсов при производстве одной единицы продукции составляет R j ,i и R j ,i* для уже производимых и потенциальных видов продукции соответственно.
Все остальные ресурсы, которые используются в
процессе производства, но доступность которых не ограничена (или же ограничена только финансовыми возможностями предприятия), целесообразно просто включать
в себестоимость изделия без дополнительной детализации. К таким ресурсам относятся электроэнергия, вода,
топливо, детали сторонних производителей и т.п. Что касается таких трудно формализуемых видов ресурсов, как
интеллектуальные ресурсы, обладание необходимыми
технологиями, ноу-хау и т.п., которые являются неотъемлемой частью экономики знаний, то они учитываются
опосредованно — через способность предприятия изготавливать те или иные виды продукции, для производства
которых необходимы эти ресурсы. Соответственно, если
у предприятия нет необходимых ресурсов, то те виды
продукции, для которых оны нужны, не попадут в перечень потенциальных видов продукции.
Себестоимость производства одной единицы продукции (условно-переменные затраты) составляет ci и

ci* для уже производимых и потенциальных видов продукции соответственно. Общий объем денежных средств,
которые могут быть затрачены на производство, составляет C . Условно-постоянные затраты не учитываются,
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i * -го вида продукции, а их максимальное суммарное значение составляет Z .

Как было аргументировано выше, при оценке потенциала диверсификации производства необходимо
сравнивать показатели деятельности предприятия при
условии проведения диверсификации с текущими показателями (или с теми, какими бы они стали при отказе от
диверсификации).
Основными показателями для сравнения будут такие:
1. Объем реализации продукции в денежном выражении:
I

I

i =1

i =1

S = å Si = å Vi × pi ,

(1)

где Vi — объем реализации i -го вида продукции в
натуральном выражении;
Si — объем реализации i -го вида продукции в денежном выражении;
pi — цена реализации единицы i -го вида продукции.
Во избежание усложнения модели предполагается,
что объем реализации равен объему производства —
возможности накопления готовой продукции и последующей реализации складских запасов не рассматриваются, поскольку эти вопросы характерны, прежде всего, для
календарно планирования и выходят за рамки оценки
потенциала диверсификации производства.
2. Прибыль от реализации продукции:
I

P = å Vi × ( pi - ci ) .
i =1

(2)

Выбор в пользу именно этих двух показателей объясняется следующим:
— объем реализации продукции показывает устойчивость конкурентных позиций предприятия на рынке, а
также наличие возможностей для маневрирования ценой,
себестоимостью и т.п.;
— прибыль от реализации продукции отражает способность предприятия создавать в процессе производства дополнительную стоимость и является источником
средств для развития предприятия.
Оба эти показателя необходимо учитывать одновременно, поскольку положительная динамика только одного из них при отрицательной динамике другого свидетельствует о наличии существенных угроз конкурентным
позициям предприятия. Например, большой объем реализации при отсутствии прибыли может привести к истощению ресурсов предприятия, а высокая прибыль при
низком объеме реализации говорит об уязвимости теку-
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щего положения предприятия, поскольку велика вероятность активных действий конкурентов.
Теперь необходимо отобрать из перечня потенциальных видов продукции те, производство которых для
предприятия будет иметь экономическую целесообразность. В данном случае не ставится задача сформировать
какой-либо альтернативный ассортимент продукции, а
оцениваются потенциальные возможности реализовывать
без убытка те виды продукции, которые предприятие в
принципе способно производить.
Ввиду составного характера задачи оценки диверсификационного потенциала ее невозможно решить,
просто подставив в какую-либо формулу значения доступности производственных ресурсов и спроса на продукцию. Необходимо одновременно учесть производственные возможности предприятия, его стремление к
максимизации объемов производства при обеспечении
его безубыточности и размеры потенциальных рынков.
Поэтому для решения поставленной задачи целесообразно
использовать аппарат математического программирования
[7; 8], позволяющий находить экстремумы функций при заданных ограничениях. Постановка оптимизационной задачи будет направлена на определение максимально возможного (с учетом производственных ограничений, уровня спроса и экономической целесообразности) объема производства потенциальных видов продукции, а также результатов
(объем реализации в денежном выражении и прибыль от
реализации продукции), которые может обеспечить производство потенциальных видов продукции. Затем полученные данные можно будет сравнить с имеющимися показателями деятельности предприятия (объемом реализации и
прибылью от реализации), что и позволит оценить потенциал диверсификации производства.
Следует отметить, что любая экономико-математическая модель не является абсолютно универсальной, создается для конкретной предметной области и конкретной ситуации. Чтобы избежать неоправданного усложнения модели,
а также отразить особенность предметной области, при создании модели делаются следующие допущения:
— цены и спрос на уже производимые и потенциальные виды продукции задаются на вход модели из внешних источников. Модель не предназначена для прогнозирования спроса или объема реализации, а для определения этих параметров могут использоваться стандартные маркетинговые подходы;
— вопросы расширения производственных возможностей не рассматриваются, т.е. учитываются те производственные ресурсы, которые уже есть в распоряжении
предприятия. Тем не менее, можно утверждать, что показатель потенциала диверсификации производства может быть одним из критериев при принятии решений по
расширению производственных возможностей.
Решению указанной задачи соответствует целевая
функция, значение которой и будет являться значением
показателя потенциала диверсификации производства:
DP ® max ,
где DP =

S * P*
×
— формула расчета потенциаS P

ла диверсификации производства;

S*
I

—

*

I

показатель

объема

продаж:

*

S * = å Si* = å Vi* × pi* ;
i* =1

i* =1

P* — показатель прибыли от производства потенциальных видов продукции: P =
*

I*

åV × ( p
i* =1

i*

i*

)

- ci* .

Значение S i* для каждого i* -го вида продукции буудет показывать, в каком максимальном объеме (в денежном выражении) предприятие может произвести продукции данного вида с учетом спроса и производственных
возможностей.
Ограничения модели:
Производство
ограничено
спросом:

Vi* £ Di* , i* = 1..I * , где Di* — прогноз спроса на i* -й вид
продукции;
на

использование

ресурсов:

Vi* × R j ,i* £ R j , i = 1..I , j = 1..J ;
*

*

на затраты на подготовку к производству продук*
*
ции: min(Vi* ,1) × zi* £ Z , i = 1..I ;

на

денежные

затраты

на

производство:

Vi* × ci* £ C , i = 1..I ;
*

*

безубыточность производства каждого вида продук*
*
ции: pi* - ci* ³ 0, i = 1..I .

Следует обратить внимание на то, что рассчитывается не сумма использования ресурсов по всем видам продукции (как это делается при решении задач оптимизации
плана производства), а использование ресурсов отдельно
для каждого вида продукции. Это объясняется тем, что в
данном случае не ставится задача планирования ассортимента и объемов выпуска продукции, а ставится задача
определить, сколько и какой продукции предприятие может выпускать. Фактически, в результате реализации модели рассчитывается объем производства каждого из потенциальных видов продукции при условии, что на предприятии выпускается только этот один вид продукции. Такой подход позволяет абстрагироваться от того, каким может быть конкретный ассортимент выпускаемой продукции в будущем, и оценить возможности предприятия выпускать продукцию различных видов.
Очевидно, что предприятие не может воспользоваться имеющимся потенциалом сразу во всех направлениях,
поэтому неверно было бы интерпретировать полученное
значение S * как достижимый для предприятия объем реализации продукции — в силу ограниченности производственных возможностей в большинстве случаев предприятие не сможет одновременно производить все потенциальные виды продукции в необходимых объемах.
Порядок расчета показателя потенциала диверсификации производства показан на рис. 3.
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Рис. 3. Расчет показателя потенциала диверсификации производства
Фактически потенциал диверсификации производства отражает широту выбора, который есть у предприятия при формировании ассортимента продукции, с учетом производственных возможностей и спроса на продукцию, которую предприятие принципиально способно выпускать.
Показатель потенциала диверсификации производства должен одновременно отражать стремление предприятия к максимизации прибыли и объемов выпуска
продукции. Как было аргументировано выше, принятие
за основу лишь одного из указанных показателей может
привести к искажению результатов (когда объемы производства будут достигаться за счет малоприбыльных видов продукции либо прибыль будет получаться при существенном снижении рыночной доли).
Кроме того, этот результирующий показатель должен быть чувствительным к неравномерности значений
исходных показателей — ситуация, когда показатели деятельности предприятия имеют сбалансированные значение, является более желательной, чем когда один из них
имеет очень высокое значение, а другой — очень низкое,
даже если их среднее значение при этом остается одинаковым. Для этого целесообразно сделать результирующим показателем среднее геометрическое, а не среднее
арифметическое исходных показателей. Поскольку важность для предприятия прибыли и объемов реализации
можно считать равной, то весовые коэффициенты при
данных показателях не используются.
Тот факт, что под знаком квадратного корня предЕкономічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

ставлены именно частные от деления, объясняется необходимостью обеспечить сопоставимость результатов оценки потенциала диверсификации производства с текущими
результатами деятельности предприятия, а также возможности сравнения значений показателя, рассчитанных для
различных предприятий и различных периодов времени.
Показатель DP может принимать значения в диапазоне от 0 до бесконечности. У данного показателя нет
какого-либо оптимального значения — желательным (хотя
и недостижимым на практике) является бесконечное увеличение данного показателя. При DP = 1 можно сделать
вывод о том, что предприятие при прочих равных условиях имеет возможность полностью компенсировать ситуацию, если вся производимая в настоящее время продукция перестанет пользоваться спросом.
Таким образом, данный показатель, полученный в
результате реализации оптимизационной модели, представляет собой результат комплексного подхода к оценке
потенциала диверсификации производства, который затрагивает различные аспекты данного явления применительно к деятельности предприятия. В частности, он будет пропорционален:
— способности предприятия производить продукцию, которая пользуется спросом на рынке;
— наличию у предприятия производственных и финансовых ресурсов;
— уровню спроса на продукцию, которую предприятие может производить;
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— выгодности производства потенциальных видов
продукции.
Экономический смысл показателя потенциала диверсификации производства состоит в том, что он мерой
способности предприятия может изменить ассортимент
выпускаемой продукции без ущерба для показателей его
финансово-хозяйственной деятельности. Данный показатель обратно пропорционален степени риска, которому
предприятие подвергается в связи с вероятностью сокращения спроса на производимую продукцию.
Перспективы практического использования показателя потенциала диверсификации производства лежат в
области создания возможностей принятия управленческих решений не только на основе сиюминутной экономической выгоды, но и с учетом необходимости развития потенциала диверсификации производства. В том
числе, сюда входят:
— организация мониторинга способности предприятия приспосабливаться к потере существующих рынков
сбыта;
— определение направлений инвестирования в расширение производственных возможностей;
— оценка влияния рыночной динамики (изменения
спроса и цен на отдельные виды продукции) на потенциал диверсификации производства.
Таким образом, был предложен подход к оценке
потенциала диверсификации производства промышленного предприятия, основанный на расчете возможностей предприятия производить с помощью имеющихся
производственных ресурсов отличные от уже производимых виды продукции, с учетом влияния диверсификации производства на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, что позволяет принимать
во внимание риски потери существующих рынков сбыта
при обосновании управленческих решений. Кроме того,
показатель может использоваться для обоснования решений, связанных с расширением производственных возможностей предприятия.
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Охтень О. О., Трубчанін В. В. Оцінка потенціалу
диверсифікації виробництва на промислових підприємствах
У статті запропоновано підхід до оцінки потенціалу
диверсифікації виробництва на промислових підприємствах як їх здатності виробляти інший асортимент продукції при забезпеченні позитивних фінансових результатів від їх виробництва. При цьому враховуються виробничі можливості підприємства й попит на потенційні види
продукції.
Ключові слова: диверсифікація, виробництво, потенціал, оцінка, моделі.
Охтень А. А., Трубчанин В. В. Оценка потенциала
диверсификации производства на промышленных предприятиях
В статье предложен подход к оценке потенциала
диверсификации производства на промышленных предприятиях как их способности производить другой ассортимент продукции при обеспечении положительных финансовых результатов от их производства. При этом учитываются производственные возможности предприятия
и спрос на потенциальные виды продукции.
Ключевые слова: диверсификация, производство,
потенциал, оценка, модели.
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for the potential products.
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КРИЗИ
Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку аграрного сектору економіки України характеризується поступовим створенням принципово нових умов
підприємницької діяльності. Формується економічна ситуація, за якої виникає нагальна потреба в подальшому
розвитку ринкової орієнтації виробництва. У свою чергу,
глобальна продовольча криза спричинила низку особливостей у здійснення виробничо-комерційного процесу цієї
галузі. У зв’язку з цим реальним економічним інструментом організації діяльності аграрних підприємств з урахуванням вимог ринку стає агромаркетинг — комплексносистемний метод вирішення проблем організації аграрного виробництва, який охоплює всі стадії процесу «виробництво — розподілення (обмін) — споживання». Усе це
вимагає вирішення ряду дослідницьких завдань на основі
системного підходу, розробки та впровадженні ринкових
стратегій господарювання для підприємств аграрної галузі.
Різноманітні методологічні та прикладні аспекти агромаркетингу висвітлено у працях таких вітчизняних вчених,
як В. Власова, В.Зіновчука, М. Маліка, В. Рибінцева, П. Саблука, І.Соловйова та ін. Із зарубіжних дослідників слід відзначити Р. Коулза, Д. Норвелла, Р. Бренсона, Дж. Ула.
Наукові праці цих дослідників дозволили виявити
закономірності становлення й розвитку прикладного маркетингу в аграрній сфері. Однак застосування маркетингу в комплексі виробництва зерна досліджено недостатньо і не повною мірою враховує трансформації, що відбулися та відбуваються в аграрному секторі після визнання
України країною з ринковою економікою.
Об’єктом дослідження є процес формування системи маркетингу в зернопродуктовому підкомплексі на
принципах його сучасної концепції — управління ціною,
товаром, збутом та просуванням.
Предметом дослідження є теоретичні положення, методи та інструменти формування й розвитку системи маркетингової діяльності в підприємствах з виробництва зерна.
Метою дослідження є визначення доцільності застосування маркетингової концепції на всіх етапах виробництва та збуту зерна в умовах глобальної продовольчої кризи.
Упровадження маркетингу в практику господарювання відбувається повільно та досить суперечливо при
недостатній кількості прикладних розробок, які б забезпечували методологічні та практичні пропозиції щодо переходу на маркетинговий тип управління в зерновому
секторі, що сприяло б широкому використанню принципів, методів та інструментарію маркетингу. Об’єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних
досліджень і прикладних розробок з метою вдосконалення маркетингової діяльності аграрних підприємств зумовила актуальність теми цієї наукової роботи.
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Виклад основного матеріалу. Маркетинг зернової
галузі представляє собою комплексну систему, яка вивчає закономірності вияву, формування, розвитку й задоволення сукупності індивідуальних потреб у зерні та виробів з нього в процесі виробництва, розподілу, обміну й
споживання з метою отримання прибутку, а також задоволення потреб інституціональних та індивідуальних споживачів і суспільства в цілому.
В Україні агромаркетинг тільки зароджується, але
глобалізаційні процеси, зокрема вступ до СОТ, актуалізують цю проблему.
Вважаємо за доцільне розглядати галузь зерновиробництва як сукупність трьох її складових:
— виробництво засобів виробництва для галузі;
— виробництво зерна;
— переробка, зберігання, транспортування й доведення готової продукції до кінцевого споживача.
Усі ці складові забезпечують маркетинг інформацією
щодо ринку засобів виробництва та предметів праці, а також зерна й у первинному, і в переробленому вигляді, на
основі якої господарюючі суб’єкти приймають стратегічні
рішення стосовно найбільш оптимального поєднання їх
інтересів та задоволення потреб споживачів. Основна мета
маркетингу в цій галузі — виведення зерна на ринок, тому
застосування маркетингової концепції має проходити крізь
усі три вищезазначені складові.
Ціль виробничо-комерційного процесу можна досягти, застосувавши сукупність чотирьох складників комплексу маркетингу, які визначають концепцією «4P»: ціна,
збут, просування, продукт.
Ціна — єдиний елемент маркетинг-міксу, який приносить прибуток. Інші три — витратні. Тому процес встановлення ціни особливо важливий і проблематичний. З погляду маркетингу, ціна товару — це оцінювання його споживчої вартості на погляд виробника або покупця товару.
Ціни на зерно постійно варіюються з року в рік та з
місяця в місяць. Цей факт не гарантує стабільності доходів сільськогосподарських товаровиробників. Зважаючи на сезонні коливання пропозиції зерна та сезонну
стабільність попиту на кінцеву продукцію з нього, на ринку зерна складається ризикова для виробника ситуація у
врожайні роки, яка змушує їх диверсифікувати виробництво або консолідувати зусилля щодо пошуку більш
ефективних каналів реалізації зерна.
Під час визначення цін на зерно доцільно користуватись шістьма основними етапами її встановлення.
На першому етапі необхідно визначити обмеження
й цілі, які будуть враховуватись при ціноутворенні. Обмеженнями можуть стати рівень попиту на зерно як в межах області, так і за її межами, а також рівень конкуренції.
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Також можна обрати одну із трьох базових цілей ціноутворення: забезпечення прибутку, завоювання ринку чи
забезпечення виживання. Другий етап складається з оцінювання попиту та виручки від продажу. Тут доцільно
проаналізувати цінову еластичність попиту на зерно. Для
цього можна використовувати як офіційні статистичні дані
в країні, так і дані маркетингового аналізу підприємства.
Третій етап — це визначення взаємозв’язків між витратами, обсягом виробництва та прибутком від реалізації зерна. Найчастіше для цього використовується аналіз беззбитковості. Наступним етапом буде вибір орієнтовної
ціни на попит, на прибуток, на витрати чи на конкуренцію. Останніми двома етапами буде вибір рівня прейскурантних (базових) цін та вибір методів їх корегування. На
цих етапах необхідно буде узгодити маржинальні доходи
та маржиналні витрати, проаналізувати вплив ціни на компанію, клієнтів та конкурентів, спрогнозувати можливі
сезонні зміни ціни на зерно.
Збут. Якість зерна значною мірою визначається
умовами зберігання й доставки споживачам. Тому до
ключових функцій цього напрямку для виробника зерна
необхідно віднести транспортування та складування. Виходячи з особливості такого продукту, як зерно, саме цей
маркетинговий підкомплекс відіграє ключову роль у процесі виробництва та постачання зерна [1].
В організації ланцюга постачань сільгоспвиробнику
доцільно керуватись принципом «4R» (right product, right
place, right time, right cost — необхідний продукт на потрібному місці у визначений час із найменшими витратами).
Згідно з концепцією сукупних логістичних витрат до
таких слід зарахувати видатки на транспортування зерна,
вантажопереробку і складування, утримання запасів, опрацювання замовлень. Але, якщо аграрій намагатиметься зменшити транспортні витрати шляхом збільшення
обсягу партії доставки, то неодмінно зіштовхнеться зі зростанням обсягів запасів. Більші обсяги потребують більше
коштів на утримання, але ймовірність виникнення нестачі
зменшується [2].
Українські зерновиробники мають враховувати розгалуженість транспортних шляхів, зокрема можливості
залізниці. Але актуальною залишається проблема високих залізничних тарифів на перевезення зерна. Зростання
цих тарифів вже призвело до того, що власникам зерна
вигідніше перевозити його автомобільним транспортом
на відстані до 350 — 400 км, що за світовими стандартами
вважається нонсенсом.
Укрзалізниця також пропонує інноваційні послуги,
наприклад, «юніт трейн» та інтермодальні перевезення.
Одним з таких прикладів є контрейлерний поїзд «Ярослав», який прямує за маршрутом Луганськ — Київ —
Славкув (Польща) — Київ — Луганськ. Ця інновація забезпечує швидкісну і гарантовану доставку вантажів відповідно до графіка руху поїзда, гарантовану безпеку перевезення за будь-яких погодних умов, збереження транспортного засобу, заощадження його моторесурсу й економію палива [3].
В Україні, за даними Держкомстату, за січень-жовтень 2009 р. перевезення залізничним транспортом зерна
виросло порівняно з аналогічним періодом 2008 р. на
31,9%. Загалом було перевезено 15,8 млн. тонн зерна [4].

Традиційні канали розподілу зерна — не єдині шляхи виходу на ринок. Прогрес в електронній торгівлі відкрив
нові перспективи в напрямі наближення до покупців і створення споживчої цінності і для виробників зерна. Так, в
Інтернет-просторі України працює «Зернова біржа України», яка дозволяє вести переговори між продавцями
та споживачами.
Сукупна система зберігання зерна одночасно постає і системою перерозподілу зернових потоків. Після
зберігання зерно може повернутися власнику, бути реалізоване споживачам (вітчизняним чи експортоване за
кордон), поступити на промислову переробку. З цієї причини структура системи зернозберігаючих підприємств
має великий вплив на логістичні і, як наслідок, на маркетингові витрати. Визначення координат розміщення,
кількості та «прив’язки» елеваторів до транспортних систем країни залежить від розмірів територій зерносіючих
регіонів; урожайності зернових культур в регіоні; забезпеченості сільгоспвиробників власними зерносховищами; величини тарифів на зберігання зерна; вартості доставки зерна на елеватори; величини експлуатаційних витрат; можливості оперативного переадресування партій
зерна з місця зберігання. Завдання визначення місця розташування розподільних центрів полягає в пошуку оптимального рішення чи близького до оптимального. На
практиці користуються такими методами: евристичними,
повного перебору, визначення центру ваги фізичної моделі системи розподілення, пробної крапки [5]. За рівномірного розподілення зернових потоків в регіоні найбільш
оптимальною схемою розміщення зернозберігаючих
підприємств доцільно вважати «систему шестикутників»
Kristaler-Lesh, яка запропонована німецькими вченими
Вальтером Крісталером і Августом Льошом [6; 7].
Мережі елеваторно-складських комплексів України
фактично сформувалися за часів СРСР. Однак сьогодні
потужні зерновиробники будують власні зерносховища,
вітчизняні та закордонні зернотрейдери будують в морських та річкових портах зерноперевантажуальні комплекси, що кардинально змінило конфігурацію регіональних
систем зберігання та розподілу зерна [8]. Лідером за
підсумками сезону (липень 2008 — червень 2009) став
«Нібулон». Це підприємство відвантажило зовнішнім споживачам майже 4 млн. тонн зерна. У першу трійку також
увійшли «Луі Дрейфус Україна» (дочірня структура однойменної французької компанії) і «Сарна» (афілійована
з компанією Glencore). У кожної з них в активі — більше 2
млн. тонн. Ще три компанії («Альфред С. Топфер Інтернешнл (Україна)», «Бунге Україна» і «Кернел») подолали
позначку 1,5 млн. тонн [9].
Просування. Метою маркетингу є одержання максимального прибутку за рахунок розширення обсягів продажу виробленої продукції. Частково це досягається внаслідок проведення цілеспрямованої політики просування. Основними інструментами цієї політики будуть такі: аналіз
структури і розмірів попиту на продукцію чи послуги в
групах споживачів; розробка й організація використання
асортиментних програм виробництва з урахуванням попиту покупців; здійснення заходів з підвищення якості споживчих властивостей зерна; забезпечення якнайшвидшого просування товару до покупців з використанням
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Таблиця 1
Виробництво харчових продуктів в Луганській області
Борошно, т
Крупи, т
Вироби
хлібобулочні, т
Печиво солодке й
вафлі, т

2005 р.
121707
27899

2006 р.
107062
23171

2007 р.
121957
25063

2008 р.
159381
30206

106751

100348

94429

87372

19744

16527

18916

20088

найбільш ефективних і зручних форм торгівельної діяльності; проведення рекламних заходів, що сприяють
збільшенню попиту. У цьому аспекті виробнику також необхідно обґрунтувати попит на зерно в межах області за
умов раціонального харчування, і на основі цього розробити оптимальний обсяг пропозиції зерна для задоволення як внутрішніх потреб, так і можливостей щодо продажу
за межі області. Водночас маркетинг передбачає не тільки
орієнтацію на наявний попит, але й стимулювання виникнення потреб в нових товарах, тобто формування попиту
споживачів (як одну із складових системи ФОПСТИЗ).
Проміжну позицію між виробником та споживачем
займають посередники (зернотрейдери). Вони виконують
регулюючу функцію. Посередники самі намагатимуться
найбільше продати, а тому самі певним чином стимулюватимуть споживачів.
Торговий посередник також є продавцем, але дещо
своєрідним. Так само, як і виробник, торговий посередник має на меті отримання прибутку за пропонування
покупцеві зерна, яке йому потрібне. Однак тут інтереси
виробника й посередника не збігаються. Виробник прагне продати зерно будь-кому. Зернотрейдер має групу
«своїх» покупців (тобто тих, хто користується його послугами) і вибирає товар, враховуючи інтереси саме цих покупців. Якщо товар не відповідає їхнім вимогам, посередник може відмовитися від нього. Він вільний у виборі тих
виробників, пропозиції яких відповідають його цілям, або
тих, хто може гарантувати йому певний рівень рентабельності. Відтак великого значення набувають стимулюючі
акції виробників.
Щоб стати гарантом успіху виробника в його просуванні на ринку, заходи стимулювання продажу мають
відповідати специфіці товару й засобів комунікації (передовсім реклами). Так, у випадку просування зерна на
ринок, доцільною була б вузькоспрямована реклама та
взаємодія з основними його споживачами. Якщо це зернотрейдери, або зернопереробні підприємства (млини),
то виробник має своєчасно вказати їм прогнозований
рівень врожаю та повідомити про наміри співпраці.
Результативність маркетингових заходів багато в
чому визначатиметься своєчасним розробленням концепції і стратегії маркетингу, які охоплюють, крім збуту,
всі процеси господарської діяльності, включаючи і технологічний процес виробництва. Таким чином, усі ланки
виробництва і споживання визначають рівень конкурентоспроможності товарів та задоволення потреб замовників, і тільки в цих умовах можливе забезпечення адаптації господарської діяльності сільськогосподарських
підприємств до змін ринкової ситуації.
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Виробники зерна мають привертати більше уваги
сезонному характеру попиту з боку споживачів їхньої
продукції. Також необхідно постійно стежити за обсягами виробництва похідних від зерна продуктів: борошна,
хліба, печива тощо. Це дасть змогу прогнозувати тенденції та планувати обсяги врожаю на наступні роки.
Так, наприклад, ситуація з виробництвом окремих похідних від зерна продуктів у Луганському регіоні, за даними обласного статуправління [4], складається таким
чином (див. таб. 1).
Із таблиці бачимо: загальний обсяг виробництва
похідних від зерна продуктів має тенденцію до зростання.
Як відомо, різні сорта тієї ж пшениці підходять для
виробництва різної продукції: від печива й до локшини.
Тому одним із факторів вибору сорту для вирощування
є саме обсяги виробництва тих чи інших похідних продуктів [10].
Продукт. Кінцевий продукт зерновиробника буде
залежати від обраної сільськогосподарським підприємством конкурентної стратегії. Сама по собі конкурентна
стратегія знаходить відображення у 4 елементах маркетинг-міксу та є тим орієнтиром, на який має спрямовуватись як цноутворювання, просування, збут, так і продуктова політика підприємства.
Сільгоспвиробник може обрати стратегію зниження
витрат або намагатись пропонувати покупцям що-небудь,
відмінне від конкурентів (диференціація та фокусування).
Підприємство з низькою собівартістю продукції має
менші витрати на одиницю продукції, ніж конкуренти; у
фірми з диференційованою продукцією прибуток з одиниці продукції вище, ніж у конкурентів. Конкурентна перевага на основі нижчих витрат і диференціації є внутрішньо суперечливою, тому що забезпечення дуже високих споживчих властивостей, якості або відмінно поставленого обслуговування неминуче призводить до подорожчання товару; це обійдеться дорожче, ніж прагнути
просто бути на рівні конкурентів.
Одна з причин важливості сфери конкуренції полягає в тому, що галузі сегментовані. У галузі виробництва
зерна є певні різновиди продукції (наприклад, залежно від
сорту), численні канали розповсюдження і збуту й декілька типів покупців (ринок, переробники, населення тощо).
Сегментація важлива тому, що в різних секторах ринку —
різні потреби. У різних секторах ринку потрібні різні стратегії і різні здібності; відповідно джерела конкурентної переваги в різних секторах ринку теж дуже різні, хоча ці сектори «обслуговуються» однією і тією ж галуззю.
Таким чином, на рівні галузі підприємство досягає
вищого прибутку або за рахунок вищих цін, або за рахунок
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зниження витрат порівняно з конкурентами. Формування
конкурентних переваг обумовлено, у першу чергу, операційною ефективністю підприємства як методу організації
виробничих робіт. Разом з тим відмінності в цінах або витратах на окремому галузевому ринку залежать не тільки
від неї, але й від позиціонування як визначення такої позиції
підприємства в галузі, де воно буде найменш уразливе для
конкурентних сил [11]. Після визначення з конкурентною
стратегією виробник має вибрати найбільш відповідні сорти
зерна. У цьому аспекті він має керуватись перш за все
агрокліматичними умовами свого регіону. Зважаючи на
це, виробник може обирати, наприклад, із сортів озимої
пшениці з високою морозо- і зимостійкістю або посухостійкістю, польовою стійкістю до поразки комплексом бактеріальних і грибкових захворювань. Від оптимально підібраного сорту буде залежати врожай та можливість задовольнити потреби споживачів.
Висновки та перспективи подальших досліджень
у цьому напрямі. Для ефективного просування продукції
на ринок та одержання очікуваних прибутків треба орієнтуватися на якість виробленої продукції; цінову конкурентоспроможність власної продукції (собівартість);
організацію ефективного зберігання і, якщо потрібно,
транспортування продукції; виробництво продукції, яку
вимагає ринок; виробництво та реалізацію продукції в ті
проміжки часу, коли ринок пропонує найвищі ціни (ранні
чи пізні овочі, зерно наприкінці осені та взимку).
Конкуренція та інші принципи функціонування ринкових відносин зумовлюють необхідність розширення та
істотного поліпшення роботи кожної складової частини
системи маркетингу зернової продукції на основі впровадження науки й світового досвіду.
Для практичного втілення усіх складових маркетингової концепції у процес зерновиробництва необхідно
запровадити системне керування маркетинговою діяльностю. Це, у свою чергу, має включати планування, виконання й контроль маркетингових програм, аналіз та оцінку ризиків і прибутків. Не менш важливу роль відіграє
аналіз зовнішнього середовища, ринків, політичних, культурних та соціальних умов, а також посилення ролі державної регуляторної політики в аграрному секторі.
Напрямками подальшого опрацювання цієї тематики доцільно виділити поглиблення аналізу концепцій
«4P» та «4R» з погляду організації та здійснення виробничо-комерційного процесу в зерновому підкомплексі.
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СУТНІСНІ ОЗНАКИ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ В ОПОДАТКУВАННІ РЕКЛАМИ
Постановка проблеми. Формування системи місцевого оподаткування в Україні на початку 90-х років XX ст.
сприяло появі низки податків і зборів, які до цього часу
сприймались лише під кутом зору практики їхнього функціонування в зарубіжних країнах. Причому їхнє запровадження мало свої особливості, оскільки вони запроваджувались в дію не окремим законом, як це було у випадку із
загальнодержавними платежами, а спеціальним Декретом
Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори»
від 20 травня 1993 р. №56-93 (далі Декрет №56-93), що прирівнювався до законодавчого акта і на підставі якого органи місцевого самоврядування зобов’язані приймати рішення про їх введення на своїй території та додаткові положення, які регулюють порядок сплати цих платежів.
Однак, яким би не було ставлення до запровадження місцевих податків і зборів, очевидним є те, що саме
вони, зважаючи на світовий досвід їх функціонування, в
перспективі будуть уважатись очікувано-важливими джерелами власних доходів бюджетів територіальних громад.
Визначально-стабільне місце серед усіх них має посісти
податок з реклами (reklamare — з латинської “голосно
читати” або “повідомляти”). Адже остання є найбільш
широким спектром охоплення товарів, робіт і послуг у
сфері їхньої реалізації, що й повинно сприяти розширенню бази оподаткування та збільшенню податкових надходжень до місцевих бюджетів. Проте, як показує проведений аналіз, ці сподівання виправдались не скрізь, оскільки в окремих місцевих бюджетах він займає незначну
частку, а до деяких з них взагалі не надходить. Поряд з цим
потребує уточнення й сама назва податку, виходячи з
особливостей розвитку рекламного бізнесу. Важливість
зазначених питань і зумовлює проблему науково-прикладного характеру та викликає необхідність її дослідження.
Аналіз досліджень. Теоретичне обґрунтування сутності реклами, визначення її місця в діяльності
підприємств і ефективності окремих рекламних носіїв стало предметом дослідження в працях [1 — 4]. З іншого
боку, вона розглядається як об’єкт оподаткування, а відтак
і перспективне джерело доходів місцевих бюджетів, на яких
зосередили науковий пошук відомі фінансисти-сучасники, зокрема О. П.Кириленко, В. І. Кравченко, В. В. Рибак
та інші вчені. З’ясування чинників зменшення фіскальної
ролі окремих джерел у формуванні доходів місцевих бюджетів, зокрема сільських і селищних рад, обґрунтовується в науковій публікації й автора цієї статті [5].
Мета статті (постановка завдання). Об’єктивна необхідність теоретичного осмислення та поглиблення сутності
реклами як складової рекламної діяльності й обґрунтування
на цій підставі авторських підходів до зміни пріоритетів в її
оподаткуванні зумовили мету та завдання цієї статті.
Виклад основного матеріалу. Світовий досвід
свідчить, що рекламна діяльність уже давно стала приЕкономічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

вабливим видом бізнесу зі своєю галуззю та рекламним
ринком, а також — важливою статтею витрат у бюджеті
рекламодавця. Причому останні мають тенденції до щорічного зростання, оскільки в 2008 р. порівняно з 2004 р.
вони збільшились на 94 млрд. дол. США (або на 24 %) і
становили 479 млрд. дол. США [1, с. 70]. Усе це дає підстави стверджувати про виникнення достатньо потужного
сегменту ринку зі специфічним видом послуг у національних економіках сучасних країн світу.
Не є винятком у цьому питанні й вітчизняний рекламний простір, який, з одного боку, сприяє просуванню
продукції підприємств, а з іншого — спонукає їх до
збільшення витрат на її рекламування. Так, відома на українському пивному ринку компанія ВАТ «Сан ІнБев
Україна», як підтверджують результати проведеного аналізу, щорічно нарощувала витрати на рекламу, які в 2008 р.
порівняно з 2005 р. збільшились на 345,3 % (табл. 1). Причому найбільш динамічно зростають витрачання коштів
на рекламування продукції через засоби масової інформації, зокрема телебачення (127,5 %) і радіомовлення
(549,9 %, або майже 5,5 разів), що цілком логічно, враховуючи широту охоплення цільової аудиторії.
За такого зростання витрат у рекламодавців, здавалося б, цілком природно сподіватись і на збільшення податкових надходжень до місцевих бюджетів. Причин для
такого сподівання більш ніж достатньо. Та й результати
економіко-статистичного аналізу, який проводився за даними місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування в Хмельницькій області, підтверджують подібний
висновок, оскільки темп зростання цього податку спостерігається майже у всіх містах і районах (за винятком
м. Старокостянтинова та Ізяславського, Полонського,
Хмельницького й Ярмолинецького районів, у яких у
2008 р. порівняно з 2007 р. відбулось його зниження відповідно до 42,3; 50,0; 90,3; 59,3 50,0 %).
Цілком природно, що суттєве збільшення податку з
реклами припадає на місцеві бюджети міст (161,0 %), на
території яких рекламна діяльність є більш розповсюдженою. Останнє достатньою мірою стосується і районних
центрів, що сприяло в цілому темпу зростання цього податку, який в місцевих бюджетах районів області склав у
2008 р., порівняно з 2007 р., 117,4 %.
Проте не можна не помітити й того, що в 2008 р. у 9
з 20 районів податок з реклами надходив до місцевих бюджетів у сумі, яка менша за 1 тис. грн. Причому в двох з
них, зокрема в Старокостянтинівському та Шепетівському районах, як виявилось, він взагалі не був джерелом
їхніх доходів у досліджуваних роках.
Вищенаведений аналіз дозволяє констатувати, що,
незважаючи на достатньо широку базу оподаткування,
сьогодні податок з реклами ще не відіграє істотної ролі у
формуванні власних доходів місцевих бюджетів. Це особ-
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Таблиця 1
Витрати ВАТ «Сан ІнБев Україна» на рекламу у 2005-2008 рр., тис. грн.
Статті витрат на рекламу

Всього витрат на рекламу
У т. ч.:– послуги телебачення
– послуги радіомовлен ня
– вартість білбордів
– спонсорство
– бренди торгових приміщень
– постери та інші матеріали

Роки
2005
46575,9
18230,4
1823,1
16407,0
9115,2
–
1000,2

2006
101131,0
20226,2
40452,4
23260,1
12500,0
1000,8
3691,5

ливо стосується сільських і селищних територіальних громад, а також деяких міст зі статусом районних центрів.
Хоча з погляду виробництва, розповсюдження реклами
та її охоплення, можна однозначно стверджувати, що мешканці цих територій не відчувають її недостатності.
Зазначене дає підстави розглянути цю проблему в
декількох аспектах.
По-перше, за чинного порядку, місце рекламування товару не завжди збігається з місцевістю його виробництва чи продажу. За таких умов кошти від податку з
реклами надходять до місцевих бюджетів великих міст, на
території яких розташовані розповсюджувачі реклами,
зокрема телерадіокомпанії й інші стратегічно важливі рекламні носії, а не виробники або навіть торгівельні підприємства, безпосередньо пов’язані з його виробництвом та
продажем. Відтак, враховуючи багатоманітність рекламної діяльності, сфери її застосування та засобів розповсюдження, абсолютно логічно виникає запитання стосовно доцільності віднесення цього виду платежу до місцевого оподаткування.
По-друге, зважаючи на особливості виробництва
рекламного продукту та його доведення до споживачів,
потребує уточнення й саме визначення реклами, яке, до
речі, можна було б застосовувати і з метою оподаткування. З позиції цього підходу відзначимо, що відповідно до
Закону України «Про рекламу» від 3 липня 1996 року №270/
96-ВР (Закон №270), який Законом України від 11 липня 2003
року №1121-IV викладено в новій редакції [6], рекламою
вважається інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена
сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.
Отже, в основі поданого вище визначення простежується сутність завершеного продукту (реклами), що
породжує пропозицію та спонукає зацікавлену аудиторію до здійснення дій, спрямованих на споживання рекламованого товару.
Зауважимо, що законодавче формулювання дещо
відрізняється від наведених визначень у літературних джерелах. Так, з позиції деяких авторів навчальної літератури
реклама розглядається як продукт, як форма неособистого
надання певній групі людей (цільовій аудиторії) інформації
про товари певного виробника в будь-якій формі [7].
Хоча, як нам здається, наведений підхід до розкриття сутності реклами дещо спрощує її, навіть з погляду

2007
201320,4
39553,4
26776,7
61875,7
18454,4
33553,4
21106,8

2008
207399,0
41479,8
11849,8
31109,8
20739,9
82219,7
20000,0

Відхилення 2008 р.
від 2005 р.
абсолютне відносне, %
160823,1
345,3
23249,4
127,5
10026,7
549,9
14702,8
89,6
11624,7
127,5
–
–
19000,0
19 раз

кінцевого продукту, бо, по-перше, рекламуватись може
не лише товар, але й роботи, послуги та, врешті-решт,
будь-що чи будь-хто, і, по-друге, інформація про товари
певного виробника спрямовується не тільки на певну
групу людей, зокрема цільову аудиторію, як наголошується в наведеному визначенні, але й на її потенційних споживачів, які ще не входять до цього кола осіб, проте в
перспективі вони можуть ними стати.
Тому слід погодитись із вітчизняними дослідниками, які з погляду функціонування ринкового середовища
дещо глибше розкривають сутність цього поняття, оскільки, як вони справедливо зауважують, реклама — це
будь-яка платна форма неособистої інформації про фізичну або юридичну особу, товари, ідеї і потреби, що поширюється в будь-якій формі та будь-яким способом, призначена для невизначеного кола осіб і покликана формувати або підтримувати інтерес до цих об’єктів, сприяти їх
реалізації з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку [8, с. 71].
У наведеному визначенні, як очевидно з його змісту,
простежується вже не лиже можливість викликати спонукальний інтерес споживача до рекламованого об’єкта,
але й основна мета рекламодавця, нехай навіть і недостатньо чітка, яка до того ж збігається з опосередкованою
перспективою одержати державі й свою частку у вигляді
податку. Суттєво відрізняє це визначення від попереднього й наявність у ньому ще одного предмета, зокрема
інформації про потребу, яка, з одного боку, властива для
рекламодавця, а з іншого — для споживача. Тобто в цьому випадку відбувається збіг інтересів (потреб), за яких
перший з них намагається довести переваги рекламованого продукту, а другий, якраз і здійснює спробу його
одержати, звісно, за відповідних умов.
Зіставивши наведені погляди на зазначену проблему, все ж таки вважаємо, що з позиції оподаткування визначення реклами не може обмежуватись сутністю кінцевого продукту, оскільки вона характеризується своєю багатогранністю, особливостями виготовлення, розміщенням та поширенням. Тому, на нашу думку, спрощену її
назву, по-перше, доцільно вивести із професійної лексики, і по-друге, почати застосовувати, у тому числі й у
податковому законодавстві, поняття рекламної діяльності,
яку необхідно розглядати як процес, що відбувається під
час створення й донесення рекламного продукту до місця
використання споживачами.
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Саме останній, створений у ході цих робіт, якраз і
міститиме інформацію про осіб, товари, послуги тощо та
відповідатиме сутності дефініції, наведеної в чинному нині
законодавстві. Однак оподатковуватись буде не сама реклама, а вартість із її встановлення та розміщення, що, власне, передбачено Декретом №56-93. Усе це відповідатиме
пропонованій назві податку, оскільки встановлення та
розміщення — це процес, характерний для рекламної
діяльності в цілому, а не лише для кінцевого продукту,
утвореного внаслідок її здійснення.
Висновки. Отже, незважаючи на зростання витрат
вітчизняних підприємств на рекламування продукції, доходи від податку з реклами на окремих територіях є незначними. З’ясовано, що більша його частина надходить
до місцевих бюджетів великих міст, у яких розташовані
стратегічно важливі об’єкти рекламної діяльності. Останнє
ставить під сумнів доцільність зарахування платежу до
місцевого оподаткування. Обґрунтовано необхідність
уточнення сутності реклами в податковому законодавстві
та назви податку в умовах її оподаткування, що сприятиме однозначності визначень і узгоджуватиметься з прикладними аспектами податкового механізму в рекламній
діяльності.
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У статті проаналізовано податкові надходження від
податку з реклами та виявлено закономірність їх зростання в місцевих бюджетах великих міст. Обґрунтовано
доцільність уточнення сутності реклами в податковому
законодавстві та зміни назви податку в оподаткуванні рекламної діяльності.
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МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В СВІТОВИЙ ПРОСТІР
Постановка проблеми. Загальний стан виробництва продукції харчової промисловості має стійку тенденцію використання сільськогосподарської сировини з досить високим вмістом інтенсивної хімії. Товарний вид,
тривалі терміни використання далі в готових продуктах
забезпечуються неприродними консервантами, емульгаторами, стабілізаторами та іншими домішувачами. Розв’язання проблеми здорового харчування надзвичайно
актуальне. Отримана без застосування хімічних добавок
рослинна та тваринна продукція забезпечує як здоров’я
всього населення, так і здоров’я навколішнього середовища, ґрунтів. Створення конкурентоздатної, чистої продукції для потреб всередині держави і для укріплення
іміджу України на зовнішніх ринках потребує розв’язання комплексу проблем ознайомлення, створення, просування продукції органічного землеробства активними
маркетинговими технологіями.
Аналіз останніх досліджень. Отримання членства
в СОТ зобов’язує Україну досягти та підтримувати відповідний рівень якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Дедалі більшого значення у формуванні
здорових чинників існування людства набуває проблема
запровадження органічного землеробства, побудованого на співпраці двох складових: збереженні родючості
ґрунтів та виробництві екологічно безпечних продуктів
харчування.
В українській пресі початок чистому виробництву
заклали журналісти О. Данилець та М.Пуговиця в «Урядовому кур’єрі» [3]. Однак досвід окремих господарств
поширюється важко. Розвинуті країни давно вже мають
правила заборони на хімікати та пестициди, аж на 10
мільйонів гектарів в Австралії. Актуальним є підвищення родючості ґрунтів, вирощування екологічно безпечних продуктів у Великобританії, Італії, Німеччині,
Франції, Швейцарії. Аспекти використання комплексу
маркетингу досліджено в працях І.С. Землякова [5],
М.Ф. Зяйлик та Л.Б. Зяйлик [6], В. Руделіуса [7], В.А. Полторак [8]. Зарубіжний досвід може бути корисний для
розробки національної стратегії екологічно чистого виробництва продуктів харчування із започаткуванням теоретичних і практичних розвідок формування й реалізації стратегії екологічно чистого виробництва продуктів
харчування й реалізації маркетингових технологій створення органічного землеробства, що й визначило актуальність дослідження.
Метою дослідження є аналіз сучасного стану виробництва продукції органічного землеробства на українському та світовому просторі й визначення напрямів його
вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. Аналізуючи головні
показники здоров’я нації — народжуваність і тривалість

життя, — можна стверджувати, що вони дуже низькі й
свідчать про недостатній життєвий рівень українців. У
Черкаській області коефіцієнт природного скорочення
населення в 2008 р. становив 8,4 [10]. Головна прерогатива людського буття — здоров’я — під загрозою. Більше
шансів мають ті верстви населення, хто має можливість
споживати здорові продукти. Решта, використовуючи свій
прожитковий мінімум, просто проживають своє життя,
часто не маючи змоги через зовнішні фактори його продовжити. І нині це глобальна проблема.
Органічне землеробство ми розглядаємо як сукупність підприємств, що залучені економічним, природним та соціальним призначенням продукції, яку вони
реалізують та характеризуються спільністю вихідної сировини та матеріалів, технології виробництва, устаткування й професійного складу кадрів. Основою виробничого процесу створення продукції органічного походження є процес праці як діяльність людини, спрямована на створення споживчої вартості певної кількості
та якості. Сприятливими умовами для ведення та розвитку органічного землеробства відзначаються Полтавська, Вінницька, Сумська, Хмельницька, Черкаська області
та деякі території інших регіонів. Так, у Полтавській області в останні роки різко зменшилось пестицидне навантаження на ріллю. Поменшало в ній і важких металів.
Кількість шкідливих речовин у ґрунтах у кілька разів нижча гранично допустимих концентрацій. Тут стабілізувався вміст гумусу [3].
Сучасне органічне землеробство будується на двох
складових: збереженні родючості та виробництві екологічно безпечних продуктів харчування й повинне бути
організоване у вигляді єдиної цілісної організаційно-технологічної системи, яка охоплює всі стадії та операції основних, допоміжних і обслуговуючих процесів [1; 4]. В
Україні сучасних хімічних препаратів вносять 0,76 л/га в
середньому, проте господарства, які впроваджують інтенсивне землеробство, наприклад, у Полтавській області,
дають до 1,6 л/га. Випробувані роками органічні технології дозволяють отримувати стабільно високі врожаї всіх
культур сільськогосподарського призначення без добрив,
пестицидів, не порушуючи структуру ґрунту в тих господарствах, де 310 років не застосовували плугів. Якщо в
багатьох господарствах України величезною проблемою
є зменшення гумусу, то в них отримують стабільні врожаї та має тенденцію до постійності вміст гумусу в ґрунті,
тобто витримуються сівозміни і поля «оздоровлюються».
Ефект засвоєння внесених мінеральних добрив становить
лише 30%, решта ж, проникаючи через ґрунти в підземні
води, забруднює їх.
Ефективність внесення мінеральних добрив вимірюється прибутком в кінцевому підсумку 40 %, а збитки

118

Економічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

С. М. Кучеренко
щонайменші від того, що внесли їх у ґрунт, становлять
300 % [3]. Тому актуальним залишається питання надання унікальним чистим землям особливого статусу, що
відбивало б бажання будь-кому, навіть власнику земельного паю, використовувати засоби хімічного захисту рослин. Необхідні загальноукраїнські законодавчо затверджені, із науковим обґрунтуванням програми органічного землеробства.
Українській органічній продукції необхідною умовою присутності її на внутрішніх і зовнішніх ринках, вибору стратегії маркетингу є впровадження комплексу маркетингу незалежно від величини фірми. При цьому застосовують чотири управлінські елементи створення та
утвердження товару, які технологічно складаються з послідовного ланцюга :
— продукт (товарна політика) — розробляються
та впроваджуються властивості товару, якість та конкурентоспроможність, упаковка, обсяг асортименту, прохідна марка-бренд, забезпечення збуту та продажу, забезпечується торгове та післяпродажне обслуговування, товарна політика, розробляється більш універсальний товар;
— ціна (цінова політика) — визначається оптимальна цінова політика, рівень і структура ціни, враховуючи
запити продавців і покупців, динаміка ціни та знецінення,
можливі націнки, знижки, бонуси, пільги;
— місце (дистрибуція і товарорух) — здійснюється
безпосередньо рух товару сегментацією, диверсифікацією, дистрибуцією, формуванням каналів товароруху,
інтеграційним поєднанням, діють логістичні служби з
транспортування і складування;
— просування (інформація й стимулювання ринку)
— забезпечується конкурентоздатність місця на ринку
позиціюванням товару, рекламою, стимулюванням збуту, універсальністю комунікаційних систем, зв’язками з
громадськістю, сервісом.
Стратегією маркетингу вважаємо комплекс базових
рішень і принципів, які складаються з аналізу ринкової
ситуації, наявних власних можливостей і спрямовуються
на дослідження генеральної мети фірми [7; 11]. Генеральною стратегічною метою розвитку ринку продукції органічного землеробства вибираємо повне вітчизняне охоплення українського ринку споживачів, інноваційне виробництво та збут нового товару, досягнення прибуткової
діяльності. Більшості організаційних утворень необхідно
буде зосереджуватись на конкретному напрямі діяльності
або певних сегментах ринку.
Попит на органічні продукти зростає через її безпечність для споживання, зростання конкуренції на
світових ринках. Реалізація стратегії органічної продукції передбачає отримання конкурентних переваг і
освоєння вітчизняного ринку та зміцнення позицій на
відповідних сегментах зарубіжних ринків за рахунок
чіткої цілеспрямованої товарної політики. Сучасний
стан активізації товарної політики включає та обґрунтовує рішення відносно розробки, створення та збуту
товарів і їх видів, термінів випуску товарів, переліку
заходів із забезпечення виробничого та маркетингового процесів, створення сировинних, фінансових, інноваційних ресурсів [2; 5; 8; 9; 11].
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За рахунок комплексу базових рішень та цілеспрямованих дій щодо формування та оновлення асортименту, утвердження конкурентоспроможності товару товарною політикою фірми здійснюється його виведення на
ринок. У процесі розробки здійснюється відбір найраціональніших ідей, оцінюється їх ефективність, проводяться
неодноразові дослідження за якісними параметрами товару на таких рівнях:
— за пропозицією: перелік властивостей задоволення
певного набору потреб, показання для застосування;
— у реальному виконанні: містить п’ять відмінних
ознак (визначений рівень якості, затверджений набір корисних властивостей, оформлення, притаманне певному
виробнику, марочну назву, відповідну упаковку);
— з підкріпленням: гарантія покупцю, післяпродажне обслуговування, термін служби, упаковка, категорія
відпуску.
Подальше ознайомлення з новими товарами, орієнтація на створення сприйнятного образу продукції на
внутрішньому й зовнішньому, уже освоєному ринку,
інформаційне забезпечення стабільного попиту забезпечується об’єднанням зусиль маркетингової діяльності
просування рекламою, пабліситі (популярністю), зв’язками з громадськістю, персональним продажем, прямим маркетингом, стимулюванням продажу. Поки це
не знайшло практичного застосування в напрямку просування товарів органічного бренду, більш поширеними виявились генномодифіковані технології. Зрушують
громадську думку механізмом мотивації до сприятливого попиту, усвідомлюючи проблему, визнавши та купуючи товар, переконуючись у його корисності, комунікативні системи маркетингу. Коли запити споживачів
стають пріоритетними купівельною готовністю до всіх
ланок просування продукції, фірми мають створити
сприятливі умови для напряму та способу руху інформації. При європросуванні здійснюється процес комунікації підприємства з євроринком, використовуючи специфічні інструменти комплексу євромаркетингу. Рух
європросування забезпечується доступом до нових засобів національних міжнародних медіа внаслідок європейського поєднання, наукового розвитку й зростання
технологій пізнання Knowhow [6].
Ефективним засобом ознайомлення й подальшою
активною купівельною спроможністю органічної вітчизняної продукції стає формування громадської думки в
суспільстві, яка впливає на вибір за допомогою піарзаходів, які розглядають як суспільно необхідні, вагомі,
цільові, заплановані дії, що проводяться рекламодавцем
чи згідно з його замовленням для досягнення сформованої попитом громадської думки. Бажано використовувати інформаційні, благодійні, культурні, оздоровчі, наукові,
святкові, навчальні PRзаходи. Тому необхідно передбачити розвиток подій на всіх етапах розробки та виведення
органічної продукції на ринок, що є досить тривалим, трудомістким і вартісним. Серед PRзаходів найбільш результативними вважаємо:
1) брифінг — поміркована зустріч офіційних осіб
від державних чи комерційних структур з представниками ЗМІ з певної новини; розрахований на заплановану
сенсацію, емоційне сприйняття, ефект;
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Рис. 1. Складові елементи стимулювання просування продукції органічного землеробства (авторська розробка)
2) прес-конференція — запланована зустріч журналістів з представниками фірм, компаній чи окремими
особами, на якій первинно подається інформація з роз’ясненням з різних напрямів, уточненням різних пропозицій за допомогою питань та відповідей;
3) престур — ознайомча поїздка для журналістів з
метою заохочення уваги до проекту підприємства, регіону; може бути самостійниим інформаційним приводом;
4) презентація — офіційний показ нового товару,
проекту, підприємства колу зацікавлених осіб; метою проведення є рекламнокомерційні заходи з придбання товарів,
які демонструються за допомогою їх зразків;
5) виставки — показ досягнень в економіці, освіті,
техніці, мистецтві, регіоні, державі та інших напрямах суспільного життя;
6) конференція — рада представників учених,
організацій, спеціалістів різних галузей з визначеної тематики;
7) шоумаркетинг — просування товарів і послуг у
спеціальних програмах рекламних показів з метою створення їм визнання та популярності, концертом, сценічним видовищем за участю відомих артистів, політиків,
спортсменів тощо;
8) розміщення продукції в кіно і телефільмах формує впевненість, що ця продукція є одним з елементів
певного способу життя;
9) спонсорство — грошовим внеском на рахунок
особи чи підприємства здійснюється власна реклама товарів;
10) гаряча лінія — ефективний двосторонній зв’язок, заявлений в пресі чи телебаченні, який дозволяє отримувати інформацію про громадську думку з актуальних проблем;
11) промоакція — більш теплі відносини з цільовою аудиторією заохочуючими заходами з просування
бізнеспродукту в ринковому середовищі для формування зацікавленості до товару, підприємства чи напрямку
діяльності.
Ґрунтуючись на сформульованій вище формі впливу PRтехнології на громадську думку, окреслимо елементи діяльності, що забезпечують гнучкість і адаптивність
просування органічного землеробства (рис. 1).
Висновки дослідження й перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку. Узагальнюючи літера-

турні джерела щодо просування товарів та моніторинг
продукції органічного землеробства ми, простежили актуальну тенденцію до запровадження органічного землеробства, що є це сукупністю підприємств, які залучені економічним, природним призначенням продукції,
яку вони реалізують та характеризуються спільністю
вихідної сировини, матеріалів, технологією виробництва, устаткування і професійного складу кадрів. Генеральна мета розвитку ринку органічного землеробства —
повне вітчизняне охоплення українського ринку споживачів, інноваційне виробництво та збут нового товару,
досягнення прибуткової діяльності. Першочерговими
завданнями розвитку є:
— розробка Державної програми й прийняття базового закону про органічне землеробство та сертифікацію екологічно безпечної продукції;
— створення державної статистичної бази обліку
екологічних товарів та послуг;
— налагодження інтеграційних зв’язків міжнародного співробітництва та доступу до світового економічного простору;
— утвердження надбавок до реалізаційних цін на
сільськогосподарську продукцію, вирощену в умовах
органічного землеробства.
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У статті проаналізовано сучасний стан продукції
органічного землеробства в Україні та світі через просування, запропоновано напрями вдосконалення.
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В статье проанализировано современное состояние
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОДНЕ З НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Актуальність обраної теми полягає в необхідності
формування ефективної антикризової програми для забезпечення конкурентоспроможності підприємства при
недостатній опрацьованості теорії і практики антикризового управління.
Структурні зрушення в економіці, нестабільність зовнішнього середовища, недосконалість законодавства вимагають перегляду вироблених стереотипів управлінського мислення й переходу до нових форм і методів системи управління. Головною проблемою управління всередині підприємства стає адекватність стимулів і форм взаємодії параметрів
об’єкта і суб’єкта управління умовам і методам розв’язання
завдань виробництва, його ефективності [2, c. 21].
Висока ймовірність виникнення й розвитку кризи в
процесі діяльності будь-якого підприємства зумовлює
необхідність здійснення спеціалізованого антикризового
управління. Останнім часом цей термін набув значного
поширення, однак розуміння сутності цього напряму
управління, його змісту, особливостей, теоретичного
підґрунтя ще перебуває на стадії формування. Це спричинює різні підходи та тлумачення, нетотожність оцінок
окремих базових положень.
Загальновизнано, що антикризове управління слід розглядати як один з функціональних напрямів управління
підприємством (як різновид організації), тобто згідно з концепцією М. Мескона, як «процес планування, організації,
мотивації та контролю, необхідний для того, аби сформулювати та досягти цілей, що стоять перед організацією». Виживання, тобто можливість існувати якомога довше, є найважливішим завданням більшості організацій, тому антикризове управління, безперечно, є складовою менеджменту
підприємства в цілому. Цей погляд зору підтверджується у
визначенні антикризового управління проф. Е.О. Уткіна —
«складова загального менеджменту на підприємстві використовує його кращі прийоми, засоби та інструменти, орієнтується на запобігання можливим ускладненням у діяльності підприємства, забезпечення його стабільного успішного господарювання». Однак окремими українськими дослідниками, зокрема в роботі Н.В. Туленкова, висловлюється
думка, що будь-яке управління організацією повинно бути
антикризовим, тобто побудованим на врахуванні ризику та
небезпеки кризових ситуацій [3, c. 83].
Безумовно, будь-яке управління певною мірою повинно бути антикризовим, і тим більше стає таким мірою
вступу підприємства у стадію кризового розвитку. Ігнорування цього обумовлює суттєві негативні наслідки, урахування — сприяє безболісному проходженню кризи. Особ-

ливістю антикризового управління є не тільки спрямування, а й структурно-логічна побудова, спеціальний інструментарій, окремий суб’єкт проведення, що в комплексі й
дає змогу розглядати антикризове управління як виокремлений напрям управлінської діяльності [3, c. 86].
Можливість антикризового управління визначається
насамперед людським чинником. Тільки усвідомлена
діяльність людини дозволяє шукати та знаходити шляхи виходу з критичних ситуацій, концентрувати зусилля для розв’язання найбільш складних та болючих проблем, накопичувати досвід переборення криз та творчо використовувати
його з урахуванням реалій поточної макроситуації та особливостей господарської системи підприємства [2, c. 23].
Антикризове управління в закордонній літературі найчастіше розглядається як зовнішнє управління, що
здійснюється спеціально підготовленими та запрошеними
на підприємство фахівцями й доцільно тільки на підприємствах, банкрутство яких має негативні суспільні наслідки. На
інших підприємствах організація такого антикризового управління не має сенсу, оскільки це обтяжить їх власників
додатковими витратами, продовжить неефективне використання ресурсів, що призведе до агонії підприємства [3, c. 86].
Узагальнюючи наведене вище, можна дати таке тлумачення терміна «антикризове управління» — постійно організоване спеціальне управління, в основу якого покладена система методів та принципів розробки та реалізації специфічних управлінських рішень, що приймаються відокремленим
суб’єктом в умовах суттєвих ресурсних та часових обмежень,
підвищеного ризику, фінансових та інтелектуальних витрат
для відновлення життєздатності підприємства та недопущення його ліквідації як господарюючого суб’єкта.
Об’єктом антикризового управління є виникнення
та поглиблення кризи розвитку підприємства, що має негативні наслідки для життєдіяльності підприємства, її усунення та запобігання [3, c. 88].
Основною метою антикризового управління є розробка й реалізація заходів, спрямованих на швидке відновлення
платоспроможності та достатнього рівня фінансової стійкості
підприємства задля уникнення його банкрутства [6, c.152].
Політика антикризового фінансового управління є
частиною загальної фінансової стратегії підприємства, що
полягає в розробці та використанні системи методів попередньої діагностики загрози банкрутства та механізмів
фінансового оздоровлення підприємства, що забезпечують його захист від банкрутства [5, c. 127].
Реалізація політики антикризового фінансового управління підприємством при загрозі банкрутства передбачає:
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— здійснення постійного моніторингу фінансового
стану підприємства з метою раннього виявлення ознак
його кризового розвитку;
— визначення масштабів кризового стану підприємства;
— дослідження основних чинників, які характеризують кризовий розвиток підприємства;
— формування системи цілей виходу підприємства
з кризового стану, адекватних його масштабам;
— вибір і використання дієвих внутрішніх механізмів
фінансової стабілізації підприємства, які відповідають
масштабам його кризового фінансового стану;
— вибір ефективних форм санації підприємства;
— забезпечення контролю за результатами розроблених заходів щодо виведення підприємства з фінансової
кризи [1, c. 597].
Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду санації
показує, що можна виділити три стратегії, що характеризують поведінку підприємства в умовах кризи. Перша стратегія управління — активна — характерна для підприємств,
які здійснюють традиційну політику зі стабілізації свого
фінансового становища. При реактивній стратегії управлінські рішення запізнюються щодо моменту раціонального початку дій на певному проміжку часу: вона характерна для великих фірм, що мають багаторічний досвід
успішної роботи. Планова стратегія управління властива
підприємствам, які застосовують неекстраполятивні методи прогнозування розвитку технології, структурне економічне прогнозування, спрямовані безпосередньо на виявлення можливих змін, що виникають у зв’язку з дискретними відхиленнями стратегічного характеру. З усіх розглянутих стратегій управління найефективнішою є планова стратегія попри те, що далеко не всі підприємства можуть її
застосувати через витратність [5, c. 105 — 106].
У сучасній спеціальній літературі відсутня єдність
поглядів на процес антикризового управління підприємством. В окремих дослідників послідовність процесу антикризового впливу взагалі не формалізується, а інші,
зокрема проф. І.О. Бланк, пропонують чітке структурування послідовності управлінських зусиль.
Базуючись на викладених вище теоретичних засадах, антикризове управління підприємством має здійснюватись за такими етапами:
1 етап — діагностика кризового стану й загрози банкрутства підприємства. Діагностика кризового стану і загрози банкрутства підприємства може здійснюватися або
безпосередньо співробітниками підприємства або зовнішніми незалежними експертами [3, c. 128].
2 етап — визначення мети й завдань антикризового
управління. Результати проведеної діагностики дозволяють визначити глибину кризи, яка охопила підприємство,
а отже, визначити мету та завдання антикризового управління. Залежно від глибини кризи такими завданнями
можуть бути виведення підприємства зі стану юридичного банкрутства, недопущення виникнення ситуації банкрутства, локалізація кризових явищ, фінансова стабілізація, запобігання повторенню кризи.
3 етап — визначення суб’єкта антикризової діяльності. На цьому етапі роботи необхідно визначити суб’єкт,
який бере на себе відповідальність за розробку й реалізаЕкономічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

цію антикризових процедур, установити його повноваження стосовно розробки та впровадження антикризової
програми. У країнах з розвиненою ринковою економікою для виконання цієї роботи використовують позаштатних професіоналів-фахівців з питань неспроможності
або антикризових керуючих (у багатьох державах їх називають синдиками, в українському професійному сленгу
— «ліквідаторами») [3, c. 129].
4 етап — оцінка часових обмежень процесу антикризового управління, які визначаються часом, наявним
у підприємства, до порушення справи про банкрутство і
адміністративного обмеження повноважень існуючого
керівництва [3, c. 133].
5 етап — оцінка ресурсного потенціалу антикризового управління. У сучасній економічній літературі підприємство розглядається як система ресурсів, що взаємодіють між
собою і забезпечують досягнення певних результатів, мети
діяльності. Основними видами використовуваних ресурсів
є технічні, технологічні, кадрові, просторові, ресурси організаційної структури системи управління, інформаційні,
фінансові тощо (для торговельних підприємств — товарні
ресурси). Таким чином, ресурсний потенціал також є
лімітом обмеження антикризового процесу [3, c. 135].
6 етап — розробка антикризової програми підприємства, яка являє собою обґрунтовану сукупність заходів,
що мають бути вжиті для досягнення визначених цілей та
задач антикризового управління, її зміст обумовлюється
результатами проведеної діагностики, часовими та ресурсними обмеженнями антикризового процесу. У складі
програми зазвичай виділяються окремі складові антикризової політики, тобто сукупність дій, засобів та інструментів досягнення певних завдань [3, c. 136].
7 етап — упровадження антикризової програми й
контроль за її виконанням. Найважливішою управлінською
функцією на етапі безпосереднього проведення запланованих заходів є організація контролю за перебігом виконання розробленої антикризової програми для своєчасного вжиття заходів щодо модернізації або корегування раніше розробленої політики (процедур, заходів) у зв’язку з
непрогнозованими змінами у внутрішньому і зовнішньому середовищі та поведінкою окремих кредиторів [3, c. 137].
8 етап — розробка й реалізація профілактичних заходів щодо запобігання повторенню кризи. Метою цього
етапу процесу антикризового управління є створення або
модернізація основних елементів системи протидії банкрутству на рівні підприємства, розробка та реалізація
профілактичних заходів щодо запобігання повторенню
кризи в майбутньому [3, c. 139].
Антикризове управління так само, як і будь-яке інше,
може бути малоефективним чи більш ефективним. Ефективність антикризового управління характеризується ступенем досягнення цілей пом’якшення чи локалізації позитивного використання кризи в зіставленні з витраченими на це
ресурсами. Важко оцінити таку ефективність у точних розрахункових показниках, але побачити її можна при аналізі й
загальній оцінці управління, його успішності чи прорахунків.
Можна виділити основні фактори, що визначають
ефективність антикризового управління, а їх розуміння й
диференціація допомагають успішно здійснювати й аналізувати цей процес:
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— професіоналізм антикризового управління й
спеціальна підготовка;
— мистецтво управління, дане природою і надбане
в процесі спеціальної підготовки, варто виділити особливо в переліку факторів ефективності антикризового управління;
— методологія розробки ризикованих рішень;
— науковий аналіз обстановки, прогнозування тенденцій;
— корпоративність, що в організації чи фірмі може
виявлятися по-різному. Корпоративність є надійною опорою антикризового управління. Але вона не виникає сама
по собі, а є результатом управління й елементом його
мети, а також засобом у механізмі управління;
— лідерство також входить у сукупність факторів
ефективного антикризового управління;
— оперативність і гнучкість управління. У кризових
ситуаціях часто виникає потреба у швидких і рішучих діях,
оперативних заходах, зміні управління за ситуаціями, що
складаються, адаптації до умов кризи. Інерційність у цьому випадку може відігравати негативну роль;
— стратегія і якість антикризових програм. У багатьох ситуаціях можлива потреба в зміні стратегії управління й у розробці спеціальних програм антикризового розвитку. Якість програм і стратегічних установок можуть
бути різними. Від цього не може не залежати антикризове управління;
— система моніторингу кризових ситуацій. Вона
являє собою спеціально організовані дії з визначення
ймовірності й реальності початку кризи і необхідні для її
своєчасного виявлення і розпізнавання [2, c. 367].
Проблематика оцінки ефективності антикризового
управління належить до найменш розроблених теоретичних питань його побудови, хоча зрозуміло, що визначення таких ключових понять, як результат, ефект, критерії та
показники ефективності, є однією з необхідних передумов формування будь-якої системи управління.
Оцінка ефективності антикризового управління проводиться за такою системою критеріїв:
— досягнута зміна найважливіших показників господарсько-фінансової діяльності та фінансового стану
підприємства за період антикризового управління (порівняно з початком реалізації антикризових процедур);
— швидкість отримання позитивних змін на одиницю часу, тобто приріст узагальнюючих показників господарювання, отриманий за один часовий інтервал (тиждень, місяць, квартал);
— економічність отримання позитивного ефекту;
— достатність змін для відновлення параметрів життєздатності підприємства.
Визначені критерії можуть стати підґрунтям побудови системи локальних та загальних показників ефективності антикризового управління, за допомогою яких
можуть оцінюватися альтернативні антикризові пропозиції та формуватися висновок стосовно ефективності
системи антикризового управління підприємством у
цілому [3, c. 125].
Таким чином, антикризове управління ґрунтується
на глибокому аналізі фінансово-господарського стану
підприємства та розробці антикризових заходів, що доз-

воляє підприємству передбачити й уникнути банкрутство,
а також підвищити ефективність його діяльності.
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Ткаченко А. М., Телін С. В. Антикризове управління як одне з напрямів підвищення ефективності діяльності підприємства
У статті розглянуто основні етапи антикризового
управління та чинники, що визначають ефективність антикризових заходів. Запропоновано основні етапи реалізації політики антикризового фінансового управління
підприємством за умови загрози банкрутства.
Ключові слова: антикризове управління, підприємство, банкрутство, стратегії управління, етапи антикризового управління, ефективність антикризового управління.
Ткаченко А. М., Телин С. В. Антикризисное управление как одно из направлений повышения эффективности деятельности предприятия
В статье рассматриваются основные этапы антикризисного управления и факторы, которые определяют эффективность антикризисных мероприятий. Предложены
основные этапы реализации политики антикризисного
финансового управления при угрозе банкротства.
Ключевые слова: антикризисное управление, предприятие, банкротство, стратегии управления, этапы антикризисного управления, эффективность антикризисного управления.
Tkachenko A. M., Telin S. V. Crisis management as
one of directions of increase of efficiency of activity of
enterprise
The basic stages of crisis management and factors, which
determine efficiency of crisis management, — are described in
this article. The basic stages of realization policy of crisic financial
management in threat of bankruptcy,- were propose.
Key words: crisis management, enterprise, bankruptcy,
strategies of management, stages of crisis management,
efficiency of crisis management.
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ
НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
І. Вступ. Ефективне управління фондом заробітної
плати на підприємствах загалом і на промислових підприємствах зокрема тісно пов’язане з теоретичним і методичним розумінням ефективності праці. Основним критерієм ефективного управління фондом заробітної плати
має стати відповідність цього фонду фактичним змінам
результатів роботи підприємства. Однак результати роботи підприємств в умовах трансформації економіки досить часто є неоднозначними. Зокрема при високій економічній і соціальній значущості певного виду промислового виробництва фінансові результати підприємства
є негативними, тому існує потреба комплексної оцінки
ефективності праці (і ефективності управління фондом
оплати праці), яка враховувала б переважну більшість існуючих кількісних критеріїв. Під час розроблення такої комплексної оцінки постає кілька важливих методичних завдань. По-перше, існує потреба теоретичного й методичного аналізу існуючих підходів до оцінювання ефективності праці з тим, щоб виділити найбільш актуальні недоліки й перспективні напрями розвитку існуючого методичного забезпечення. По-друге, необхідним є розробка
методичного й розрахункового підґрунтя комплексної
оцінки ефективності праці. По-третє, важливим є визначення доцільності і способу використання отриманого
інтегрального критерію для управління фондом оплати
праці, у тому числі й з використанням методів економетричного моделювання. Таким чином, першочерговим і
найбільш актуальним завданням удосконалення методичних засад оцінки ефективності управління фондом оплати праці промислового підприємства є критичний аналіз
існуючого методичного забезпечення оцінки ефективності праці.
ІІ. Постановка завдання. Основною метою цього
дослідження є оцінка стану існуючого методичного забезпечення оцінювання ефективності оплати праці.
Об’єктом дослідження є процес розподілення доданої вартості на відтворення робочої сили в межах промислового
підприємства. Предметом дослідження є принципи, способи та методико-прикладні аспекти оцінювання ефективності заробітної плати.
ІІІ. Основні результати. Нерідко в теорії ототожнюють три поняття — «ефективність праці», «продуктивність
праці» та «результативність праці». Уперше розмежував
поняття продуктивності й ефективності праці в 60-х роках
В.В. Новожилов, який стверджував, що ефективність праці
— більш широке поняття ніж її продуктивність, тому що
при визначенні ефективності праці враховується не тільки
кількість продукції, а і її відповідність потребам, а також
елементи господарського ефекту праці [1, с. 5]. І.Ю. Герасимова під ефективністю праці розуміє соціально-економічну категорію, яка визначає ступінь досягнення тієї чи
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іншої мети, зіставлену із ступенем раціональності використання задіяних при цьому ресурсів [2, с. 6]. Ефективність праці розглядають з урахуванням не тільки живої,
а й уречевленої (минулої) та майбутньої праці. Уважаючи на теорію продуктивності, що спиралася на марксистський підхід, вітчизняні вчені вважали, що в основі вартості лежить один фактор виробництва — праця, а відповідно до західної економічної теорії — вартість створюється усіма факторами виробництва. Це й пояснює різне
трактування показника продуктивності. У вітчизняній
науці до останнього часу існувало розуміння продуктивності як продуктивності живої праці. У зарубіжній науці
— це ефективність, з якою буде зроблена потрібна споживачу продукція. Тому продуктивність праці, за трактуванням представників західної науки, — це часткова характеристика ефективності, що показує, наскільки добре
використовується робоча сила.
При оцінці ефективності праці враховуються ще не
всі сторони цієї економічної категорії, наприклад, не враховуються привабливість праці. Резерви росту ефективності праці — це невикористані можливості збільшення
обсягу й поліпшення якості продукції за рахунок раціонального використання економічних ресурсів. Економічна сутність резервів полягає в скороченні витрат живої,
уречевленої та майбутньої праці, їх визначають як різницю між еталонним і фактичним значенням показника.
Формулу визначення ефективності заробітної плати можна представити як відношення створеного продукту (результату, ефекту) до визначеної на його виробництво заробітної плати, тобто зарплатовіддачу. Такий підхід
до визначення ефективності дає змогу виявити ступінь
раціональності у витраті фонду заробітної плати при
створенні суспільного продукту й оцінити її стимулюючу
роль. Підвищення ефективності полягає в тому, щоб
збільшення заробітної плати супроводжувалось
поліпшенням виробничих показників.
Таку методику аналізу ефективності заробітної плати не можна визнати абсолютно точною, тому що вона
не дає змогу повною мірою виявити власний ефект оплати праці. Чисельник формули розрахунку ефективності
заробітної плати є результатом витрат, пов’язаних не тільки
з оплатою праці, але із використанням засобів і предметів
праці. Визначена умова, на думку А.А. Котвицького [5,
с. 98], обмежує сферу застосування цього показника й
вимагає подальшого пошуку більш досконалих критеріїв.
Однак показник не втратив актуальності, особливо для
порівняння ефективності заробітної плати на підприємствах і у виробничих підрозділах, що характеризуються
аналогічними технологіями й умовами праці.
В останні роки в господарській практиці більш успішно використовують зворотний показник — коефіцієнт
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Таблиця 1
Показники ефективності використання засобів на заробітну плату
Показники
1
Зарплатовіддача

Питома вага заробітної плати
в загальній сумі витрат
виробництва
Питома вага заробітної плати
в обсязі товарної продукції

Рівень рентабельності заробітної плати

Форм ула розрахунку
2

ЗВ =

lВ =

Q
ЗП

ЗП
× 100%
В

ЗП
× 100%
Q
П ( З)
=
× 100%
ЗП

lТП =
РЗП

витрат на заробітну плату у випуску продукції. Загальну
методику розрахунку показників, що характеризують
ефективність використання засобів на заробітну плату,
можна представити у вигляді таблиці (табл. 1)
Основний вплив на величину фонду заробітної плати мають зміна середньосписочної чисельності працівників та середньої заробітної плати, що встановлюють
методом ланцюгових підстановок [5, с. 99]:
DФЗПЧ = (Ч 1 - Ч 0 ) × ЗП 0
(1)
DФЗП ЗП = ( ЗП1 - ЗП 0 ) × Ч 1

(2)

де DФЗПч — приріст заробітної плати за рахунок
зміни чисельності працівників;
DФЗП ЗП — приріст заробітної плати за рахунок середньої заробітної плати;
Ч 0 і Ч 1 — чисельність працівників звітного й базисного періодів;
ЗП 0 і ЗП1 — середня заробітна плата середнього й
базисного періодів.
Однак результати факторного аналізу не використовують для оцінювання ефективності оплати праці.
Для дослідження окремих елементів механізму
здійснення оплати праці використовують методи математичної статистики й економіко-математичні методи.
Найчастіше їх використання базується на ідеї екстраполяції. Під екстраполяцією розуміють поширення закономірностей, зв’язків і співвідношень, які діють для досліджуваного об’єкта в досліджуваному періоді й за його межами. Наприклад, А.В. Калина у праці [4, с. 64] наводить
результати застосування багатофакторної адитивної моделі для прогнозування витрат на оплату праці. У іншій
праці [7, с. 145 — 147] багатофакторну адитивну модель
використано для прогнозування середньорічної заробітної плати працівника сільського підприємства. Проте су-

Умовні позначення
3
ЗП - заробітна плата працівни ків;
Q - обсяг товарної продукції ;
ЗВ - зарплатовіддача
lВ - питома вага заробітної плати в
загальній сумі витрат виробни цтва;
В - витрати виробництва
lТП - питома вага заробітної плати в
обсязі товарної продукції

РЗП - рентабельність заробітної плати;
П(З) - прибуток (збиток) підприємства

перечливим є спрощення цієї моделі до однофакторної
часової залежності, оскільки при такому спрощенні авторами не виявлено функціональних залежностей між факторами, що входили до початкової моделі. Прогнозування фонду оплати праці на базі часових залежностей використано і в праці Н.М. Дмитренко [3, с. 87 — 91], причому
в процес прогнозування включено індекси фонду заробітної плати. Метод чисельного інтегрування використано для оцінки справедливості диференціації заробітної
плати до і після оподаткування [7, с. 42 — 47].
ІV. Висновки. Можна констатувати, що існуючі
підходи до оцінки ефективності оплати праці ґрунтуються на однобічному оцінюванні вагомості витрат на оплату праці в системі витрат і надходжень підприємства чи у
співвідношенні із його фінансовими результатами. Окремі
методи економетричного моделювання, що використовують для прогнозування величини фонду оплати праці
чи рівня оплати праці, не ставлять на меті дослідження
впливу оплати праці на ефективність роботи підприємства. Таким чином, основне завдання подальшого розвитку методичного забезпечення оцінювання ефективності заробітної плати полягає в розробці інтегрального
критерію, що найбільш повно описував би вплив фонду
оплати праці на результати діяльності підприємства.
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Гамова О. В. Методичні засади кількісної оцінки
ефективності оплати праці на промисловому
підприємстві
У статті охарактеризовано стан існуючого методичного забезпечення оцінювання ефективності оплати праці.
Визначено недоліки аналізу ефективності оплати праці й

окреслено необхідність розробки комплексного показника оцінки ефективності оплати праці.
Ключові слова: оплата праці, ефективне управління
фондом заробітної плати, додана вартість, робоча сила.
Гамова О. В. Методические принципы количественной оценки эффективности оплаты труда на промышленном предприятии
В статье охарактеризовано состояние существующего методического обеспечения оценивания эффективности оплаты труда. Определены недостатки анализа эффективности оплаты труда и подчеркнута необходимость
разработки комплексного показателя оценки эффективности оплаты труда.
Ключевые слова: оплата труда, ефективное управление фондом заработной платы, добавленная стоимость,
рабочая сила.
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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ
РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Актуальність. Організаційний механізм не існує відокремлено, поза виробничими відносинами, він підкорядковується об’єктивним закономірностям розвитку підприємства. Але водночас така активна самоорганізуюча система
з цінностями, які є рухливими та нерухливими, гнучкими та
негнучкими, а частіше нестійкими в їх реалізації у внутрішньому та зовнішньому середовищі. Цінності мають прямий
вплив на господарську діяльність підприємства, у зв’язку з
чим для підприємства виникає доцільність формування та
розвитку організаційного механізму управління прогресом
організаційної культури. Жодна з форм організаційного механізму не є постійною, оскільки він на будь-якому
підприємстві розвивається та змінюється вслід за розвитком і зміною самого підприємства. Він постає як єдність
об’єктивного змісту та суб’єктивних форм його реалізації:
суб’єктивна діяльність роботодавця й працівників, з реалізації ними загальних виробничих завдань, яка обумовлена
об’єктивними економічними законами. Одним з комплексних показників результативної діяльності підприємства стає
організаційна культура, яка є втіленням і суб’єктивних, і
об’єктивних чинників, дозволяє визначати й реалізовувати
низку інтересів підприємства, таких, як економічні, соціальні та виробничі.
Аналіз наукових досліджень. В економічній літературі питанням про методи управління підприємствами
присвячена значна кількість наукових праць і публікацій.
Дослідженням загальної теорії управління займаються
такі вчені, як В. Кноррінг [1], В. Дякін, В. Матвейкін, Б. Дмитрієвський [2], І. Герчикова [3], В. Стівенсон [4], І. Отенко
[5]. Так, А. Кутиркін, Н. Лук’янченко [6] розглядають проблеми економіки охорони праці, Л. Калачева [7] та О. Амоша [8] досліджують умови праці та ефективність виробництва, П. Кучеба [9] наголошує на наукових основах економічного управління охороною праці.
Однак в зазначених роботах відсутня єдність поглядів
на сутність методів управління, критерії оцінки і їх ефективність, що зумовлено недостатнім дослідженням показників, які впливають на діяльність підприємства. Високий
рівень травматизму та захворюваності зумовлює постійне
зростання витрат підприємства, які сприяють зростанню
собівартості продукції, що також негативно впливає на економічний стан підприємства. Тому на сьогоднішній день
існує потреба в розробці ефективних методів управління
витратами підприємств, що пов’язані з виробничим травматизмом та професійною захворюваністю, які будуть
сприяти зниженню собівартості продукції.
Метою роботи є розроблення єдиного методичного
підходу з формування організаційно-економічного механізму управління розвитком організаційної культури на
промислових підприємствах, яка спрямована на формування безпечної трудової діяльності.
Виклад основного матеріалу. Господарська
діяльність як вид економічної діяльності впливає на її якісну й кількісну різноманітність і мінливість. Вона зумов-

лює процес виробництва продукції (товарів та послуг),
який здійснюється з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устаткування, робочої сили, технологічних процесів тощо, а також рух від однієї господарської
ситуації до іншої. Промисловість як масштабна сфера
вияву всіх закономірностей і протиріч системних ринкових трансформацій стала об’єктом досліджень з широким колом проблемних напрямків [10, с. 112]. Незважаючи на численність видів економічної діяльності, можна
виділити єдині показники абсолютно для будь-якого її виду:
витрати на виробництво, процес виробництва та випуск
продукції. Відштовхуючись від цього, можна стверджувати, що господарська діяльність має характер як стабілізації, так і мінливості. Вияв того або іншого характеру в
певному тимчасовому терміні для кожного підприємства
різний, що насамперед залежить від впливу суб’єктивних
і об’єктивних чинників. Об’єктивним показником для
підприємства при виборі характеру господарської діяльності й інструментів його реалізації постає організаційна
культура. У свою чергу, організаційний механізм управління розвитком організаційної культури являє собою сукупність форм, методів і інструментів впливу на виробничу потужність підприємства, сукупність об’єктивних і
свідомо встановлюваних правил і норм, в організаційних
структурах підприємства, у рамках яких здійснюється виробництво, які забезпечують практичну реалізацію економічних, соціальних і організаційно-правових законів.
Більшість підприємств зазвичай здійснюють одночасно декілька видів економічної діяльності, питома вага
яких може постійно коливатися залежно від економічних
умов. На вітчизняних підприємствах відсутній точний облік
внутрішніх витрат і втрат, зумовлених низькою якістю, у
силу недосконалості нормативних документів [11, с. 23].
Тому при визначенні основного виду діяльності такого
підприємства можна з часом одержувати різні результати. Виходячи з цього, головним призначенням організаційного механізму управління розвитком организаційної
культури є визначення основного та другорядних видів
економічної діяльності підприємства та розробка стратегії їх розвитку. Основний вид економічної діяльності взагалі є визначальною ознакою у формуванні сукупності
стратегічних цілей підприємства.
Основний вид економічної діяльності — вид діяльності статистичної одиниці, на який припадає найбільший
внесок у валову додану вартість (або визначений інший
критерій). При цьому вибір показника для визначення основного виду діяльності, як правило, не впливає на результат. Другорядний вид економічної діяльності — будь-який
інший (крім основного) вид економічної діяльності статистичної одиниці з виробництва товарів або надання послуг.
Допоміжні види економічної діяльності — види діяльності,
які здійснюються переважно у сфері обслуговування виробництва та призначаються для використання тільки цією
одиницею (управління підприємством, бухгалтерський
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облік, транспортування, складання, закупівля, збут, ремонт,
технічне обслуговування тощо) [12].
Визначення основного виду економічної діяльності
є необхідним для того, щоб з’ясувати страховий тариф на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Визначення страхового тарифу регламентує Постанова КМУ
від 13 вересня 2000 р. № 1423 про затвердження Порядку
визначення страхових тарифів для підприємств, установ
та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання [13].
Нагальна потреба розроблення й реалізації організаційного механізму управління розвитком організаційної культури на промислових підприємствах у сфері охорони праці зумовлена низкою причин:
— соціально-політичною гостротою, яка в умовах
сучасного незадовільного стану профілактики травматизму посилює кризові виробничі, демографічні й фінансові процеси;
— неможливістю комплексного розв’язання зазначеної проблеми без регулювання та відповідного фінансування;
— необхідністю координації господарської діяльності
структурних підрозділів підприємства та підприємства в
цілому;
— потребою у взаємній координації діяльності
підприємства з професійними спілками у процесі розроблення та здійснення комплексу заходів щодо розв’язання проблем профілактики травматизму;
— недосконалістю єдиної системи забезпечення безпеки працівника.
Метою формування механізму є ефективне забезпечення основними засадами господарської політики у сфері
профілактики травматизму для створення єдиної концептуально узгодженої й науково обґрунтованої системи профілактики травматизму для забезпечення безпеки працівника. Досягнення належного рівня безпеки працівника
можливе лише за умови правового регулювання суспільних відносин, підвищення рівня культури безпеки та обізнаності з питань щодо причин виникнення нещасних випадків та здійснення заходів з профілактики травматизму.
Одним з оптимальних способів розв’язання визначеної проблеми є формування й розвиток організаційного механізму управління розвитком організаційної культури у сфері профілактики травматизму. Основні засади
господарської політики у сфері профілактики травматизму повинні визначати:
1. Основні функції підприємства, спрямовані на
профілактику травматизму:
— упровадження правил та стандартів безпечної трудової діяльності відповідно до кожного виду професійної
діяльності на підприємстві;
— розробка та прийняття кодексу професійної етики та здійснення контролю за його дотриманням персоналом підприємства;
— дотримання та контроль установлених вимог до
професійної кваліфікації та фізичного стану працівників
підприємства;
— організація професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємства;
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— упровадження ефективних механізмів розв’язання суперечок між персоналом підприємства;
— ініціювання вдосконалення законодавства України.
Також підприємство може здійснювати інші функції
відповідно до чинного законодавства.
2. Стан травматизму і виробничого, і невиробничого характеру: рівень, причини, наслідки та соціально-економічна значущість.
3. Терміни: організаційний механізм, безпечна трудова діяльність, життєдіяльність, ризик, травматизм виробничого характеру, травматизм невиробничого характеру, профілактика травматизму виробничого та невиробничого характеру.
4. Основні причини нещасних випадків, пов’язаних
з виробництвом, а саме технічні, організаційні та психофізіологічні.
5. Основні види подій нещасних випадків, пов’язані з
виробництвом, а саме: дорожньо-транспортні пригоди;
падіння потерпілого, падіння з висоти; обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи тощо; дія предметів та
деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються; ураження електричним струмом; дія шкідливих та токсичних
речовин; дія іонізуючого випромінювання; нервнопсихічні перевантаження; ушкодження, унаслідок контакту з тваринами, комахами та іншими представниками флори і фауни; утоплення; навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою; стихійне лихо; пожежа.
6. Основні види нещасних випадків невиробничого
характеру, а саме: навмисне самоушкодження; транспортні
нещасні випадки; випадкове отруєння та дія алкоголю; інше
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами;
нещасні випадки, пов’язані з дією природних чинників; наслідки нападу з метою вбивства чи нанесення ушкодження; утоплення та занурення у воду; падіння тощо [14].
7. Перелік існуючих та ймовірних джерел небезпеки
виробничого та життєвого середовища.
8. Об’єкти й суб’єкти профілактики травматизму, а саме:
— керівник підприємства, служба охорони праці, керівники структурних підрозділів, профспілки, працівники;
— правовідносини, міжособистісні стосунки;
— організаційне, технічне, нормативно-правове,
фінансове, наукове, освітнє, кадрове, інформаційне, наглядове, контрольне забезпечення.
9. Цілі та пріоритетні завдання господарської політики
підприємства у сфері профілактики травматизму, зокрема
сприяння сталому розвитку підприємства шляхом підвищення рівня безпеки працівника у виробничій сфері та сфері, не
пов’язаній з виробництвом; урегулювання суспільних відносин між суб’єктами та об’єктами системи профілактики травматизму на всіх рівнях: підприємства, структурних
підрозділів, об’єктовому, сім’ї, окремого працівника, шляхом чіткого визначення й закріплення їх прав, обов’язків та
відповідальності, а також установлення зв’язків між суб’єктами діяльності у кожній сфері взаємовідносин; здійснення
заходів щодо покращення стану соціально-економічного,
технічного та організаційно-правового, захисту та здоров’я
працівників у зв’язку з дією небезпечних факторів виробничого та життєвого середовища; удосконалення на рівні
підприємства організаційної системи норм, цінностей, правил і стандартів, страхової системи соціального захисту потерпілих унаслідок дії неусунених джерел небезпеки виробничого та життєвого середовища та фінансування відповід-
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Таблиця 1
Вибір визначення страхового внеску до Фонду при зменшенні кількості випадків травматизму
Показник Ппід нижчий від показника Пкл, %
20 – 39,9
40 – 59,9
60 – 79,9
< 80
Не допущено жодно го нещасно го випадку та
професійного захворювання

Знижка страхового внеску, %
10
20
30
40
50

них профілактичних заходів; виконання існуючих на
підприємстві програм та дотримання норм законодавства
щодо забезпечення безпеки життя й здоров’я працівників перш
за все у виробничій сфері та у сфері, не пов’язаній з виробництвом; систематичний моніторинг реалізації прийнятих
рішень; проведення систематичної ратифікації підприємством
національних, міжнародних, міжгалузевих та галузевих угод
та їх адаптація на підприємстві; принципи господарської політики підприємства у сфері профілактики травматизму, а
саме: прозорість і публічність, демократичність, деідеологізованість і толерантність, системність та ефективність, інноваційність, стратегічні напрями господарської політики
підприємства у сфері профілактики травматизму, зокрема:
— управління, яке спрямовано на впровадження
програмно-цільового методу, принципів прозорості, публічності, системності, ефективності та інноваційності господарської політики;
— нормативно-правове регулювання на підставі
структурно-правового визначення засад і удосконалення
умов трудової діяльності; створення належної нормативно-правової бази;
— фінансування через створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення розвитку підприємства;
— запровадження стимулювання охорони праці,
спрямованої на покращення умов праці, дотримання безпечної трудової діяльності та її підтримка;
— інформування через формування цілісного
інформаційного простору на підприємстві;
— освіта й навчання, спрямоване на виховання та
формування нового покоління працівників шляхом формування у свідомості працівників культури, зокрема безпечної трудової діяльності та цілком безпеки, розуміння
важливості дотримання й забезпечення безпеки у праці
кожного працівника та підприємства в цілому, сприяння
підвищенню рівня безпеки перш за все у виробничій
сфері та у сфері, не пов’язаній з виробництвом;
— соціально-економічний, який сприяє господарській стабільності та прогресу шляхом пропагування
й забезпечення безпеки праці та життєдіяльності як основи сталого розвитку підприємства і сталого добробуту
кожного працівника;
— організаційний, спрямований на створення системи профілактики травматизму шляхом систематичного аналізу причин нещасних випадків, визначення повноважень керівників усіх ланок;
— психофізіологічний, спрямований на визначення, упровадження та пропагування покращення добробуту й життєдіяльності кожного працівника;

— технічний, використання своєчасного устаткування та технологій, забезпечення всіма необхідними інструментами праці та засобами захисту.
Очікувані результати впровадження методичного
підходу з формування організаційного механізму управління розвитком організаційної культури на підприємстві
у сфері профілактики виробничого травматизму сприятиме забезпеченню здійснення профілактичних заходів,
що при 20-відсотковому (табл. 1) [13] зменшенні кількості
випадків травматизму виробничого характеру сприяє не
тільки збереженню життя, здоров’я та працездатності працівників, а й запобіганню аварійності та інвалідності, а
також передбачає економічний ефект:
— збільшення прибутку підприємства за рахунок
зменшення виплат до Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (надалі Фонд) на 10 %;
— підвищення рентабельності підприємства — у результаті більш продуктивної і стабільної праці працівників.
Ппід — питома вага витрат Фонду на відшкодування
шкоди потерпілим на підприємстві в минулому календарному році;
Пкл — питома вага витрат Фонду на відшкодування
шкоди потерпілим на виробництві в минулому календарному році на підприємствах відповідного класу професійного ризику виробництва.
Загальна економія від запровадження запропонованих
рекомендацій дозволяє отримати економічний ефект за показниками витрат та економії, наведеними у табл. 2., табл. 3.
Кожний економічний елемент включає однорідні
за своєю економічною природою витрати на первинні
ресурси незалежно від напрямку використання. Перелік
економічних елементів єдиний для всіх галузей промисловості, що забезпечує порівняність структури витрат
[15]. Беручи до уваги, що в умовах фінансової кризи
значним конкурентоздатним показником є ціна виробленої продукції, то зниження собівартості продукції буде
поставати одним з головних показників, який дозволить
підприємству буди гідним та конкурентоздатним учасником ринку.
Втрата частки створеної продукції за рахунок відсутності працівника на роботі визначається згідно із запропонованою методикою:
В 1 = К нв.× ПР ×Ц пр. ,
(1)
де Кнв. — кількість нещасних випадків, випадки;
ПР — середня продуктивність праці працівника на
міс., од.;
Ц пр. — ціна продукції, грн. за од. продукції.
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Таблиця 2
Економія витрат за умов зниження або відсутності нещасних випадків
Еконо мія витрат

Особливості віднесення
витрат до складу валових
витрат

Методи виміру витрат

Е =С вн. × % зниж . ,

Знижка
внесків
до
Фонду
соціального
страхування
від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань

Валові витрати

де С вн. – сума страхового внеск у базисна,
тис. грн.;
% зниж. – про цент знижки, долі.

Таблиця 3
Витрати внаслідок нещасного випадку

Під час
виникнення
нещасного випадку

За
ознаками

№
п/
п
1.
2.
3.
1.

Після виникнення нещасного випадку

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Особливості віднесення
витрат до складу валових
витрат

Витрати
Втрата частки створе ної продукції за рахунок відсутності
працівн ика на роботі.
Витрати на порятунок постраждалих, ліквідацію аварії та її
наслідків, розслідування та проведення експертизи причин аварії,
нещасного випадку або професійного захворювання, здійсненн я
санітарно-гігієнічної характеристики умов праці.
Витрати на придбання медичних засобів, препаратів.

За рахунок прибутку
За рахунок прибутку
Валові витрати

Виплати, передбачені законодавством про
працю, за
невідпрацьований на виробництві неявочний час — компенсація
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності працівника.

Валові витрати

Витрати, пов’язані з компенсацією заробітної плати при
переведенні працівника на легшу роботу в наслідок нещасного
випадку.
Витрати на проведення попереднього медичного огляду щойно
прийнятого працівника на місце постраждалого.
Штрафи за порушення законодавства про працю.
Витрати на проведення позачергового медичного огляду
працюючого працівника, оплата праці за цей час.
Витрати на передчасне зношення спецодягу, спецвзуття, засобів
індивідуального захисту та видачі щойно прийнятому
працівн ику.
Витрати на навчання постраждалого при виході на роботу після
нещасного випадку та щойно прийнятого працівника.
Витрати на пошук та (набір) робочої сили.
Витрати на незаплановану закупівлю й ремонт внаслідок
нещасного випадку інструментів, пристроїв, інвентаря, приладдя,
лабораторного обладнання та інших засобів і предметів праці, які
не належать до основних виробничих засобів.
Витрати на незаплановане або дострокове відновлення основних
засобів та їх капітальний ремонт.
Витрати на додаткові виплати потерпілому та членам його
родини внас лідок нещасного випадку.
Витрати на доставку пенсій за інвалідністю внаслідок нещасного
випадку. Витрати на перевезення працівників-інвалідів 1 і 2 груп
до місця роботи і наза д.

Валові витрати
Валові витрати
За рахунок прибутку
Валові витрати
Валові витрати
Валові витрати1
Валові витрати
Валові витрати2

Валові витрати
За рахунок прибутку 3
За рахунок прибутку

— коли сума витрат не перевищує 3% від ФЗП;
— коли сума витрат не перевищує 10% балансової вартості основних засобів на початок року;
3
— якщо прописано в колективному договорі.

1
2
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Витрати на порятунок постраждалих, ліквідацію
аварії та її наслідків, розслідування та проведення експертизи причин аварії, нещасного випадку або професійного захворювання, здійснення санітарно-гігієнічної характеристики умов праці ( В 2 ), визначаються на підставі бухгалтерської звітності.
Витрати на придбання медичних засобів, препаратів
( В 3 ), визначаються на підставі бухгалтерської звітності.
Виплати, передбачені законодавством про працю,
за невідпрацьований на виробництві неявочний час —
компенсація перших п’яти днів тимчасової непрацездатності працівника визначаються згідно із запропонованою
методикою:
В 4 = 5 ×К нв .×ЗП ср.дн. ,
(2)
де 5 — оплачувані дні непрацездатності, дні;
Кнв. — кількість нещасних випадків, випадки;
ЗПср.дн. — середньоденна заробітна плата працівника, грн.
Витрати пов’язані з компенсацією заробітної плати
при переведенні працівника на легшу роботу внаслідок
нещасного випадку, визначаються згідно з запропонованою методикою:
В 5 = ЗП ср.дн.×14 ×К нв. ,
(3)
де ЗП ср.дн. — середньоденна заробітна плата працівника, грн.;
14 — дні праці, які компенсує роботодавець;
К нв. — кількість нещасних випадків, випадки.
Витрати на проведення попереднього медичного огляду щойно прийнятого працівника на місце постраждалого визначаються згідно з запропонованою методикою:
В 6 =Ч пр.×В м.о. ,
(4)
де Ч пр. — чисельність працівників, щойно прийнятих у зв’язку з нещасним випадком, осіб;
В м.о. — витрати на попереднє проведення медичного огляду щойно прийнятого працівника, грн.
Штрафи за порушення законодавства про працю
( В 7 ), визначаються на підставі бухгалтерської звітності.
Витрати на проведення позачергового медичного
огляду працюючого працівника та оплата праці за цей
час визначаються згідно з запропонованою методикою:
В 8 =Ч обст..×В м.о. ×Ч пр. ,
(5)
де Ч обст. — час прибування на обстеженні, дні;
В м.о. — витрати на попереднє проведення медичного огляду щойно прийнятого працівника, грн.;
Ч пр. — чисельність працівників, щойно прийнятих у
зв’язку з нещасним випадком, осіб.
В 8 / 1 =Ч обст..×Ч пр.×К ч.обст.×ТР ст. ,
(6)
де Ч д.обст. — час прибування на обстеженні, дні;
Ч пр. — чисельність працівників, осіб;
К ч.обст. — кількість часів на обстеження, год.
ТР ст. — тарифна ставка, грн./год.
Витрати на передчасне зношення спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту та видачі щойно
прийнятому працівнику визначаються згідно з запропонованою методикою:

В 9 =Ч пр.×Ц сп.од. ,
(7)
де Ч пр. — чисельність працівників, осіб;
Ц сп.од. — ціна спецодягу, грн.
Витрати на навчання постраждалого після виходу на
роботу та щойно прийнятого працівника визначаються згідно
з запропонованою методикою:
В 10 =Ч пр.×В н. ,
(8)
де Ч пр. — чисельність працівників, осіб;
В н. — витрати на навчання одного працівника, грн.
Витрати на пошук та набір робочої сили ( В11 ) визначаються на підставі бухгалтерської звітності.
Витрати на незаплановану закупівлю й ремонт у наслідок нещасного випадку інструментів, пристроїв, інвентаря, приладдя, лабораторного обладнання та інших засобів і предметів праці, які не належать до основних виробничих засобів ( В12 ), визначаються на підставі бухгалтерської звітності.
Витрати на незаплановане або дострокове відновлення основних засобів та їх капітальний ремонт ( В13 ) визначаються на підставі бухгалтерської звітності.
Витрати на додаткові виплати потерпілому та членам його сім’ї внаслідок нещасного випадку ( В14 ) визначаються на підставі бухгалтерської звітності.
Витрати на доставку пенсій за інвалідністю внаслідок нещасного випадку та витрати на перевезення працівників-інвалідів 1 і 2 груп до місця роботи і назад ( В15 ,

В 15 / 1 ) визначаються на підставі бухгалтерської звітності.
Економія наведених показників може бути спрямована на стимулювання з охорони праці, що є підтвердженням невикористання додаткових фінансових ресурсів.
Подальша розробка системи стимулювання надасть можливість отримати соціальний ефект, який виявляється через покращення умов праці, зниження рівня травматизму та аварійності, що в цілому будує безпечну трудову
діяльність. Відносно соціального ефекту зниження рівня
травматизму, особливо для державних підприємств, методичний підхід буде сприяти збереженню життя, здоров’я та працездатності людей, сприятиме запобіганню інвалідності переважно працездатного віку. При цьому також
передбачається зменшення видатків:
— у бюджети усіх рівнів на утримання слідчих та
інших органів, які з’ясовують і розслідують причини
смерті та ушкодження здоров’я громадян унаслідок нещасних випадків, на утримання лікувальних закладів та
лікування потерпілих від випадків травматизму, проведення судово-медичної експертизи;
— на соціальний захист і реабілітацію інвалідів, надання їм пільг та адресної допомоги внаслідок зменшення кількості випадків травматизму та кількості потерпілих
від таких випадків;
— фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
на виплату допомоги на поховання, допомоги з тимчасової непрацездатності, а також видатки Пенсійного фонду
України на виплату пенсій за інвалідністю та пенсій з втрати
годувальника, доплати, надбавок та підвищення до зазна-
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чених виплат тощо, у результаті збереження життя, здоров’я й працездатності громадян.
Висновки. Зниження рівня загального травматизму в
майбутньому дозволить державі знизити тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та навантаження на фонд оплати праці суб’єктів економічної діяльності внаслідок зменшення видатків на здійснення відповідних соціальних виплат. Також в майбутньому, якщо позитивний вияв відносно зниження рівня травматизму охопить
хоча б одну галузь, то з боку держави можливий перегляд
законодавства відносно цієї галузі. Це буде виявлятися через
зниження страхового тарифу для суб’єктів економічної діяльності цієї галузі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, на підставі зниження рівня виробничого травматизму
з яким пов’язані соціальні виплати та регреси, що буде мати
вияв економічного ефекту особливо для приватних
підприємств. У свою чергу, такий досвід буде сприяти та
ставати позитивним зразком для інших галузей, що врештірешт матиме позитивний вияв для підвищення економічного рівня держави через стабілізацію економічного стану, на
підставі збільшення обсягу валового внутрішнього продукту внаслідок стабільної праці громадян, чиє життя, здоров’я
і працездатність було збережено. Подальша взаємна політика підприємств, галузей та держави буде також сприяти підвищенню соціальних стандартів, соціального статусу робітників, добробуту кожної родини, нації та держави, відродженню династій робітників, зниженню міграції громадян в
інші країни в пошуках роботи.
Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку системи стимулювання з охорони праці на промислових підприємствах як другий етап, сприяючий розвитку організаційної культури із формування безпечної
трудової діяльності.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
ПРОМИСЛОВИХ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ:
ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ
Вступ. Машинобудування є однією з базових галузей промислового комплексу України, від рівня розвитку
якої залежать технологічне оновлення та високоефективне
функціонування інших галузей національного господарства. Розвиток акціонерної форми господарювання та формування корпоративного сектора з початку 90-х рр. ХХ ст.
збумовив появу нових можливостей для машинобудівних
підприємств у створенні оптимальної системи організації
великомасштабного виробництва, забезпечення конкурентної боротьби на внутрішніх та зовнішніх ринках шляхом
активізації інвестиційно-інноваційної діяльності, мобілізації
внутрішніх резервів та зниження виробничих витрат. Однак нестабільність зовнішнього середовища та недосконалість законодавчої бази значною мірою стримують формування ефективного організаційно-економічного механізму, який сприяв би підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних машинобудівних підприємств. Особливо актуально ці питання постають в умовах постійного ускладнення економічного середовища та на фоні глобалізації світових ринків. Це визначає об’єктивну необхідність
удосконалення існуючих та створення нових науково-методичних підходів до організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій з одночасним узагальненням
та систематизацією теоретико-методологічних аспектів їх
структурної трансформації як засобу активізації процесів
концентрації ресурсів та їх оптимального використання у
виробничій, інвестиційній та інноваційній діяльності.
Аналіз досліджень і публікацій. Питання теорії, методології та практики організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій досліджувалися у працях зарубіжних і вітчизняних вчених: І. Ансоффа, П. Друкера,
П. Самуєльсона, М. Портера, О.І. Амоші, В.Н. Амітана,
М.Г. Білопольського, С.В. Богачова, І.П. Булєєва, В.М. Геєця, М.І. Долішнього, Ф.Ю. Поклонського, М.Д. Прокопенка, Л.А. Савельєва, І.Л. Сазонця. Незважаючи на велике різноманіття порушених наукових проблем та глибину їх дослідження, у сучасній економічній науці окремі
їх аспекти залишаються недостатньо розв’язаними. Так,
існуючі методи потребують адаптації до сучасних умов
реформування системи державного управління відповідно до європейських демократичних принципів, зокрема
в напрямі вдосконалення управління економічним і структурним розвитком корпорацій, діючих у машинобудівній
галузі, та посилення їх ролі у забезпеченні конкурентоспроможності економіки України.
Мета статті полягає в розробці методичних підходів
та практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій, що функціонують у машинобудівній галузі.

Виклад основного матеріалу. Розвиток корпоративного сектору в Україні відбувався в умовах механічного
перенесення форм ринкових відносин, які сформувалися
на західних зразках форм власності, на адміністративнопланову та одержавлену економіку, яка не досягала повного розвитку товарно-грошових та ринкових відносин [4].
Це спричинило значні труднощі в адаптації західної моделі
ринкових відносин в українських умовах господарювання.
Приватизаційні процеси як основа формування корпоративного сектора супроводжувались трансформацією цілої
низки питань управління й економічного, і правового характеру унаслідок чого в Україні поступово було сформовано систему корпоративних відносин [2, с. 32].
За даними Державного комітету статистики в України кількість суб’єктів господарювання акціонерної форми власності за останні роки мала тенденцію до скорочення. Так, з 2002 до 2008 рр. їх кількість зменшилась на
12% та склала 31100 одиниць. При цьому відбувалось скорочення й відкритих, і закритих акціонерних товариств [7].
Це пояснюється тим, що якщо за період 1992 — 2002 рр.
кількість підприємств колективної форми власності зростала внаслідок процесів приватизації та корпоратизації,
то, починаючи з 2002 — 2003 рр., розпочався новий етап
перерозподілу власності шляхом реорганізації акціонерних товариств [1, с. 56; 5, с. 191]. Їх кількість зменшувалась
через банкрутства та укрупнення підприємств (насамперед, шляхом викупу контрольних пакетів акцій більш потужними корпораціями).
Інноваційна активність галузей промисловості України в розрізі технологічних традицій за останні роки майже не змінилася. Однак слід відзначити інноваційну активність металургії та обробки металу в секторі низьких
технологій. Водночас незадовільною слід вважати тенденцію стабільної кількості підприємств машинобудування,
що займаються інноваційної діяльністю, оскільки ця галузь є основою в секторі високих технологій і своїм постійним зростанням має забезпечувати інноваційний розвиток економіки країни [7].
Одним з основних чинників, які стримують інноваційну діяльність у промисловому комплексі, є фізичний
знос і матеріальне старіння виробничих фондів. Ще в
1996 р. аналітики оцінювали таку ситуацію як катастрофічну (на кінець 1996 р. знос у промисловості складав 57,8%
[3, с. 47]. Вивчення статистичних даних дозволяють зробити висновок, що й через 13 років ситуація практично
не змінилась: на кінець 2009 р. знос у промисловості склав
56%. Виявлені тенденції свідчить про гальмування технологічного розвитку галузей промисловості України та
спад інноваційної активності, що не відповідає головним
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Рис. 1. Організаційно-економічний механізм розвитку промислової корпорації в умовах структурної
трансформації (машинобудівна галузь)
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якісним рисам майбутньої моделі промислового комплексу, основними з яких є динамізм, інноваційність та конкурентоспроможність виробництва [6, с. 9]. Це вимагає
якнайшвидшого пошуку шляхів подолання проблем, які
стримують розвиток промислового комплексу України.
Зарубіжний досвід свідчить про те, що критеріальною ознакою технологічного розвитку економіки є зростання в загальному обсязі реалізованої продукції частки
інноваційно-інвестиційного сектору, а насамперед машинобудування. Ефективність функціонування машинобудівних корпорацій є одним з визначальних чинників, який
істотно впливає на рівень конкурентоспроможності, продуктивності праці, темпи й напрями науково-технічного
прогресу в інших базових галузях економіки.
Сталий організаційно-економічний розвиток промислових корпорацій в умовах структурної трансформації
можливий при формуванні відповідного механізму, який
забезпечує передачу дії від рушійних сил (зовнішніх і
внутрішніх чинників, причин) до внутрішніх і зовнішніх
елементів промислової корпорації та обумовлює перетворення її організаційної структури, якісних і кількісних
характеристик економічної діяльності (рис. 1).
Головною метою такого механізму визначено підвищення ефективності машинобудівного виробництва. При
цьому передбачається максимізація прибутку, зростання продуктивності й рентабельності виробництва.
Після обґрунтування вибору типу, територіального
рівня й методу структурного розвитку промислової корпорації фахівцями розробляється внутрішньокорпоративна цільова програма її організаційно-економічного розвитку. Внутрішньокорпоративна цільова програма є сукупністю основних принципів, критеріїв і методів організації діяльності трансформованої промислової корпорації, а також стратегічних цілей і завдань, що забезпечують стійкий та ефективний її розвиток з позицій довгострокової перспективи. Внутрішньокорпоративна цільова
програма має бути чітко проробленою, реально здійснюваною і не знижувати результативності організаційно-економічного розвитку промислової корпорації. Функціональна частина програми повинна включати розробку
індивідуальної стратегічної корпоративної політики, а також підготовку комплексу організаційних процедур, спрямованих на забезпечення реалізації конкретних цілей промислової корпорації й поліпшення стану корпоративного середовища в цілому, що можливо шляхом реалізації
нижченаведених заходів:
— формування й реалізація чітко вираженої стратегії управління, спрямованої на зростання капіталізації
промислової корпорації;
— формування ефективної організаційної структури, побудованої на основі принципів стратегічного корпоративного управління;
— проведення повноцінного й регулярного контролю
внутрішньокорпоративного менеджменту з метою забезпечення організаційної й фінансової прозорості діяльності
всіх структурних елементів корпоративного утворення;
— створення додаткових спеціалізованих контрольних
підрозділів (відділи внутрішнього аудиту, контролю проведення угод, комітети з роботи з акціонерами, відносин з
органами влади й місцевого самоврядування);

— забезпечення балансу внутрішньокорпоративної
правової й нормативної документації (чітке розмежування повноважень, компетенцій зборів акціонерів, ради директорів, виконавчих органів, забезпечення широкої
інформованості працівників про прийняття управлінських рішень);
— вироблення чіткої дивідендної політики в рамках
загальної стратегії підприємства (гарантія стабільних виплат дивідендів, забезпечення привабливості акцій для міноритарних акціонерів, перешкоджання можливості спекулятивного продажу акцій);
— формування корпоративної культури (розробка
внутрішньокорпоративного кодексу управління).
Усю сукупність заходів та очікуваних ефектів від
структурної трансформації промислової корпорації доцільно виділити у чотири основні блоки: організаційний,
економічний, соціальний, екологічний.
В організаційному блоці мають бути визначені пріоритети організаційного розвитку, зокрема можливості та
перспективи побудови завершеного технологічного ланцюга виробництва машинобудівної продукції, та основні
принципи взаємодії структурних одиниць. Основними
перевагами успішного функціонування структурних одиниць промислової корпорації є підвищена відповідальність за одержання прибутку, більш сильна орієнтація на ринок, швидке прийняття рішень, краща маневреність матеріальних, фінансових і матеріальних ресурсів.
При цьому вибір ступеня автономності функціонування
структурних одиниць визначається ступенем важливості
їх цільової орієнтації для всієї корпорації.
Економічний блок включає основні показники, які характеризують ефективність реалізації трансформаційних
процесів, а саме: рентабельність власного капіталу, коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт ліквідності, чистий
прибуток на акцію, коефіцієнт виплати дивідендів, коефіцієнт
акцій, прибутковість продажів, ризики фінансових вкладень,
обсяг реалізації продукції, продуктивність праці.
На державному й регіональному рівнях ці економічні ефекти трансформуються в обсяги податкових
надходжень до бюджетів різних рівнів. У результаті цього
бюджетна ефективність структурної трансформації промислових корпорацій для держави й регіону буде вимірюватися такими показниками:
— збільшення обсягу податку на додану вартість
(ПДВ) за рахунок зростання сукупного обороту корпорацій;
— одержання додаткового прибутку та відповідно
податку на прибуток;
— реструктуризація заборгованості бюджетам всіх
рівнів і регулярне виконання поточних платежів;
— виплати дивідендів державі (для корпорацій із державною участю).
Водночас є можливість виникнення серйозних проблем, пов’язаних з укрупненням промислових корпорацій, нерозв’язаність яких може призвести до необоротних негативних соціально-економічних наслідків для регіону. До основних економічних проблем, пов’язаних зі
структурною трансформацією промислових корпорацій,
можна віднести погрозу монополізації, надмірний вплив
великих корпорацій на органи влади, що призводить до
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зрощення влади та капіталу, вимивання капіталу з регіонів та його концентрація у столиці України — центрі зосередження державної влади та капіталу.
Економічний блок охоплює такі основні напрями
організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій в умовах їх структурної трансформації, як розвиток наукоємних виробництв, застосування ресурсозберігаючих технологій, підвищення якості продукції та послуг,
оновлення виробничих потужностей, перелив капіталів в
інвестиційно привабливі сфери господарювання.
У соціальному блоці основними критеріями ефективності структурної трансформації корпорацій постають
зростання рівня заробітної плати робітників та забезпечення їх соціального захисту, створення корпораційних університетів, підвищення соціальної відповідальності.
Особливе значення для промислових корпорацій,
що функціонують в машинобудівної галузі, має розвиток освіти. В останні роки корпорації зіткнулися з недостачею кваліфікованих кадрів масових професій. Це
спричинив розвал системи профтехоосвіти, старіння
технічної бази вищих навчальних закладів, розрив між
фактично сформованою якістю масової загальноосвітньої та загальнокультурної підготовки та рівнем, необхідним для освоєння професійних знань, адекватних вимогам сучасної економіки.
У цьому аспекті для корпорацій машинобудівної
галузі представляється доцільним застосування досвіду
США в створенні корпораційних університетів. У США
тільки за період 1998 — 2002 рр. їх кількість зросла з 400 до
1600. Половина цих університетів перетворилася на центри прибутку, які надають платні послуги з навчання
фахівців малих і середніх фірм-партнерів, а також покупців
складної техніки. За даними Бюро цензів, загальні витрати
на освіту та навчання в США є другими за значенням
після охорони здоров’я стаття видатків. Корпорації витрачають на навчання свого персоналу понад 65 млрд. дол.
на рік. Професійна освіта в США стала однією з найбільш
рентабельних галузей економіки.
Екологічний блок має відображати, наскільки ефективно трансформована корпорація розв’язує питання
підвищення екологічної безпеки машинобудівного виробництва. Актуальність цієї проблеми зумовлена тим, що
стан промислових регіонів України, Донецького, Луганського та Дніпропетровського зокрема, на сьогодні оцінюється як досить несприятливий внаслідок високого ступеня концентрації металургійного, вуглевидобувного,
машинобудівного, хімічного виробництва та виробництва коксу і продуктів нафтопереробки.
Розвиток маловідхідних (безвідхідних) технологій зумовлює структурну трансформацію промислових корпорацій в напрямі переходу від спеціалізації корпорацій
в рамках однієї галузі до формування інтегрованих корпоративних структур, які охоплюють весь технологічний
ланцюг від видобутку сировини до виробництва кінцевого продукту. Ці структурні утворення мають гнучкість
та здатність до швидкої технологічної та організаційної
перебудови, утилізації всіх видів відходів, у тому числі й
самої кінцевої продукції після завершення її життєвого
циклу. Слід зауважити, що оскільки результатом структурної трансформації корпорацій, окрім іншого, є й оновЕкономічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

лення виробничих потужностей, то, як правило, позитивний екологічний ефект виникає автоматично, оскільки в корпорації працює нове й сучасне обладнання. Тобто капіталовкладення у більш високі технології можуть
кваліфікуватися як інвестиції в охорону навколишнього
середовища.
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок
про те, що при створенні необхідних організаційно-економічних умов процеси структурної трансформації машинобудівних корпорацій у промисловому комплексі
активно сприятимуть таким факторам:
— концентрації грошових, матеріальних, науковотехнічних, трудових, інформаційних ресурсів, необхідних
для закріплення тенденції економічного зростання та
збільшення інвестицій у науково-технічний розвиток промисловості;
— взаємодії промислового, фінансового та інтелектуального капіталу;
— формуванню ефективного механізму самофінансування, нарощування інвестиційних ресурсів для високоефективних виробництв;
— підвищенню економічної стабільності учасників
структурної трансформації;
— покращанню кредитного обслуговування товариств, які входять до складу інтегрованої корпоративної
структури, через надання кредитів під більш низькі порівняно з ринковими відсотки, можливість продовження
строку повернення кредиту, участь банку в проектному
фінансуванні, розміщенні облігацій та акцій;
— можливості за рахунок високої концентрації капіталу реалізовувати науково-технічні розробки, створювати найбільш складні технічні і технологічні системи;
— можливості формування міжрегіональних коопераційних зв’язків на основі створення міжрегіональних
та міжгалузевих інтегрованих корпоративних систем.
Запропоновані рекомендації щодо забезпечення
умов ефективної структурної трансформації корпорацій, що функціонують в машинобудівний галузі, та
посилення їх ролі в розвитку промислового комплексу
сприятимуть ефективній реалізації завдань, що визначені в основних програмних документах держави. Проведене дослідження доводить, що на сьогодні є всі умови для поєднання накопиченого наукового, практичного досвіду та усвідомлення доцільності структурної
трансформації діючих промислових корпорацій як рушійної сили в забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку України.
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розвиток промислових корпорацій в Україні: галузевий
аспект
У статті розглядається організаційно-економічний
механізм розвитку машинобудівних корпорацій та їх роль
у вирішенні стратегічних завдань промислового комплексу України в умовах ускладнення зовнішнього середовища. Запропоновані рекомендації щодо забезпечення умов
ефективної структурної трансформації корпорацій, що
функціонують в машинобудівний галузі.
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отраслевой аспект
В статье рассматривается организационно-экономический механизм развития машиностроительных корпораций и их роль в решении стратегических задач промышленного комплекса Украины в условиях усложнения внешней среды. Предложены рекомендации относительно
обеспечения условий эффективной структурной трансформации корпораций, функционирующих в машиностроительный отрасли.
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РОЗВИТОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ У СФЕРІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
СОЦІАЛЬНО-НЕБЕЗПЕЧНИМИ ТОВАРАМИ
З формуванням основ ринкових відносин в Україні
щорічно зростає кількість суб’єктів, які здійснюють підприємницьку діяльність, що підлягає ліцензуванню, зокрема роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, ветеринарними медикаментами і препаратами,
пестицидами й агрохімікатами, лікарськими засобами тощо.
Так, відповідно до ст. 9 Закону України «Про ліцензування
певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775III ліцензуванню підлягає майже 70 видів господарської діяльності, серед яких найбільш поширеним, економічно вагомим та соціально значущим видом є роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Теоретико-методичні та нормативно-правові аспекти становлення й розвитку ліцензування різноманітних
видів господарської діяльності в Україні досліджували такі
економісти, як О. Кармазіна, В. Лаврєнов, В. Мосейчук
[1; 2; 3] та деякі інші. Проте в літературних джерелах не
знайшли широкого висвітлення саме проблемні питання
щодо ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Наукова актуальність проблеми, її недосконала розробка та соціально-економічна значимість зумовили необхідність та зміст цього дослідження.
Метою статті є обґрунтування необхідності захисту
прав, законних інтересів, життя і здоров’я громадян, забезпечення безпеки держави шляхом удосконалення
ліцензування торгівлі соціально-небезпечними товарами.
Торговельна діяльність специфічними товарами завжди і в усіх країнах була ліцензованим видом діяльності. У
кожній країні особливості торговельної діяльності зумовлюють різноманітні фактори: економічна ситуація в державі,
формування нових видів економічних взаємовідносин між
суб’єктами господарювання, податкова політика, зміна потреб і поведінки покупців, розвиток нових форм торгівлі
тощо. Торгівля — це свого роду каталізатор змін, що відбуваються у виробництві та споживанні в умовах ринку.
На жаль, алкоголь багато хто вважає засобом, що найкраще примірює людину з дійсністю. I щоб при постійному попиті уникнути зловживань при продажі «популярних» напоїв, держава працює в напрямі впорядкування
вимог щодо ліцензування роздрібної торгівлі соціальнонебезпечними товарами: заборона продажу алкогольних
напоїв за цінами, нижче мінімальних, наявність торгівельної площі не менше 20 м2, обов’язково обладнаної електронними контрольно-касовими апаратами (ЕККА) тощо.
Розвиток підприємницької діяльності в будь-якій сфері,
і особливо у сфері роздрібної торгівлі, значною мірою зумовлюється заходами державної політики щодо її регулювання. Визначальними серед них є законодавчі та нормативно-правові акти, бо вони «програмують» конкретні дії бізнесу
в цій сфері, його соціальну відповідальність (або безвідповідальність) та економічну ефективність комерційної діяльності суб’єктів господарювання.
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Основним нормативно-правовим актом, що регулює
питання ліцензування торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, є Закон України «Про державне регулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів»
від 19.12.95 р. № 481 [4]. Ст. 15 цього Закону визначає, що
імпорт, експорт, оптова та роздрібна торгівля алкогольними
напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися
суб’єктами підприємницької діяльності (надалі — СПД) всіх
форм власності за наявності ліцензій (причому отримання
ліцензії аж ніяк не пов’язано з тим, за якою системою оподаткування працює юридична або фізична особа). Ліцензія —
це документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата (отримувача ліцензії) на впровадження зазначеного в
ньому виду господарської діяльності протягом визначеного
строку за умови виконання ліцензійних умов [4].
Порядок ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами протягом останніх п’яти років зазнавав постійних i безсистемних змін.
Особливостями ліцензування роздрібної торгівлі
соціально небезпечними товарами є:
• об’єктом ліцензування є не вид господарської діяльності, а місце торгівлі;
• термін дії ліцензії становить рік;
• плата за ліцензію, яка має фіскальний характер,
вноситься щоквартально;
• видані ліцензії підлягають реєстрації в органах державної податкової служби, а в сільській місцевості — також і в органах місцевого самоврядування.
Станом на 01.01.2009 р. в Луганській області діяло
7430 ліцензій, з них на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями — 3640, тютюновими виробами — 3790
ліцензій (рис. 2. 1).
Плата за ліцензію протягом останніх років часто
змінювалася. За період з 2001 до 2010 рр. на алкоголь вона
зросла у містах з 1700 грн. до 8000 грн., тобто майже у 5
разів, а на тютюнові вироби — зросла з 850 грн. до 2000
грн., тобто 2,5 рази (табл. 2.1).
Слід відзначити, що вартість ліцензії на здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями у містах у 16 разів
більше вартості ліцензій у селах, а тютюновими виробами —
у 8 разів. Через те, що плата за ліцензію відноситься на вартість
товарів, тому в селах вони коштують дешевше, що сприяє ще
більшій деградації та вимиранню сільського населення.
З метою посилення ефективності реалізації державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів,
збільшення надходжень у державний бюджет Президентом України був виданий Указ [5], яким зобов’язано внесення відповідних змін у діюче законодавство з метою вдосконалення порядку видачі, призупинення, анулювання
ліцензій на виробництво, оптову й роздрібну торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами.
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Рис. 2. 1. Динаміка кількості виданих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями
та тютюновими виробами за період 2005 — 2008 рр.
(за даними регіонального управління Департаменту САТ ДПА України в Луганській області )
Таблиця 2. 1
Фінансові умови для отримання ліцензії СПД України в 2001 — 2010 рр.
Роки

Умови

2001 – 2002

У містах: на алкогольні напої – 1700 грн., тютюнові вироби – 850 грн.,
у селах: на алкогольні н апої – 340 грн., тютюнові вироби – 170 грн.
З 01.06.03 р. у містах на алкогольні напої 4000 грн., тютюнові вироби – 2000 грн.,
у селах – 500 грн. і 250 грн. відповідно

2003
2004

У містах на алкогольні напої – 4000 грн., тютюнові вироби – 2000 грн.
у селах – 500 грн. і 250 грн. відповідно

2005 – 2010

З 01.04.05 р. у містах на алкогольні напої – 8000 грн. на кожний ЕККА,
у містах і селах на тютюнові вироби та у селах на алкогольні напої не змінилося

Так, контроль за додержанням СПД вимог законодавства, що є обов’язковими при оптовій та роздрібній торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами, здійснює
Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України (далі — Департамент САТ ДПА
України). Результати перевірок СПД регіональним управлінням Департаменту САТ ДПА України в Луганській області
за останні 2 роки представлено у таблиці 2.2.
Динаміка застосування фінансових санкцій та вилучення у СПД алкогольних напоїв та тютюнових виробів за
торгівлю без наявності відповідної ліцензії представлено
на рисунку 2.2.
Як бачимо, питання державного регулювання ринку
алкоголю та тютюну є вкрай актуальними, вони пов’язані,
у першу чергу, з його значним нелегальним виробництвом і обігом, а відтак — втратою державним бюджетом
України мільярдів гривень. Так, Постановою Кабінету
Міністрів України зі змінами від 23 грудня 2009 р. № 1428 [6]
встановлено мінімальні ціни на деякі види алкогольної продукції вітчизняного виробництва, що не суперечить міжнародній практиці і передусім — вимогам СОТ.

На сьогоднішній день мінімальні роздрібні ціни на
горілку і лікеро-горілчані вироби в перерахунку на
100 %-ий спирт приведені в таблиці 2.3.
Нескладні підрахунки показують, що пляшка горілки (0,5 л) в системі роздрібної торгівлі не може коштувати
дешевше 17,96 грн. (89,8 грн. х 40% : 100% х 0,5 л). Відмова
від неякісного, фальсифікованого товару — це одна з головних умов збереження свого життя й здоров’я.
Плата за ліцензію є податковими надходженнями.
За даними Луганської облдержадміністрації в місцеві
бюджети області в 2008 р. її надійшло в розмірі
25.293.750 грн. Держава зацікавлена в наповненні бюджету, але непродумані дії щодо збільшення вартості ліцензій
не дають очікуваного ефекту. Так, до підвищення плати
за ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем у 2004 р. до
бюджету України надійшло 280 млн. грн., а при зростанні
вартості ліцензії вдвічі в 2005 р. — тільки 390 млн. грн. при
запланованих ДПА України 470 млн. грн. [7].
Пояснення ситуації таке: після введення нових правил
більш, ніж 10 тис. роздрібних підприємств або припинили
свою комерційну діяльність, або пішли в тінь. Знижуючи
вартість ліцензій, держава зможе зменшити кількість фаль-
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Таблиця 2.2
Порівняльний аналіз результатів перевірок СПД в Луганській області за 2007 — 2008 рр.

Показники

2007 р.

2008 р.

Абсолютне
відхилення

Кількість пере вірених СПД, усього:
в т.ч. оптові;

286
26

215
26

-71
-

Кількість СПД, у яких встановлені порушення.

166

183

17

Кількість встановлених порушень, усього:

204

223

19

в т.ч.: - відсутність ліцензій;

124

121

-3

– здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями через
ЕККА, не внесеного до ліцензії;

9

4

-5

– здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами за
цінами, вище встановлених максимально роздрібних цін;

49

41

-8

– здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями за
цінами, нижче встановлених мінімальних роздрібних цін;

-

27

27

9

7

-2

7

16

9

1

0

-1

14
29,5

12
45,2

-2
15,7

87

133

46

№
п/п
1.
2.
3.

– продаж алкогольних напоїв на розлив;
– зберігання, транспортування, реалізація фальсифікованої
алкогольної й тютюнової продукції, без марок акцизного збору
встановленого зразка або з фальшивими марками;
– зберігання алкогольної та тютюнової продукції в місцях
зберігання, не внесених до Єдиного реєстру;
4.

– порушення статті 15-3 Закону № 481.
За стосовано адміністративних штрафів, тис. грн.:
– передано матеріалів уповноваженим орган ам для складання
протоколів про адміністративні порушення.
700
600

застосовано
фінансових санкцій,
тис. грн.
вилучено
алкогольних напоїв,
тис. грн.
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виробів, тис. грн.
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Рис. 2.2. Динаміка застосування фінансових санкцій та вилучення у СПД Луганської області
алкогольних напоїв та тютюнових виробів за 2005 — 2008 рр.
сифікату, а також зменшити тиск на підприємців, що сприятиме зниженню цін у роздрібній торговій мережі.
Слід відзначити, що найбільшдієвим інструментом впливу на лікеро-горілчану галузь є ставка акцизного збору, аніж
вартість ліцензії. Відтак, плату за ліцензію не можна розглядаЕкономічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

ти як бюджетоформуючу статтю і прирівнювати до фіскального навантаження. Її розмір у всьому світі відображає лише
«технічні затрати» на видачу ліцензій. За оцінками спеціалістів,
собівартість ліцензії в Україні в середньому складає приблизно 340 грн. на одного суб’єкта [3]. Поетапне зниження її вар-
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Таблиця 2.3
Розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв
вітчизняного виробництва
Мінімальна ціна за 1 літр 100-відсоткового
спирту, грн.
оптово-відпускна
роздрібна
68,05
89,8

Опис товару
Горілка та лікеро-горілчані вироби
Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом
перегонки виноградного вина або вича вок винограду:
коньяк три зірочки
коньяк чотири зірочки
коньяк п'я ть зірочок
інші спиртові дистиляти та спиртні напої

тості та перетворення ліцензії з інструменту фіскального тиску в суто дозвільний документ — одна з умов згоди по СОТ.
За більшістю умов ліцензування Україна має більш
жорсткі вимоги, ніж інші країни, але тільки цим всі проблеми не вирішуються. Чинні правові акти з ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами не завжди відповідають вимогам часу:
деякі — випереджають час, інші ж — навпаки, гальмують
розвиток ліцензійної діяльності в Україні.
Для впорядкування ситуації на ринку алкоголю й тютюну, урегулювання порядку ліцензування роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробам украй необхідно привести їх у відповідність до Закону № 481 [4].
За підсумками дослідження пропонуємо внести такі
зміни в чинне законодавство:
1) визначити, що ліцензія вважається недійсною у
випадку несвоєчасної сплати чергового платежу й невнесення чергової помітки до ліцензії;
2) чітко і прозоро визначити та закріпити підстави, за
якими орган ліцензування може відмовити у видачі ліцензії;
3) передбачити застосування фінансових санкцій за
відсутність супровідних документів (сертифікатів відповідності, посвідчення якості продукції й товарно-транспортних накладних) на алкогольні напої й тютюнові вироби;
4) збільшити суми фінансових санкцій до суб’єктів
підприємницької діяльності, що здійснюють оптову й роздрібну торгівлю фальсифікованими алкогольними напоями порівняно з вартістю ліцензій;
5) установити розмір фінансової санкції за торгівлю
алкогольними напоями та тютюновими виробами без
наявності відповідної ліцензії в розмірі плати за ліцензії на
право роздрібної торгівлі алкогольними напоями в містах
(тобто 8000 гривень), тютюновими виробами — 2000 грн.
замість існуючої 1700 грн.
6) передбачити фінансову відповідальність у випадку неподання (або несвоєчасного подання) звітів про обсяги реалізації продукції.
Вважаємо, що більшість проблемних питань з ліцензування соціально-небезпечних товарів у найближчий час
будуть урегульовані, а державна політика буде спрямована на зміцнення економіки України.
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роздрібної торгівлі соціально-небезпечними товарами
Обґрунтовано механізми захисту прав, життя і здоров’я громадян та формування безпеки держави шляхом
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Чеботарева Н. Н. Развитие лицензирования в сфере розничной торговли социально опасными товарами
Обоснованы механизмы защиты прав, жизни и здоровья граждан и обеспечения безопасности государства
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Ключевые слова: лицензия, лицензирование, розничная торговля. социально опасные товары.
Chebotarova N. N. Development of licensing in the
field of retail business socially by dangerous commodities
Substantiated the mechanism of rights, lives and health
citizens protection and providing of states safety in the way of
improving in retail sales licensing with socially dangerous goods.
Key words: license, licensing, retail business. socially
dangerous commodities.
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ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ
СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Для поліпшення короткострокових фінансових показників підприємства знижують витрати на навчання персоналу, обслуговування клієнтів, маркетинг, що негативно відбивалося на загальному фінансовому стані, співробітники підприємств часто не розуміють своєї ролі в процесі реалізації стратегії [1] і не мають
мотивації щодо підвищення ефективності впровадження в
життя довгострокових корпоративних планів. Для вирішення цих проблем все частіше застосовується збалансована
система показників, яка була визнана універсальною, тому
що дозволяє оцінювати на основі фінансових і нефінансових показників ефективності господарської діяльності.
Аналіз останніх досліджень. Найбільш поширеними та цікавими у цьому напрямі є праці американських,
російських і українських учених: Р. Каплана та Д. Нортона
[3], А.М. Гершина, Ю.С. Нефед’євої, А.В. Пешко, К. Редченко [2; 6; 7] та інших. Але саме принципам реалізації
стратегій розвитку підприємств, орієнтованим на застосування збалансованої системи показників, не було приділено ще достатньої уваги.
Мета статті. Ураховуючи складність, багатогранність
та методологічну неоднорідність предмета дослідження, у
межах цієї статті зосередимо увагу на визначенні принципів
збалансованої системи показників у контексті забезпечення
реалізації стратегії розвитку сучасного підприємства.
Результати дослідження. Для досягнення успіху необхідне не тільки знання теоретичних засад, фундаментальних методів і підходів стратегічного управління, але й
ретельність, дисциплінованість, з якою треба розробляти
й реалізувати стратегію.
Досліджуючи причини неефективної реалізації стратегії, можна їх об’єднати за такими ознаками [1, с. 204 —
205; 4]: 1) нерозуміння та неприйняття стратегії працівниками унаслідок панування в компаніях традиційної функціональної спрямованості та організаційної інерції; 2) фокусування зусиль менеджменту на операційній діяльності, концентрація уваги на аналізі фінансових показників
та пошуку можливості виправлення відхилень від планових показників; відсутність постійного моніторингу, критичного перегляду стратегії та коригування стратегічних
намірів; 3) ігнорування необхідності ресурсної підтримки реалізації стратегічних ініціатив, які мають стати вихідною ланкою розробки майбутніх бюджетів компанії.
Необхідність подолання цього комплексу проблем
за допомогою формування збалансованої системи показників (ЗСП) сприяло застосуванню її не тільки як оціночної системи, а й використовувати її як дієвого механізму реалізації стратегії. Це досягається внаслідок перетворення невизначених стратегічних орієнтирів, які сформульовані в місії компанії, у кількісні та якісні параметри,
які стають основою спрямування зусиль співробітників
підприємства, визначають їх відповідальності за досягнення
встановлених стратегічних результатів [4].
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У цьому зв’язку рекомендуються такі принципи реалізації стратегії розвитку підприємства, за якими повинна
здійснюватись деталізація конкретних стратегічних намірів,
заснованих на збалансованій системі показників (рис. 1).
1. Аналітичність. Можливість оцінити практично
невимірні нефінансові аспекти діяльності, такі, як інноваційний потенціал підприємства або ступінь лояльності
клієнтів, тим самим даючи можливість скоротити розрив
між процесом розробки та реалізацією стратегії розвитку підприємства.
2. Цілеспрямованість. Для успішного впровадження збалансованої системи показників підприємства повинні усвідомити і пройти такі стадії:
1) Усвідомлення необхідності змін. Керівництво має
донести до всіх рівнів підприємства необхідність у негайності й невідворотності змін (рис. 2).
2) Вибір керівника. Очолювати проект з розробки
ЗСП повинен керівник вищої ланки, у якого є повноваження з ухвалення стратегічних рішень.
Одним з основних етапів щодо впровадження ЗСП є
визначення оптимальної кількості учасників цього процесу (рис. 3).
3. Безперервність. При побудові збалансованої системи показників виникає необхідність двоконтурного
процесу управління: оперативного управління (фінансові
ресурси й щомісячні звіти) та безперервного стратегічного управління (рис. 4). Оскільки збалансована система
забезпечує критерії потенційних капіталовкладень в процесі підготовки бюджету, прогнозовані обсяги продажів і
виробництва трансформуються в кількісні оцінки доходів
підприємства. Таким чином, виникає необхідність розглядати стратегію як безперервний процес, що має стати
послідовним та довготерміновим.
4. Інформативність. Співробітник повинен зрозуміти і
взяти участь в реалізації стратегії розвитку на основі ЗСП в
ході виконання своїх зобов’язань. За допомогою мотивації
посилюється інтерес співробітників до запроваджуваних у
життя довгострокових стратегічних планів підприємства.
5. Трансформативність. Необхідність залучення
всіх структурних підрозділів підприємства до процесу реалізації стратегії. Проблеми, пов’язані з реалізацією стратегій у зв’язку з виконанням кожним структурним підрозділом різних функцій і цілей, вирішуються завдяки інтеграції структурних підрозділів в єдине ціле.
6. Збалансованість. Збалансованість досліджуваної
системи показників виявляється в трьох аспектах [4]:
• баланс між фінансовими та нефінансовими показниками діяльності підприємства, що враховує вплив нематеріальних активів на вартість підприємства, зосереджує увагу менеджерів на ринкових та внутрігосподарських аспектах діяльності;
• рівновага між внутрішніми і зовнішніми аспектами
підприємства, що узгоджуються через баланс інтересів ак-
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Рис. 1. Принципи реалізації стратегії розвитку на основі збалансованої системи показників
у стратегічному управлінні підприємства
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Рис. 2. Піраміда стратегічних цілей підприємства на основі збалансованої системи показників
ціонерів і клієнтів (зовнішні компоненти системи), робітників
і бізнес-процесів компанії (внутрішні компоненти системи);
• паритет між показниками минулих досягнень компанії та тими, що відбивають стратегічні наміри.
7. Доступність. До системи показників повинні
включатись такі індикатори, які можна оперативно відстежувати, та ті, що не потребують значних коштів для їх інформаційного забезпечення);
8. Релевантність. Індикатори повинні чітко відображати мету організації.
9. Адекватність і своєчасність. Відповідність системи
показників та методики її побудови реальним виробничим і
стратегічним процесам, що відбуваються на підприємстві.
10. Альтернативність. Можливість застосування
сформованої стратегії розвитку підприємства на різних
стратегічних траєкторіях, в умовах різноманітних взаємозв’язків і структурних відносин.
Висновок. Таким чином, реалізація зазначених принципів, орієнтованих на застосування збалансованої системи
показників у стратегічному управлінні підприємства, дасть
змогу побудувати обґрунтовану послідовність дій щодо реалізації стратегії його розвитку, отримати необхідну базу для
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прийняття стратегічних і тактичних рішень, полегшити роботу щодо забезпечення довгострокової ефективності та прибутковості, зробити організацію більш керованою та забезпечити порівняність досягнутих результатів поставленим цілям,
конкретизованим у вигляді збалансованих показників.
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развития на основе сбалансированной системы показателей в стратегическом управлении предприятия

В статьи обоснованы принципы, ориентированные на
применение сбалансированной системы показателей в стратегическом управлении предприятия, которые дадут возможность построить последовательность действий реализации
стратегии развития предприятия, получить необходимую
базу для принятия стратегических и практических решений.
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Ponomareva I. V. Principles of realization of strategy
of development on basis Balanced system of indexes in the
strategic management of enterprise
In the articles grounded principles, oriented to
application of the balanced system of indexes, which will enable
to build the sequence of executions in relation to realization of
strategy of development of enterprise, to get a necessary base
for acceptance of strategic and practical decisions.
Key words: principles, the system of indexes, strategy,
strategic management, is balanced.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ СІТЬОВОГО ПЛАНУВАННЯ
ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА»
Актуальність впровадження інформаційних технологій у вищу освіту підтверджується значною кількістю
публікацій, проведенням міжнародних науково-практичних конференцій, виданням тематичних журналів та
збірників [1—6]. Водночас недостатня увага приділяється
проблемі викладання окремих дисциплін відповідно до
сучасних умов глобальної інформатизації суспільства. Це
питання пропонуємо дослідити на прикладі надання теми
«Сітьове планування» в межах дисципліни «Організація
виробництва» або споріднених з нею відповідно до навчальних програм та планів. Проблема полягає в тому,
що теоретичне та практичне викладання теми у ВНЗ не
відповідає ринковим реаліям, де всі розрахунки виконуються за допомогою комп’ютерних програм. Тому вважаємо за доцільне надавати початкові знання з приводу
комп’ютерного сітьового планування вже у ВНЗ.
Таким чином, задачами роботи є такі: визначення
сфер застосування програмного забезпечення в сітьовому плануванні, дослідження актуальності використання
комп’ютерних технологій під час викладання теми «Сітьове планування», аналіз функціональних можливостей
відповідного програмного забезпечення та порівняння
пакетів для їх подальшого залучення в навчальний процес, а також оцінка можливих проблем запровадження
відповідних заходів.
За результатами дослідження можна стверджувати про таке.
1. У плануванні робіт зі створення нових складних
об’єктів виникає невизначеність, розв’язати яку неможливо шляхом застосування традиційних методів планування. Це може стосуватись встановлення тривалості виконання робіт колективом виконавців, рівномірного розподілу ресурсів за видами робіт, скорочення терміну закінчення робіт за мінімального збільшення витрат тощо.
Організація планування може бути оптимізована шляхом
застосування математичних методів аналізу та методу
сітьового планування й управління, що дозволяє знизити
вірогідність прорахунків і скоротити терміни реалізації
проектів [7; 8].
До появи сітьових методів найпоширенішим засобом календарного планування проектів був лінійний
графік Ганта, що задавав терміни початку й закінчення
кожної операції на горизонтальній шкалі часу. Його недолік полягав у тому, що він не дозволяв установити залежності між різними операціями, що значною мірою
визначає темпи реалізації проекту. Для цього й були розроблені майже одночасно (1956—1958 рр.) компаніями
DuPont і Loсkheed метод критичного шляху (CPM —
Critical Path Method) і метод оцінки й перегляду програм
(PERT — Program Evaluation and Review Technique). На
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сьогодні обидва підходи складають єдиний метод сітьового планування й управління. До них може додаватися
метод критичного ланцюжка (CCМ — Critical Chain
Method), який визначає ті операції проекту, затримка виконання яких приводить до відстрочення завершення проекту не через взаємопов’язаність робіт, а внаслідок обмеженості ресурсів [9].
Отже, сітьове планування й управління — це підхід
до управління складними динамічними системами з метою забезпечення певних оптимальних показників. Він
визначає сукупність взаємопов’язаних операцій, які необхідно виконати в певному порядку, щоб досягти поставленої в проекті мети. При цьому ефективність інтерпретується як мінімізація часу виконання програми з урахуванням економічних чинників наявних ресурсів [7].
Елементи сітьового планування широко використовуються в будівництві, геології, виробництві, інформаційних технологіях, банківській сфері та телекомунікаціях, у плануванні особистої роботи та багатьох інших галузях [7; 10].
Проте, не зважаючи на технологічність і чітку логіку, сітьове планування не впроваджується на підприємствах, де не створені відповідні передумови, а саме: наявність «проектного середовища» та якість початкової
інформації за проектом, що базується на інформаційному обміні в компанії та досвіді виконання проектів [9].
2. Комп’ютеризація побудови сітьових графіків. Часто обсяг розрахунків у сітьовому плануванні та управлінні є настільки великим, що вимагає застосування
комп’ютерних технологій. Для розв’язання подібних задач використовується спеціальний клас програмного забезпечення — системи календарного планування і контролю реалізації проектів (системи управління проектами). Вони забезпечують підтримку основних процесів
тимчасового, ресурсного й вартісного планування та контролю на основі алгоритмів сітьового планування і методу критичного шляху (деякі — ресурсно-критичного).
Перші програми для управління проектами були
розроблені майже сорок років тому. Вони дозволяли подати проект у вигляді мережі, розрахувати ранні та пізні
строки початку і закінчення робіт, а також відобразити
роботи на часовій осі у вигляді діаграми Ганта. Пізніше
до систем були додані можливості ресурсного і вартісного планування, засоби контролю за перебігом виконання
робіт тощо [7].
Сучасні системи календарного планування забезпечують основний набір функціональних можливостей,
які включають:
— засоби проектування структури робіт проекту;
— засоби планування за методом критичного шляху;
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Рівень керівника

Вимоги до програмного забезпечення

Вище керівництво

Легкість у використанні.
Можливість одержувати демонстраційні звіти.
Потужні можливості узагальнення відомостей.
Засоби для інтеграції з даними з інших програмних додатків.
Процедури для планування зверху вниз.

Стратегічні керівники

Потужність тимчасового, ресурсного, вартісного планування,
аналізу ризиків.
Можливість інтеграції з іншими додатками.
Засоби для згортання (roll-up) даних за проектом (надання
звітів керівництву) і поглибленням (drill-down) для
планування на детальнішому рівні.
Засоби для контролю за реалізацією проекту.
Гнучкість під час настройки вихідних форм звітності.

Операційні менеджери

Простота використання.
Легкість вивчення.
«Прозорість» процедур введення даних.
Наочність.

Рисунок 1. Вимоги до програмного забезпечення для сітьового планування на різних рівнях виконання робіт
— засоби ресурсного планування (опис, призначення й оптимізація завантаження ресурсів);
— деякі можливості вартісного аналізу;
— засоби контролю за ходом виконання проекту;
— засоби створення звітів і графічних діаграм.
Використання систем довгий час обмежувалося традиційними галузями — крупними будівельними, інженерними або оборонними проектами — та вимагало професійних знань. Проте завдяки підвищенню потужності,
зниженню вартості комп’ютерів, а також за участі корпорацій Microsoft і Symantec програмне забезпечення й методики управління стали доступними середнім та малим
підприємствам [7]. Отже, набуття навичок користування
таким програмним забезпеченням вже на етапі навчання
у ВНЗ є важливим у процесі підготовки фахівців. Саме
тому метою подальших досліджень є аналіз програмного
забезпечення для побудови сітьових графіків, а також визначення можливостей для використання його в навчальному процесі.
3. Порівняння професійних пакетів. Аналіз динаміки розвитку програмного забезпечення для реалізації
складних проектів свідчить про те, що функції, які раніше
були доступні лише в професійних системах, з’являються
в порівняно дешевих пакетах. У той же час увага в професійному програмному забезпеченні приділяється спрощенню користування, розширенню функціональних можливостей та комплексної роботи над проектом.
Аналізуючи перелік задач, які розв’язують керівники (рис. 1) зокрема вищого рівня управління проектами,
основною вимогою до програмного забезпечення визначаємо легкість у використанні та можливість отриман-

ня звітів і узагальнених даних. Керівників, що безпосередньо розглядають стратегічні завдання, більш цікавить поглиблений аналіз даних, застосування контрольних
функцій під час реалізації проекту, а також можливості
інтеграції з іншими документами та проектними рішеннями. Основною вимогою для виконавців робіт і керівників на місцях (операційних менеджерів) є простота використання та легкість введення та виведення даних, оскільки вони використовують програмне забезпечення для
управління проектами не більше декількох годин на місяць.
Серед засобів для календарно-сітьового планування виділено дві групи продуктів: пакети для складання
розкладів і комплексні системи [11].
Перша група програм орієнтована на тих керівників,
яким час від часу доводиться планувати прості проекти.
Це програмне забезпечення дозволяє задавати взаємозв’язки між роботами, будувати діаграми Ганта та сітьові
діаграми, розраховувати критичний шлях, спрощено оцінювати завантаження ресурсів, вартість проекту тощо.
Прикладом таких програм (до $200) можуть бути:
FastTrack Scheduler (розробник — AEC Software),
Milestones Etc. (Kidasa Software), Visio Standard (Visio
Corp.). Ці відносно недорогі продукти, абсолютно не представлені на вітчизняному ринку.
Комплексні системи призначені для створення середовища управління складними проектами. Вони включають не тільки високопрофесійні інструменти для планування, аналізу й контролю за виконанням проектів, але
й всі необхідні засоби для організації ефективних комунікацій між учасниками проектних команд. Таке програмне забезпечення випускають компанії Artemis
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика професійних програм, що можуть бути використані для сітьового планування (за інформацією, наданою розробниками)
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Таблиця 2
Порівняння характеристик навчальних програм для побудови та розрахунку сітьових графіків
Програма
Параметр
Побудова графіків
Розрахунок графіків
Побудова діаграм Ганта
Наявність зразків, прикладів
Простота викорис тан ня

NetGraf

SPU v2.2

GraphMaker

Borghiz

+
+
+

+
мінімум
ні

Вартість

безкоштовна

безкоштовна

+

+
інтерфейс
«тягни-тримай»

для студентів
та викладачів

для студентів та
викладачів

+
+
+
+
(XLS, TXT,
HTML, BMP)
+
середня
+
так
умовно
бе зкоштовна
+
робота як у
графічному
редакторі
для студентів та
викладачів, для
спеціалістів, які
розробляють
невеликі
проекти

+
+
+
+

Довідкова система
Оцінка завантаження ресурсів
Необхідність інсталяції
Необхідність ліцензції

+
+
(DOC, XLS,
TXT)
+
мінімум
ні

Імпорт/експорт даних

Дружність інтерфе йсу

Професійний рівень
користувачів

Адреса розробника

www.winzone.ru

-

http://motosnz.na
rod.ru/spu.htm
http://vniitf.ru

Management Systems, Primavera Systems, Welcom Software
Technologies, і його вартість може перевищувати 10 тис.
долл. На ринку України представлена в основному продукція фірм Microsoft, Primavera Systems і Welcom
Software (США) та «Технології управління Спайдер» (Росія) [12]. Відмінності між пакетами (табл. 1) полягають у
підтримуваних ними обчислювальних платформах, потужності, наявності додаткових засобів і функцій.
Одним з найбільш поширених пакетів для роботи з
проектами є система Microsoft Project, яку можна рекомендувати як для початкового рівня користувачів, так і
для професіоналів. Традиційно зрозумілий інтерфейс продуктів Microsoft і легкість у користуванні підкріплюється
широкими властивостями побудови та розрахунку сітьових графіків, діаграм Ганта, засобами планування часу та
ресурсів тощо.
На особливу увагу заслуговує російський пакет Spider
Project. Це пов’язано з: а) прийнятою технологією управління проектами, яка відрізняється від тієї, яка лежить в основі зарубіжних пакетів, б) увагою, яка в Україні традиційно приділяється оптимізації використання ресурсів і адекватності математичних моделей об’єктів. Так, наприклад,
практично в усіх сферах управління проектами плануються фізичні обсяги робіт, а тривалість розраховується, зва150

www .graphmake
r.ru

+
(BMP)
мінімум
ні
безкоштовна

+

для студентів та
викладачів
http://prepod2000.ku
lichki.net/files/item_
127/borghiz.zip

жаючи на потужність призначених ресурсів, а не є початковою інформацією [7]. Слід звернути увагу на те, що пакет Spider Project можна використовувати як безкоштовну
ліцензійну версію, розраховану на 40 операцій. Тому, на
нашу думку, доцільно рекомендувати для ознайомлення
під час викладання розділу «Сітьове планування» саме
продукти Microsoft Project та Spider Project.
Під час аналізу розглянуто тільки спеціалізовані системи для календарно-сітьового планування, оскільки огляд модулів для сітьового планування комплексних автоматизованих систем управління проектами (Baan, Oracle
Applications, SAP R/3, Scala тощо) заслуговує на окремі
дослідження [11].
4. Порівняння навчальних програм. Зазначене вище
(зокрема розділ 1) доводить актуальність планування на базі
побудови сітьових графіків та підтверджує необхідність того,
що тема «Сітьове планування» обіймає значну частину в
курсі «Організація виробництва» або споріднених з ним.
Водночас нагальною вважаємо проблему невідповідності методики викладання теоретичних засад цієї концепції практичним потребам та реаліям бізнес-середовища. Адже, з одного боку, на більшості підприємств такі
розрахунки мають автоматизований характер, з іншого
— комп’ютерні технології набули широкого поширення в
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Рис. 2. Зовнішній вигляд розрахунку параметрів сітьових графіків у програмі NetGraph

Рис. 3. Зовнішній вигляд сітьового графіка, побудованого в SPU
навчальному процесі. Не маючи на меті применшення
ролі теоретичних знань, доцільним вважаємо наголосити
на необхідності здобуття навичок їх практичної реалізації
на базі нових технологій. Саме тому нами порівняно програми для побудови та розрахунку сітьових графіків, які
можуть бути використані під час викладання відповідних
дисциплін (табл. 2). Варто зазначити, що ці пакети розглянуто через їх легку доступність, але ними коло споріднених програм не обмежується, адже їх розробка не вважається складним завданням.
NetGraph дозволяє розраховувати всі параметри
сітьових графіків (рис. 2), однак відсутня можливість побудови самих графіків. У навчальному модулі є можливість імпортувати дані з текстових файлів та з файлів
Excel, а також експортувати результати розрахунку.
Програма SPU 2.2 призначена для створення, розрахунку та побудови сітьових графіків (рис. 3). Методика
роботи заснована на редагуванні параметрів задач (робіт)
Економічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

шляхом натиснення правої кнопки миші. Програма самостійно визначає, на якому елементі виконано клік та
пропонує відповідне меню. Подія змінюється автоматично при зміні задачі.
Ми вважаємо, що найбільшу увагу слід приділити
програмному продукту GraphMaker (рис. 3), призначеному для студентів, викладачів і співробітників компаній, які
залучені до знаходження результуючих значень за допомогою методів розрахунку сітьових графіків. Зазначена
програма відрізняється методикою побудови графа, яка
полягає в зображенні його за принципом роботи звичайного векторного графічного редактору. Вивід зображення
сітьового графу відбувається із зазначенням критичного
шляху та резервів часу, результатів розрахунку — часу та
критичного шляху. Можливе збереження побудованого
графу та його подальше відкриття у форматі *.gmf, а результатів розрахунку — у *.html. Слід відзначити корисні
інструменти горизонтального меню, піктографічного
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Рис. 4. Вікно розрахунку в програмі GraphMaker
меню, «гарячих клавіш», підказки, зрозумілий інтерфейс,
можливість відключення сітки та інших функцій.
Таким чином, вважаємо, що комбінування теоретичних знань, які надають можливість для змістовного
аналізу та обґрунтованих висновків, із практичними навичками, на базі яких здійснюється обробка значного
масиву інформації, сприяють винайденню оптимальних
виважених рішень.
Проведене дослідження надає підстави для таких
висновків:
— процес викладання у ВНЗ вимагає постійного корегування щодо розвитку інформаційних технологій, для
приведення дисциплін у відповідність до сучасних потреб
та ринкових вимог;
— курс «Організація виробництва» або споріднені
з ним, а саме розділ «Сітьове планування», має спиратися під час вивчення на відповідні навчальні комп’ютерні
програми, зокрема як на засіб перевірки засвоєння теоретичних засад;
— професійні пакети можуть бути запроваджені до
навчального процесу як в межах ознайомлення (демонстраційні версії), так і шляхом викладання їх концептуальних засад;
— ураховуючи комерціалізацію окремих аспектів
навчального процесу подальшого дослідження потребує

можливість створення модулів короткотермінової бізнесосвіти щодо використання професійних пакетів.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Актуальность проблeмы. Организационная структура управления (ОСУ) на любом предприятии представляет собой один из важнейших аспектов функциональной системы, основой которой является управленческая
технология. Управленческая технология представляет собой совокупность методов, процедур и инструментов
решения производственных задач. Та или иная иерархия
должностей, программ, проектов, полномочий ответственности, соподчиненности позволяет решать (или не
решать) те или иные управленческие задачи. ОСУ определяет системы управленческого учета, анализа, потоков
информации, принятия решений и др.
Правильно спроектированная организационная
структура управления дает возможность предприятию
работать без сбоев, добиваясь наибольшей эффективности и прибыльности.
Нерациональная ОСУ может сдерживать предприятие в его деятельности по всем параметрам.
Эффективность менеджмента определяется прежде всего способностью руководства предприятия оптимально учесть факторы производства, чтобы достичь
максимального результата в условиях имеющихся альтернатив [13]. Сложность анализа влияния структурных
решений на конечный результат заключается в том, что
руководство предприятия может принимать решения
лишь на основе конечных результатов. Практически невозможно проводить текущий анализ. Кроме того, ОСУ
— наиболее инертный управленческий инструмент, поэтому его использование в оперативном управлении затруднено.
Все концепции и модели эффективного управления
предприятием предполагают решение конкретных управленческих задач. Ни одна организационная модель не сделает систему управления абсолютно эффективной, однако она может способствовать более эффективному решению комплекса управленческих задач, стоящих перед
производством. Следовательно, выбор той или иной организационной модели предприятия следует осуществлять,
исходя из понимания конкретной задачи, которая стоит
перед предприятием.
Организационная модель предприятия — это отражение технологических, экономических и социальных
процессов, которые возникают в связи с производством
и реализацией продукции.
Между организационной структурой любой дея-

тельности и системой управления должна осуществляться постоянная связь в виде управленческих воздействий
(процедур, технологий, правил) на разных этапах:
— планирование (программа развития);
— диспетчеризация или управленческий контроль
(объективная проверка соответствия достигнутых результатов планируемым);
— анализ или управленческий аудит (управление
затратами);
— регулирование (изменение направлений деятельности по достижению цели).
Согласно законам кибернетики сложность синергетической системы, управляющей динамикой развития, определяется десятками и сотнями самостоятельно функционирующих подсистем, элементов и моделей и растет во временном интервале по экспоненте с увеличением числа управляющих параметров. Следовательно система управления сложной саморазвивающейся социально-экономической системой должна быть значительно сложнее объекта управления.
Добавим к этому еще и социальный фактор — внезапно возникшее безразличие граждан того или иного
государства к его судьбе, а признаков этого более чем
достаточно, приводит к развалу сначала экономики, а
потом и к разрушению организации управления.
Для нас «кризис» — это отсутствие системы оперативного управления.
Результаты исследований. Учеными Приднепровского регионального центра Академии экономических
наук Украины проведено обследование машиностроительных предприятий разной формы собственности.
Были обнаружены такие факты:
— во-первых, организационные структуры производственной сферы практически не претерпели существенных изменений;
— во-вторых, в структурах экономики предприятий
были попытки реструктуризации к условиям рыночных
отношений без существенных изменений;
— в-третьих, системы оперативного управления остались без изменений;
— в-четвертых, практически отсутствуют попытки
долгосрочного и текущего планирования с учетом потребности рынка и социального заказа;
— в-пятых, отсутствуют какие-либо попытки инновационной деятельности, обновления основных фондов
и технологий;
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— в-шестых, большинство предприятий не уделяет
никакого внимания социальным вопросам, культуре производства и технике безопасности;
— в-седьмых, инвестиции, как правило, используются не по назначению.
Какой вывод можно сделать — сами видите. Мы
сломали старую структуру и не создали новую.
Системы управления упали до 20-х гг. XX ст., когда основным методом управления был метод «кожаного галифе» — на должность директоров заводов назначались командиры эскадронов конницы Буденного.
Конечно, рубить саблей «с плеча» они умели, а вот
руководить производством надо было учиться. Правда, тогда рядом были партия большевиков и еще лучшие «рубаки». А сегодня нет партий. А в политических стаях нет лучших «рубак». Вот и имеем то, что породили. И в этом есть вина и АЭН Украины — мы все
эти годы скорее были сторонними наблюдателями, нежели активными строителями.
Современное человечество живет в эпоху стремительных перемен — перемен в промышленном производстве, новых форм финансово-экономической деятельности, новых производственных отношений, информационной революции, создающих качественно новую цивилизацию. Мы были в стороне от этого. Надо идти на
предприятия. Предлагать что-то лучшее. Естественно,
«лучшее» надо «родить».
Конечно, если бы нам удалось смоделировать систему нового государственного управления по всей иерархии власти, то сокращение числа занятых в промышленном производстве не привело бы к его упадку. Скорее
наоборот, при хороших «руках» и «мозгах» это повысило бы его эффективность.
Организационная структура управления, по сути,
представляет собой декомпозицию системы целей предприятия до уровня частных задач [7]. При построении ОСУ
предприятиями могут быть использованы два основных
метода декомпозиции:
1. Вертикальная декомпозиция — это деление некоторой задачи или совокупности однородных задач на этапы или типы работ. Так, маркетинг разбивается на изучение рынков, анализ продаж, построение прогноза продаж и др.;
2. Горизонтальная декомпозиция — это деление по
внешнему поставщику или потребителю, сегментирование деятельности предприятия по этапам и элементам,
по входам, результатам, рынкам, продуктам, клиентам,
регионам. Тот же маркетинг или закупки можно разбить
по регионам, продуктам, ключевым клиентам.
И у первого, и у второго подхода есть свои достоинства и недостатки. Очевидно, что для структурирования
различных частей предприятия могут быть использованы различные подходы, соответствующие бизнес-задаче
данного подразделения.
Следует отметить, что горизонтальный подход более продуктивен, так как более конкретен, нагляднее выявляет «узкие» места и дает ответ на вопрос о том, что
необходимо делать.
Как и любая система, предприятие обладает такими
характеристиками, как структурность, иерархичность,
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целенаправленность, целостность и др. [8, 10]. Исходя из
понятия системы и ее свойств, одной из первостепенных
задач в управлении предприятием является необходимость четкого определения составных элементов системы, их иерархии и взаимосвязей.
Структуризация — процесс выделения составных
элементов предприятия и установления взаимосвязей
между ними, а также выделения их качественных и количественных характеристик.
Структуризация предприятия является необходимым условием проектирования эффективной ОСУ и производится на основе моделей потоков ресурсов предприятия. Предприятие как динамическая открытая система
включает следующие потоки:
— товарно-материальные — движение материалов,
полуфабрикатов, незаконченного производства, промежуточной продукции, конечной продукции в натуральной, материальной форме;
— финансовые — движение денежных средств и создаваемой стоимости;
— информационные — документальная отчетность, аналитические записки др.
На любом предприятии существует система взаимодействующих потоков. Эти потоки должны соответствовать друг другу по структуре, направленности, полноте, качеству и др. Организационное моделирование
предприятия можно осуществлять по любым потокам,
однако полная модель будет включать в себя все возможные потоки. Каждое подразделение предприятия, каждый
уровень управления будет использовать модель именно
тех потоков, с которыми он взаимодействует (рис. 1).
В оптимальной модели финансовые потоки достаточно полно отражают товаро-материальные потоки —
реальные затраты ресурсов на производство отражаются в себестоимости — и при этом в полной мере находят
свое отражение в информационных потоках — система
управленческого учета способна проследить все передвижения товарно-материальных ценностей и денег. Как
только потери или искажения начинают достигать порога
допустимых отклонений, система теряет контролируемость и становится неуправляемой. При этом предприятие может функционировать и даже достигать определенных результатов, однако эти результаты будут величиной случайной, а управленческие решения в такой ситуации будут неадекватными.
Основу материальных потоков формирует система прозводственных процессов на предприятии. На основе материальных потоков создаются финансовые потоки как экономическое отражение реальных производственных процессов. На основе экономических процессов в виде финансовых потоков формируются информационные потоки.
Структуризацию предприятия с последующим построением его организационной модели наиболее целесообразно осуществлять в следующей последовательности (рис. 2).
1. Технологическая структуризация — разделение
предприятия в соответствии с выполняемыми операциями, с последующей их группировкой: рабочие места —
бригады — участки — цеха — предприятие.
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Рис. 1. Составляющие производственных процессов предприятия
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Рис. 2. Этапы структуризации предприятия
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Рис. 3. Группировка технологических операций и процессов
Технологическая структуризация осуществляется на
основе модели товарно-материальных потоков в следующей последовательности: движение материалов (сырье,
полуфабрикаты, незавершенное производство) согласно
технологическому процессу — формирование рабочих
зон, совокупностей рабочих мест (персонал, оборудование, инструментарий и др.).
2. Экономическая структуризация — разделение
предприятия в соответствии с экономическими процессами движения стоимости, среди которых выделяют формирование затрат предприятия на производство продукции и получение дохода от основной и вспомогательной
деятельности.
Экономическая структуризация осуществляется в
следующей последовательности: движение стоимости —
выделение мест возникновения и центров ответственности — формирование точек контроля и критериев эффективности.
3. Организационная структуризация — разделение
предприятия в соответствии с поставленными целями и
задачами, с последующим формированием организационной структуры управления.
В своей основе организационная структуризация
содержит модель коммуникационных потоков предприятия и осуществляется в следующей последовательности: информационные потоки — ОСУ.
Таким образом, основой структуризации предприятия и последующей разработки организационной модели предприятия являются процессы, которые протекают
на предприятии в связи с производством и реализацией
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продукции. Среди них обычно выделяют основные процессы, вспомогательные, обслуживающие. При этом следует подчеркнуть, что административно-управленческие
процессы сопутствуют технологическим [11].
Технологическая структуризация.
Технологический процесс — строго упорядоченная совокупность операций, позволяющая преобразовывать входящие ресурсные потоки в готовую продукцию.
При этом операцию необходимо рассматривать как комплекс взаимосвязанных действий по изменению качественных и количественных характеристик вводимых ресурсов. Иными словами, это работа или действия по превращению ресурсов из одного состояния в другое.
Технологическая структуризация предполагает
группировку производственных подразделений предприятия вокруг некоторой совокупности однородных процессов или операций в зависимости от степени детализации и масштабов предприятия (рис. 3).
В качестве критерия однородности могут выступать:
— технологическая близость (например, вокруг
операций № 5, 6, 7, 8 формируется производственное
подразделение);
— время выполнения (например, вокруг операций
№ 2, 3, 5, 6 формируется производственное подразделение);
— используемые ресурсы;
— место выполнения (внутри предприятия, обособленно и др.);
— исполнители.
Какой тип группировки выбрать, зависит от множества объективных факторов (технология, расположе-
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ние, удобство поставок и др.), а также субъективных (мнение руководства, квалификация персонала и др.).
Например, транспортный отдел на предприятии
может существовать как самостоятельное подразделение.
Возможны и другие варианты: часть функций по транспортировке переданы в отдел сбыта, а часть — в отдел
снабжения. В свою очередь, снабжение может быть частью производственной службы и подконтрольным главному инженеру, а может существовать как самостоятельное подразделение.
Выбор вида производственной структуры предприятия осуществляется на трех уровнях:
— уровень предприятия, базовый параметр группировки — технологическая или управленческая операция;
— уровень структурных подразделений предприятия (цех, участок и др.), базовый параметр группировки
— форма обработки;
— уровень производства, характерный для крупных
предприятий и их объединений.
Общей тенденцией управляемости подсистем является максимально возможное упрощение производственной структуры, которое достигается путем уменьшения
количества элементов и упрощения взаимосвязей между
ними [1].
Экономическая структуризация.
Экономическая структуризация осуществляется с
целью формирования системы критериев оценки эффективности функционирования различных подразделений
предприятия. Данная система критериев включает в себя
количественные и качественные.
Экономическая структуризация осуществляется
путем нанесения на карту технологической структуризации контрольных точек, в которых отслеживают и контролируют процессы расходования ресурсов в результате
производственной деятельности и, соответственно, движение стоимости. Экономическая структуризация — это
сеть экономических индикаторов, представленная в виде
центров ответственности.
Для различных подразделений одного предприятия
выбираются различные критерии оценки эффективности их работы. Выбор критериев зависит от того, что находится в компетенции этих подразделений и за что они несут ответственность. Ответственность означает, что руководитель не только контролирует, но имеет возможность
влиять на параметр, за который он отвечает, и на факторы, его формирующие. Здесь следует учитывать возможность возникновения проблемы, когда центр дохода
(цены, объема) и центр затрат не имеют взаимного влияния. При этом центр дохода может существенно зависеть
от центра затрат и наоборот.
Необходимо особо подчеркнуть, что в данном случае центр ответственности — намного более широкое
понятие, чем то, что используется в управленческом учете. В данном случае, кроме стандартных центров ответственности (затраты, доход, прибыль, инвестиции и др.),
используются достаточно специфические: ритмичность
производства, уровень качества или брака, продолжительность производственного процесса, объем реализации
продукции, производительность и др. Можно отметить,
что при проведении экономической структуризации ус-

танавливаются два вида критериев: денежные, финансовые, и неденежные, нефинансовые.
При формировании структуры центров ответственности должны быть предусмотрены следующие базовые
элементы управляющей структуры в соответствии с типом ответственности: методология планирования показателей, методология оценки результатов, личная ответственность руководителя, технология стимулирования,
схема и рамки подчинения «по вертикали», правила взаимодействия «по горизонтали».
Можно также выделить основные принципы формирования центров ответственности:
— место возникновения должно быть максимально близким к центру ответственности;
— каждому центру ответственности должна соответствовать четко определенная административная должность;
— носители центров ответственности и критерии
распределения должны поддаваться количественному
определению;
— выбор правильной расстановки центров ответственности тем легче, чем подробнее проведено разделение деятельности предприятия на операции;
— во главе каждого центра ответственности стоит
руководитель, в обязанности которого входит ответственность за итоговый результат;
— в отдельных случаях в компетенции руководителя может быть несколько центров ответственности, однако обратное недопустимо.
Перечисленные принципы трудно реализовать одновременно в полном объеме, поэтому необходимо искать компромиссный вариант между точностью учета
результатов и сложностью реализации учета.
К сожалению, далеко не всегда оценку эффективности деятельности предприятия можно получить лишь
путем сопоставления доходов и расходов, поэтому в процессе экономической структуризации возможны первоначальные качественные оценки и критерии [4]. Некоторые подразделения целесообразно оценивать не в денежной, а в натуральной форме. Существуют, например, такие виды деятельности, производственные процессы которых требуют огромных первоначальных капитальных
вложений и для которых загрузка мощностей — основной фактор, определяющий прибыльность. Если увеличение загрузки производственных мощностей на 1 — 2%
может привести к снижению стоимости реализованной
продукции на 5 — 10%, то выгодным оказывается использовать критерии оценки эффективности продаж, в основе которых лежит объем реализации. Разумеется, отдел
сбыта должен стремиться назначать каждому из покупателей как можно более высокие цены, но в некоторых
ситуациях имеет смысл соглашаться на заказ просто потому, что дополнительный объем производства снизит
удельные затраты по всем остальным заказам.
Безусловно, кроме чисто денежных критериев, в
оценке работы подразделений надо применять и неденежные. От того, насколько широко данные критерии
применяются, зависит так называемая корпоративная
культура — неформальные связи внутри организации,
позволяющие сохранить ее единство даже при формаль-
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но высоком уровне децентрализации, высокой коммерциализации внутрифирменных связей. Нефинансовые
цели должны быть у каждого подразделения, и эти цели
должны устанавливаться в зависимости от того, с каким
подразделением осуществляется взаимодействие и каковы стратегические планы предприятия на будущее.
Организационная структуризация.
Целью организационной структуризации является
формирование организационной структуры управления
предприятия на основе технологической и экономической структуризации. Главная цель организационной
структуризации предполагает установление взаимодействия между технологическими элементами системы.
Организационная структуризация проводится на основе
технологической и экономической структуризации предприятия, она должна отражать реальные хозяйственные
и экономические процессы на предприятии и устанавливать взаимосвязь и подчиненность между ними. Основой построения ОСУ предприятия остаются бизнес-процессы и составляющие их операции.
Организационная структуризация — процесс формирования организационно-административных единиц и
установление взаимосвязей между ними на основе разделения полномочий, прав и ответственности, что дает
возможность работникам эффективно взаимодействовать
для достижения целей предприятия.
Организационная структуризация имеет два составляющих аспекта:
— деление системы управления на составные элементы по стратегиям, целям, задачам;
— построение взаимоотношений между элементами управления, которые делают систему управления целостной.
Итак, организационная структура управления (ОСУ)
— система должностей, полномочий, ответственности и
связей, которая ориентирована на решение задач производственной и управленческой деятельности предприятия [9].
На рис. 4 представлен общий алгоритм построения
организационной структуры предприятия.
При проектировании структурных элементов ОСУ
важно помнить что подразделение — это социальное
образование и все работы, включая получение ресурсов
и передачу продукта для дальнейшего использования,
производятся конкретными людьми.
Таким образом, объектом структуры являются
прежде всего люди, имеющие общие цели и находящиеся
в постоянном непосредственном контакте между собой.
Именно люди формируют иерархию внутри подразделений, они производят продукт, они отстаивают интересы
подразделений, они определяют цели, создают и решают
проблемы.
В качестве объектов структуры могут также выступать временные группы интересов, которые образуются
для решения некоторых вопросов, например, при перераспределении ресурсов. При этом членами таких групп
могут быть представители различных подразделений
структуры организации.
Теперь принципиально важно определить, каким
образом происходит координация и взаимодействие
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объектов организационной структуры. Здесь можно выделить следующие типы отношений [5]:
— инструментальные, предусмотренные процессом выполнения работ;
— переговорные, складывающиеся при разделе ресурсов;
— силы, зависимости, обусловленные взаимовлиянием поведения;
— социо-эмоциональные, неформальные, складывающиеся в процессе социализации.
Говоря об отношениях внутри предприятия, следует сознавать, что речь идет об отношениях между конкретными людьми. При этом формальный статус конкретных людей и их роль переносят структуру отношений
целиком на организационные подразделения, к которым
они принадлежат.
Очевидно, что самыми распространенными отношениями являются инструментальные и социо-эмоциональные. Образование связей на основе инструментальных отношений объясняется особенностями технологии
и характеризуется степенью взаимозависимости подразделений. Технология может предполагать следующие
типы взаимозависимости:
— последовательная — результат работы одного подразделения необходим для последующей работы другого;
— параллельная — некоторое третье подразделение
использует результат работы данных двух;
— косвенная — прямых контактов подразделения
не имеют, но пользуются общими услугами подразделения, например, бухгалтерии;
— совместная — оба подразделения работают параллельно над одним продуктом.
Таким образом, чем больше результат работы зависит от совместных усилий подразделений, тем более значимыми становятся инструментальные отношения. Важно, что статус и роль подразделения в такого рода отношениях играют второстепенную роль, а на первый план выходят процедуры и связи, предписанные технологией.
Социо-эмоциональные отношения, складывающиеся между работниками в процессе социализации, как
правило, являются важными для тех, кто в них участвует.
Однако в отдельных случаях при возникновении межличностного конфликта могут возникнуть новые отношения
между подразделениями, например, инструментальные
переходят в отношения силы, зависимости.
Оптимальная организационная модель предприятия
в полной мере учитывает особенности и требования технологической структуризации — потребности производственной системы — и экономической структуризации
— потребности управления затратами (учет, распределение, контроль, анализ и др.).
При построении организационной модели предприятия с использованием процессно-системного подхода
структуризация производится не на функциональные
зоны, а на подсистемы управления. Каждая подсистема
управления определяется вокруг процесса. Поэтому подсистему управления необходимо рассматривать как совокупность однородных бизнес-процессов, сгруппированных вокруг центра управления, с точки зрения конечного результата.
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Рис. 4. Общий алгоритм построения ОСУ предприятия.
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Необходимо отметить, что главный принцип построения модели управления бизнес-процессами — это
простота и управляемость системы, способность административно-управленческой надстройки адекватно реагировать на текущие и перспективные изменения внутри
предприятия и во внешней среде. Именно поэтому наиболее целесообразной видится группировка процессов в
организационно-технологическом аспекте, т. е. по технологической близости. Такой подход позволяет существенно уменьшить проблему распределения работ, полномочий, ответственности и взаимосвязи элементов административно-управленческой надстройки.
Модель производственно-технологических процессов прежде всего должна быть ориентирована на экономическую, внутреннюю эффективность, пути достижения которой определяются операционной стратегией.
Организационная структура управления — наиболее инертный элемент системы управления предприятием, которая является продолжением выбранной стратегии и отражает принятый порядок организации управления. ОСУ является, по сути, одним из инструментов выполнения задач. Она может либо способствовать реализации стратегии, либо, при неправильной постановке,
препятствовать или ограничивать реализацию стратегии.
Наиболее сложной представляется ситуация, когда
предприятие уже имеет действующую организационную
структуру управления и разрабатывает стратегию своей
деятельности на некоторую перспективу, причем данная
стратегия предполагает существенные изменения в деятельности предприятия и его построении.
Для такой концепции характерно применение высоких технологий, повышающих требования как к качеству продукции, так и к качеству рабочей силы, снижающих число людей «у совершенно нового станка».
Новая система материальных благ неразрывно связана с таким явлением, как производственные отношения. Не надо искать все новые рынки. Систему надо строить на отношениях «покупателя и продавца», т.е. на отношениях производства и потребления, на создании механизмов управления этими отношениями, включающими
не только материальное производство, но и банковские
системы, научные исследования.
Все элементы этой системы находятся в постоянной взаимосвязи, обмениваясь огромным, все увеличивающимся потоком информации и знаний.
Это все ускоряющаяся, динамичная система, создающая новые знания, базис экономического прогресса и
новые блага для общества и для каждого ее индивидуума.
В конечном итоге весь цикл создания и потребления материальных благ будет находиться под постоянным
оперативным контролем системы управления. При этом
снижается роль вертикальной иерархии управления и
растет значение горизонтальных связей.
Каждая единица сэкономленного времени и затрат
финансов будет более ценной, чем предыдущая. Ускорение будет возрастать.
Известно, что абсолютной защитой от энергоинформационного патогенного воздействия является высокий
уровень «духовности» человека.
Уровень духовности человека, его творческое начаЕкономічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

ло проявляются, в частности, в характере преодоления
им стресса фрустрации. Стресс фрустрации — «рухнувшей» надежды, крушения, неизбежности потерь — гораздо более выраженно, чем стресс от чрезмерной мышечной работы, приводит к надрыву и заболеваниям.
Стрессовая реакция, универсальная адаптационная
реакция организма, воспроизводится на протяжении всей
жизни. Какое бы требование ни предъявляла жизнь, первым этапом реакции является удивление или тревога — изза неопытности, неумения совладать с ситуацией. Ее сменяет фаза сопротивления, когда организм приспосабливается,
стремится справиться с задачей — умело и без лишних волнений. При израсходовании запасов адаптационной энергии наступает фаза истощения, сопровождающаяся душевным и физическим надрывом и заболеваниями. Нельзя допускать подобное по отношению к нашим людям.
Характер стрессовой реакции определяется как
врожденным запасом адаптационной энергии, так и в
значительно большей степени «приобретенной» духовностью — менталитетом. Менталитет можно определить
как концентрированный общественный опыт преодоления стресса фрустрации. Истоки этого опыта, определяющего типы менталитета, во многом связаны с религиозным мировоззрением. Продуктивным подходом к анализу менталитета является использование методов теории систем по отношению к историческому процессу
развития мировоззрения. Самым важным является не
допускать стрессовых фрустраций для нашего народа, ибо
менталитета может не хватить.
Мы остановились на методах и подходах к проектированию автоматизированных сетевых логико-информационных систем корпоративного оперативного управления, которые нами апробированы на обследуемых предприятиях и систематизированы в методологии проектирования систем оперативного управления на всех уровнях иерархии — от промышленного предприятия (любой
организации, учебного заведения, культуры и спорта),
через региональное управление (самоуправление), до
институционального управления в государстве.
Выводы. Организационная структура, как правило, рассматривается в качестве пассивной и статичной
характеристики внутренней среды предприятия, которая
складывается в результате его развития. При этом процесс модернизации оргструктуры, реструктуризация,
связывается либо с внедрением новых информационных
технологий, либо с реакцией на изменения внешней среды, например, с необходимостью разделения организации на несколько составных частей по финансовым соображениям.
Внутренняя структура является одним из основных
параметров предприятия, поскольку она включает в себя
технологии управления производственными процессами
и людьми, процессы принятия решений, разрешения конфликтных ситуаций и социализации. Однако, несмотря
на столь большую роль структуры, как правило, ее рассматривают в несколько ограниченном виде — описание
не выходит за рамки 4 — 5 основных организационных
форм, а выводом является неоднозначность ответа, какая
структура лучше. Накопленный ведущими мировыми
компаниями позитивный опыт управления процессами
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не всегда может быть однозначно перенесен на отечественные предприятия. Причин, препятствующих этому,
много, и не последнюю роль в этом играет отсутствие
анализа «неправильных» или «недопустимых» действий
со стороны руководства, а также причин, которые приводят к многочисленным конфликтным ситуациям.
Нами установлено, что организационное управление на корпоративном уровне вследствие значительного
усложнения структуры и связей, а также непрерывно изменяющихся требований к системе, чтобы быть эффективным, неизбежно должно опираться на технические
средства поддержки выработки и принятия управленческих решений, интегрированные в автоматизированную
сетевую логико-информационную систему.
Предназначением такой системы является оптимизация затрат организационных ресурсов и прежде всего рабочего времени персонала. Такое видение предназначения
автоматизированной системы управления (АСУ) следует из
положения о том, что стратегия управления, направленная
на достижение определенных организационных целей, в
долгосрочной перспективе эффективна тогда, когда она реализуется при минимизации потерь для персонала.
Существующие стандарты проектирования автоматизированных систем управления ориентированы на реализацию различных инструментов конкурентных стратегий, когда анализ конкурентных преимуществ (сильных
и слабых сторон) осуществляется в аспекте разработки
инструментов управления, связанных с поддержкой элементов организационной структуры и организационных
связей в производственных и бизнес-процессах.
Такой инструментальный подход к проектированию
предполагает реализацию сетевых логико-информационных подсистем управления, в частности:
— административного документооборота, где основным инструментом является «должность»;
— бухгалтерского документооборота, где инструментом являются формы учета затрат;
— производственного документооборота, где инструментом являются формы контроля выполнения заказа;
— учебного документооборота с инструментом в
виде информационно-контрольных форм;
— коммуникаций и связи с инструментами контроля параметров приема-передачи информации;
— охраны и сигнализации с инструментами контроля доступа и оповещения и др.
Но инструментальный подход ведет к формализации производственных отношений, выхолащивает сущность стратегического управления, что проявляется, в
частности, в следующих проблемах, неразрешимых в границах конкурентных стратегий:
— возложения по умолчанию функции контроля исполнителей (мероприятий, поручений и др.) на самих же
исполнителей, что наряду с неразвитостью мотивационных
стимулов делает проектирование и разработку инструментов управления (заявок, расписаний и др.) неэффективным;
— численного преобладания администраторов над
операторами информационных потоков (документов,
отчетов и др.) и, как следствие, перегрузки операторов,
что организационно проявляется в текучести кадров среднего и нижнего звеньев управления;

— должностного сопротивления оптимизации использования ресурсов, в частности, рабочего времени
(проблема администратора-спикера) и др.
Основным способом защиты информации при инструментальном подходе к проектированию АСУ является автономное разъединение (дезинтеграция) подсистем.
Это не означает, что в этом нет необходимости, просто на
сегодняшний день не существует эффективной концепции интеграции столь функционально разнородных подсистем, которая бы обеспечивала устойчивое и одновременно самосовершенствующееся системное управление,
обеспечивающее гибкое и оперативное преодоление кризисных последствий в экономике.
При инструментальном подходе вообще не учитывается адаптационная способность персонала, в результате чего становится невозможным раскрытие его творческого потенциала в процессе управления.
Альтернативой инструментальному подходу к проектированию АСУ является адаптационное проектирование, предполагающее реализацию моделей управления
на основе сенсационных творческих стратегий.
Сущность такого подхода заключается в том, что в
центр проектирования помещается не инструмент, а персонал, конкретный сотрудник, являющийся одновременно и объектом, и субъектом управления, а все инструменты проектируются с возможностью объективной
оценки адаптационных способностей персонала в процессе управления различными функциональными подсистемами, то есть исходя из принципа непрерывного
контроля чувствительности организации на принимаемые
управленческие решения. Адаптационное проектирование отражает положение теории управления, согласно
которому совершенствование системы управления должно опираться на исследование организационных бизнес-процессов «как есть», а не на существующую организационную структуру. При этом система мотивирующих стимулов должна соответствовать степени выраженности адаптационной способности персонала по интегрированной оценке его системной функциональности,
что и создает возможность творческого самосовершенствования системного управления вследствие качественного изменения отношения персонала к ресурсам (к рабочему времени, прежде всего).
Адаптационная способность как основа сенсационных стратегий имеет объективное физическое измерение в виде индекса адаптации, отражающего качество
переходных физиологических процессов организма, и
тесно связана со способностью выработки и принятия
творческих управленческих решений в условиях действия
стрессорных производственных факторов.
Адаптационное проектирование создает недостижимую при инструментальном проектировании возможность выхода за пределы системы управления, преодолевая ее ограниченность, методами, формализованными в
ней самой, то есть гибко и оперативно изменять организационную логику бизнес-процессов, что позволяет повысить достоверность экономического прогноза в долгосрочной перспективе и реализовать стратегию бескризисного управления.
Таким образом, актуальным является адаптацион-
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Таблица 1
Направления современного моделирования сложных систем управления
Эвристические
решения

Операционный
менеджмент

Уровень управления

Роль адаптационной
способности

Определяющая, врожденная
Эвристический

Целевой уровень

Метод планирования
Перспектива планирования

Эвристический,
Эвристический
статистический
Краткосрочная

Математический
инструмент

Модель информационных состояний системы
управления

Структурный аспект
моделирования

Релевантный аспект
моделирования
Средство визуального
структурного CASEмоделирования
Средство визуального
релевантного CASEмоделирования
Цель в изуального
CASE-моделирования
Цель проектирования
АСУ

Системное проектное
опера тивное управление, организационное оперативное
управление процессами принятия решений
Важная, возможно обуче ние навыкам
управления
Единичная страте- Множественная стратегическая цель,
гическая цель как
м ежцелевая оптимивидение в пределах
зация
миссии организации
Оптимизация на основе экспертных оценок
Среднесрочная

Долгосрочная
Эволюционный, бескризисный
Многоцелевое планирование

Кризисный

Х арактер управления
Основной гносеологический, познавательный метод

Единичная
ситуативная
цель

Проектный менеджмент

Анализ

Синтез, прогноз

Целевое планирование

Ряды Тейлора

Ряды Фурье,
теория вычетов

Математическое
планирование, оп тимизация

Нес вязан ные
статические состояния

Динамически
связанные непрерывные
состояния,
процесс

Анализ организацион ной
структуры

Не определен

Динамически связанные непрерывные состояния,
коррегируемые,
направленный видением процесс
Не определен в
экономике. Управление автоматами в
технике, гибкие
производственные
системы
Информационные
стандарты проектного менеджмента

Анализ организационных связей
Deployment
Diagram (развертка, схема, топология)
Use Case
Diagra m (вариант, прецедент,
сценарий, функция)

Математическое планирование, оптимизация, ряды «заклинаний» Сохоцкого
Динамически связанные дискретные состояния, вехи, на фоне непрерывных состояний, коррегируемых ве хами
Организационная
реструкт уризация

Информационные стандарты
операцион ного
менеджмента
Activity Diagram (активность, дейс твие, деятельность)

Чувствительность
организации к принимаемому управленческому решению
Statechart Diagram
(состояние в динамике)

Sequence Diagram (последователь ность действий)

Collaboration Diagram
(кооперация, сотрудничество)

Class Diagram (иерархия классов)
Component Diagram (иерархия компонентов)
Создание устройств управления на основе и нтегральных микросхем, реализующих иерархию классов и компонентов

Економічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

163

В. А. Ткаченко, С. И. Чимшит, Е. В. Козлов
ное проектирование корпоративных систем управления,
что предполагает:
— организационно-технологический анализ процессов, исходя из осознания того факта, что управление
есть технология;
— моделирование (методологическое представление) осознанных организационно-технологических решений по этапам жизненного цикла разработки автоматизированной системы управления;
— формализации требований на основе анализа
бизнес-процессов;
— проектирования иерархической структуры компьютерного приложения на основании формализованных требований;
— реализации в программных кодах спроектированной иерархии структурных классов;
— тестирования и отладки реализации компьютерного приложения;
— поддержки эксплуатации компьютерного приложения в форме АСУ.
Наиболее перспективным направлением современного моделирования сложных систем управления является визуальное моделирование с использованием инструментальных CASE-средств на основе UML-диаграмм,
интегрируемых с Web-приложениями и базами данных
(табл. 1).
Проектирование автоматизированных сетевых логико-информационных систем корпоративного оптимально-адаптационного управления является современным инновационным направлением.
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ДУЕП. — 2002. — №1. — С. 22 — 29. 13. Ткаченко В. А. Качество управления и организационная технология / В. А. Ткаченко, Н. А. Чередниченко. — Дн. : ДНУ, 1991. — 189 с.
Ткаченко В. А., Чимшит С. І., Козлов Є. В. Моделювання організаційної структури управління на промислових підприємствах
Організаційна структура управління на будь-якому
підприємстві є одним з найважливіших аспектів функціональної системи, основою чого є управлінська технологія, яка є сукупністю методів, процедур та інструментів
вирішення виробничих завдань.
Ключові слова: організація, структура, управління,
підприємство, технологія.
Ткаченко В. А., Чимшит С. И., Козлов Е. В. Моделирование организационной структуры управления на промышленных предприятиях
Организационная структура управления на любом
предприятии представляет собой один из важнейших аспектов функциональной системы, основой чего является
управленческая технология, которая представляет собой
совокупность методов, процедур и инструментов решения производственных задач.
Ключевые слова: организация, структура, управление, предприятие, технология.
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enterprises
An organizational structure of management on any
enterprise is one of major aspects of the functional system
basis of which is administrative technology. Administrative
technology is an aggregate of methods, procedures and
instruments of decision of production tasks.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВА
ПРИ СОЗДАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ
Введение. На современном этапе своего развития
вся экономика Украины и одна из его составляющих —
фармацевтический рынок — переживает достаточно глубокий кризис. Однако, по мнению многих экспертов, перспективы украинского рынка лекарственных средств гораздо более стабильны, чем, например, финансовых рынков или даже рынка потребительских непродовольственных товаров.
В границах увеличения прибыли производители
фармацевтической продукции и их дистрибьюторы обязаны обращать внимание на социальную ответственность
перед конечным потребителем и обществом в целом. В
связи с этим необходимо корректировать внутреннюю
хозяйственно-экономическую политику фармацевтического предприятия с учетом принципиально новой внешней среды.
Предприятия в новых условиях хозяйствования должны максимально удовлетворять определенные запросы потребителей с выведением на рынок новых лекарственных препаратов, повышать конкурентоспособность
благодаря внедрению системы обеспечения качества и
достижения соответствия международным стандартам
производства лекарственных средств.
Анализ последних исследований и публикаций. Основные стратегические направления развития фармацевтической отрасли отражены в научных трудах многих ученых-экономистов и практиков: И. Варпаховской [2], О. Посылкиной [6] и др. В течение последнего десятилетия XX в.
на мировой фармацевтический рынок было введено в
общей сложности 316 препаратов, содержащих новые

химические субстанции. Эти данные свидетельствуют как
о высоком научном потенциале отрасли, так и о высочайшей степени наукоемкости современного рынка медикаментов, сопоставимой лишь с отраслью электронного машиностроения и космических технологий.
Постановка задачи. Поскольку объем денежных ресурсов, выделяемых на НИОКР, ограничен, а потенциальные объекты исследований обладают различной научной привлекательностью, фармацевтической компании
необходимо оптимально распределять свои ресурсы. В
этой связи возникает необходимость формирования инновационной стратегии.
Основной материал и результаты. Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план,
предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей [1]. На основании принципиального распределения функций разработка инновационной стратегии основывается на совокупности различных научных функций компании (рис.1).
Процесс разработки стратегии включает несколько
этапов [2]:
1. Оценка долгосрочных перспектив.
2. Прогноз развития.
3. Осознание цели.
4. Анализ сильных и слабых сторон.
5. Обобщение стратегических альтернатив.
6. Разработка критериев оптимизации.
7. Выбор оптимальной стратегии.
8. Планирование мероприятий.
Исследовательский процесс фармацевтической ком-

Фармацевтическая компания

Производство

Финансы, кредит и
страхование

- изготовление
экспериментальных образцов
лекарственных препаратов;
- внедрение и апробация новых
препаратов;
- технологическое
перевооружение и оснастка.

- финансирование
разработок;- финансирование
технологического
перевооружения;
- привлечение
финансирования для НИОКР

Маркетинг
- прогноз потребностей рынка
в новых препаратах;
- разработка схем продвижения
новых препаратов на рынок

Рис. 1. Функции подразделений компании в рамках инновационной стратегии
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пании строится на основе инновационной стратегии, разрабатываемой с использованием различных финансовоэкономических методов, которые в совокупности составляют научно-финансовую методологию формирования
инновационной стратегии компании [3].
Инновационная стратегия участника фармацевтического рынка разрабатывается в соответствии с целями
его функционирования, в этой связи все научно-исследовательские проекты должны рассматриваться как один из
основных способов достижения главной цели компании.
Описание инновационной стратегии, как и любого
многогранного понятия, не исчерпывается лишь простым
определением. Инновационная стратегия, по нашему
мнению, является структурированной совокупностью
нескольких взаимосвязанных аспектов, таких, как институциональный, экономический, нормативно-правовой,
информационно-аналитический и другие.
Эти аспекты являются взаимосвязанными, их структурирование и распределение приоритетов между ними,
на наш взгляд, позволяет получить четкое представление о
разработке и реализации инновационной стратегии, поэтому директорату фармацевтической компании необходимо
уделять этим аспектам довольно серьезное внимание [4].
Направления информационного обмена указывают типовые приоритеты при разработке и реализации
инновационной стратегии, связывая аспекты в единое
целое. Информационный обмен позволяет согласовывать
продолжительность, этапы и условия научных исследований в рамках принятой стратегии компании.
Институциональный аспект инновационной стратегии представляет собой совокупность таких основных составных частей, как направления исследований, инновационный портфель, риски. В рамках институционального
аспекта выделяются основные управляемые подсистемы,
существующие в научно-исследовательских проектах.
Инновационная стратегия — единая высокоинтегрированная система, состоящая из различных аспектов,
неразрывно связанных между собой для достижения главной цели фармацевтической компании.
Рассмотрим более подробно основные этапы реализации инновационной стратегии. Инновационная стратегия принимает вид последовательности мероприятий
(рис. 2), осуществляемых для повышения рыночной доли
компании в выбранном сегменте фармацевтического
рынка. Процедура выбора сегмента, а также направления исследований являются сущностью инновационной
стратегии фармацевтической компании.
Прежде всего, в соответствии с миссией организации рассматриваются и анализируются основные стратегические приоритеты развития. К стратегическим приоритетам развития, по нашему мнению, относятся такие:
— развитие новых направлений деятельности;
— освоение новых типов продуктов;
— завоевание новых рынков сбыта.
Любой из выбранных приоритетов развития включает анализ маркетинговых условий сегментов, поскольку
и новое направление деятельности, и производство нового типа препаратов, и организация дилерской сети в новом
рынке сбыта связаны с изучением условий в сегменте
рынка для составления полного набора альтернатив [5].

Фармацевтическая
компания
Оценка стратегических
приоритетов развития
Оценка инновационных
условий сегментов рынка
Ранжирование сегментов по
степени привлекательности и
важности
Составление и утверждение
программ НИОКР
Реализация инновационной
программы в рамках сегмента
Рис. 2. Рыночные аспекты инновационной стратегии
В результате анализа сегменты могут ранжироваться по степени удовлетворения стратегических интересов
компании. Например, сегмент, в рамках которого есть
условия для создания новых производств, представляющий интерес и как рынок сбыта, будет намного привлекательнее сегмента, имеющего только одно из указанных
достоинств.
Варианты инновационных проектов должны иметь
одинаковую маркетинговую проработку, одинаковый
подход к оценке риска инновационных вложений и неопределенности исходной информации.
Сопоставимость вариантов расчет по исходной информации обеспечивается путем приведения к одному
объему производимой продукции, как правило, по новому варианту, к одним срокам, уровню качества.
Обеспечение многовариантности мероприятий являются одним из важнейших принципов менеджмента.
Без анализа зарубежного опыта, непосредственных конкурентов нечего тратить впустую инвестиции. Следует
напомнить соотношение 1:10:100:1000, где один доллар
— экономия на принятии упрощенного решения на стадии его формирования, а 10, 100, 1000 — потери на последующих стадиях жизненного цикла решения.
В условиях рыночной экономики вариант инновационного проекта выбирается с учетом интересов инвестора.
При сравнении вариантов необходимо соблюдение
принципов системного подхода. Здесь требуется учесть
важнейшее свойство систем — эмерджентности, которое обуславливает неравенство совокупного эффекта от
комплекса мероприятий и величины эффектов от раздельного их проведения (рис. 3).
Для выбора вариантов инновационных мероприя-
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Рис. 3. Показатели эффективности инновационного проекта
тий используются показатели сравнительной экономической эффективности, которые учитывают лишь изменяющиеся по сравниваемым вариантам стоимостные части.
Такими показателями выступают следующие:
— приведенные затраты;
— срок окупаемости дополнительных инвестиций
в инновации;
— коэффициент эффективности дополнительных
инвестиций в инновации.
В практике управления инновационными проектами применяют следующие способы снижения риска:
1. Распределение риска между участниками проекта (передача части риска соисполнителям).
2. Страхование.
3. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. Распределение риска происходит при
разработке финансового плана проекта и контрактных
документов. При этом участники проекта принимают ряд
решений, расширяющих либо сужающих диапазон потенциальных инвесторов. При проведении соответствующих переговоров участники проекта проявляют гибкость относительно того, какую долю риска они согласны на себя принять.
В целом проблема определения экономического
эффекта и выбора наиболее предпочтительных вариантов реализации инноваций требует, с одной стороны,
превышения конечных результатов от их использования
над затратами на разработку, изготовление и реализацию,
а с другой — сопоставления полученных при этом результатов с результатами от применения других аналогичных по назначению вариантов инноваций [6].
Изучение закономерностей формирования новых
идей показывает, что каждая вновь появившаяся идея
может быть результатом:
— выявления новой потребности, возможности или
проблемы, например, идеи производства новой продукЕкономічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

ции или применения нового производственного процесса (1/4 идей);
— выявление средств или способов, посредством
которых может быть удовлетворена известная потребность, ранее поставленная проблема или реализована
имеющаяся возможность.
Источниками таких идей на предприятиях являются
отдел НИОКР, отдел маркетинга, патентный отдел и др.
Вне предприятия такими источниками могут быть заказчики, НИИ, поставщики, предприятия-конкуренты, новинки на других рынках, изделия других отраслей, организации по изучению рынка, рекламные агентства, министерства и другие организации. Если идеи о разработке новых
препаратов предлагаются структурами, которые занимаются НИОКР, они являются результатом целенаправленной исследовательской деятельности по сбору и накоплению новых идей, проведению исследований, изучению
информации, которая касается конкретного предложения
или перспективной разработки.
Выводы. Внутренними инновационными инициативами являются предложения от маркетинговых подразделений предприятия. В комплексных исследованиях при
анализе и прогнозировании рынка лекарственных средств
изучается сам товар, рынок и потребители. Исследование фармацевтического рынка включает анализ его количественных показателей, в том числе товарной структуры и динамики сбыта. При изучении товара важным
элементом маркетинговых исследований является ассортимент лекарственных средств, который охватывает лекарственные вещества и лекарственные формы разной
дозировки и фасовки [7]. Поэтому с целью ускорения
инновационных процессов в отечественной фармацевтической промышленности необходимо обеспечить формирование у предприятий экономической потребности
в нововведениях, создание благоприятного инновационного климата и рынка нововведений.
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Федоренко І. А. Реалізація інноваційної стратегії

держави при створенні й виробництві фармацевтичної
продукції на регіональному ринку
Досліджені наукові перспективи й запропоновані
можливі напрямки формування й реалізації інноваційної
стратегії держави при створенні й виробництві фармацевтичної продукції на регіональному ринку.
Ключові слова: фармацевтична галузь, фармацевтичний ринок, інноваційна стратегія, стратегічні пріоритети розвитку.
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»
ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
У контексті сучасних ринкових трансформацій одним із найголовніших показників економічного зростання країни є темпи розвитку інноваційної діяльності.
Тому стає цілком очевидним той факт, що коли країна
продовжує розвиватися лише в сфері сировинних галузей промисловості, де переважає низьконаукоємне
матеріальне виробництво, то вона буде залишатися в
рядах країн з низьким рівнем конкурентоспроможності
на зовнішньому ринку. Відомо, що рівень розвитку
країни залежить від рівня розвитку інноваційної діяльності, тому впровадження інновацій є головним чинником успіху підприємства, який впливає й на рівень
розвитку країни загалом [3, с. 56].
Теоретичні та практичні засади інноваційної діяльності висвітлені в працях І. Шумпетера. Окремі аспекти,
пов’язані з розробкою та реалізацією стратегії інноваційної діяльності, її інвестиційного та ресурсного забезпечення досліджували такі вітчизняні вчені, як А.Ф. Бондаренко, А.Н. Бузні, О.Б. Бутнік-Сіверський, М.І. Кісіль,
О.В. Крисальний, М.Ф Кропивко, О.А. Лапко, М.І. Лобанов, П.М. Музика, П.Т. Саблук, М.А. Садиков, С.В. Шолудченко , а також зарубіжні дослідники: Б. Санто, Б. Твісс,
М. Туган-Барановський, В. Терехов, М. Чумаченко,
А. Яковлєв, Г.І. Андрєєв, С.Д. Ільєнкова, В. Дергачов,
Г.А. Романенко, Л.М. Хогберг, Р.А. Фатхутдінов та інші.
При дослідженні інноваційної діяльності були застосовані як загальнонаукові, так і конкретно наукові методи
дослідження, а саме: порівняння, систематизація, аналіз
взаємозв’язків та взаємозалежностей, абстрагування,
аналіз літературних джерел, що були реалізовані у відповідних підходах та принципах дослідження.
Поняття «інноваційна діяльність» досить швидко
ввійшло до сучасного вітчизняного економічного лексикону. Воно означає «самостійний вид діяльності
підприємства, пов’язаний з управлінням процесами
відновлення всіх об’єктів господарювання в ринковій
економіці».
Інноваційна діяльність, за С. Покропивним, — це
процес, спрямований на розроблення й реалізацію результатів закінчених наукових досліджень і розробок або
інших науково-технічних досягнень у новий чи вдосконалений продукт, реалізований на ринку, у новий чи вдосконалений технологічний процес, використовуваний у
практичній діяльності, а також зв’язані з цим додаткові
наукові дослідження й розробки [6, с.24].
У працях Р. Фатхутдінова інноваційна діяльність
розуміється як діяльність, спрямована на використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень і
розробок для розширення й відновлення номенклатури та поліпшення якості продукції, що випускається
(товарів, послуг), удосконалювання технології їхнього
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виготовлення з наступним упровадженням і ефективною реалізацією на внутрішньому й закордонному
ринках (це стосується також інноваційно-інвестиційної
діяльності) [7].
Під терміном «Інноваційна діяльність» ряд учених
вбачає діяльність, спрямовану на пошук можливостей
інтенсифікації виробництва та задоволення суспільних
потреб у конкурентоспроможних товарах і послугах завдяки використанню науково-технічного та інтелектуального потенціалу [4, с. 258 — 260].
Інноваційна діяльність — процес, спрямований на
реалізацію результатів завершених наукових досліджень
і розробок або певних науково-технічних досягнень в
новий чи вдосконалений продукт, який реалізується на
ринку, у новий або вдосконалений технологічний процес, що використовується в практичній діяльності, а
також пов’язані з цим процесом наукові розробки та
дослідження. Розглядаючи наведене визначення поняття «інноваційна діяльність», необхідно вказати на
відсутність в ньому процесу розробки інновації. Хоча
потрібно зазначити, що інноваційна діяльність означає
весь інноваційний процес, який розпочинається розробкою ідеї й закінчується реалізацією готової продукції. Повніше суть інноваційної діяльності розкриває
таке визначення: інноваційна діяльність — це процес,
спрямований на розробку інновацій, реалізацію результатів завершених наукових досліджень або певних науково-технічних досягнень в новий чи вдосконалений
продукт, що реалізується на ринку, у новий або вдосконалений технологічний процес, що використовується в практичній діяльності, а також пов’язані з цим процесом наукові розробки та дослідження.
Інноваційна діяльність — діяльність, що спрямована на використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок
нових конкурентноздатних товарів і послуг.
Інноваційна діяльність — це комплекс робіт, спрямованих на розробку та впровадження технологічно нових або значно технологічно вдосконалених продуктів
(продуктові інновації) і виробничих процесів (процесові
інновації).
Під інноваційною діяльністю розуміють усі наукові,
технологічні, організаційні, фінансові й комерційні дії, що
реально сприяють здійсненню інновацій або задумані з
цією метою. До інноваційної діяльності входять дослідження й розробки, не пов’язані безпосередньо з підготовкою конкретної інновації.
Так, у Законі України «Про інноваційну діяльність»
знаходимо таке визначення поняття «інноваційна
діяльність» — діяльність, що спрямована на використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень та
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розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентноздатних товарів і послуг [1, с.10].
У деяких зарубіжних джерелах можемо знайти таке
визначення поняття «Інноваційна діяльність». «Innovation
activities are all scientific, technological, organisational,
financial and commercial steps which actually, or are intended
to, lead to the implementation of innovations. Some
innovation activities are themselves innovative, others are
not novel activities but are necessary for the implementation
of innovations. Innovation activities also include R&D that
is not directly related to the development of a specific
innovation» [9].
Інноваційна діяльність у сфері господарювання —
діяльність учасників господарських відносин, що
здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових
науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя.
Інноваційна діяльність як одна із форм інвестиційної діяльності здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво й соціальну сферу, що включає:
• випуск і поширення принципово нових видів техніки й технології;
• прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;
• реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими строками окупності витрат;
• фінансування фундаментальних досліджень для
здійснення якісних змін у стані продуктивних сил;
• розробку і впровадження нової, ресурсозберігаючої технології, призначеної для поліпшення соціального й
екологічного становища.
Результати вивчення досвіду стимулювання інноваційної діяльності свідчать, що значення інноваційної
складової в розвитку економіки кожної держави постійно посилюється, а активізація інноваційної діяльності
ними всебічно підтримується. Державна підтримка
інноваційної діяльності в розвинених країнах світу
здійснюється через систему економічних механізмів,
зокрема податкового й патентного регулювання. До
основних елементів державної податкової підтримки
інноваційної діяльності в зарубіжних країнах належить
відстрочення податкових платежів у випадку виникнення додаткових витрат на інноваційні цілі; зменшення
податку на суму приросту витрат на інноваційні цілі;
звільнення від оподаткування прибутку, отриманого від
реалізації інноваційних проектів протягом декількох
років; пільгове оподаткування дивідендів, отриманих
по акціях фірм, які здійснюють інноваційну діяльність;
зниження ставок податку на прибуток з метою спрямовування резервних коштів на замовлені державою
та спільні науково-дослідні й дослідно-конструкторські
розробки; надання пільг за проектами, що виконуються за пріоритетними програмами; зменшення прибутку, що підлягає оподаткуванню, на суму вартості приладів й устаткування, переданих вищим навчальним закладам, НДІ та іншим інноваційним організаціям; вирахування з прибутку до оподаткування внесків до благодійних фондів, діяльність яких пов’язана з фінансу-

ванням інновацій; зарахування частини податку з прибутку інноваційної організації на спеціальні рахунки з
подальшим використанням на інноваційні цілі. З цього
випливає логічний висновок, що уряди багатьох країн
приділяють особливу увагу розвитку інноваційної діяльності, розуміючи всю її важливість у забезпеченні високого рівня конкурентоспроможності держави в сучасному ринковому суспільстві.
Переваги інноваційного фактора в забезпеченні
конкурентоспроможності підприємств сьогодні є очевидними, а його вплив на виробництво — радикальним
і комплексним. Підприємства, що самостійно займаються інноваційною діяльністю, мають перевагу, оскільки
вони не залежать від провідних фірм, які під гаслом експорту нових технологій насправді передають морально
застарілі розробки. До речі, необхідно чітко усвідомлювати, що інновації, а значить, і наука, що їх продукує,
нині менш доступні, ніж найцінніші природні ресурси.
Причиною цього є те, що ними володіють лише високорозвинуті країни, яким немає потреби поспішати з їх
продажем, адже це дає змогу утримувати монопольне
становище й таким чином привласнювати надприбуток.
Варто наголосити, що володіння інноваціями, які є стимуляторами розвитку підприємства, забезпечує перемогу в конкурентній боротьбі. Інноваційні проблеми
набувають специфічного характеру в період ринкової
трансформації. Очевидним є те, що вирішення проблем
активізації інноваційної діяльності підприємств — головна запорука забезпечення успіху ринкових реформ. Крім
цього, світовий досвід показує, що вихід з економічної
кризи неможливий без активізації інноваційної діяльності. Для більшості підприємств інновації стають головним фактором розвитку [5, с. 326].
Зважаючи на світовий досвід, необхідно зазначити, що в науковій думці високо розвинутих країн
акцент роблять не на ціновому механізмі конкуренції,
а на інноваційних процесах, пов’язаних з поліпшенням усього виробничо-господарського потенціалу
підприємства. Вітчизняні науковці також намагаються обґрунтувати національні інноваційні пріоритети,
знайти дієві механізми залучення та ефективного використання інновацій.
Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок,
що головним каталізатором активізації інноваційної
діяльності, тобто ключовим фактором прогресу, на сьогодні є активний процес інтелектуалізації економіки. На
відмінну від обмежених природних ресурсів, ресурси,
які створені людиною, техніка, технологія, знання — є
невичерпним джерелом постійного та динамічного розвитку та засобом виходу із стану економічної депресії.
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Поліщук О. О. Сутність поняття «інноваційна
діяльність» як соціально-економічної категорії
Із розвитком ринкового середовища процес інтелектуалізації економіки став невід’ємною частиною й невичерпним джерелом активного й динамічного зростання
економічної сили країни. Цей процес найбільш чітко простежується в постійному збільшенні значення інноваційної діяльності, яка відіграє головну роль в розвитку як
країни в цілому, так і підприємства.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інтелектуалізація економіки, динамічне зростання, ефективне використання інновацій, науково-технічний прогрес.
Полищук Е. О. Суть понятия «инновационная деятельность» как социально-экономической категории
С развитием рыночной среды процесс интеллектуализации экономики стал неотъемлемой частью и неисчерпаемым источником активного и динамичного
роста экономической силы страны. И этот процесс наиболее четко просматривается в постоянном росте значения инновационной деятельности, которая играет главную роль в развитии страны в целом и предприятия в
частности.
Ключевые слова: инновационная деятельность, интеллектуализация экономики, динамичный рост, эффективное использование инноваций, научно-технический
прогресс.
Polischuk O. O.The main point of notion «Innovation
activity» like social-economy category
With the development of market economy, the
process of growing intellectual part in economy became
more noticeable. And innovation activity plays here the
main part.
Key words: innovation activity, dynamic development,
effective use of innovations, scientific and technical progress.
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РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
Збільшення прибутків підприємства та заробітної
плати робітників можливе лише за умови підвищення продуктивності праці, що забезпечується завдяки правильній
організації праці персоналу. Найчастіше не складність проблеми, а обмаль часу на розв’язання її є головною причиною невдоволення результатами діяльності ділової людини. Перевантаження керівника нерідко є наслідком одночасного виконання численних завдань, унаслідок чого
можуть неправильно вибиратися пріоритети, а другорядні
справи не делегуються іншим особам. Поведінка керівника у зв’язку з цим виявляється занадто залежною від
подій дня, продуктивність праці падає.
Якщо виникає доречне питання: «Чи вистачає вам
часу?», більшість, звичайно, відповідають: «Ні». За оцінкою експертів з раціоналізації праці, зі 100 керівників (менеджерів) тільки в одного є достатньо часу, десятьом його
потрібно на 10% більше; сорока менеджерам потрібно
25% додаткового часу; іншим не вистачає 50% часу. Отже,
виникає проблема не в ньому, а в нас самих, незважаючи
на професію. Вона полягає не в тому, скільки часу ми
маємо, а в тому, що можна зробити з тим часом, який
нам відпущено, як ми його повинні використати.
Метою цієї роботи є вивчення загальних причин утрат робочого часу керівника та заходів щодо його раціонального використання.
Важливим кроком на шляху до успіху в напрямку
економії та раціонального використання робочого часу є
його «інвентаризація», що здійснюється за допомогою
хронометражу та фотографування.
Під хронометражем розуміється спостереження та
вимірювання витрат робочого часу на виконання окремих повторюваних елементів операцій та її в цілому. Безпосереднім його об’єктом є оперативний чи підготовчозаключний час.
Фотографування робочого дня відбувається за допомогою спостереження та вимірювання всіх корисних
затрат і втрати часу. За результатами виконаної роботи
складаються дві таблиці, в одній з яких відображаються
витрати часу в хвилинах на кожний вид робіт та строки їх
проведення, у другій — витрати часу, їх причини, конкретні винуватці, період, коли вони мали місце. Отримані
дані допомагають відповісти на запитання: на що витрачається час, скільки його потрібно для виконання тих чи
інших операцій; що допомагає, а що перешкоджає його
ефективному використанню.
Виявлення видів діяльності, на які час витрачається

даремно (як показують дослідження, таких буває до 25%);
які можуть (можливо, з більшим успіхом) виконувати інші
особи; які віднімають час у інших, називається діагностикою часу. Для полегшення діагностики час, що затрачується робітниками управління, можна розподілити за такими функціями:
• обміркування проблем;
• вироблення рішень;
• підготовка документів;
• керівництво людьми (розподіл завдань, інструктаж,
консультування, оцінка діяльності, розв’язання конфліктів),
• прогнозування та планування діяльності на перспективу;
• підготовка нарад, виступів, зборів; контроль за
діяльністю підлеглих;
• виконання зовнішніх комунікацій (участь у переговорах, конференціях).
Після групування робіт їм дається оцінка на предмет їх необхідності, доцільності, співвідношення планових та фактичних витрат часу.
У процесі аналізу визначається, які чинники зумовлюють найбільші витрати часу і є з цього погляду «високовитратними»: візити, зустрічі, телефонні розмови,
відвідувачі, підлеглі. Їх виявлення дозволяє шукати способи зміни структури витрат часу з метою створення такої,
яка б найбільш відповідала цілям організації.
Дослідження свідчать, що 20—30% свого часу керівник витрачає на розбір кореспонденції, переглядаючи
на день до 100 документів, із яких лише 30 по-справжньому необхідні; йому доводиться ставити на рік до 20 тисяч
підписів, витрачаючи на це близько трьох тижнів. Підраховано, що в діловому листуванні обсяг непотрібних даних доходить до 15—20%, а за всіма каналами з внутрішніх
джерел відомостей поступає на 30%, а із зовнішніх — на
40% більше, ніж потребується.
Перерахуємо фактори, пов’язані з виконанням основних функцій керівника, які призводять до марної витрати часу:
— при плануванні: немає мети, порядку виконання
справ відповідно до їхньої важливості або плану роботи
на день; мінливий порядок виконання справ; невиконання завдань до кінця; управління в умовах кризи; відсутність
термінів виконання тієї або іншої роботи, зайве фантазування; спроба відразу брати на себе занадто багато справ,
нереалістична оцінка часу;
— при виконанні функції «організація»: немає навичок організувати себе, завалений паперами стіл, дуб-
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лювання роботи, уже виконуваної кимось; невміння розмежовувати відповідальність і владу; занадто багато начальників;
— під час роботи з кадрами: ненавчений персонал;
нестача штату або навпаки, роздутий штат; підлеглі залишаються сам на сам зі своїми проблемами;
— при виконанні функції управління: прагнення все
робити самому; заняття рутинними справами, невміння
зацікавлювати певною справою інших; нездатність до координації зусиль і роботи в колективі; конфлікти, що не
піддаються управлінню; невміння пристосуватися до змін
в умовах виробничого життя;
— при виконанні функції контролю: телефонні
дзвінки, відвідувачі; неповна інформація; відсутність настанов та розпоряджень зверху й звітів про реальні досягнення; надмірний контроль, помилки, неефективна робота; невміння розпізнавати невдало виконану роботу;
— втрати часу при спілкуванні: мало спілкування
або, навпаки, занадто багато спілкування, нерозбірливе
спілкування; невміння слухати; спілкування, що не стосується справи;
— втрати часу при виконанні функції «прийняття
рішень»: поспішні рішення; нерішучість, відкладання
рішень, прагнення зібрати всі факти, перш ніж прийняти
рішення; ухвалення рішення безпосередньо на засіданні.
Для керівників, які раціонально використовують час,
характерні такі риси:
1) керівники дбайливо ставляться до свого часу, усвідомлюючи, що це безцінний ресурс, який вимагає розумного ставлення до нього. Перед тим, як прийняти
рішення про виділення часу на конкретну діяльність, оцінюють її з погляду доцільності, але, якщо вона не обіцяє
вагомих результатів, зазвичай відразу ж відхиляється;
2) свідоме й цілеспрямоване використання часу для
вирішення не одного, а кількох завдань відразу. Наприклад, післяобідню розмову може бути використано для
апробації ваших поглядів або ж щоб повчитися чого-небудь у працівників, колег. Кожний момент часу може використовуватися для виконання кількох завдань, для чого
потрібно чітко уявити собі наявні можливості;
3) керівники вдосконалюють уміння делегувати свої
повноваження. Перерозподіл повноважень становить
процес передачі завдань від однієї особи до іншої. 3 передачею своєї відповідальності за виконання завдань і повноважень щодо розв’язання їх вивільняється час на більш
нагальну, першочергову діяльність;
4) планування використання часу, упорядкування
розкладу дій;
5) підхід до розв’язання проблем, заснований на
оцінці його ефективності. При виникненні труднощів і в
моменти, коли необхідно знайти рішення, керівник, який
ефективно використовує час, вибере такий метод, що
сприяє ефективному розв’язанню проблеми.
Планування часу, як і планування загалом, є першим
обов’язком будь-якого керівника, але, на жаль, як показують дослідження, вітчизняні менеджери приділяють цьому небагато часу — у 3,5 рази менше, ніж їх американські
колеги, проте на оперативну роботу — за всіма вимірами
не менш важливу — витрачають на третину більше.
Процес планування часу починається з постановки
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завдань, для чого на майбутній період складається перелік
справ і можливих перешкод, на подолання яких піде певний час. Унаслідок цього перелік регулярно доповнюється, оновлюється, коректується шляхом виключення з нього того, що є несуттєвим.
Менеджер повинен планувати свій час укрупненими блоками, бо, коли йдеться про роботу з людьми, а
також про виконання чисто інтелектуальних функцій, поділ
не сприяє позитивним результатам. Крім того, чим більше
організація, тим менше часу в керівника залишається для
малозначущих справ. У той же час у малих організаціях
чи на низових рівнях управління великі завдання доцільно
розбивати на менш значущі та важкі з більш точним визначенням строків виконання. Але й тут керівник має можливість витрачати на виконання своїх прямих обов’язків
не більше 25% ліміту часу.
Планування часу дозволяє керівникам і спеціалістам
перш за все критично осмислювати власні цілі та знайти
більш ефективні способи їх реалізації, що дозволяють не
тільки своєчасно з ними впоратися, але й створити необхідні резерви для вирішення непередбачуваних проблем.
Перспективне планування дає можливість керівнику сконцентруватися на найважливіших питаннях з урахуванням строків та часу їх вирішення, а інші раціонально розподілити серед підлеглих. В основі цього — оцінка
кожної запланованої роботи з погляду її важливості, при
цьому оцінюються наслідки у випадках відмови від виконання роботи, ступінь виправданості витрачених зусиль
та шляхи їх зниження, реальна віддача.
Нарешті, планування часу дає можливість керівнику сформулювати оптимальну структуру робочого дня й
скласти його розклад.
Планування часу, що відводиться на вирішення тих
чи інших проблем, виконується з урахуванням їх раціональної черговості, тобто спочатку плануються справи з
фіксованим строком виконання або ті, що потребують значних витрат часу, а також неприємні задачі, відкладання яких
на потім є небажаним; далі — рутинна робота й виконання
повсякденних обов’язків; нарешті, третє місце відводиться
другорядним та епізодичним справам, що не забирають
багато часу, наприклад, читання кореспонденції, обхід робочих місць. Але в будь-якому випадку при плануванні
встановлюється точний строк завершення роботи.
Якщо майбутній обсяг роботи в задані терміни не
може бути виконаний, у плані передбачаються можливості їх перенесення на пізніший період.
Планом повинно охоплюватися не більше 60% робочого часу, а решту складають резерви на вирішення
непередбачуваних проблем, творчу діяльність, підвищення кваліфікації. Непередбачувані проблеми виникають,
як правило, у зв’язку з неочікуваними відвідувачами, телефонними дзвінками, необхідністю виправити раніше
допущені помилки. Створення резервів часу значно підвищує гнучкість планів та полегшує коректування.
Передумовою планування часу є його ретельне документування й контроль за виконанням, що дозволяє
мати чіткі уявлення про нього, краще розподіляти виконання тих чи інших робіт, а також узгоджувати свої дії в
галузі планування часу з підлеглими та колегами.
На практиці існує декілька типів планів використан-
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ня часу. Перш за все, це довгострокові, за допомогою
яких розподіляється час на реалізацію великих життєвих
цілей, які потребують багато років: отримання освіти,
просування до визначеної посади службовими сходама
та ін. До середньострокових планів можна віднести річні,
які фіксують розподіл часу для вирішення великих, але
більш конкретних завдань, перш за все виробничого характеру.
До короткострокових планів використання робочого часу відносять квартальні, місячні, декадні, денні, кожний із яких деталізує попередній. Для їх складання необхідно визначити центральне, найбільш трудомістке завдання періоду, яке повинно бути вирішене; похідні за них
завдання, до рішення яких необхідно приступити, і труднощі, які у зв’язку з цим можуть виникнути.
У місячних планах витрати часу на кожний вид діяльності, включаючи необхідні резерви, передбачається вже
в годинах. У декадних (тижневих) планах відображено всі
без винятку справи та час, необхідний для їх виконання.
Якщо проблема за відповідний період не вирішується, то
роботу з нею починає інша особа.
Але найважливіший план денний. Він містить не
більш десятка проблем, у тому числі не більше трьох першорядних, робота над якими здійснюється в першу чергу. Вони, а також найбільш неприємні плануються на ранкові години з тим, щоб до вечора їх вдалося зробити. Однорідні завдання групуються в денному плані роботи блоками, що дозволяє не «перестрибувати» з однієї проблеми на іншу й зекономити таким чином час.
Одночасно в денному плані передбачаються обов’язкові перерви, що враховують як загальну працездатність людини, так і час, що минув з початку робочого
дня. Чим більше часу минуло, тим швидше починається
втома, що відбивається на ефективності роботи менеджера й спеціаліста. Дослідження показали, що за перші
вісім годин робочого дня керівник у середньому приймає 9,3 рішення на годину, протягом дев’ятої години —
2,5 рішення, протягом десятої — 0,9 рішення.
При складанні денних планів використання часу обов’язково враховуються особливості індивідуальних біоритмів з таким розрахунком, щоб найважчі завдання припадали на «пік» працездатності. У так званих «жайворонків» він припадає на ранкові години, «голуби» зазвичай активні в середині робочого дня, а «сови» — під вечір.
Однак при цьому не слід плутати біоритми з процесом
нарощення фізичної втомленості, яка зазвичай мінімальна в ранкові години й після достатньо тривалої перерви.
Знання всього цього дозволяє найбільш раціонально розподіляти важкі та легкі, прості та складні, відповідальні та невідповідальні, напружені та ненапружені справи в межах робочого дня й чергувати їх необхідним чином залежно від коливань працездатності.
Як і всі інші, денні плани витрат часу складаються в
письмовій формі, бо таким чином закладені в них справи
складніше ігнорувати. Крім того, записи розвантажують
пам’ять, дисциплінують, дозволяють більш чітко розподіляти роботу, робити її більш цілеспрямованою. За записами також легше контролювати виконання планів й оцінювати їх підсумки.
Складання денного плану починається напередодні

увечері й проходить у декілька етапів. Спочатку формулюються його завдання, у які включено перенесені з місячного й тижневого планів; ті, що переходять з плану попереднього дня, невирішені до сьогодні; ті, що не плануються завчасно внаслідок повторюваності; ті, що можуть
виникнути раптово. Витрати часу на них визначається з
урахуванням можливого способу їх вирішення. У денному плані передбачаються «вікна» на випадок необхідності
вирішити неочікувані проблеми й десятихвилинні перерви після кожної години роботи.
Потім ще раз уточнюється пріоритетність завдань;
виділяються ті з них, за які час рішуче братися, і уточнюється, кому з підлеглих, що можна доручити.
Уранці зіставлений напередодні денний план ще раз
уточнюється керівником разом з референтом чи секретарем, щоб урахувати нові обставини, що виникли раптово, наприклад, отримані за ніч документи.
Як і інший, денний план використання часу повинен бути гнучким. Жорстко регламентуються тільки питання, що пов’язані з запрошенням людей, наприклад,
наради, прийом відвідувачів та ін.
Усі плани витрат часу регулярно контролюються на
предмет того, чи передбачаються в них дійсно важливі та
необхідні завдання, чи відповідає фактично витрачений
час тому, що було заплановано, чи раціональні навантаження на виконавців, чому було втрачено час, чи можна
було зробити більше.
Планування часу служить справі підвищення ефективності використання робочого дня. Уважається, що день
краще починати в один і той же час, бо людина — раб
своїх звичок. Це забезпечує добрий тонус і дозволяє реалізовувати принцип «людина — хазяїн роботи, а не робота — хазяйка людини».
Було б краще, щоб керівник починав свій день раніше підлеглих, щоб до їх приходу на роботу в нього була
можливість уточнити для них завдання й прийняти всі необхідні засоби для успішного подолання труднощів. Після
цього виконуються найважчі та неприємні справи, а в
другій половині дня — легші. Така послідовність зумовлена не тільки нарощенням втомлюваності, але й тим, що
після обіду підлеглі, контакти з якими в першій половині
дня обмежені, зазвичай приходять з проханнями про допомогу та роз’яснення тих чи інших питань. Тому в другій
половині дня краще займатися справами, які не потребують великої зосередженості, наприклад, переглядом пошти
або вирішенням проблем, які знову з’явилися зранку.
Для економії часу в процесі роботи необхідно уникати імпульсивних дій і не відволікатися, якщо можна, на
проблеми, що виникають, бо вони можуть вимагати нових дій. Ці проблеми доцільно зафіксувати, щоб повернутися до них пізніше, що дозволить закінчити розпочате, а проблемам «відлежатися» й прийняти більш чіткі
межі. Фіксація матеріалу необхідна також при раптових
перервах у роботі, оскільки дозволяє швидше знову зосередитися.
Для тих, хто хоче зекономити час, необхідно:
— завжди завчасно попереджувати про намічені
візити;
— залишати машину там, де гарантований вільний
виїзд;
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— ніколи не виконувати поїздки, не маючи при собі
диктофону, завдяки якому можна, не відриваючись від
керма, диктувати для себе службові записки;
— завжди мати при собі який-небудь корисний матеріал для читання;
— намагатися проводити якомога більше нарад по
телефону замість засідань з безпосередньою участю
співробітників;
— завжди просити підлеглих спочатку коротко викладати рекомендації, а потім заслуховувати обґрунтування;
— уникати тих, хто витрачає час;
— дивитися по телевізору ранкові новини ділового
життя, слухати радіопередачі з питань бізнесу;
— відводити для кожної справи відповідний час;
— не відкладати на завтра те, що можна зробити
сьогодні;
— не запізнюватися й вимагати того ж від членів
вашого колективу;
— уникати довгих телефонних розмов, вести розмову лише на діловому рівні.
Висновок. Раціональне використання робочого часу
в системі менеджменту дає можливість вивільнити частину його для самовдосконалення й розвитку, що здатне
забезпечити велику гнучкість і гармонійність у роботі
організації в цілому. Потрібно переймати досвід діяльності
іноземних керівників задля розширення теоретичних та
практичних знань, щоб потім досліджувати використані
можливості та надавати пропозиції щодо вдосконалення
організації праці на підприємстві.
Саєнко Г. В., Назаренко Є. А., Чернікова Д. С. Раціональне використання робочого часу управлінського
персоналу
У статті визначено загальні причини втрати робочого
часу та розроблено низку заходів щодо його раціонального
використання в системі менеджменту; подано групування

видів робіт відповідно до доцільності часоподілу; перераховано чинники, пов’язані з використанням основних функцій
керівника, які призводять до марної витрати часу; описано
поетапний процес планування часу керівником та способи
підвищення ефективності цього виду діяльності.
Ключові слова: робочий час, планування часу, працездатність, витрати часу.
Саенко Г. В., Назаренко Е. А., Черникова Д. С. Рациональное использование времени управленческого
персонала
В статье определено общие причины потери рабочего времени и разработано ряд мероприятий по его рациональному использованию в системе менеджмента;
представлено группирование видов работ в соответствии
с правильностью распределения времени; перечислено
факторы, связанные с использованием основных функций руководителя, которые приводят к пустой трате времени; описано поэтапный процесс планирования времени руководителем и способы повышения эффективности этого вида деятельности.
Ключевые слова: рабочее время, планирование времени, работоспособность, затраты времени.
Sayenko G. V., Nazarenko Ye. A., Chernikova D. S.
Rational Time Using of the Ruling Staff
In the article the whole reasons of working time wasting
are determined and activities for its rational using in the
managing system are developed; grouping of job types
according to the rightness of time distribution is presented;
factors, connected with main functions using by the manager,
which bring to time wasting, are named; prominent time
planning process, made by the manager, and ways of
efficiency of this activity raise are described.
Key words: working time, time planning, ability to work,
time expenditures.
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НАШІ ЮВІЛЯРИ
ТКАЧЕНКО ВЛАДИМИРУ АНДРЕЕВИЧУ –
75 ЛЕТ!
Доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины, действительный
член Российской академии естественных наук, действительный член Международной академии авторов научных
открытий и изобретений (соавтор научного открытия «Явление возбуждения интенсивного вторичного рентгеновского излучения в слое ренгенолюминофора», диплом № 140 от 04 февраля 2000 г.), действительный член
Международной академии биоэнерготехнологий (доктор философии эниологии, бессменный Президент академии с 1995 г.), заслуженный работник
промышленности Украины.
Награжден:
— орденом «За заслуги» III степени;
— памятной медалью «За заслуги» перед городом Днепропетровск;
— медалью «Ветеран труда»;
— памятной медалью «1500 лет городу Киев»;
— нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику производства».
Как ученый в области физики, биологии, медицины, эниологии, экономики, государственного управления
награжден:
— Золотой медалью им. М.К. Янгеля за заслуги в
освоении Космоса;
— Золотой медалью им. М.И. Туган-Барановского
за научные достижения в области экономики;
— Серебряной медалью им. А.С. Попова за научный вклад в развитие изобретательства;
— Серебряной медалью им. П.Л. Капицы за научный вклад в области физики, автор монографии «Космическая среда с позиций новой физики эфира»;
— Серебряной медалью РАЕН за вклад в науку;
— нагрудным знаком «Отличник образования».
Генерал-хорунжий Казачества Украины.
Родился Владимир Андреевич 7 сентября 1935 года
на хуторе Луговом, Васильковского района, Днепропетровской области, Украина.
В 1953 году, после окончания средней школы № 42
Сталинской железной дороги, 7 июля был зачислен курсантом в Черниговское высшее военно-авиационное училище ВВС СА. На последнем курсе был в числе работающих по специальной программе полетов в Космос.
В 1957 году на тренировке в барокамере получил
тяжелую травму, после которой заключение медиков

было безапелляционным: «не годен к
нестроевой в военное время». Пять лет
без права на жизнь — на работу не
принимали, на учебу не пускали, врачи боялись давать какое-либо заключение.
В 1958 году возвращается в
г. Днепропетровск и, правдами и неправдами обходя медицину, устраивается слесарем на мелкую сборку в цех
№ 37 предприятия п/я 186, в последствии — Южный машиностроительный завод. Но… Начальник цеха не
берет молодого специалиста на сборку и предлагает участок механообработки с возможностью освоения целого комплекса металлообрабатывающих станков. Выбор был один: какую
обработку изучать — токарную, фрезерную, шлифивальную и др. Решение
одно — пробовать все, а там — как
получится. К концу 1958 года были освоены все станки,
которые располагались на этом участке. Надо отдать должное начальнику цеха в видении будущего, именно этот
участок и именно этот единственный рабочий станут точкой отсчета в освоении новой техники, к которой с уважением и сегодня относятся специалисты во всем мире.
В 1959 году, в сентябре, молодого рабочего, боевого летчика-истребителя молодежь цеха избирает своим
вожаком — комсоргом цеха, а в начале 1960 года заводской комитет комсомола назначает его председателем совета старейшин — общественного органа по работе с
несоюзной молодежью. Именно с этого момента он начинает ощущать недостаток образования. Специальное
военное образование летчика-истребителя не давало ни
технологических знаний, ни навыков в организации и управлении.
За освоение новой техники на специальном участке Владимир Андреевич к 40-летию Комсомола был награжден нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой передовик производства», а чуть позже он был представлен к
награждению самой высокой на то время наградой —
«Ордену Ленина».
В 1961 году 26-летний Владимир Андреевич был избран комсоргом завода, где комсомольская организация
насчитывала 10 тысяч реестровых комсомольцев и в три
раза больше — несоюзной молодежи до 30-летнего возраста. Комсорг завода в то время — это «четвертый угол»
системы управления, без мнения которого не решались
никакие вопросы. Это уже государственное управление.
Неизбежной необходимостью становится высшее
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образование. И в 1962 году Владимир Андреевич поступает на физико-технический факультет Днепропетровского государственного университета. Совмещая работу
и учебу, приходилось быть в рабочем состоянии 10 — 20
часов. Именно это заставило забыть о заключении медиков десять лет назад.
Судьба круто стала делать зигзаги в его жизни. В
1962 году он — один из руководителей спортивной делегации на III Спартакиаде народов СССР, где команда спортсменов предприятия п/я 186 заняла общекомандное первое место среди производственных коллективов СССР. Это
послужило толчком для создания спортивного клуба
«Метеор» и строительства целого комплекса спортивных
сооружений — закрытого водного бассейна, стадиона
«Метеор», дворца спорта с ледовым дворцом, где были
воспитаны десятки олимпийских чемпионов, чемпионов
мира и Европы. А футбольный клуб по его инициативе
из «Металлурга» переименован в «Днепр» и становится
чемпионом СССР. И у истоков всего этого был комсорг
завода — Владимир Андреевич Ткаченко. Его энергии,
мудрости и профессионализму завидовали тысячи и молодых, и зрелых сослуживцев.
В 1963 году Советом Министров СССР было принято решение о создании в г. Днепропетровске Научно-исследовательского института технологии машиностроения
(НИИТМ). Комиссаром создания института был назначен Владимир Андреевич. В очень сжатые сроки был
создан научно-исследовательский центр по проектированию технологий ракетно-космической отрасли, значение и приоритет которых не уменьшились и сегодня.
Именно этот центр принес славу Владимиру Андреевичу как организатору науки.
Не умеющий и не желающий приспосабливаться в
жизни, жить за счет других, работающий с полной отдачей сам и требующий того же и от тех, с кем приходится
общаться, Владимир Андреевич уверенно делает шаг за
шагом по мчащейся жизни. В 1968 году он с отличием
заканчивает физико-технический факультет Днепропетровского государственного университета и получает диплом инженера-механика по производству летательных
аппаратов. Всевышний не позволил ему летать, но он сам
стал строить летательные аппараты и вскоре становится
главным специалистом отрасли по организации и управлению производством ракетно-космической техники.
Именно в этот период окрепла дружба с Леонидом Даниловичем Кучмой, которая не угасает и по сей день.
Горбачевская перестройка очень больно ударила по
душе Владимира Андреевича. И не только потому, что
резко изменилось отношение к делу познания Космоса,
которому он отдавал все силы, но и потому, что эта перестройка вызвала бифуркацию общественной жизни.
Многие люди не знали, что делать. И это привело к последствиям очень плачевным. Сам участник реформации экономической системы, он видел, как делается не то
и не так, как было предусмотрено. Привыкший говорить
правду в глаза, он очень требователен к себе и требует
того же от других. Бифуркация укладов жизни лишила
возможности требовать — люди делали, как кто мог, не
соизмеряя свои действия с целью общего развития. Он
видел, как непросто будет войти в новый уклад — для
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этого потребуются многие годы. Его пунктуальность и
обязательность во всем, строгость и ответственность, многие годы гармонично сочетавшиеся с добротой, отзывчивостью и обаянием, не воспринимались окружающими. И он на несколько лет уходит от активных действий.
А об уровне профессионализма Владимира Андреевича говорит хотя бы такой факт.
В 1987 году Владимиру Андрееичу ЦК КПСС было
поручено разобраться в причинах остановки строительства метрополитена в г. Днепропетровске и дать обоснованые рекомендации по дальнейшему развитию. На основе глубокого анализа состояния дел на местах — в штреках, туннелях, на заводах города и Союза, на шахтах и рудниках — были разработаны конкретные мероприятия,
результатом которых стал ввод в эксплуатацию первой
очереди метро г. Днепроптеровска, с вводом шести станций и депо. К сожалению, новые трансформации общественной жизни резко меняют приоритеты.
В самый разгар бифуркации общества, в 1990 году,
он вдруг в Академию наук СССР представляет кандидатскую диссертацию, которая отвечала всем требованиям докторской. Блестяще защитив в начале 1992 года докторскую диссертацию, он получает ученую степень доктора экономических наук. По образованию физик, долгое время разрабатывавший технологии производства
космической техники, показывает блестящий научный
уровень в проектировании и создании систем оперативного управления.
Став известным дипломированным ученым, легализованным, он ничуть не изменился, остался таким же
человечным и внимательным к людям. И это внимание к
людям очень ярко проявляется в трепетном отношении к
своей Родине — Украине. Сегодня у Владимира Андреевича научная школа систем управления, которую закончили защитой кандидатской диссертации 32 человека. Под
его руководством подготовлено 11 докторов экономических наук. Лично у Владимира Андреевича издано 33 научных монографии, 5 учебников для ВУЗов и свыше 150
научных трудов.
Владимир Андреевич — опытный руководитель, у
которого есть цель, видение развития и сроков исполнения. Он — профессионал, мало сказать, своего дела —
профессионал во многих направлениях науки, техники,
экономики, медицины. От него исходит сила мыслей, с
которыми нельзя не согласиться, потому что они глубоко
профессиональны, мудры и по-человечески правильны.
В 1992 году Премьер-министр Украины Леонид Данилович Кучма поручает Владимиру Андреевичу как организатору науки провести анализ научно-технического уровня и научного потенциала НИИ и КБ Украины. Владимир
Андреевич, как истинный ученый, разрабатывает сначала «Отраслевую методику анализа научно-технического
уровня и научного потенциала НИИ и КБ Украины», а
потом исследует более 4,5 тысяч организаций, создает
технологический банк Украины и разрабатывает Концепцию организации науки в Украине и Национальную программу Украины «Критические технологии». К сожалению, большое дело губят, как правило, мелкие людишки
— псевдоученые. Так было и на этот раз.
В 1994 году, убедившись в том, что к науке приспо-
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собились неученые, и что они не дадут возможности возродить отраслевую, технологическую науку, пока не погубят ее научно-технический потенциал, он создает в Украине Международную академию биоэнерготехнологий,
учредителями которой стали Украина, Россия, Англия,
Канада, Германия, Бельгия и Венгрия. Сегодня действительными членами МАБЭТ являются ученые из 32 стран
мира. Только учеными МАБЭТ из Украины за это время
зарегистрировано 7 открытий и свыше 250 патентов на
изобретения. Лично Владимир Андреевич — соавтор двух
открытий и двух десятков изобретений. Он по праву считается одним из основателей теории новой физики. У него
весомый вклад в теорию экономики. Его считают почетным членом Международной ассоциации нетрадиционной медицины.
По его инициативе в 1995 году создается Комиссия
по социально-экономическим вопросам при Председателе Верховного Совета Украины, в которой он проработал около 10 лет. Особенно плодотворной была деятельность с Председателем Верховного Совета Украины Александром Александровичем Морозом. Он с теплотой об
этом времени вспоминает и сегодня.
С 1997 года Владимир Андреевич передает свои знания студентам, являясь проректором по науке в Днепропетровском университете экономики и права, заведующим кафедрой экономики предприятия, заместителем директора
Научно-исследовательского института развития экономики
и общества. Он — неоднократный член ученых советов по
защите кандидатских и докторских диссертаций. Его по праву молодежь называет Учителем с большой буквы. Его научные труды используются во многих сферах общественной жизни и государственного управления.
Владимир Андреевич 48 лет в любви и согласии прожил с Жанной Максимовной. У них две дочери, Ирина и

Оксана. Обе, по стопам папы, закончили физико-технический факультет Днепропетровского государственного университета. Обе имеют квалификацию инженеров-механиков по производству летательных аппаратов. Оксана закончила еще и Днепропетровский университет экономики и
права, где и осталась работать. Много внимания Владимир
Андреевич отдал своей любимице — внучке Кристине,
мастеру спорта по бальным танцам. Он все сделал, чтобы
Кристина закончила Национальный университет культуры
по специальности режиссер-постановщик классических и
бальных танцев. Параллельно Кристина закончила Днепропетровский университет экономики и права, получив специальность магистра по экономике. Сегодня все усилия
Владимира Андреевича направлены на воспитание внука
Владимира как будущего Президента Украины.
Владимир Андреевич своимим руками построил
дом и вырастил прекрасный сад, за которым лично ухаживает в минуты редкого отдыха.
Дорогой Владимир Андреевич, везде, где бы Вы не
работали, Вас отличает исключительное трудолюбие,
понимание проблем, настойчивость в их решении, чуткость и особенное внимание к людям. И в настоящий
момент Вы встречаете свой юбилей в прекрасной научной и физической форме. Всегда доброжелательный собеседник, вдумчивый и терпеливый коллега и руководитель, хороший и чуткий товарищ.
В день Вашего Юбилея мы рады видеть Вас, как всегда, энергичным и бодрым, мудрым и прозорливым, полным творческих планов, нацеленных на будущее.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, больших творческих успехов, оптимизма, новых идей и свершений.
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