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БЛОГ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 
 

 

ЩО ДЕНЬ МАЙБУТНІЙ НАМ ГОТУЄ? 

 

Ми вже майже на порозі літа, і більшість наших читачів вже налаштовані 

на відпочинок, тому не дуже хотілось би обтяжувати усіх поточними справами, 

проблемами та подальшими орієнтирами нашого спільного творчого розвитку. 

Але все ж таки хочеться поділиться з усіма нашими читачами й приєм-

ною вісткою, що наш журнал невпинно рухається вперед і вже сьогодні має ни-

зку здобутків: 

1. Якщо Ви звернули увагу, то вже на другому примірнику журналу 

з‘явився знак ISSN. Це означає, що міжнародне визнання науково-виробничого 

журналу підтверджене включенням його матеріалів до Міжнародного регістру і 

присвоєнням Міжнародним центром ISSN (м. Париж) унікального International 

Standard Serial Number – ISSN 2221-8440.  

2. Крім того, ще у березні місяці журнал прийнято до розгляду Видавни-

чою корпорацією Elsevier щодо розміщення матеріалів журналу у Всесвітній 

бібліографічній базі даних SKOPUS (Нідерланди), діяльність якої спрямована 

на розповсюдження подібних наукових видань через мережу Іnternet на весь 

світ. Це дає можливість привернути увагу закордонних колег з приводу вітчиз-

няних економічних реформ та розгорнути наукову дискусію щодо проблем, які 

підіймаються у журналі, серед науковців усього світу. 

3. Останнє позитивне досягнення – це той факт, що у травні цього року 

журнал пройшов Експертну Раду ВАК і вже зареєстрований у переліку фахових 

видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт 

на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. 

Всі ці здобутки дозволяють і редколегії журналу, і авторам статей та ма-

теріалів, і нашим читачам з достатньою впевненістю і перспективою заглянути 

вперед, мати певне коло читачів, прихильників та опонентів тих досліджень, що 

розкриваються на сторінках нашого видання, далеко за межами України. 

Тому дякую усім нашим авторам, читачам й прибічникам за плідну спів-

працю, яка дозволила отримати вже такі високі результати і мати певну підтри-

мку у широкому світовому колі науковців, викладачів, дослідників і практиків. 

Бажаємо усім нашим читачам успіхів у здійснення усіх сподівань, 

пов‘язаних з літнім відпочинком й підготовкою до нових звершень. 

 

Головний редактор науково-виробничого  

журналу «Часопис економічних реформ» Т.В. Калінеску 
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ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ 
 

 Економіка та підприємництво 

 

УДК332.6:631.11 

ПОПОВ О. В. 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ АБСОЛЮТНОЇ І ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕНТ 

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ВИРОБНИЦТВА 

 
У статті проводиться аналіз абсолютною і диференціальних рент в земельних стосунках. Роз-

глянуто процес утворення абсолютної ренти. Досліджено взаємодію абсолютної і диференціальної 
рент в сучасний період. Як показано в статті, ці ренти між собою тісно пов'язані. Рентні відносини в 

сільському господарстві України в ринкових умовах мають стати основою аграрної політики держави. 

Проаналізовані основні риси диференціальної й абсолютної рент. Запропоновано графічний підхід 

відображення формування абсолютної земельної ренти. 
Ключові слова: абсолютна рента, 1 і 2 диференціальних ренти, квазірента, оренда, вартість 

земельної ділянки, капітал, земельні відносини. 

 

Постановка проблеми. Проблема 

полягає в тому, аби показати взаємодію 

абсолютної і диференціальної рент в су-

часний період. Зараз вченими розроблені 

поняття квазірента, монопольна рента і ін. 

Розроблені великими економістами А. 

Смітом, Д. Рікардо, К Марксом і ін. уче-

ними поняття земельної ренти, не втратили 

свого наукового значення до сьогодніш-

нього дня. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. За роки реформування земельних 

стосунків у напрямі до ринкових умов тео-

ретичні і методологічні положення земе-

льних стосунків, а також питання про спів-

відношення абсолютною і диференціаль-

них земельних рент в аграрному секторі 

виробництва, знайшли своє віддзеркалення 

в дослідженнях В.І. Богачева [7], А.П. Гай-

дуцького [2], Б.Т. Кліяненко [7]. 

Мета статті. Деякі учені заперечу-

ють існування абсолютної ренти, введеної 

в науковий світ К. Марксом. Та деякі під-

ходи дозволяють ідентифікувати абсолю-

тну земельну ренту як змістову економіч-

ну категорію. На конкретному прикладі, 

на основі економіко-математичного аналі-

зу доводиться, що між ними існує зв'язок. 

Виклад основного матеріалу. Аб-

солютна рента, якщо вона існує, є рен-

тою, яка зобов'язана своїм існуванням 

монополії приватної власності на землю. 

Тож, щоб з‘ясувати, чи виникає вона, і 

якщо так, то яким чином і за яких умов, 

необхідно вивчити процеси реалізації 

права власності на землю. 

Розглянемо схематично процес 

утворення абсолютної ренти (рис. 1.). Су-

цільна лінія означає величину граничного 

чистого доходу з одиниці площі, пунктир-

на - величину земельної ренти. Позначення 

на малюнку: u3 - площа сільгоспугідь, що 

перебувають у приватній власності; u2 - 

площа, забезпечена сільськогосподарським 

капіталом; u1 – чиста площа, здавана в 

оренду; μ1  - абсолютна земельна рента з 

одиниці площі; μ2-μ1 - диференціальна зе-

мельна рента I з одиниці площі ділянки, 

найкращої за якістю; μ3-μ2 – чистий доход з 

одиниці площі, який виручається оренда-

рем землі, котрий використовує найефектив-

нішу технологію її використання. 

В умовах, зображених на графіку, 

жоден землекористувач не зацікавлений у 

тім, щоб здати в оренду всі сільгоспугіддя, 

тобто площа u2. Припустимо, що якийсь 

землевласник може збільшити свій доход, 

здавши в оренду додаткову ділянку. Оскі-

льки функція залежності доходу землевла-

сника від площі, зданої в оренду, яка ви-

значена на інтервалі [0;∞) при заданій ви-

хідній величині U, має нулі в точках 0 і u2-

U, а всередині цього інтервалу безперервна, 

у неї є принаймні один оптимум s

, i на ін-

тервалі (0; u2-U). 
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Рис. 1. Формування абсолютної земельної ренти 

Його можна знайти з рівняння (1): 

0
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)(
)(
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ds

sd
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ds

sUd
us






   (1)

 

У цьому оптимумі землевласник 

призначає орендну плату в розмірі 

μ(U+s

,i ). Величина s


,i залежить від пло-

щі ui, уже зданої в оренду: що більша ця 

площа, то менше за інших рівних умов ви-

явиться s

,I і то вища, відповідно, μ(U+s


,i ). 

Якщо в даного землевласника менше землі, 

ніж s

,I, він здає в оренду всю землю, яка в 

нього є; однак знайдеться землевласник, 

для якого s
*
,i не перевищує наявної в нього 

площі, ще не зданої в оренду. 

Якщо комусь із землевласників вигідно 

здати додаткову ділянку, то внаслідок збі-

льшення U розміри здаваних угідь інших 

землекористувачів, які раніше були оптима-

льними, перестануть бути такими. Внаслідок 

дій конкурента в них з'являється можливість 

збільшити ренту шляхом розірвання (або 

відмови від продовження) договорів щодо 

оренди деяких ділянок, що скорочує U. 

Цей процес, якщо залишити осторонь тра-

нзакційні витрати, зводиться до ситуації, коли 

в усіх володіннях, площа яких менше деякої 

критичної величини u
*
, здаються в оренду всі 

угіддя, а в інших — рівно u
*
. Відповідна 

μ(U

) являє собою найменшу орендну плату, 

за якою землевласники готові здати землю в 

оренду без втрат через скорочення орендної 

плати на угіддях, зданих раніше. Вона обумо-

влена винятково монополією приватної влас-

ності на землю і привласнюється кожним зе-

мельним власником. Величина U
*
, що відпові-

дає на рис. 1. точці u1, визначає земельну 

ділянку найгіршої якості, залучену в еконо-

мічний обіг, що являє собою базу для визна-

чення диференціальної земельної ренти I. 

Зазначена модель абстрагується від то-

го факту, що у дрібних землевласників немає 

мотивів зважати на зміну орендних платежів 

унаслідок їхніх дій, а великі виходять не з 

фактичної μ(U), а із власної інтуїції [1, с. 

187]. 

Кількість кращих і середніх за якіс-

тю земельних ділянок обмежена, то на 

кращих землях власники отримують дода-

тковий прибуток, який набуває форми ди-

ференціальної ренти. 

Існує два види диференціальної ре-

нти - диференціальна рента 1 і диференці-

альна рента 2. 

Диференціальна рента 1 утворюєть-

ся на кращих і середніх землях і поділяєть-

ся на ренту за родючістю земель і ренту за 

місцем розташування земельних ділянок, 
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які географічно вдало розміщені до місць 

постачання, трудових ресурсів і ринку збу-

ту. Диференціальна рента 1 виникає при 

екстенсивному веденні господарства і при-

власнюється земельним власником. 

Диференціальна рента 2 виникає 

тільки при інтенсивному землеробстві й на 

гірших землях. Передбачає необхідне 

вкладення капіталу в підвищення родючо-

сті ґрунту, застосування прогресивних те-

хнологій, використання нових сортів рос-

лин тощо. Внаслідок чого швидше окупа-

ються витрати. Диференціальна рента 2 

виступає головним стимулом в ефективно-

сті землеробства. Вона тимчасово привла-

снюється підприємцем-орендарем як вина-

города за застосований капітал. Підприє-

мець у підсумку дістає додатковий прибу-

ток. Коли закінчується строк оренди, ця 

рента переходить до земельного власника, 

що є однією з головних перешкод запрова-

дження ринкових відносин у сільському 

господарстві [3]. 

Є й інші причини, які впливають на 

динаміку диференціальної земельної ренти. 

Співвідношення між різними (абсо-

лютною і диференціальною) рентами мож-

на побачити на рис. 2. На рис. 2. R1, R2, R3  

- диференціальна рента на земельних діля-

нках А, В, С у порівнянні з гіршою землею 

на ділянці D; Р1 – загальна сума ренти, 

включаючи абсолютну; Р2 – сума земель-

ної ренти без абсолютної [1, с. 60]. 

 
Рис. 2. Диференціальна й абсолютна рента 

 
Наразі існує неокласичний напря-

мок в економічній теорії, який досліджує 

проблеми ренти відповідно до концептуа-

льного підходу теорії граничного продукту 

і граничної віддачі. Саме розміри гранич-

них продуктів визначають внесок і частку 

кожного із продуктів виробництва. Ця тео-

рія розглядає рентні доходи, насамперед, 

як доходи із приводу землеволодіння і зе-

млекористування. Отже, рента є форма, в 

якій земельна власність реалізує себе еко-

номічно і дає дохід. Неокласики при цьому 

виділяють поняття економічної ренти як 

різниці між платою за послуги ресурсу і 

тією мінімальною кількістю коштів, які 

необхідно затратити, щоб спонукати влас-

ників ресурсу запропонувати його послуги 

на ринку. Економічна рента розуміється як 

дохід відносно виробничих витрат, який 

перевершує його альтернативну вартість. 

Ресурси виробництва завжди мають певне 

обмеження в нетривалому періоді. У три-

валому періоді  становище може змінюва-

тися. Єдиним ресурсом, пропозиція якого 

Абсолютна рента 

R 1 

R 2 

R 3 

R 
4 

Земельна 

ділянка А 

Земельна 

ділянка   B 

Земельна 

ділянка   C 

Земельна 

ділянка   D 

P 1 

P 
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нееластична навіть у довгострокових тимча-

сових інтервалах, є земля. Дохід, одержува-

ний від її використання, називають чистою 

економічною рентою [6, с. 158-161]. 

А. Маршалл писав, що «…усяке збі-

льшення, одержуване від безкоштовних да-

рунків природи, чистого доходу, що не є і не 

служить безпосереднім мотивом будь-яких 

спеціальних витрат з боку землевласників, 

потрібно при всіх обставинах уважати рен-

тою». Далі він пояснював, що повна ж рента 

утворюється із трьох елементів: джерелом 

першого служить вартість ґрунту в його не-

доторканому природному стані; другий обу-

мовлений поліпшенням землі, виконаним 

людиною, а третій, який часто виявляється 

найважливішим з усіх, породжується зрос-

танням густоти населення і його багатства, а 

також засобами сполучення – шосейними 

дорогами, залізницями і т.д.  

Далі, досліджуючи теорію ренти, А. 

Маршалл виділяє поняття квазіренти. Квазі-

рента — отриманий додатковий дохід унас-

лідок вдосконалення агротехніки й інтенси-

вного використання землі. Квазіренту харак-

теризують як невиправданий, але необхід-

ний прибуток (коли йдеться про нетривалий 

період) унаслідок того, що не доводиться 

зазнавати особливих чи «основних» витрат 

на виробництво засобів виробництва, тому 

що вони вже є й очікують свого використан-

ня. Квазірента являє собою необхідний при-

буток стосовно тих чи інших (додаткових) 

витрат, яких доводиться із часом зазнавати 

понад основні витрати і які в деяких галузях 

набагато важливіші, ніж основні витрати. 

Розрахунок на одержання в майбутньому 

квазіренти становить необхідну умову для 

вкладення капіталу в засоби виробництва. 

Різниця між рентою і квазірентою обумов-

лена тим, що кількість землі, наявної в роз-

порядженні суспільства, - постійна і фіксо-

вана величина. На відміну від неї, інші засо-

би виробництва, створювані людиною (бу-

динки, машини і т.д.), являють собою «по-

тік», здатний збільшуватися або скорочува-

тися залежно від коливань попиту на проду-

кцію, створенню якої вони сприяють [4, с. 

139, 220, 227]. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. В результаті проведеного 

аналізу достовірно встановлений тісний вза-

ємозв'язок абсолютної і 1, 2 диференціаль-

них рент. Звідси можна зробити висновок, 

що цими економічними категоріями необ-

хідно користуватися в системі земельних 

стосунків. Рентні відносини в сільському 

господарстві України в ринкових умовах 

мають стати основою аграрної політики 

держави. Держава повинна проводити такі 

заходи, щоб зробити аграрний сектор рента-

бельним і високоефективним. 
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УДК 338.5:330.15 

ФИЛИППОВА І. Г., СУМЦОВ В. Г. 

 

ІНФЛЯЦІЯ І ПЕРЕРОЗДІЛ ДОХОДУ В УКРАЇНІ 

 
В умовах високого ступеню зносу основних засобів, недостатності інвестицій в основний ка-

пітал і жорсткої залежності економіки України від цін на енергоносії домінуючим видом інфляції в 

Україні залишається інфляція витрат. Метою статті є дослідження інфляції як процесу перерозподілу 

доходу між учасниками суспільного відтворення і аналіз впливу стримуючої державної політики на 

ринок праці. Проаналізовані пріоритетності антиінфляційної політики в сукупності заходів по стабі-
лізації економіки з погляду основних цілей її функціонування. Графічно наведено динаміку граничної 

схильності до імпортуванняв Україні. 

Ключові слова: інфляція витрат, доходи населення, крива Філіпса, економічне зростання, де-
фіцит бюджету, непряме оподаткування. 

 
Постановка проблеми. Інфляція – 

складний феномен, в результаті якого від-

бувається перерозподіл майна і доходу між 

суб'єктами національної економіки. Соціа-

льні наслідки інфляції полягають в зни-

женні питомої ваги доходів фактору «пра-

ця» у ВВП, зниженні рівня життя більшої 

частини населення. У такій ситуації най-

більш небезпечним є зростання непрямих 

податків, або податків на споживання, які 

збільшують непропорційність розподілу 

доходу, підсилюючи і без того хворобливі 

соціальні наслідки інфляції. 

Проте інфляція не є головною про-

блемою економіки України, більш того – 

вона є швидше симптомом, що свідчить 

про наявність проблем. В процесі боротьби 

з цим «симптомом» може відбуватися 

ослаблення загального «імунітету» еконо-

міки до впливу внутрішніх і зовнішніх 

чинників руйнівного характеру. 

Точна діагностика причин інфляції і 

оцінка впливу кожної з цих причин на рі-

вень цін в економіці є необхідною умовою 

вироблення коректної стабілізаційної полі-

тики держави, орієнтованої на соціальний 

прогрес. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Дослідженню причин та наслідків 

інфляції, моделюванню, прогнозуванню і 

обґрунтуванню методів її регулювання 

присвячені наукові праці О. А. Булавіної, 

А. С.  Гальчинського, В. М.  Геєця, С. Д. 

Дзюбика, Б. Є. Кваснюка, О. М. Мельника, 

В. С. Найдьонова, О. І. Петрика та інших. 

Проблеми ринку праці і соціально-

трудових відносин знаходяться в центрі 

уваги таких українських учених, як Амо-

сов О. Ю., Колот А. М., Грішнова О. А., 

Бандур С. І., Заяць Т. А. і ін. Проблеми 

трудової міграції в Україні розглядаються 

в роботах Прібиткової І. М., Рязанцева 

С.В., Дронь Є.В., Шапошнікової О.М. та ін. 

Але незважаючи на певні досягнення в те-

орії і практиці монетарного управління ін-

фляційним процесом, проблема впливу 

стримуючої державної політики на ринок 

праці і перспективи економічного зростан-

ня продовжує залишатися недостатньо до-

слідженою. 

Метою статті є дослідження інфля-

ції як процесу перерозподілу доходу між 

учасниками суспільного відтворення і ана-

ліз впливу стримуючої державної політики 

на ринок праці.  

Виклад основного матеріалу. Ри-

нок праці є фундаментом національної 

економіки, а трудові ресурси – тією осно-

вою, без якої її функціонування припиня-

ється, втрачається мета її існування і ру-

шійна сила розвитку. Таким чином, ринок 

праці не рівнозначний іншим елементам 

економічної системи, гнучкість яких до-

зволяє достатньо швидко відновлювати 

порушену рівновагу. Стиснення ринку 

праці в результаті зміни кон'юнктури від-

бувається значно швидше, ніж його відно-

влення і розширення. Інвестиції в людсь-

кий капітал, накопичувані десятиліттями, 

можуть бути утилізовані протягом декіль-

кох років, а іноді – місяців. Висока мобі-

льність людського капіталу в умовах гло-

балізації забезпечує ще більшу гнучкість 

ринку праці у бік його стиснення.  

Ринок праці відображає найгостріші 

суперечності соціальної системи і тому є 
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найчутливішим до інституційних зрушень. 

Процеси, що відбуваються на ринку праці, 

визначають довгострокові перспективи 

економіки, що виводить на перший план 

проблему його стабілізації і ефективного 

регулювання. 

Інфляція дестабілізує ринок праці за 

рахунок перерозподілу доходу від чинника 

«праця» до чинника «капітал»; проте неко-

ректна антиінфляційна політика відобра-

жається на ринку праці в Україні в значно 

більшому ступені, посилюючи і без того 

критичну ситуацію. Виникає питання 

пріоритетності антиінфляційної політики в 

сукупності заходів по стабілізації економі-

ки з погляду основних цілей її функціону-

вання. 

По-перше, слід відповісти на пи-

тання, чи допустимо мету функціонування 

економічної системи розглядати у відриві 

від цілей соціальної системи. Якщо для 

зниження темпів інфляції принести в жер-

тву не споживача взагалі, а конкретного, 

найуразливішого споживача, чий дохід 

утворюється з єдиного джерела – оплати 

його праці, то чи завтра чисельність і якіс-

ний склад трудових ресурсів відповідатиме 

потребам економіки? 

По-друге, перш, ніж проводити по-

літику, направлену на обмеження сукупно-

го попиту, потрібно чітко встановити, чи є 

основною причиною зростання цін в Укра-

їні зрушення кривої споживчих витрат. 

Представляється достатньо очевидним, що 

в Україні домінує інфляція витрат, обумо-

влена високим ступенем зношеності осно-

вних засобів і високою енергоємністю еко-

номіки. У таких умовах зростання світових 

цін на енергоносії буде стійким і могутнім 

інфляційним чинником, проти якого без-

силі монетарні методи боротьби і жорст-

кий тиск на сукупний попит. Більш того, 

зниження сукупного попиту в таких умо-

вах неминуче приводить до зростання ви-

трат виробників і зниження інвестиційної 

активності. 

По-третє, потрібно адекватно оці-

нити «внесок» державного регулювання в 

інфляційні процеси. Різке збільшення об-

сягів грошової маси на фоні зниження об-

сягів виробництва в результаті масштабно-

го рефінансування комерційних банків в 

2008 р. є черговим проявом безсистемного 

підходу до економічного регулювання, ко-

ли ліквідація банківської кризи обходиться 

ціною неймовірного інфляційного наван-

таження на всю національну економіку. 

Але це одноразовий інфляційний імпульс, 

на відміну від перманентної причини ін-

фляції витрат, хоча наслідки такого імпу-

льсу мають довгостроковий характер. Ще 

однією причиною інфляції в Україні є ста-

більно зростаючий дефіцит бюджету, який 

сам по собі є слідством цілого ряду причин, 

серед яких, разом із зростанням масштабів 

нелегальної економіки і скороченням над-

ходжень імпортного мита, далеко не 

останнє місце займає стиснення ринку 

праці в результаті трудової міграції, що 

неминуче приводить до зниження обсягів 

надходження прямих податків до держав-

ного бюджету. 

Що до інфляції попиту, то неврахо-

ваним неціновим чинником є нереєстрова-

ний обсяг міграційного капіталу, який, за 

оцінкою А. Гайдуцького, складає більше 

21 млрд. долл. США. Проте масштаб впли-

ву цього чинника не зіставимо ні з одним з 

раніше перерахованих зважаючи на високу 

граничну схильність до імпорту (рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка граничної схильності до імпортування ( MPM ) в Україні 

(пунктирною лінією показана динаміка реальних значень) 
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Тиск на сукупний попит шляхом 

оподаткування споживання в існуючих ре-

аліях є наслідком неправильної оцінки 

причин інфляції. Зростання непрямих по-

датків збільшує непропорційність розподі-

лу доходу, а так само його перерозподіл 

від основної частини населення на користь 

крупного капіталу через корупційний ме-

ханізм відшкодування ПДВ, тим самим 

критично посилюючи ситуацію на ринку 

праці, але не приводить до зниження рівня 

цін в економіці.  

На графіках рис. 2 (2000–2007 рр.) 

можна помітити, що обсяг надходжень до 

державного бюджету податків на вироб-

ництво і імпорт ( indirectT ) значно перевищує 

обсяг надходжень прямих податків ( directT  – 

податки на доходи і майно). Гранична ста-

вка непрямих податків в два рази вище за 

граничну ставку прямих податків, тобто 

чітко позначилося зростаюче домінування 

непрямого оподаткування.  

T
indirect

 = 0,14 ∙ Y  + 639,2

R
2
 = 0,9652

T
direct 

= 0,07 ∙ Y  – 5469,5

R
2
 = 0,954

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000
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Рис. 2. Динаміка обсягів податкових надходжень непрямих ( indirectT ) і прямих ( directT ) 

податків в Україні 

 

Таким чином, податковий тягар 

все більшою мірою «перекладається» на 

якнайменше забезпечені верстви насе-

лення, посилюючи наслідки інфляції. Ін-

фляційний податок, перерозподіл доходу 

в результаті інфляції і непряме оподатку-

вання створюють загрозу процесам відт-

ворення трудового потенціалу країни.  

 
Рис. 3. Крива Лоренца у 2009 р., побудована за даними Держкомстату України 

 

Високе значення граничної схиль-

ності до споживання в Україні свідчить в 

першу чергу про  тривале недоспоживання 

більшої частини населення, оскільки саме 

витрати малозабезпечених верств населен-

ня найбільш чутливі до зміни доходу. З 

іншого боку, споживання більшої частини 

населення найбільш чутливе до зростання 

непрямих податків (див. рис. 3). 

За даними ДПА України, у 2003 ро-

ці основна частина податкових надхо-

джень була забезпечена платниками, річ-

ний дохід яких був у межах 50 тис. грн. 

(табл. 1). 
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Т а б л и ц я  1  

Відомості про розподіл кількості платників за розмірами річного доходу в 2003 ро-

ці згідно з даними форми № 8ДР ( за станом на 04 серпня 2004 року) 

Річний дохід, ти-

сяч грн. 

Чисельність платників Річний дохід групи Сплачений податок 

від–до середній осіб %*  грн. %** грн. %** 

до 5 1,6 17781457 76,7 28279756000 27,1 3427622170 26,0 

5–50 10 5312293 22,9 53103293760 50,9 8797828583 66,6 

50–500 135,5 95799 0,4 12986006041 12,5 919324987 7,0 

500–

5000 
1147,2 5197 0,022 5962027074 5,7 56078192 0,4 

Більше 

5000 
12585 310 0,001 3901355627 3,7 5710495 0,043 

Всього 4,5 23195056 100,0 104232439483 100,0 13206564428 100,0 

* від загальної чисельності 
** від загального обсягу 

 
Рис. 4 відображає нерівномірність 

розподілу податкового навантаження за-

лежно від середнього доходу платників у 

2003 р. 
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Рис. 4. Зв‘язок між середнім значенням доходу у групі платників податків і питомої вагою 

сплачених податків в доході 

 

Таким чином, збільшуючи тягар 

непрямого оподаткування, держава свідо-

мо йде на збільшення диспропорцій в роз-

поділі і посилення майнової нерівності. 

Скорочення витрат бюджету на соціальне 

забезпечення в таких умовах приведе до 

значного зниження рівня життя і соціаль-

ної мобільності населення.  

Для України зв'язок між темпом 

інфляції і питомою вагою доходів праці і 

капіталу (рис. 5) свідчить про те, що якщо 

(за інших рівних умов) темп інфляції пере-

вищить 9 % у рік, то питома вага доходів 

капіталу ( ) перевищить питому вагу за-

робітної плати ( ) у ВВП. Згідно побудо-

ваної моделі, оптимальний темп інфляції 

(  ) в Україні, при якому спостерігається 

найбільша питома вага доходів фактору 

«праця» у ВВП, знаходиться в межах 0 – 

1,2 %. Той факт, що при негативних тем-

пах інфляції ( 0 ) значення питомої ваги 

доходів праці і капіталу починають збли-

жуватися (  ,  ) у міру зниження  , сві-

дчить про те, що боротьба з інфляцією в 

Україні може обернутися негативними на-

слідками з погляду оптимального розподі-

лу доходу між факторами. 
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Рис. 5. Зв'язок між темпом інфляції ( ) і питомою вагою доходів праці ( ) і  

капіталу ( ) у ВВП в Україні 

 

На рис. 6 показані короткострокові 

криві Філіпса для економіки України за 

періоди: 1997–1999 рр., 2002–2004 рр., 

2005–2007 рр. (криві побудовані в припу-

щенні, що повна зайнятість відповідає рів-

ню економічної активності 1996 року, тоб-

то DLL 1996

*  ).  

dW 2002-2004 = –14,54 • U  + 119,05

R2 = 0,9832dW 2005-2007 = U

R2 = 1
dW 1997-1999 = –6 • U + 57,1

R2 = 0,9927
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Рис. 6. Зв'язок між річними темпами зростання ставки заробітної плати dW  і рівнем 

безробіття U  в короткострокових періодах в Україні 

 

Помітно, що якщо в короткостроко-

вому періоді спостерігається лінійний зв'я-

зок між рівнем безробіття і річними тем-

пами зростання ставки заробітної плати, то 

в довгостроковому періоді такого зв'язку 

не виявляється (всі три криві мають різні 

кути нахилу, при цьому в 2005–2007 рр. 

крива має позитивний кут нахилу і коефі-

цієнт детермінації рівний одиниці). При 

цьому рівень безробіття в цей період дося-

гає якнайменших значень. 

На рис. 7 показана залежність між 

рівнем безробіття і рівнем цін в економіці 

України за період 2000–2007 рр.  

2000-2007 г.

P  = 2672,2 ∙ U
–0,9437

R
2
 = 0,9242
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Рис. 7. Модифікована крива Філіпса для економіки України 

 

Для триваліших періодів зв'язок не 

спостерігається, що підтверджує той 

факт, що крива Філіпса (модифікована 

крива Самуельсона–Солоу) описують за-

лежності короткострокового періоду. На 

рис. 8 криві Філіпса побудовані для ко-

роткострокових періодів: 1996–2000 рр., 

2001–2004 рр., 2005–2007 рр.  
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Можна помітити, що в період 

1996–2000 рр. в Україні спостерігалося 

зростання рівня цін на фоні зростання 

рівня безробіття, тобто в цей період в 

економіці України крива Філіпса має по-

зитивний нахил, що означає стагфляцію 

(рис. 8): 
26.1

20001996
34,10 UP 


. 

При цьому зростання рівня безро-

біття відбувається на фоні зниження чи-

сельності економічно активного насе-

лення. 

У 2001–2004 рр. крива Філіпса 

приймає негативний нахил (рис. 8) – без-
робіття починає знижуватися, а рівень 

цін в економіці росте. Рівняння Філіпса 

для цього періоду приймає вигляд (кое-

фіцієнт детермінації рівний 0,657): 
7035,0

20042001
3,1527 


 UP . 

Значно точніше описується зв'язок 

між P  і U  в цьому періоді рівнянням (в 

цьому випадку коефіцієнт детермінації 
рівний 0,9969): 

9,309349,54983,26 2

20042001



UUP  

Для періоду 2005–2007 рр. (див. 

рис. 8) модифіковане рівняння Філіпса 

приймає вигляд: 
14,2

20072005
26420 
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P 2005-2007 = 26420 • U 
–2,14

R
2
 = 0,9996

P2001-2004 = 26,83 • U
2
 – 549,49 • U  + 3093,9

R
2
 = 0,9969

P 1996-2000 = 10,34 • U
1,26

R
2
 = 0,75

0

100

200

300

400

500

600

700

800

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

U, %

P
, 

%

2005-2007 2001-2004 1996-2000

 

Рис. 8. Криві Філіпса в короткострокових періодах (1996–2000 рр., 2001–2004 рр., 

2005–2007 рр.) для економіки України 

 

Якщо повернутися до рис. 6, то 

можна переконатися, що в період з 1996 

по 2000 рр. в Україні спостерігався пози-

тивний зв'язок між рівнем безробіття і 

інфляції. У цей же період в Україні спо-

стерігалося найзначніше негативне саль-

до зовнішньої міграції (рис. 9), що про-

довжувалося аж до 2005 р., коли зв'язок 

безробіття і інфляції прийняв чітко ви-

ражений зворотний («правильний») ха-

рактер, а сальдо міграційного потоку 

стає ненегативним. У перехідний період 

(2001–2004 рр.) спостерігається нечіткий 

зв'язок між безробіттям і інфляцією (див. 

рис. 6), і в той же час відбувається по-

ліпшення сальдо зовнішньої міграції 

(крива на рис. 9 придбаває позитивний 

нахил).  
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Рис. 9. Динаміка сальдо міграційного потоку ( MN ) в Україні 
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Очевидно, що в умовах відвертос-

ті економіки чіткої залежності між ін-

фляцією і безробіттям немає, оскільки 

зростання безробіття «маскується» знач-

ним скороченням чисельності безробіт-

них за рахунок міграції. За відсутності 

міграції рівень безробіття в Україні у 
вказаний період (1996–2004 рр.) був би 

значно вище, і позитивний нахил кривої 

на рис. 6 в період 1996–2000 рр. був би 

крутішим, а негативний нахил цієї кривої 

в період 2001–2004 рр. – більш пологим. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Інфляція витрат в 

Україні стає все більш серйозною пере-

шкодою на шляху економічного зростан-

ня, оскільки обмежувальні заходи НБУ і 

стримуюча фіскальна політика не мо-

жуть забезпечити зниження її темпів, а 

приводять лише до зниження сукупного 

попиту і, як наслідок, – рівноважного об-

сягу ВВП; а це, знову–таки, приводить 
до зростання витрат виробників і скоро-

чення інвестицій. 

До тих пір, поки боротьба з інфля-

цією на практиці виражатиметься в по-

силенні податкового преса на споживача, 

країні не вирватися з «порочного колу» 

(рис. 10).  

 
 

Рис. 10. «Порочне коло» інфляційних процесів в Україні 

 

Основним напрямом державної 

стабілізаційної політики повинне стати 

не тільки стимулювання інновацій, фі-

нансування фундаментальних наукових 

досліджень, упровадження нових техно-

логій, що забезпечить конкурентоспро-

можність вітчизняної продукції на світо-

вому ринку, але і соціалізація економіки, 

серйозні інституціональні зрушення, під-

вищення рівня соціальної відповідально-
сті бізнесу і, насамперед, держави, яка 

дотепер не приділяє уваги проблемам 

оптимального розподілу доходу і захисту 

доходів населення від інфляції. 
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 Податки та бюджетна політика 
 

УДК 336.221.264 

КАЛІНЕСКУ Т. В. 

 

МОРФОЛОГІЯ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 

 
Розкривається морфологічна основа податкового менеджменту людських ресурсів, що харак-

теризуються відношенням до людини як до найважливішого фактору реалізації цілей держави і пода-

ткової політики; джерела доходів і витрат; потенціалу знань і навичок, завдяки яким можливо досяга-

ти намічені пріоритети, реалізовувати спільні інтереси держави і суспільства. Охарактеризовано пер-
спективні напрями розв‘язання проблем, що існують у податковому менеджменті людських ресурсів, 

та доведено, що їхня реалізація можлива лише шляхом застосування методів глибинної демократії. 

Ключові слова: морфологія, податковий менеджмент, податкова політика, пріоритети, 
інтереси держави і суспільства, фактор, джерела доходів і витрат, глибинна демократія. 

 

Здогадки економістів можуть виявитись не гірше, 
ніж здогадки будь-яких інших людей 

У. Роджерс 

 

Постановка проблеми. Сьогодні 

все більше дослідників звертаються до 

морфологічних складових кожної пробле-

ми. І це не випадково, бо якщо звернутися 

до визначення слова «морфологія» - то це 

означає побудову, форму [1, с. 292] або 

вивчення форм чи уявлення побудови фо-

рми організації [2, с. 435]. У нашому випа-

дку – будемо намагатися визначити форми 

податкового менеджменту, які мають від-

ношення до людських ресурсів. Щодо фо-

рми, то під нею будемо розуміти не-

від‘ємну частину [1, с. 699], вид, встанов-

лений зразок, сукупність прийомів і т.п.  

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Наразі маємо багато публікацій 

вітчизняних та російських авторів щодо 

проблем з визначення і напрямів розвитку 

податкового менеджменту [3, 4, 5, 6], а та-

кож з оподаткування людських ресурсів [7, 

8] і т. ін. Немало присвячено цьому питан-

ню і праць автора даної статті [9, 10, 11, 

12]. 

Але, разом з тим, ще й досі не було 

намагань показати, що податковий мене-

джмент людських ресурсів – це головна, 

невід‘ємна складова податкового менедж-

менту, що повинна мати встановлену фор-

му певних прийомів податкового менедж-

менту. 

Мета статті. Виходячи з цього, ос-

новною метою дослідження є визначення 

морфологічних основ податкового мене-

джменту людських ресурсів та розкриття 

шляхів збільшення податкових надхо-

джень, завдяки визначення людини як 

джерела доходів і витрат держави, потен-

ціалу перетворень природних можливос-

тей людини у продуктивний ресурс суспі-

льства. 

Виклад основного матеріалу. Як-

що звернутися до аналізу трактування ви-

значення «податковий менеджмент», який 

зроблено вже у попередніх роботах автора 

[13, с. 83 – 85], то головним завданням су-

часного податкового менеджменту повин-

но стати створення об‘єктивних умов для 

перетворення людських можливостей у 

реальні продуктивні ресурси. Успіх цього 

перетворення буде визначатися поведін-

кою, способом мислення людини й моти-

ваційними аспектами її податкових відно-

син з існуючою системою оподаткування у 

державі. Податковий менеджмент людсь-

ких ресурсів має бути зорієнтований на 

розвиток потреб людини та її внутрішньо-

го потенціалу і досягнення цілей щодо 

розв‘язання взаємовигідних інтересів дер-

жави й членів суспільства, а саме: 1) вилу-

чати у платників податків максимальну 

суму на користь бюджетів різних рівнів і 2) 

залишати їм стільки грошових коштів, скі-

льки потрібно для розширеного відтворен-

ня. 

Характерною особливістю сучасно-

го податкового менеджменту людських 

ресурсів є можливість його вбудовуватись 

в існуючий механізм розвитку кадрових 
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ресурсів на підприємствах (в державі) та 

здатність їх функціонування у режимі тан-

дему. Роль податкового менеджменту 

людських ресурсів визначається пріорите-

тами економічного розвитку, що стоять 

наразі перед державою й суб‘єктами опо-

даткування. Модель розвитку людських 

ресурсів вимагає сьогодні від кожної лю-

дини активної позиції, прийняття відпові-

дальності за результати своєї праці. У цих 

умовах виникають і певні вимоги до орга-

нізаційної структури підприємств, політи-

ки в області організації виробництва, ство-

рення певних умов та мотивації праці, роз-

витку особистої ініціативи робітників. В 

цьому контексті значну роль відіграє й ка-

дрова політика, що повинна відтворювати 

й розвивати потенціал працівників у від-

повідності зі стратегією розвитку підпри-

ємства, регіону (де воно розташоване) й 

держави в цілому.  

Податковий менеджмент людських 

ресурсів набагато ширше й значніше ніж 

простий податковий менеджмент, тому що 

орієнтує на появу нових потреб у людини 

в майбутньому; враховує тенденції, що ве-

дуть до нових моральних перетворень; 

спрямований на зростання конкуренції на 

ринку праці та появу нових гуманізованих 

форм податкової культури населення, що 

тісно переплітаються із загальнолюдськи-

ми, природними цінностями, соціально-

економічними інтересами, податковою по-

літикою держави. 

Така морфологія податкового мене-

джменту вимагає певного зв‘язку планів 

використання людських ресурсів з плана-

ми господарюючих підрозділів. Нової яко-

сті набуває: підготовка й навчання персо-

налу відповідно до сучасного рівня розви-

тку підприємства, податкової системи кра-

їни; питання, пов‘язані з оплатою праці (за 

результатами, а не за рівнем ієрархії), соці-

альними пільгами, додатковими, пенсій-

ними виплатами й трансфертами; оподат-

кування вільного часу людини та її витрат 

на споживання; формування справедливих 

потреб суспільства й т. ін. Саме останнє 

викликає багато дискусій з приводу вста-

новлених норм для українського суспільс-

тва й сучасних тенденцій задоволення пот-

реб кожного його члена. Традиційно пот-

реби кожного суспільства орієнтуються на 

той мінімальний прожитковий мінімум, що 

встановлює держава для своїх громадян. В 

Україні цей мінімум складається з трьох 

складових: набір продовольчих (що вста-

новлюються лікарями-фізіологами) і не-

продовольчих товарів і послуг (які визна-

чаються медиками, економістами і статис-

тиками). Така процедура повинна перегля-

датися хоча б один раз у п‘ять років. Щодо 

реалій, то такий перелік не переглядався в 

Україні з 2000 року [14, с. 22 – 23], не зва-

жаючи на те, що життєві стандарти змі-

нюються і в нас, і в інших країнах світу 

досить динамічно. Можливості безвізового 

перетинання меж більшості країн Європи й 

світу дозволяють українцям мати можли-

вість порівнювати, підіймати рівень своїх 

потреб й забаганок до Європейського рівня. 

Якщо ж  розглядати формулювання про-

житкового мінімуму, у європейських краї-

нах та нашій державі, то це зовсім різне 

відображення вимог сучасного демократи-

чних суспільства. Як показує український 

досвід, то прожитковий мінімум у тепері-

шньому вигляді не задовольняє ні одному 

із покладених на нього завдань: виходячи 

із його розміру встановлюються мінімаль-

на заробітна плата і пенсія, державна до-

помога у зв‘язку з безробіттям і догляду за 

дитиною, реальний споживчий кошик таке 

інше.  

Сьогодні назріла вже необхідність 

встановлювати диференційовані прожит-

кові мінімуми та споживчі корзини для рі-

зних верств населення, виходячи із вартос-

ті життя у міський та сільській місцевості; 

розривів між загальними рівнями доходів і 

витрат багатих і бідних регіонів та грома-

дян; рівня доходу сім‘ї, що складається із 

різної кількості осіб. Такий підхід повинен 

стати основою нового податкового мене-

джменту людських ресурсів. Розв‘язувати 

цю проблему можливо різними способами:  

1. Застосування податків на спожи-

вання [10, с. 207 – 209], коли оподаткову-

ється не прибуток платника податків, а йо-

го витрати на споживання, що є платою за 

зустрічні державні послуги. У цьому 

зв‘язку слід розглядати три види благ: дій-

сне, яке пов‘язане з перебуванням платни-

ка податків у працюючому віці; майбутнє – 
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коли платник знаходиться у пенсійному 

віці, і вільний час. Перший вид – можна 

оподатковувати уніфікованою ставкою, а 

останні – диференційованою. Необхідно 

більш інтенсивніше утримувати податки з 

товарів, котрі є субстантами вільного часу 

і менше – з поточного споживання. Тобто 

податок на споживання при такому підході 

є більш довершеним, ніж прибутковий по-

даток (податок з доходу фізичних осіб), 

тому що у рівній мірі утримує податки у 

процесі поточного й майбутнього спожи-

вання.  

2. Введення негативного прибутко-

вого оподаткування згідно з пропозицією 

Фрідмана М. [15, с. 296 – 297], який ще у 

1962 році запропонував для певного рівня 

доходів визначати нульову ставку, а якщо 

доходи громадян нижче за існуючі, то по-

даткова служба повинна доплачувати гро-

мадянам, виходячи із принципу соціальної 

справедливості та, керуючись висловлен-

ням Дж. Кеннеді: «Якщо вільне суспільст-

во не може допомогти більшості зубожі-

лих, то воно не зможе захистити незначну 

кількість багатих». Внаслідок такого під-

ходу вигідною стала б робота, навіть, за 

низького рівня оплати праці. 

3. Реформування пенсійної системи. 

І, мабуть, тут мова повинна йти не про ви-

рівнювання пенсійного віку для чоловіків 

й жінок як активного стимулу щодо роботи 

накопичувальної системи (це намагаються 

довести сьогоднішні українські законотво-

рці) [16, с. 19], а про скорочення деяких 

привілеїв. Фінансова криза 2007-2008 ро-

ків показала, що більшість Європейських 

пенсійних накопичувальних фондів збанк-

ротіли, навіть, завдяки вкладанням у на-

дійні інструменти, рекомендовані велики-

ми відомими світовими учасниками фінан-

сового ринку. Щодо українського пенсій-

ного фонду, то сьогодні ніхто з впевненіс-

тю не може гарантувати, що станеться че-

рез 30 років з тими внесками, що будуть 

робити чи вже зроблені потенційними ін-

весторами накопичувальної пенсійної сис-

теми. Прикладом тому можуть бути вклади 

у ощадну банківську систему СРСР, які 

вкладники не тільки не в змозі отримати 

до сих пір, але, навіть, не всі можуть полу-

чити гарантоване їх індексування. Все ін-

ше, як кажуть, без коментарів. Це стосу-

ється й дискусії з приводу віку, дослі-

дженням з цього приводу здоров‘я нації, 

демографічного стану, рівня зарплати, все 

того ж прожиткового мінімуму (про який 

говорилося вище), що закладається в роз-

рахунок максимальної базової пенсії (12 

прожиткових мінімумів), бажання робото-

давців брати на роботу людей передпен-

сійного віку і таке інше. 

Наразі неможливо запропонувати 

не одну із реформ, в якій би сфері вона не 

здійснювалась, без врахування нової пара-

дигми розвитку суспільства й людських 

ресурсів – глибинної демократії [17]. Ос-

новна ідея її складається в тому, щоб будь-

який колектив від однієї сім‘ї до багатомі-

льйонного суспільства успішно функціо-

нував – треба приймати до уваги думку 

кожного його члена. При цьому, слід вра-

ховувати, що кожна громада має своє лі-

дерське ядро, яке й відповідає за те, що го-

лос (думка) кожного має бути почутим, 

незалежно від того має це негативний, по-

зитивний, корисний чи протилежний відті-

нок. Тому й не дивно, що лозунгом сього-

днішніх наших керівників є: «Почую кож-

ного!».  

Глибинна демократія – це спроба 

знайти узагальнений підхід до наявних 

пропозицій, зробити пояснення чому здій-

снюється трансформація існуючих методів 

і яким чином одні працюють, а інші – ні. 

Рішення, які виникають завдяки інструме-

нтам глибинної демократій можуть йти 

урозріз із законами природи, традиціями, 

навіть, з інтуїцією [18, с. 37; 19, с. 41]. Але 

в цьому є й парадоксальність тих результа-

тів, що дозволяють зберігати накоплену 

енергію (потенціал) суспільства, а зміню-

вати лише її вигляд, зовнішні форми. Будь-

яка соціальна група, що складається із пе-

вної кількості людей (працівників одного 

колективу, компанії, підприємства і т. п.), 

має свій об‘єм енергії, в якості якої може 

виступати певна інформація. Цю інформа-

цію не завжди слід у повному обсязі брати 

до уваги, її можна використати у будь який 

час, але не зважати на неї вже неможливо. 

Бо така неувага, не прислухання до думок 

громади, колективу, може принести тільки 

додаткові проблеми, що й підтверджується 
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наразі тим протистоянням, що маємо ще й 

досі у зв‘язку з неповним введенням розді-

лу Податкового кодексу, який стосується 

«Спеціальних податкових режимів», а саме 

спрощеної системи оподаткування, та но-

вих пенсійних трансформацій. 

Податковий менеджмент людських 

ресурсів вимагає сьогодні високого рівня 

професіоналізму й компетенції від усіх, 

хто долучений до цього процесу, а саме 

володіння знаннями в області юриспруде-

нції, економіки, соціології, психології, 

етики, системного мислення і т. ін., щоб 

концептуально розв‘язувати усі виникаючі 

проблеми у суспільному житті. Безумовно, 

такі вимоги висувають до робітників пода-

ткових служб, що безпосередньо в рамках 

держави займаються податковим менедж-

ментом, нові форми діяльності, роботи з 

платниками податків і з громадськістю. У 

цьому сенсі слід звернути увагу на такий 

зарубіжний й російський досвід роботи - 

як податкове консультування. Такі струк-

тури можна будувати як у рамках податко-

вих служб, так й створювати окремі неза-

лежні фірми, палати, центри і т.п. До робо-

ти подібних структур можна залучати дос-

лідницькі та інформаційні центри. Головна 

ідея, яка ставиться перед ними – це фор-

мування податкової культури суспільства. 

А звідси, податкове консультування – це 

творчий процес, що має змінити кругозір 

податкового інспектора на консультанта, 

який має більше свобод, прав і повнова-

жень у виборі альтернати, часу та шляхів у 

розв‘язанні різних проблем як партнеру 

будь-якому учаснику податкового мене-

джменту людських ресурсів. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Таким чином, морфо-

логія податкового менеджменту людських 

ресурсів показує, що форми, інструменти, 

способи і методи управління залежать від 

поведінки й способу мислення людини. 

Успіхи, які можна досягти у цьому плані 

можна виміряти лише рівнем свідомості та 

розвитку податкової культури, що мають 

громадяни держави. Інтегрування України 

до Європейського співтовариства вимагає 

від податкового менеджменту людських 

ресурсів подолання не тільки міжкультур-

них розбіжностей, але й у фінансовому, 

соціальному забезпеченні громадян. Пода-

тковий менеджмент людських ресурсів 

проникає в усі сфери бізнесу й підприєм-

ництва і стає пріоритетним фактором роз-

витку сучасного українського суспільства, 

у тому числі податкової системи, інстру-

ментом процвітання і ефективного поєд-

нання інтересів держави з економічними 

інтересами його громадян. 

Морфологічною основою податко-

вого менеджменту людських ресурсів є 

такі прийоми, що характеризуються від-

ношенням до людини як: а) найважливі-

шого фактору реалізації цілей держави і 

податкової політики; б) джерела доходів і 

витрат; в) потенціалу знань і навичок, за-

вдяки яким можливо досягати намічені 

пріоритети, реалізовувати спільні інтереси 

держави і суспільства. 
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УДК 336.221:332.14 

СОЛОВЕЙ М. М., БАЛЯБА К. В.  

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В 

УМОВАХ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ 

 
В статті розглядаються проблеми щодо забезпечення оптимізації податкового регулювання в 

умовах депресивних територій, визначаються завдання прийняття управлінських рішень стосовно згла-

джування нерівностей розвитку регіонів. Стаття передбачає узагальнення теоретично-методичних по-

ложень і прикладних аспектів податкового регулювання в умовах депресивних регіонів та визначення 

можливостей щодо прийняття управлінських рішень. Досліджується механізм податкового регулюван-

ня, економічне становище в Україні, економічний стан в Луганській області, основні завдання та захо-

ди регіональної політики. У статті досліджено місце та значення податкового регулювання у здійсненні 

ефективних податкових трансформацій, розкрито недоліки та напрями його розвитку. Запропоновано 

шляхи вирішення проблем механізму податкового регулювання країни. Зазначено, що першочергові 

зусилля слід докласти до розбудови інституту податкової політики як фундаменту для модернізації фо-

рмату окремих податків і режимів оподаткування. 

Ключові слова: депресивні регіони, податкове регулювання, оптимізація, управлінські 

рішення, регіональна політика. 
 

Постановка проблеми. Наявність 

депресивних регіонів на території України 

зумовлює необхідність змін у системі 

управління, у тому числі у регулюванні 

оподаткування діяльності суб'єктів госпо-

дарювання. В умовах депресивних регіонів 

виникає необхідність приймати оптимальні 

рішення, які пов'язані з майбутнім функці-

онуванням інструментів податкового регу-

лювання, постійно узгоджувати поточну 

податкову політику із стратегічними ціля-

ми, забезпечувати адаптацію податкової 

системи змінного зовнішнього середовища 

шляхом формування та реалізації ефектив-

них управлінських рішень. 

Однак, надзвичайно високий рівень 

невизначеності при прийнятті управлінсь-

ких рішень, характерний для сучасного 

стану економіки України, а особливо для 

депресивних територій, негативно впливає 

на ефективність податкових інструментів, 

визначає ступінь ризику, з яким приймаєть-

ся рішення. Це вимагає удосконалювання 

технології процесу прийняття управлінсь-

ких рішень, використання різних методів 

податкового менеджменту, що дозволяють 

розглянути альтернативні рішення й оціни-

ти можливі наслідки від їх прийняття. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лкацій. Проблеми, пов'язані з вдоскона-

ленням податкового регулювання, що 

впливають на соціально-економічний роз-

виток регіонів України, постійно перебу-

вають у центрі уваги вчених-фахівців з 

управління різними аспектам системи опо-

даткування, а саме Буряковського В. В., 

Василика О .Д., Крисоватого А. І., Кучеря-

венка Н. П., Іванова Ю.Б., Юрія С. І., Калі-

неску Т. В. та ін. 

Мета статті полягає в дослідженні 

та узагальненні теоретично-методичних 

положень і прикладних аспектів податково-

го регулювання в умовах депресивних регі-

онів та визначення можливостей щодо при-

йняття управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу. Під 

оптимізацією розуміють процес вибору 

найкращого варіанта із всіх можливих при 

якому досягається оптимальний стан сис-

теми [1, с. 88], тобто використання різних 

інструментів податкового регулювання по-

винно налагодити економічне становище в 

депресивних регіонах. 

Механізм податкового регулювання 

в депресивному регіоні в рамках оптиміза-

ції включає [2, с. 120]: 

• визначення стратегічних цілей і 

конкретних завдань для їх реалізації; 

• встановлення ієрархії цілей по тер-

мінах досягнення і ефективності вирішення 

проблем соціально-економічного розвитку; 
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Т а б л и ц я 1 

иця 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• вибір оптимального варіанту по-

даткового регулювання; 

• поетапне досягнення мети. 

Для вирішення проблем, пов'язаних 

із забезпеченням оптимізації податкового 

регулювання в умовах депресивних регіо-

нів необхідно дослідити основні макрое-

кономічні показники України (табл. 1) [3]. 

Як видно з табл. 1, економічне ста-

новище в Україні не має тенденції до зрос-

тання (реальний ВВП - 85 % у 2009 році). 

Якщо розглянути динаміку отри-

мання доходів в бюджет України (рис. 1), 

то можна виявити недонадходження їх у 

2009 році. 

 
Рис. 1. Надходження до Державного бюджету України у 2007-2009 році (млрд. грн.) 

 

Якщо досліджувати економічний 

стан в Луганській області, то можна ви-

явити, що у 2008 році до зведеного бюдже-

ту України по області за всіма джерелами 
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надходжень зібрано 8628,2 млн. грн. пода-

тків і зборів (обов'язкових платежів). 

Протягом 2009 року до зведеного 

бюджету отримані збори у обсязі 7425,4 

млн. грн., або на 13,9 % менше у порівнян-

ні з 2008 роком, з них органами державної 

податкової служби мобілізовано 6080,9 

млн. грн. (табл. 2) [4]. 
Т а б л и ц я 2 

Структура зборів до зведеного бюджету по Луганській області в розрізі  

основних податків, за даними податкових органів 
 

Показники 

2008 р. 2009 р. 2011 р. прогноз 

обсяг, млн 

грн 
у % 

обсяг, млн 

грн 
у % 

обсяг, млн 

грн 
у% 

Усього 6407,5 100 6080,9 100 6213,2 100 

у т. ч. по основних видах подат-

ків 

      

ПДВ 1218,2 19,0 1283,3 21,1 1360,0 21,9 

Податок на прибуток підпри-

ємств 

1518,3 23,7 537,0 8,8 547,8 8,8 

Податок з доходів фіз. осіб 2045,1 31,9 2003,9 32,9 2004,0 32,2 

 

Розглядаючи діяльність суб'єктів 

господарювання, можна виявити, що фі-

нансовий результат від звичайної діяльно-

сті до оподаткування (крім бюджетних 

установ) за 2008 рік склав 1061,7 млн. грн. 

збитку. Питома вага прибуткових підпри-

ємств становила 66,6 %. Ними отримано 

прибутку 3247,5 млн. грн., що на 3,3 % бі-

льше 2007 року. 

Найбільший позитивний фінансо-

вий результат отримали промислові підп-

риємства такі як ВАТ «Стахановський за-

вод феросплавів» та ЗАТ «Сєвєродонецьке 

об'єднання «Азот». 

Питома вага збиткових підприємств 

становила 33,4 % та в порівнянні з 2007 

роком збільшилась на 3,2 в. п. Сума отри-

маних збитків зросла у 2,3 рази у порів-

нянні з 2007 роком та становила 4309,2 

млн. грн. збитку. 

Значного збиткового фінансового 

результату зазнали підприємства промис-

ловості, а саме: переробної галузі та, які 

займаються виробництвом й розподілен-

ням електроенергії, газу та води. 

-4000,0 -3000,0 -2000,0 -1000,0 0,0

2008

2009

2011 (прогноз)

-1061,7

-3980,4

-2086,9

млн грн

роки

 
Рис. 2. Сальдо фінансових результатів від звичайної діяльності до 

оподаткування 
 

За результатами роботи суб'єктів 

господарювання області у 2009 році отри-

мано збитковий фінансовий результат (за 

попередніми даними) в сумі 3980,4 млн. 

грн., що на 2918,7 млн. грн. збитку більше 

2008 року. 

Сальдо фінансових результатів від 

звичайної діяльності до оподаткування ві-
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дображено на рис. 2. 
Погіршення фінансового стану су-

б'єктів господарювання області прогнозуєть-

ся і на 2011 рік. Ними буде отримано збит-

ковий фінансовий результат у сумі 2086,9 

млн. грн., з них 2042,2 млн. грн. — у проми-

словості. 

Дослідження економічного стану Лу-

ганської області говорить про існування де-

пресивних територій, а також про проблеми, 

які необхідно вирішувати, до них відносять 

[4]: 

- критичний стан демографічної 

ситуації; 

- високий ступінь зносу технологі-

чного обладнання усіх галузей економіки; 

- низька конкурентоспроможність 

високотехнологічних видів продукції; 

- висока енергоємність продукції у 

галузях економіки; 

- нерозвиненість вторинного фон-

дового ринку; 

- негативна тенденція до випере-

джаючого вибуття основних засобів над їх 

надходженням; 

- залежність основних бюджетоут-

ворюючих галузей промисловості (нафтопе-

рероблення, хімічна та нафтохімічна проми-

словість, металургія та оброблення металів, 

машинобудування) від кон'юнктури зовніш-

нього ринку; 

- нестача працівників основних ро-

бочих професій (у вугільній галузі високий 

середній вік гірничих робочих, у легкій про-

мисловості); 

- недостатній інноваційний рівень 

промислового виробництва; 

- зменшення обсягів державної під-

тримки аграрного сектору; 

- уповільнення інвестиційної акти-

вності, відсутність стимулів до інноваційної 

діяльності та обмеженість інвестиційних 

можливостей підприємств; 

- відсутність розвинутої інфрастру-

ктури інвестиційної діяльності (промислові, 

технологічні парки); 

- складний фінансовий стан підп-

риємств: збитковість, наявність значної дебі-

торської та кредиторської заборгованості. 

З урахуванням нагайних проблем об-

ласті, які виникли внаслідок фінансової кри-

зи визначена основна мета [4] – втілення 

єдиної політики щодо мінімізації економіч-

ного спаду у 2010 році та забезпечення соці-

альними гарантіями всіх верств населення. 

Вирішення проблем монофункціона-

льних міст в Луганській області (депресив-

них територій) може здійснюватися через 

розроблення й реалізацію програм розвитку 

територій, підтримку розвитку малих міст, 

структурної перебудови їх економіки. 

Основними завданнями регіональної 

політики щодо підтримки розвитку малих 

міст є: 

- забезпечення фінансування захо-

дів, спрямованих на розвиток малих міст, за 

рахунок різних джерел, у тому числі інвес-

тицій, коштів Державного бюджету України, 

місцевих бюджетів, благодійних внесків, ін-

ших джерел, не заборонених законодавством; 

- планування та забудова територій 

малих міст з урахуванням ландшафтних, іс-

торичних, архітектурних., екологічних та 

інших особливостей; 

- розв'язання екологічних проблем 

малих міст; 

- забезпечення зайнятості населен-

ня, зокрема молоді, передусім, шляхом ство-

рення сприятливих умов для самозайнятості; 

- розвиток соціальної інфраструк-

тури, житлово-комунального, готельного та 

дорожнього господарства, транспортного 

комплексу, а також розвиток житлового бу-

дівництва, у тому числі формування житло-

вого фонду соціального призначення. 

Основними завданнями та заходами 

регіональної політики на 2010 рік в Лугансь-

кій області, які повинні допомогти згладжу-

ванню неравномірностей розвитку депреси-

вних територій є [4]: 

- забезпечення надходжень подат-

ків і зборів (обов'язкових платежів) до бю-

джетів усіх рівнів у затверджених Законом 

України «Про Державний бюджет України 

на 2010 рік» і місцевими радами обсягах; 

- забезпечення повноти сплати 

страхових внесків до Пенсійного фонду 

України й інших фондів загальнообов'язко-

вого державного соціального страхування; 

- координація роботи управлінь об-

ласної держадміністрації, райдержадмініст-

рацій, органів державної податкової служби 

щодо здійснення своєчасного і в повному 

обсязі надходжень до бюджетів усіх рівнів 

податків, зборів (обов'язкових платежів) і 

скорочення податкового боргу підприємст-

вами та організаціями, що належать до сфе-

ри їх управління; 

- активізація роботи робочих груп з 

координації дій місцевих органів виконавчої 



 

 

- 27 -  

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

3
/

2
0

1
1

  
I

S
S

N
 

2
2

2
1

-
8

4
4

0
 

влади щодо забезпечення податкових та ін-

ших надходжень до бюджетів і погашення 

заборгованості із заробітної плати й інших 

соціальних виплат; 

- забезпечення скорочення подат-

кового боргу до бюджетів усіх рівнів, недої-

мки до Пенсійного фонду України, що утво-

рились станом на 01.01.2010; 

- забезпечення додаткових надхо-

джень до місцевих бюджетів за рахунок збі-

льшення середньомісячної заробітної плати, 

виконання Програми зайнятості населення 

Луганської області на 2010-2012 роки, ско-

рочення рівня зареєстрованого безробіття; 

- розробка і організація виконання 

місцевими органами виконавчої влади, ви-

конавчими органами місцевих рад заходів з 

нарощування темпів надходжень податків і 

зборів (обов'язкових платежів), що не врахо-

вуються при визначенні міжбюджетних тра-

нсфертів. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Отже, управлінські рішен-

ня повинні спиратися на об'єктивні закони та 

закономірності суспільного розвитку. З ін-

шого боку вони істотно залежать від бага-

тьох суб'єктивних факторів - логіки розроб-

лення рішень, якості оцінки ситуації, струк-

туризації завдань і проблем, визначеного рі-

вня культури керування, механізму реаліза-

ції рішень, виконавської дисципліни тощо. 

При цьому необхідно завжди пам'ятати, що 

навіть ретельно продумані рішення можуть 

виявитися неефективними, коли вони не 

зможуть передбачити можливих змін у ситу-

ації, стані виробничої системи. 

Вирішення проблем щодо забезпе-

чення оптимізації використання інструмен-

тів податкового регулювання в умовах де-

пресивних територій повинно виходити з 

економічного становища в регіоні та резуль-

татів діяльності суб'єктів господарювання. 
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УДК 336.2 

НАДЬОН Г. О., ХАРКІВСЬКИЙ М. С. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В 

УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 
 

В статті розглянуто основні проблеми забезпечення фінансової бази місцевих бюджетів та пе-

рспективи розвитку системи місцевого оподаткування з урахуванням зарубіжного досвіду. Зроблено 

аналіз зарубіжного досвіду з практики використання місцевих податків і зборів та різних підходів до 
подальшого формування системи місцевого оподаткування в Україні. Детально проаналізовано кри-

терії, що впливають на перспективний розвиток системи місцевого оподаткування в Україні. 

Ключові слова: місцеві податки, збори, система місцевого оподаткування, місцеві бюджети, 
реформування, перспективи розвитку, зарубіжний досвід. 

 

Постановка проблеми. В Україні 

система стягнення місцевих податків та 

зборів визначалася Законом України «Про 

систему оподаткування в Україні» [1] та 

Декретом Кабінету Міністрів «Про місцеві 

податки та збори» [2]. Ця система не тіль-

ки недосконала, а й нецілісна. Зокрема, 

якщо ст.1 Декрету передбачає встановлен-

ня податку з продажу імпортних товарів, 

то ст.15 Закону дає вичерпний перелік міс-

цевих податків та зборів, де про цей пода-

ток уже не згадується. 

Крім того ситуація, коли 3 з 14 збо-

рів залежать від наявності іподромів приз-

вела до того, що фактично лише декілька 

великих міст можуть у повній мірі запро-

вадити всі місцеві податки та збори. У бі-

льшості обласних центрів немає бази опо-

даткування 4 з 15 місцевих податків і збо-

рів. У районних центрах, невеликих місте-

чках та селах кількість місцевих податків 

та зборів не перевищує 10. Велика кіль-

кість зборів разові, крім того, збір за право 

проведення кіно- і телезйомок та збір з 

власників собак не тільки малоефективний, 

а його важко й справляти. 

Уся ця ситуація призводить факти-

чно до відсутності реального впливу орга-

нів місцевого самоврядування на форму-

вання доходної частини своїх бюджетів. 

Міста та селища є «заручниками» центра-

льної влади. Саме в Луганську визначаєть-

ся система справляння загальнодержавних 

податків та зборів, частки яких виступають 

основним джерелом наповнення місцевих 

бюджетів. Місцева влада відсторонена не 

тільки від бюджетування, вона не впливає 

на стан економічного та соціального роз-

витку території. Через таку систему справ-

ляння місцевих податків та зборів місцева 

влада суттєво може впливати ліше на 2 

сфери підприємництва: 

— торгівлю, та й то переважно на 

ринках через механізми ринкового збору 

та збору за видачу дозволу на розміщення 

об'єктів торгівлі; 

— готельний бізнес – через готель-

ний збір. 

Ці збори, а також комунальний по-

даток та податок з реклами – фактично 

єдине залежне від місцевої влади джерело 

наповнення бюджетів. Саме тому практич-

но в усіх містах ці податки, за винятком 

ринкового збору, встановлюються на мак-

симальному рівні. З них диференційовані 

ставки встановлені зі стягнення ринкового 

збору та збору за видачу дозволу на роз-

міщення об'єктів торгівлі та сфери послуг. 

Інші ставки встановлено на максимально-

му чи близькому до максимального рівні. 

У районних центрах кількість впро-

ваджених місцевих податків та зборів ста-

новить 5-9. 

Зокрема в більшості міст встанов-

лені максимальні ставки по готельному 

збору, збору за парковку автомобілів, збо-

ру за видачу ордера на квартиру. При цьо-

му диференціювання ставок останнього 

збору та податку з реклами іноді не відпо-

відає чинному законодавству. 

В цих умовах вирішення проблем 

перспективного розвитку системи місцево-

го оподаткування в Україні з урахуванням 

зарубіжного досвіду є актуальним і потре-

бує подальшого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Серед вчених, які приділяють ве-

лику увагу практиці використання місце-
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вих податків і зборів в країнах з ринковою 

економікою та перспективам реформуван-

ня системи місцевого оподаткування в 

Україні можна назвати таких: Величко О. 

[6], Дмитренко І. [6], Іваненко В. [8], Мах-

мудов О. [5], Найдьонов В. [5], Назарович 

І. [10], Огонь Ц. [7]. 

До 2011 року в Україні існувало як 

мінімум два підходи до подальшого фор-

мування системи місцевих податків і збо-

рів. 

Прихильниками першого підходу є 

[3, 5, 8]. На їх думку, усунення теперішніх 

недоречностей у встановленні місцевих 

податків та зборів має бути при фактично-

му збереженні існуючої системи. Такий 

підхід представлений у проекті Податко-

вого кодексу. Цей проект передбачав 

впровадження 9 місцевих зборів [3]: готе-

льний збір; єдиний збір за видачу дозволів 

на будівництво житлових будинків, інших 

нерухомих об'єктів індивідуального будів-

ництва; єдиний збір за видачу дозволів на 

будівництво нерухомих об'єктів виробни-

чого або невиробничого призначення; збір 

за видачу дозволу на первинне розміщення 

об'єктів торгівлі та сфери послуг; збір за 

використання місцевої символіки; збір за 

організацію гастрольних заходів нерезиде-

нтів; збір за паркування автотранспорту; 

рекламний збір; ринковий збір. 

Вони вважають, що така система 

оподаткування приведе до несуттєвого збі-

льшення частки (до 15-20%) місцевих по-

датків та зборів у місцевих бюджетах. 

Другий підхід висвітлений в працях 

вчених [4, 7, 10]. Вони вважають, що необ-

хідне збільшення можливостей впливу ор-

ганів місцевого самоврядування на напов-

нюваність місцевих бюджетів. Цей шлях 

представлений у Законі України «Про міс-

цеві податки та збори» [4]: місцевий пода-

ток на прибуток підприємств; місцевий 

податок на доходи фізичних осіб; податок 

на нерухоме майно; ринковий податок; го-

тельний податок; торговий патент на деякі 

види підприємницької діяльності; реклам-

ний збір; збори з торгової діяльності: збір 

за видачу дозволу на стаціонарне розмі-

щення об'єктів торгівлі та сфери побутових 

послуг (крім закладів грального бізнесу); 

збір за видачу дозволу на стаціонарне роз-

міщення закладів грального бізнесу; збір за 

видачу дозволу на тимчасове розміщення 

об'єктів торгівлі та сфери послуг; збір з па-

ркування автотранспорту; будівельний збір; 

екологічний збір (збір за забруднення при-

родного навколишнього середовища). 

Представники другого підходу вва-

жають, що запровадження податку на не-

рухомість, як місцевого податку дозволить 

збільшити роль місцевих податків у напо-

внюваності місцевих бюджетів. Частка цих 

податків у доходній частині бюджету зрос-

те до 40-50%.  

Запровадження такої системи міс-

цевого оподаткування приведе до набли-

ження української податкової системи до 

загальноєвропейських стандартів, де міс-

цева влада є не тільки розпорядником ви-

даткової частини місцевих бюджетів, а й 

реально впливає на його дохідну частину. 

Однак, незважаючи на різні підходи 

до реформування системи місцевого опо-

даткування, нажаль, на даний момент є 

обмаль публікацій, які б дали змогу висві-

тлити перспективи розвитку системи міс-

цевого оподаткування, запропонованої в 

Податковому кодексі України. 

Мета дослідження. Розглянути по-

рядок нарахування та сплати місцевих по-

датків і зборів за кордоном та обґрунтува-

ти перспективи розвитку системи місцево-

го оподаткування в Україні, зазначені в 

Податковому кодексі. 

Виклад основного матеріалу. Міс-

цеві податки і збори – складова частина 

податкової системи" України, їх не можна 

розглядати в розриві з проблемами, які іс-

нують і в системі оподаткування та ролі в 

забезпеченні фінансової бази регіонів. З 

урахуванням цього і зроблено спробу ви-

світлити в даній роботі суть, розвиток і 

роль цих податків та їх значення у загаль-

ному розвитку регіонів. Значну увагу в ро-

боті приділено недосконалості податкової 

системи, необхідності і напрямкам удо-

сконалення та перспективам місцевого 

оподаткування в умовах встановлення фі-

нансової незалежності регіонів. 

Місцеві податки і збори в Україні 

практично не виконують ні фіскальної, ні 

регулюючої функції, оскільки місцеві ради, 

насамперед наймасовіші – сільські і сели-
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щні, - що становлять 91% від загальної кі-

лькості місцевих рад, не мають жодного 

більш-менш серйозного об'єкта оподатку-

вання [5, с. 48]. 

Це доводить, що реорганізація сис-

теми місцевого оподаткування назріла і 

вона повинна спрямовуватися перш за все 

на забезпечення зміцнення фінансової бази 

місцевого самоврядування, що є однією з 

найважливіших умов ефективної діяльнос-

ті територіальних громад, як первинного 

суб‘єкта місцевого самоврядування та 

утворених ними органів місцевого самов-

рядування. 

Досвід розвинутих країн свідчить [6, 

с. 120], що, незважаючи на тенденції до 

централізму, характерна особливість низо-

вих територіальних одиниць – не наявність 

достатньо розвинутої системи місцевого 

оподаткування з високим ступенем юри-

дичної самостійності щодо введення міс-

цевих податків і зборів, встановлення по-

рядку їх нарахування та стягнення. 

У міжнародній термінології місцеві  

податки  і збори  визначаються як локальні 

податки і є основою дохідної частини міс-

цевих бюджетів більшості і західних дер-

жав. 

Місцеві органи влади в багатьох 

країнах (США, Франція, Італія) наділені 

правом самостійно встановлювати місцеві 

податки та збори. Така самостійність;' мо-

же проявлятися у різних , найприйнятні-

ших для конкретних умов кожної і країни , 

формах , відповідних державному устрою 

(федеральна чи унітарна держава ) та роз-

поділу повноважень між центральним уря-

дом і місцевим самоврядуванням. Органи 

місцевої влади можуть мати необмежені 

права у місцевому оподаткуванні, виборі 

форм обкладання та його розмірів. Самос-

тійність місцевих властей обмежується з 

боку держави за допомогою [6, с. 121]: 

1. Встановлення обов'язкових міс-

цевих податків і зборів. Так, найважливі-

ший місцевий податок на нерухоме майно 

обов'язковий до запровадження місцевими 

органами самоврядування таких країн, як 

Франція, Фінляндія, Італія, Іспанія, Туреч-

чина, Австрія, Данія. Обов'язковими є міс-

цеві податки на доходи фізичних осіб у 

Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції; на до-

могосподарства – у Франції, Португалії; на 

торгівлю – в Австрії, Албанії, Італії, Іспанії, 

Люксембурзі; на компанії – в Австрії, Фін-

ляндії, Італії, Іспанії. 

2. Визначення ставок місцевих по-

датків і зборів. Так, ставки місцевого і по-

датку на нерухомість визначаються 

центральними органами влади у Туреччині, 

Словаччині, Болгарії, Албанії; на доходи 

фізичних осіб – у Болгарії та Латвії; на то-

ргівлю – в Албанії; на компанії – у Фін-

ляндії. 

3. Встановлення граничних ставок 

місцевих податків і зборів або надбавок  до 

загально державних податків , в межах 

яких місцеві органи влади самостійно ви-

значають ставку оподаткування. Така 

практика застосовується щодо місцевих 

податків на нерухомість в Австрії, Данії, 

Фінляндії, Франції, Іспанії та інших краї-

нах; податку на доходи фізичних осіб – у 

Норвегії; 
: 
податку на торгівлю – в Австрії, 

Іспанії, Естонії, Угорщині; податку на до-

могосподарства – у Франції, Угорщині; на 

компанії – в Австрії, Франції, Іспанії, Уго-

рщині. 

У середині 2000-х років за рахунок 

місцевих податків формувалися 61% ко-

мунальних доходів у Швеції, 51% у Данії, 

46% у Швейцарії, 43% у Норвегії, 36% у 

Франції, 34% у Фінляндії, 31% в Іспанії, 

66% у США, 35% в Японії, 37% У Великій 

Британії, 46% у Німеччині [6, с. 122]. 

У різних країнах неоднакова кіль-

кість місцевих податків і зборів. Так у Ве-

ликій Британії один такий податок, який 

стягується з нерухомого майна-землі, буді-

вель, крамниць, установ, заводів і фабрик, 

причому сільськогосподарські угіддя та 

будівлі на них, причому церкви оподатку-

ванню не підлягають. 

В Японії існують три основні пода-

тки. Це, зокрема, підприємницький пода-

ток, який нараховується на прибуток, кор-

поративний муніципальний податок та зрі-

вняльний податок, що є фіксованою сумою 

податку, розмір якої залежить від розміру 

капіталу юридичної особи та чисельності 

працюючих. 

Найбільшу кількість місцевих пода-

тків запроваджено у Бельгії – 100, в Італії – 

70, у Франції – понад 50. 
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У CША запроваджено такі місцеві 

податки, як податок з продажу, місцевий 

прибутковий податок, податки на прибу-

ток корпорацій, на спадок, майновий по-

даток. 

Становлення системи місцевого 

оподаткування в Україні відбувалося 

надто повільними темпами. Діюча до 

2011 року система місцевих податків і 
зборів мала цілу низку недоліків [7, с. 4]. 

- відсутність ефективного право-

вого поля (зокрема, Закону України "Про 

місцеві податки і збори", Податкового 

кодексу), що відповідали б сучасним 

умовам господарювання; 

- великі затрати місцевих бюдже-

тів зі справляння місцевих податків і 

зборів, що ледве покриваються надхо-
дженнями цих платежів до бюджету; 

- незначна фіскальна роль місце-

вих податків і зборів та вузький перелік 

місцевих податків і зборів; 

- відсутність правових механізмів 

у органів місцевого самоврядування що-

до запровадження на своїй території вла-

сних податків і зборів; 

- відсутність взаємозалежності між 

рівнем громадських послуг, які надають-
ся на певній території, з податковими зу-

силлями населення; 

- нерозвиненість податків, які ві-

дображають політику органів місцевого 

самоврядування. 

Основна мета в частині удоскона-

лення порядку справляння місцевих по-

датків і зборів полягає у зміцненні та 

стабілізації фінансів місцевих органів 
влади України в умовах різкого скоро-

чення обсягів централізованого фінансу-

вання [8, с. 32]. Саме місцеві податки і 

збори покликані забезпечити основні на-

дходження до бюджетів міських, селищ-

них і сільських рад, підтримати і розви-

вати місцеву інфраструктуру, роль якої 

дедалі зростає у проведенні соціальної та 

економічної політики. 
Важливим елементом запропоно-

ваної в Податковому кодексі України си-

стеми місцевого оподаткування є відмова 

від неефективних податків і зборів, які не 

мають ні фіскального (іноді надходження 

від податків не перевищують витрат по 

стягненню), ні регулюючого значення. 

Тому й вони не використовуються місце-

вою владою. До таких слід віднести: збір 

за участь у бігах на іподромі, збір за ви-

граш у бігах на іподромі, збір з осіб, що 
беруть учать у грі на тоталізаторі на іпо-

дромі, збір за видачу ордера на квартиру, 

збір за проведення конкурсного розпро-

дажу і лотерей та інші. Саме ці збори не 

передбачені у Податковому кодексу [6]. 

Замість них в 2011 року на території 

України введені такі податки і збори: по-

даток на нерухоме майно відмінне від 

земельної ділянки, єдиний податок, збір 

за проведення деяких видів підприємни-

цької діяльності, збір за місця для парку-

вання транспортних засобів та туристич-

ний збір. 

Отже, встановлення широкого ді-

апазону між нижньою та верхньою став-

ками цих податкових платежів дасть 

змогу обґрунтовано запроваджувати міс-

цеві податки і збори з урахуванням особ-

ливостей їх справляння на території ко-
жної територіальної громади. 

Як показує зарубіжний досвід, пі-

двищення ролі місцевого оподаткування 

неможливе без запровадження податку 

на нерухоме майно (нерухомість), який 

належить до групи податків на власність. 

Введення податку на майно може 

стати найбільш стабільним доходом для 

місцевих бюджетів України, який не вра-
ховується при визначення обсягів між-

бюджетних трансфертів. Цей податковий 

платіж виступатиме як оплата вартості 

суспільних товарів і послуг, що пропо-

нуються місцевими органами влади, 

оскільки домовласники й підприємці 

обирають місце проживання, що забез-

печує оптимальне співвідношення варто-

сті майна і якості суспільних послуг. Ва-
ртість майна збільшується, якщо місцеві 

органи влади пропонують якісні суспіль-

ні послуги [10, с. 290]. 

Туристичний збір також є одним із 

найважливіших платежів, за рахунок 
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яких може збільшитися доходна частина 

місцевих бюджетів. 

Враховуючи зарубіжний досвід, в 

Україні органам місцевого самовряду-

вання слід передати ті фіскальні інстру-

менти, які фактично є місцевими (тобто 

зараховуються до місцевих бюджетів). 
На нашу думку, одним з напрямів 

перспективного розвитку системи місце-

вого оподаткування в Україні є дотри-

мання критеріїв, запропонованих в табл. 

1. 

Таким чином, запропоновані кри-

терії встановлення місцевих податків і 

зборів є основою для перспективного ро-

звитку системи місцевого оподаткування 
в Україні. 

Т а б л и ц я 1 

Критерії, що впливають на перспективний розвиток системи місцевого 

оподаткування в Україні 

№ 

з/п 
Критерії 

Обґрунтування ефективності встановлення місцевих податків і зборів 

відповідно зазначеним критеріям щодо підвищення їх перспективного 

розвитку 

1. Ефективність  Встановлені місцеві податки і збори повинні приносити прибуток не 

менший, ніж адміністрування їх збору, при цьому прибуток повинен бу-

ти максимального великим, щоб не допустити встановлення великої кі-

лькості місцевих податків і зборів. Другий критерій ефективності 

пов‘язаний з економічною ефективністю. Майже всі місцеві податки і 

збори впливають на розвиток підприємництва в регіоні. Надвисокі пода-

тки сприяють відтоку бізнесу з даного регіону. Практика засвідчує, що 

справляння місцевих податків і зборів максимально ефективне, коли від 

них складно ухилитися. Так, податок на нерухомість вважається ефекти-

вним, оскільки власники практично не можутьухилятися від сплати цьо-

го податку. Разом з тим крива Лаффера показує, що встановлення мак-

симальних ставок не приносить максимальних надходжень від податків в 

місцевий бюджет. 

2. Справедливість Справедливість досить суб'єктивна характеристика. Звичайно застосову-

ється такий критерій справедливості — за однакових обставин на плат-

ників податків має накладатися однаковий місцевий податок. 

3. Користування 

благами 

Альтернативою принципу справедливості, орієнтованого на платоспро-

можність, є принцип користування благами. Звичайно, що значна части-

на місцевих податків йде на надання комунальних послуг, якими корис-

тується місцеве населення й підприємці. Згідно з принципом користу-

вання благами, щоб задовольнявся критерій справедливості, з обох плат-

ників податків, які отримують однакову вигоду від якоїсь комунальної 

послуги, повинні стягуватися однакові податки (незалежно від їхньої 

платоспроможності) 

4. Прив'язаність 

податків до міс-

цевих видатків 

Місцеві податки і збори повинні бути чітко пов'язані з видатками місце-

вої влади, щоб платники знали про підзвітність їм місцевої влади за те, 

як використовуються податкові надходження. Крім того, практика євро-

пейських країн у сфері місцевого оподаткування доводить, що місцеві 

податки повинні бути прямими. Коли податковий тягар безпосередньо 

простежується й відчувається тими, хто сплачує податок, зростає ймові-

рність того, що платники підтримуватимуть публічних посадових осіб у 

їхніх діях більше, ніж коли йшлося б про непрямі податки. 

5. Гнучкість Місцева податкова система повинна стимулювати розвиток пріоритетних 

сфер бізнесу в конкретному регіоні та гнучко реагувати на зміни в фіска-

льній та інфляційній політиці держави. 
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Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. За результатами про-

ведених досліджень можна зробити такі 

висновки: 

Серед безлічі проблем, що негатив-

но впливають на формування системи міс-

цевого оподаткування в Україні, однією з 

головних є недосконалість й нецілісність 

діючого до 2011 року податкового законо-

давства по справлянню місцевих податків і 

зборів; 

В процесі проведеного дослідження 

зарубіжного досвіду та різних підходів до 

розвитку місцевого оподаткування в Укра-

їні запропоновано критерії встановлення 

місцевих податків і зборів, що має бути 

основою для перспективного розвитку си-

стеми місцевого оподаткування в Україні; 

З метою збільшення податкових на-

дходжень до бюджетів місцевого самовря-

дування одним із перспективних напрямів 

розвитку системи місцевого оподаткуван-

ня в Україні стало введення в дію з 2011 

року ст. 265 Податкового кодексу, відпові-

дно до якої стягуються два місцевих пода-

тки (податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки; і єдиний податок) та 

три місцевих збори (збір за проведення де-

яких видів підприємницької діяльності, 

збір за місця для паркування транспортних 

засобів і туристичний збір). 

Таким чином, запропоновані в По-

датковому кодексі місцеві податки і збори 

повинні виконувати не тільки фіскальну 

функцію, а й регулюючу. Вони повинні 

стати надійним інструментом регулювання 

економічного розвитку території, голов-

ним атрибутом місцевого самоврядування 

та стимулювати розвиток підприємництва, 

сприяти вирішенню соціальних потреб на-

селення України, економічних, екологіч-

них та інших потреб, як це відбувається в 

розвинених країнах. 
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УДК 336.2 

ЧЕРНЯКОВА Т. М. 

 

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПОДАТКОВОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

 
У статті досліджено різні методичні підходи зарубіжних і вітчизняних учених за оцінкою 

ефективності процесу адміністрування податків. Встановлено проблеми забезпечення ефективності 

процесу податкового адміністрування. Визначено негативні причини, основні недоліки в адміністру-
ванні податків в Україні. Обгрунтовано необхідність у визначенні критеріїв ефективності процесу 

податкового адміністрування. Запропоновано методику комплексної оцінки процессу. 

Ключові слова: податкове адміністрування, податковий контроль, податковий облік, подат-
кові перевірки, податкові надходження, доходи, витрати, бюджет, критерії ефективності, показники 

оцінки, Податковий кодекс, реформування, методика. 

 

Постановка проблеми. Проблема 

забезпечення ефективності процесу подат-

кового адміністрування відноситься до чи-

сла важливих пріоритетів податкової полі-

тики і економіки в цілому. Прорахунки і 

недоліки в адмініструванні податків вже 

сьогодні не можуть бути пояснені виключ-

но етапом становлення системи оподатку-

вання та податкової служби. І хоча буде 

перебільшенням ствердження, що цей етап 

вже завершений, очевидно, що проблеми 

адміністрування податків надто глибше. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Проблемам реформування подат-

кової системи присвячені роботи таких 

вчених: Майкл П. Деверс [1], П. Шон [2], 

Вітлинський В. В. [3], Мельник В. М. [4], 

Андрущенко В. Л. [5], Онищенко В. А. [6], 

Онишко С. В. [7] та інших. З доступних 

нам робіт іноземних експертів необхідно 

виділити дослідження Мирового банку 

«Doing Business in 2006», в якому приве-

дені результати міжнародного порівняль-

ного аналізу податкових систем 155 країн 

світу на предмет простоти адміністрування 

податків. 

З причин відсутності дослідженої 

галузі адміністрування податків в Україні, 

виникла необхідність у визначенні крите-

ріїв для спрощення процесу податкового 

адміністрування. 

Метою дослідження є аналіз при-

чин, за яких була сформована в Україні 

негативна система адміністрування подат-

ків, визначення напрямів її удосконалення 

та розробка методичного підходу щодо 

оцінки ефективності процесу податкового 

адміністрування. 

Виклад основного матеріалу. Без-

сумнівно, в основу організації будь-якої 

діяльності повинен бути покладений прин-

цип ефективності. Система показників 

ефективності податкового адміністрування 

розроблена недостатньо, але вона, перш за 

все, визначається ступенем збору податків 

або величиною податкової недоїмки та ди-

намікою її зміни. Серед показників, що ви-

значають ефективність податкового конт-

ролю, на практиці використовуються на-

ступні [1, с. 12]: кількість документальних 

перевірок організацій або фізичних осіб 

(всього і на одного середньооблікового 

працівника); сума донарахованих податків 

і штрафних санкцій (всього і до обсягу по-

датків, які зібрані в цілому по інспекції); 

відсоток зібраних платежів до загальної 

суми донарахувань і деякі інші. Показники 

ефективності в основному зосереджені на-

вколо перевірок, а значить – в рамках існу-

вання недосконалої податкової системи, 

низькою податкової дисципліни важко до-

сягти високого рівня збирання всіх нара-

хованих податків. 

Необхідно констатувати той факт, 

що в Україні поки не має загальноприйня-

тої практики дослідження діяльності пода-

ткових органів, як на рівні окремих інспе-

кцій, так і в цілому по структурі податко-

вої служби. На відміну від вітчизняної 

практики, наприклад, в США такі дослі-

дження є систематичними та проводяться 

великими дослідницькими групами кожні 

декілька років [2, с. 108]. В результаті для 

держави становиться доступною інформа-

ція про ефективність роботи податкових 

органів не тільки на кожний окремий пері-
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од часу, а й і динаміці. Загальні тенденції 

змін мають велике значення, оскільки мо-

жливо відстеження зворотного зв'язку, 

тобто як прийняті рішення в області адмі-

ністрування податків впливають на ефек-

тивність роботи всієї системи. 

В Україні простежити подібну вза-

ємозалежність не представляється можли-

вим. Судити про якість тих чи інших 

управлінських рішень у сфері адміністру-

вання податків можна лише з великою час-

ткою ймовірності помилки У цілому ж та-

ке якість інформаційного поля, а вірніше 

його відсутність не сприяють ефективній 

роботі податкової служби, а також підви-

щенню ефективності самого адміністрати-

вного процесу. 

Тому система адміністрування по-

датків в Україні залишається чи не найго-

ловнішою перешкодою на шляху гармоні-

зації відносин між фіскальними органами і 

платниками податків. У цій області необ-

хідно змінити методи адміністрування. 

Елементарні процедури адміністрування в 

Україні не відповідають світовим стандар-

там, наприклад, авансова система сплати 

податків, яка функціонувала в Україну. У 

багатьох податкових інспекціях авансова 

система сплати податків працювала за 

схемою «авансова сплата податку як плата 

за майбутні можливі порушення податко-

вого законодавства» [3, с. 19].  

Критеріїв ефективності процесу по-

даткового адміністрування може бути де-

кілька. Вибір в даному випадку в значній 

мірі залежить від наявної інформаційно-

статистичної бази, ступеня розкриття ін-

формації про діяльність податкових служб, 

масштабів наукових досліджень у цій об-

ласті.  

Основним агрегованим показником 

ефективності виконання податкової служ-

би своїх функцій є показник обсягу залу-

чених в бюджет податкових надходжень. 

Стосовно цього показника варто констату-

вати факт, що в номінальному вираженні 

тут простежується чітка збільшувана тен-

денція. Аналітичним показником, що ха-

рактеризує ефективність роботи податко-

вої служби в усьому світі, є показник від-

ношення адміністративних видатків на 100 

грошових одиниць зібраних податків. 

Якщо говорити про структуру кош-

торису ДПС України, то найбільшу питому 

вагу займає програма «Керівництво та 

управління в сфері контролю виконання 

податкового законодавства». Фактично 

саме по обсягу цих витрат в абсолютному 

вираженні слід розраховувати показник 

ефективності роботи податкових органів [4, 

с. 42].  

Однак, навіть при використанні ва-

ртісних показників, а не тільки натураль-

них, можна встановити, що  ефективність 

роботи податкової служби України є до-

сить низькою. Для порівняння, багаторічні 

дослідження ефективності діяльності по-

даткової служби США (IRS) вказують на 

те, що в цій країні для збору 100 доларів 

податків потрібно не більше одного долара 

адміністративних витрат. У Данії 1 крона 

витрат на адміністрування податків гене-

рує 113 крон податкових надходжень, в 

Угорщині 1 форинт - 77 форинтів надхо-

джень, в Мексиці 1 песо – 33. В Україні 1 

гривня адміністративних витрат дає близь-

ко 12 гривень податкових надходжень [5, c. 

27]. Отже, ефективність роботи податкової 

служби України не є високою. Якщо порі-

внювати показники України та США, то 

існують значні резерви поліпшення якості 

роботи шляхом економії  робочого часу і 

грошових коштів. 

Взагалі, простота адміністрування 

податків залежить від стандартів і проце-

дур застосування податкового законодав-

ства. Україна йде саме таким шляхом оці-

нки ефективності процесу податкового ад-

міністрування, тобто оцінити адміністра-

тивні витрати і доходи. Хоча можливий 

варіант оцінки ефективності роботи подат-

кових органів шляхом співставлення фак-

тичних і планових показників виконання 

бюджетів. Однак такий підхід можливий 

лише в тому випадку, коли процедури ад-

міністрування і збору податків є стандарт-

ними та незмінними тривалий період часу. 

Чого не можна сказати про українське за-

конодавство. 

Наступна причина неефективної 

оцінки податкового адміністрування поля-

гає в тому, що податкові органи були ви-

ведені з прямого підпорядкування Мініс-

терства фінансів, а процедура формування 
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державного бюджету здійснювалася не 

за доходами, виходячи з реальної оцінки 

бази оподаткування, а за видатками – за 

процедурою бюджетних запитів [6, с. 

374]. У результаті такого системного ад-

міністративного та статистичного проти-

річчя часто виникають ситуації, коли за 
окремими податковими інспекціями пла-

ни надходжень податків надмірно зави-

щені. У результаті при виконанні нереа-

льно високих планів податкових надхо-

джень інспекції змушені вдаватися до 

процедур адміністративного та навіть 

психологічного тиску на платників пода-

тків.  

Сучасний методологічний підхід, 

який застосовується для вимірювання 

рівня складності адміністрування подат-

ків, полягає у визначенні загальної суми 

витрат, яка витрачається при збиранні 

податків. Ця величина повинна включати 

[7, с. 208]: 1) кошти, які витрачаються 

державою на утримання податкової слу-

жби; 2) кошти, що витрачаються платни-

ками на адміністрування податків; 3) 

кошти, що витрачаються третіми особа-
ми на ці ж цілі. Це можуть бути витрати 

на податкові консультації, витрати пода-

ткових агентів і тому подібні витрати. 

Дотримуючись такого підходу, легко по-

мітити, що наведені вище витрати часу 

на адміністрування податків в Україні є 

заниженою оцінкою. Цифри представля-

ють лише одну складову витрат і не ві-

дображають всієї картини і відповідно 

масштаби проблеми. Тому насправді си-

стема адміністрування є ще більш недос-

коналою і потребує негайного реформу-

вання. 
Податковий кодекс [8], який діє в 

Україні з 2011 року, прийняв ряд позити-

вних рішень по адмініструванню подат-

ків (розділ ІІ ст. 41). 

Перший важливий момент – зни-

ження кількості контролюючих органів з 

4-х до 2-х.Це – податкові та митні органи. 

Прийняті заходи сприятимуть скорочен-

ню витрат в сфері податкового адмініст-

рування. Другим позитивним моментом є 

зближення податкового і бухгалтерсько-

го обліку. По-третє, спрощено механізм 

податкового контролю (знижено кіль-

кість позапланових перевірок). Однак, 

відповідальність за порушення податко-

вого законодавство посилено. 

 Ми вважаємо, що до критеріїв 

ефективності процесу податкового адмі-

ністрування можно віднести показники 
ефективності організаційно-

управлінської частки діяльності ДПС, які 

були запропоновано Онишко С. В. [7, с. 

364]: 

1. Коефіцієнт продуктивності пра-

ці працівників ДПС: 

Кппр = 
Чі

ВіПНі 
,      (1) 

де ∑Пні – сума податкових надхо-

джень за звітний період по і-му структу-

рному підрозділу ДПС (тис. грн); Ві – 

витрати на утримання і-го структурного 

підрозділу ДПС за елементами витрат 

(матеріальні витрати, витрати на оплату 

праці, відрахування на соціальні заходи, 

амортизація, інші спеціальні витрати); Чі 

– чисельність працівників і-го структур-

ного підрозділу ДПС (осіб). 

2. Коефіцієнт оперативності праці 

підрозділа ДПС: 

Ко.п. = 
  

  




nn

nnn

КДКДКД

КДКДКД

...

)(...)()(

2211

222111
,   (2) 

де Дn – нормативно встановлений 

строк виконання відповідного n-виду до-

кументу (днів); n - відстань від норматив-

но прийнятого строку виконання відповід-

ного n-го виду документів в днях (при дос-

троковому виконання n документу значен-

ня приймається за нуль); Кn – коефіцієнти, 

що умовно характеризують різні види до-

кументації по ступеню важливості. 

Адміністративну документацію 

пропонується класифікувати на наступни-

ми групами з наступною умовною оцінкою 

важливості кожної з цих груп (табл. 1). 
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Т а б л и ц я 1 

Класифікація адміністративної документації 

Види документації Позначення 

коефіцієнтів 

Значення 

коефіцієнтів 

Документація вищестоящих організацій (міністерств, відомств) К1 1,0 

Документація ДПА К2 0,7 

Документація податкових інспекцій К3 0,4 

Документація платників податків К4 0,9 

 

3. Коефіцієнт спеціалізації праці 

підрозділів ДПС: 

Ксп = 
ЧТ

tвв





1 ,       (3) 

Де ∑tвч – загальні витрати робочого 

часу, який витрачається при виконанні не 

властивих працівниками певного підрозді-

лу функцій, дій протягом робочого дня 

(хвилин); Т – тривалість робочого дня 

(хвилин); Ч – кількість осіб, які виконують 

роботу, що не відноситься до їх функціо-

нальних обов‘язків протягом дня (осіб). 

4. Коефіцієнт дублювання праці в 

підрозділах ДПС: 

Кдп = 
Ксп

1
,        (4) 

де Ксп – коефіцієнт спеціалізації 

праці. 

5. Коефіцієнт виробничої дисциплі-

ни працівників ДПС: 

Квд = 


















ХпЧ

Хч

ХсЧа

Хв
11 ,     (5) 

де Хв – загальна сума втрат робочо-

го часу за один робочий день, яка 

пов‘язана з порушенням виробничої дис-

ципліни (запізнення, достроковий відхід з 

роботи, відхід з робочого місця за непова-

жними причинами та ін.) (хвилин); Хс – 

тривалість робочого дня (хвилин); Ча – кі-

лькість працівників, що порушили трудову 

дисципліну (осіб); Хч – загальна сума ці-

лоденних втрат робочого часу, яка 

пов‘язана з порушенням трудової дисцип-

ліни (прогули та ін.) (днів); Хп – плановий 

фонд робочого часу на одного працівника 

в дослідженому періоді (днів); Ч – загальна 

кількість працівників в звітному періоді на 

дослідженому підрозділі ДПС (осіб). 

Ми вважаємо, що при вдосконален-

ні використання робочого часу та підви-

щенні кваліфікації для потреб ДПА перед-

бачається пошук резервів не тільки екстен-

сивного характеру, скільки інтенсивного. 

Аналітично оцінити показники яко-

сті продукту (екстенсивного характеру) 

можна на основі визначення резерву еко-

номії бюджетних коштів у результаті ско-

рочення середньооблікової чисельності 

працівників підрозділів ДПС [7, с. 366]: 

ΔРБС = (Ч1 – Ч2)ВБn,      (6) 

де ΔРБС – резерв бюджетних кош-

тів у результаті скорочення середньооблі-

кової чисельності працівників ДПС, грн.; 

Ч1 – кількість працівників ДПС до 

скорочення, осіб; Ч2 – кількість працівни-

ків ДПС після скорочення, осіб; ВБn – ви-

трати бюджету на утримання одного пра-

цівника ДПС, (грн) 

Інший шлях підвищення якості по-

даткових технологій, пов'язаний з велики-

ми можливостями прискорення науково-

технічного прогресу модернізації як голо-

вного важеля підвищення інтенсифікації та 

ефективності податкового процесу. У зв'я-

зку з цим пропонується використовувати 

інтегральний показник ефективності адмі-

ністративного процесу за елементами ма-

теріальних витрат ДПС. 

Таким чином, всі наведені показни-

ки є інструментарієм для комплексної оці-

нки ефективності процесу адміністрування 

податків і дозволять сформувати вхідну 

базу аналітичної інформації і, відповідно, 
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нададуть можливість відстежувати якість 

процесу в динаміці. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Таким чином, підви-

щення ефективності процесу податкового 

адміністрування, зниження державних ви-

трат на збір податків можливе за рахунок 

поліпшення методів, способів і прийомів 

контрольної роботи податкової служби, їх 

адекватності реаліям і масштабам контро-

льованого поля, що передбачає високий 

результат, і що дуже важливо, скорочує 

час на контакти з платниками податків. 

Безумовно, не можна враховувати 

первинні витрати держави на створення 

матеріальної бази податкового адміністру-

вання, які спочатку можуть бути більшими. 

Але надалі вони створять умови для зни-

ження витрат на поточне утримання пода-

ткових органів. Мова повинна йти про те, 

щоб, створивши умови і накопичивши до-

свід роботи, постійно вдосконалювати 

процес податкового адміністрування, дося-

гати зниження поточних витрат по відно-

шенню до загального обсягу зібраних по-

датків. Тому для цього необхідно проводи-

ти розрахунки запропонованих критеріїв 

оцінки ефективності процесу адміністру-

вання податків в комплексі. 
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 Фінанси та банківська справа 
 

УДК 336.719 

ГОНЧАРОВ В. М., ПОЖИДАЄВ А. Є. 

 

РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 

В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

 
У даній роботі досліджується проблема ефективного використання трудових ресурсів у бан-

ківській сфері України, особлива увага була приділена підвищенню мотивації персоналу в сучасних 

економічних умовах. У статті був вивчений і проаналізований досвід з мотивації персоналу різних 

закордонних підприємств фінансової сфери. На основі проведеного аналізу запропоновано ряд меха-
нізмів по підвищенню ефективності використання трудових ресурсів у банківській сфері України, з 

метою підвищення їх конкурентоспроможності у світі. 

Ключові слова: банк, банківська сфера, мотивація, система мотивів, ефективність. 

 

Постановка проблеми. У нашій 

країні приділялося й приділяється дуже 

мало уваги проблемам мотивації персонала, 

незважаючи на всю їхню складність і не-

розробленість. Протягом десятиліть у віт-

чизняній економіці панував технократич-

ний підхід до господарювання на рівні пі-

дприємств, коли в насамперед ставили те-

хнологію, виробничі плани, бюджети, ад-

міністративні розпорядження, а роль пра-

цівників відсувалася на другий план. У ці-

лому, це призвело до звуження трудової 

мотивації й до відчуженості працівників, 

до падіння зацікавленості в праці й низької 

продуктивності. Тому не дивно, що за да-

ними порівняльного дослідження, відсоток 

населення в країнах Західної Європи, які 

роботу вважають головною справою життя 

більш 40%, коли в межах колишнього 

СРСР — усього лише 10%. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Проблеми мотивації, як важливо-

го напрямку формування системи управ-

ління підприємством, постійно приверта-

ють увагу вчених економістів. Вагомий 

внесок у вирішення проблеми ефективного 

використання  трудових ресурсів зроблено 

роботами В. М. Гончарова, К. А. Куліпа-

нова, [1, 3]. Помітний внесок у загальну 

теорію управління зробили такі вчені Росії: 

О. А. Дейнеко, Н. Жадько, А. Я. Кібанов [4] 

О. В. Козлов, М. Чуркина[9]. На сучасному 

етапі ефективність використання праці на 

сучасних підприємствах найнижча, що по-

требує розробки дієвого механізму вико-

ристання трудових ресурсів.  

В. М. Гончаров, К. А. Куліпанов ро-

зглядають мотивацію трудової діяльності 

як процес задоволення працівниками своїх 

потреб та очікувань в обраній ними роботі, 

здійснюваний у результаті реалізації їх ці-

лей, погоджених із цілями й завданнями 

підприємства, і одночасно із цим як ком-

плекс заходів, застосовуваних з боку су-

б'єкта керування для підвищення ефектив-

ності праці працівників. У данному визна-

ченні поєднуються два основні напрямки, 

звичайно прийняті керівниками в якості 

тотожності: мотивація й стимулювання. 

Дослідження останніх років говорять про 

те, що в практиці українських комерційних 

організацій відсутня методологія форму-

вання ефективних систем стимулювання 

праці робітників. Оскільки фактором, що 

визначає дії людини, є мотив – внутрішня 

стійка психологічна причина поведінки 

або вчинку, а стимулювання  праці являє 

собою вплив на мотивацію (систему моти-

вів) трудової діяльності людини, принципи 

створення ефективної системи стимулю-

вання праці робітників комерційних украї-

нських організацій мають базуватися на 

дослідженнях внутрішніх основ мотивації 

трудової поведінки [3, с. 7]. 

На сучасному етапі розв‘язання за-

вдань мотивації вимагає подальшої розро-

бки рекомендацій у сфері залучення пра-

цівників до участі в прибутках, індивідуа-

льного винагородження, виногородження 

заслуг та ефективності діяльності на заса-

дах врахування різноманітних мотивацій-

них факторів, розробки політики винаго-
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род і т.д.. В умовах конкуренції, викорис-

тання мобільних систем менеджменту ке-

рівник повинен враховувати інтереси різ-

них груп працівників і цілеспрямованно 

впливати на ефективність іх роботи. При 

цьому мотивація є важливим інструментом 

управління виробничо-господарською дія-

льністю працівників, важливим аспектом 

ефективного менеджменту. 

Метою статті послужила вищеви-

кладена проблематика, яка полягає у ви-

вченні підходів мотивації персоналу в су-

часних економічних умовах. Також дослі-

джено процес мотивації як важливий еле-

мент системи менеджменту, що формує 

важелі спонукання працівників на досяг-

нення цілей та виконання поставлених за-

вдань. 

Виклад основного матеріалу. В 

умовах зниження прибутковості банківсь-

ких операцій збільшення конкуренції саме 

у мотивації співробітників можуть бути 

знайдені ті резерви, які дозволять банку не 

тільки пережити важкі часи, але й створи-

ти умови для розвитку та процвітання у 

майбутньому. 

Забезпечення трудової мотивації 

(тобто спонукання до досягнення необхід-

них результатів діяльності) співробітників 

банку є однією з найважливіших функцій 

сучасного керівника. У зв‘язку з ростом 

інтенсивності роботи у банківській сфері, а 

також з впровадженням нових банківських 

технологій та зростанням рівня складності 

роботи, вирішення виробничих задач все 

більше сплітається з людським фактором, 

зі ставленням персоналу до роботи, особи-

стою зацікавленістю у підвищенні якості 

роботи, готовністю знаходити творчий пі-

дхід у вирішенні задач. У цій ситуації для 

досягнення цілей організації керівнику 

слід більше орієнтуватися на внутрішні 

спонукальні фактори – потреби та ціннісні 

орієнтації співробітників [9, с. 55]. 

Останніми роками зростав дефіцит 

висококваліфікованих спеціалістів, підви-

щувалася конкуренція між роботодавцями 

на ринку праці, як наслідок – посилилася 

«гонка» компенсаційних пакетів. Особливо 

складна ситуація склалася в сфері телеко-

мунікацій та банківському секторі. Напри-

клад, тільки за 2006 рік зарплата в банків-

ському секторі збільшилась на 40%, що 

пов‘язано з активним приходом до Украї-

ни великих західних банків. Намагаючись 

залучити та втримати співробітників, ра-

зом з тим забезпечивши їхню лояльність, 

компанії робили акцент на розробці та 

впровадженні ефективних систем матеріа-

льної мотивації, але цього виявилося недо-

статньо. Матеріальне стимулювання та на-

дія на те, що хороша зарплата вирішує всі 

питання з мотивацією, призвела до збіль-

шення перекосу на користь зовнішніх спо-

нукальних факторів, які ще за часів радян-

ської економіки домінували над внутріш-

німи.  

Вочевидь, що в умовах ринкової 

економіки методи мотивації, в першу чер-

гу система грошових заохочень та штрафів 

дозволяє суттєво зменшити суб‘єктивізм у 

роботі з персоналом. Однак, сьогодні кож-

ний керівник бачить, як змінилися його 

працівники за останні кілька років, як змі-

нилися їхні запроси та пріоритети. До того 

ж, ситуація на фінансових ринках змушує 

шукати підходи для зменшення витрат, в 

тому числі за рахунок фондів матеріально-

го стимулювання. Тому необхідно відно-

вити (а де не було, знайти) розумний ба-

ланс між внутрішніми й зовнішніми спо-

нукальними факторами. 

Керівники не завжди мають чітке 

уявлення про те, які мотиви стимулюють 

підлеглих до ефективної праці. Ця пробле-

ма притаманна багатьом організаціям та 

підприємствам в усьому світі. Проведені в 

країнах Західної Європи та Америки дос-

лідження показали, що керівники часто 

переоцінюють значущість «базових моти-

вів» (таких як зарплата, безпека, надійність) 

для своїх працівників та недооцінюють 

внутрішні стимули (самостійність, твор-

чість, бажання досягти високих результа-

тів). Після аналізу названих досліджень 

виявилося, що залучити найкращих спеці-

алістів вдалося тільки тим роботодавцям, 

які розробили індивідуальні системи моти-

вації та розвитку для ключових працівни-

ків, створили ефективні команди. Таким 

чином, вибираючи з десяти основних фак-

торів задоволення працею своїх підлеглих 

керівники на перші місця висунули: хоро-

шу зарплату, надійність робочого місця, 
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можливість кар‘єрного росту, сприятливі 

умови праці [6, с. 144].  

Коли ж відповідали працівники, то 

на перші місця вийшли такі фактори: люд-

ське визнання, володіння повною інфор-

мацією, допомога в особистих справах, ці-

кава робота. 

Опитування керівників підрозділів 

Ощадбанка України показало ідентичність 

результатів із західними колегами. Цікаво, 

що коли керівники відповідали на питання, 

що їх спонукає до ефективної діяльності, 

то вони, як і підлеглі, віддають перевагу 

другій групі, тобто внутрішнім факторам.  

Так стосунки між роботодавцем та 

співробітниками можна виразити простою 

формулою: 

 

Матеріальна + нематеріальна мотивація = лояльність + ефективність персоналу   (1) 

 

Співвідношення доданків лівої час-

тини нашого рівняння – матеріальної і не-

матеріальної мотивації – визначається по-

літикою компанії, яка розробляється з ура-

хуванням внутрішньої ситуації та ринко-

вих тенденцій. При цьому більше уваги, як 

правило, приділяється «матеріальним» ін-

струментам.  

Більш диференційований аналіз мо-

тивів до праці виявив, що існують принци-

пові відмінності у працівників різної статі, 

а також різних вікових груп працівників 

Ощадбанку. Для працівників банківської 

сфери існують особливі мотиваційні ком-

поненти. Адже, люди, професійно зайняті 

рейтингами, цифрами, курсами валют, 

приходять на співбесіду вже мотивовани-

ми для роботи саме в цьому банку. Моти-

ваційні схеми в банківському секторі дос-

татньо уніфіковані: заробітна плата, бонус, 

медична страховка, соціальна програма. 

Система однакова для всіх рівнів спеціалі-

стів, але кожен з рівнів виявляє більший 

інтерес до тієї чи іншої її частини. Так зва-

ний лінійний персонал, що основну части-

ну оплати своєї праці отримує у вигляді 

окладу та бонусу за результатами роботи 

всієї організації в цілому, цікавиться соці-

альними благами: повнотою медичної 

страховки. дотаціями на харчування та ві-

дпочинок, наявністю соціальної інфра-

структури і т. п. Такий набір задовольняє 

тих, хто вже має стабільний соціальний 

статус, не претендує на кар‘єрне зростання 

та не прагне розвиватися професійно, 

окрім періодичного підвищення кваліфіка-

ції. Переважно, це жінки старше 30 років, 

що мають родину та займають рядові не-

високі посади: операціоністи, касири, бух-

галтери та ін. Молодь, яка працює на таких 

посадах, як правило, вчиться, її цікавлять 

перспективи професійного розвитку та пі-

двищення заробітної плати. Для цих спів-

робітників важливим є моральний клімат у 

колективі, наявність основних елементів 

корпоративної культури. Такі співробітни-

ки одразу проявляють інтерес до тренінгів, 

корпоративних заходів, організованому 

дозвіллю. Вони цікавляться цими питан-

нями під час співбесіди та в процесі адап-

тації на новому місці роботи уважно слід-

кують за тим, наскільки повно виконують-

ся обіцянки. Виконання «негласних забо-

вязань» є дуже сильним мотивуючим фак-

тором. Для чоловіків найбільш значущим 

мотивом є зміст та характер діяльності. 

Для молодих спеціалістів Ощадбанку ве-

лике значення має можливість поєднувати 

навчання з роботою. Для жінок, що мають 

родину – можливість цікавого сімейного 

дозвілля та спільний відпочинок з дітьми 

[4, с. 32].  

Керівники (як вітчизняні, так і зако-

рдонні) часто недооцінюють такі стимули 

до праці як: чітка постановка задач та ор-

ганізація роботи, позитивний результат у 

діяльності, своєчасна інформованість, хо-

роша психологічна атмосфера в колективі, 

а також фактори, що дестимулюють пра-

цівників: необґрунтовану критику, відсут-

ність визнання, некомпетентність керівни-

ка, надмірна завантаженість роботою або її 

нестача, неясність функцій та цілей. 

Співробітник має володіти свобо-

дою дій, мати можливість робити власний 

вибір шляхів вирішення професійних за-

вдань, водночас чітко вписуючись в існу-

ючі технології, при цьому добре розумію-

чи не тільки цілі власної діяльності, але й 

цілі свого підрозділу, завдання та пріори-

тети банку в цілому. 
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Таким чином, нові банківські тех-

нології вимагають нових підходів до моти-

вації співробітників банку, що відповіда-

ють сучасній ситуації на ринку праці. 

Та, як відомо, постійними залиша-

ються лише зміни. Розвиток українського 

банківського сектору лише підтверджує 

цю аксіому. Продовжується концентрація 

банківських капіталів, посилюється конку-

ренція і, як наслідок, прискорюється диве-

рсифікація банківських продуктів. Ці фак-

тори змушують банки вдаватися до глибо-

ких, суттєвих змін як на організаційному, 

так і на індивідуальному рівнях. Стратегія 

цих змін, співвідношення їхніх масштабів з 

фінансовими можливостями складають 

коло найбільших інтересів менеджерів 

вищої ланки банків, які прагнуть розшири-

ти свої позиції на фінансових ринках. 

Кожна організація має власну спе-

цифіку, і це стосується не тільки особли-

востей організаційної культури (норми, 

традиції, корпоративний дух), але й струк-

турних характеристик людських ресурсів 

(структурування може проводитись за різ-

ними критеріями - вік, освіта, стать, стаж 

роботи в організації і т.п.). 

Для топ-менеджерів, так само у ба-

нківській сфері, значущим компонентом 

мотивації є уважне ставлення керівництва 

до їхніх пропозицій, ініціатив, до знайде-

них нестандартних рішень. Для них най-

більш мотивуючою є структура, яка гаран-

тує затребуваність та надає творчу свободу, 

можливість реалізації стратегічних ідей. 

Нерідко причиною для звільнення топ-

менеджера за власним бажанням є неба-

жанні перших осіб обговорити їхні іннова-

ційні пропозиції [5, с. 109]. 

У зв‘язку з цим при створенні сис-

тем трудової мотивації важливо врахову-

вати неоднорідність персоналу, виходити з 

того, що різні категорії співробітників різ-

няться за своїми перевагами та ціннісними 

орієнтаціями. Значущість різноманітних 

спонукальних до праці факторів змінюєть-

ся з віком, зі зміною посадового та сімей-

ного статусу. 

Зазвичай керівника підрозділу важ-

ко відірвати від роботи більше ніж на два-

три дні. Тому навчальна робота з даною 

категорією  персоналу має бути максима-

льно насиченою. Цим вимогам найбільше 

відповідають – тренінги, круглі столи, 

практичні семінари, тобто всі види актив-

ного навчання. Навчання проводиться у 

малих групах, що дозволяє залучити до 

активної роботи всіх учасників, активно 

задіяти соціально-психологічні механізми 

мотивації та творчого процесу. 

Тема мотивації опрацьовується не 

ізольовано, а «програється» в контексті 

досягнення поставленої перед учасниками 

організаційної мети. Зазвичай це відбува-

ється в ході розробки конкретних проектів 

розвитку перспективних напрямів банків-

ської діяльності, при цьому одна з підгруп 

опрацьовує задачу забезпечення мотивації 

й стимулювання співробітників під час ре-

алізації розробленого проекту. Такий під-

хід має низку переваг [7, с. 117]: 

 опосередкованість практичною зада-

чею інших, які забезпечують її вирішення 

управлінських заходів, дозволяє наочно 

продемонструвати цілісність та взає-

мозв‘язок основних складових сучасного 

менеджменту; 

 проекти розробляються для конкрет-

них підрозділів, з урахуванням специфіки 

їхньої діяльності та особливостей персона-

лу. 

При розробці системи стимулюван-

ня робочої мотивації персоналу задаються 

наступні критерії [1, с. 153]: 

Комплексність: діяльність людини 

стимулюється цілим комплексом причин 

(усвідомлених чи неусвідомлених), знахо-

диться у складному взаємозв‘язку, дуже 

часто у суперечливому. Для стимулювання 

праці дуже важливо встановити баланс 

внутрішніх та зовнішніх стимулів, поєдну-

вати матеріальні та моральні (духовні) 

стимули; 

Визначеність: система критеріїв, які 

визначають характер стимулювання, має 

бути чітко сформульованою та зрозумілою 

для всіх співробітників. Співробітники 

мають добре розуміти, які дії є бажаними 

для організації, які стерпними, а які неба-

жаними. Простіше кажучи, співробітник 

має ясно розуміти, за що в професійній ді-

яльності його будуть заохочувати, а за що 

карати, якого розміру можуть бути ці зао-

хочення чи покарання; 
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Об‘єктивність: працівник має бути 

впевненим в тому, що його діяльність буде 
об‘єктивно оцінюватися. Заохочення чи по-

карання має носити персональний і конкрет-

ний характер. При цьому дуже важливо, щоб 

справедливим було не тільки покарання, але 

й заохочення, бо незаслужене заохочення 

шкодить справі більше, ніж незаслужене по-

карання. Заохочуватись має кожний, заслу-

говуючий на те окремий співробіт-

ник:встановлено, що коли заохочується ко-

лектив в цілому, це має менший стимулюю-

чий ефект ; 

«Невідворотність» стимулювання: 

система стимулювання праці має забезпечу-

вати співробітникам впевненість у тому, що 

їхня «правильна» чи «неправильна» поведін-

ка неминуче призведе до заохочення чи по-

карання. Разом з тим, ефективно працюючий 

керівник добре знає, що краще «не поміти-

ти» недолік у роботі, ніж не відреагувати на 

досягнення; 

Своєчасність: те, що сьогодні є для 

людини важливим, завтра може втратити 

актуальність. Про людину, яка довго чекала 

чогось, а потім припинила чекати, змирилася, 

кажуть: «Вона пережила свої бажання». Си-

стема стимулювання має працювати опера-

тивно, підкріплюючи успіх і примушуючи 

корегувати свою «неправильну» поведінку, 

для того, щоб співробітник чіткіше узгоджу-

вав свої дії з інтересами організації. 

В результаті групової роботи може 

бути отриманий продукт різного рівня та рі-

зної якості. Це залежиь від того, яка задача 

була поставлена, та від можливостей групи. 

В якості найбільш привабливої мети ми ба-

чимо створення положення про систему мо-

тивації, яке б стало нормативним докумен-

том,  що визначав би діяльність керівництва 

в банківській сфері. Для впровадження сис-

теми мотивації особливо важливим є те, що 

нею користуватимуться керівники, які самі її 

розробляли. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. В цілому такими є наші 

уявлення про те, яким чином можуть погли-

блювати свої знання в галузі управління пе-

рсоналом керівники банку. Зрозуміло, що ці 

заходи поводяться на фоні існуючої органі-

заційної культури, сформованих в організа-

ції традицій і норм. і це необхідно врахову-

вати у роботі з керівниками. Наш досвід сві-

дчить , що в тих підрозділах, в яких створю-

ються умови для обміну досвідом, активіза-

ції інтелектуальних і творчих ресурсів керів-

ників для вирішення загальних і конкретних 

завдань, в тому числі і проблем стимулю-

вання, мотивації персоналу до ефективної 

праці, поряд з матеріальними ефективно ви-

користовуються соціально-психологічні 

стимули ефективність праці зростає в рази. 
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УДК 336.7+368 

КОСОВА Т. Д., ДЄЄВА Н. Е. 

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ ПО СТІЙКОМУ РОЗВИТКУ 

ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 

 
Обґрунтовано методичні підходи до формування звітів по стійкому розвитку відповідно до 

Глобальної ініціативи по звітності (GRI). Охарактеризовано  найбільш важливі показники соціальної 
відповідальності банків відповідно до галузевого додатку для сектора фінансових послуг: дія продук-

тів і послуг; економічна результативність; екологічна результативність; організація праці; права лю-

дини; взаємодія з суспільством; відповідальність за продукцію. Визначено вимоги до розкриття нефі-
нансової звітності. Окреслено перспективи і наслідки приєднання до GRI українських фінансових 

установ.  

Ключові слова: звіти, стійкий розвиток, сектор, фінансовий, послуги, інститути, формування, 

глобальна ініціатива. 

Постановка проблеми. В умовах 

фінансових криз об‘єктивно знижується 

довіра населення до фінансових установ, 

що зумовлюється проблемами із повер-

ненням депозитів комерційними банками і 

кредитними спілками, виплатами страхо-

вих відшкодувань тощо. Стійка репутація 

банку сьогодні є одним з ключових чинни-

ків, що забезпечують довіру з боку клієн-

тів і партнерів по бізнесу. Репута-

цію формують фінансовий результат 

і економічна стійкість банку. Інформація 

щодо результативності діяльності фінансо-

вих установ, що міститься у фінансовій 

звітності, украй важлива для оцінювання їх 

стійкості. У той же час в традиційній звіт-

ності відсутня інформація про внесок ор-

ганізації в забезпечення стійкості економі-

чної системи та її соціальну відповідаль-

ність. Нефінансовий звіт є логічним допо-

вненням до фінансового звіту і основним 

інструментом розкриття інформації про 

діяльність в області стійкого розвитку. Су-

купність фінансової і нефінансової звітно-

сті надає банкам широкі можливості зая-

вити про себе в умовах посилення конку-

ренції, а зацікавленим сторонам дає мож-

ливість аналізувати результативність ком-

панії в звітному періоді. Таким чином, ви-

користовуючи нефінансову звітність, мож-

на продемонструвати зацікавленим сторо-

нам свою практичну прихильність прин-

ципам стійкого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Керівництво зі звітності в галузі 

стійкого розвитку (GRI) розроблено Гло-

бальною ініціативою по звітності в Амсте-

рдамі (Global Reporting Initiative), у поточ-

ний час діє його третя версія (2000-2008 

рр.) [1; 2]. Керівництво складається з 

Принципів звітності, Рекомендацій по зві-

тності і Стандартних елементів звітності 

(включаючи Показники результативності). 

Ці елементи вважаються однаково ваго-

мими і значущими. Галузеві додатки  до-

повнюють Керівництво і визначають спе-

цифічний контекст застосування, зокрема 

для сектора фінансових послуг [3]. У цілях 

розробки даного галузевого додатку фі-

нансовий сектор був поділений на чотири 

категорії (табл. 1). 

Мета статті – обґрунтування мето-

дичних підходів до формування звітів по 

стійкому розвитку фінансових установ ві-

дповідно до Глобальної ініціативи по звіт-

ності (GRI).  

Виклад основного матеріалу. Зві-

тність в області стійкого розвитку є ін-

струментом для прийняття управлінських 

рішень і підвищення інвестиційної при-

вабливості банків. Нефінансова звітність є 

основою для оцінки впливу діяльності ба-

нків на природне, соціальне і економічне 

середовище, пошуку нових можливостей 

довгострокового розвитку бізнесу і сприяє 

підвищенню ефективності взаємовідносин 

з клієнтами, місцевим населенням, органа-

ми державної влади, міжнародним співто-

вариством і іншими зацікавленими сторо-

нами. 

Галузевий додаток містить показ-

ники соціальної відповідальності (IP & 

FSSS) в таких областях: дія продуктів і по-

слуг (PS); економічна результативність 

(EC); екологічна результативність (EN); 

організація праці (LA); права людини (HR); 
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взаємодія з суспільством (SO); відповіда-

льність за продукцію (PR). Зупинимося на 

найбільш важливих показниках соціальної 

відповідальності фінансових інститутів.  

Т а б л и ц я 1 

Категорії фінансового сектора 

Категорія Визначення 

Банківське 
обслуго- 

вування фізи-

чних осіб 

 - основна діяльність тих банків, які мають обширну мережу відділень, зокрема надан-
ня банківських послуг населенню і кредитно-депозитарна діяльність; 

- послуги спроможним клієнтам, включаючи управління їх активами і портфелями (як 

на дискреційній основі, так і на основі передачі в управління);  
- послуги, пов'язані з управлінням повсякденними транзакціями і заробітною платою, 

дрібними кредитами, обмінними операціями, похідними фінансовими інструментами 

тощо. 

Банківське 

обслуго-

вування 
юридичних 

осіб 

 - всі транзакції з організаціями/контрагентами будь-яких розмірів, зокрема кредитно-

депозитарна діяльність, проектне і структуроване фінансування,  надання фінансових 

послуг органам державної влади;  
- консультативні послуги корпоративним клієнтам, послуги у сфері злиття і погли-

нання компаній, діяльність на фондових ринках і на ринках боргових зобов'язань, за-

ставне фінансування (тобто позики грошових коштів для транзакцій).  

Управління 

активами 

- управління капітальними ресурсами від імені третіх сторін. Цей капітал інвестується 

в широкий спектр категорій активів, зокрема в акції, облігації, кошти, нерухомість, 

міжнародні акції, міжнародні облігації, в альтернативні активи (приватний капітал, 
венчурний капітал, хедж-фонди); 

- елементи інвестиційної банківської діяльності, зокрема торгівля акціями і їх похід-

ними, а також облігаціями з фіксованим доходом, борговими зобов'язаннями, креди-
тами, кредитними портфелями і кредитними похідними. 

Страхування - послуги з пенсійного страхування, страхування життя, що надаються населенню і 

співробітникам компаній безпосередньо або через незалежних фінансових консуль-

тантів; 
- страхування продуктів і послуг для компаній і фізичних осіб і послуги перестраху-

вання. 

 

FS3 – Процеси моніторингу вико-

нання і дотримання клієнтами екологічних 

і соціальних вимог, передбачених угодами 

або транзакціями. Багато фінансових уста-

нов прагнуть управляти екологічною і со-

ціальною діяльністю клієнтів і ділових 

партнерів і для цього обумовлюють в уго-

дах певні стандарти або очікувані резуль-

тати як умови надання капіталу. Даний по-

казник пояснює, як організація, що звітує,  

забезпечує дотримання цих умов.  

FS5 – Взаємодія з клієнта-

ми/компаніями, що інвестуються/діловими 

партнерами в області екологічних і соціа-

льних ризиків і можливостей. До таких 

суб‘єктів відносять: клієнтів (фізичних і 

юридичних осіб); компанії, в які організа-

ція, що звітується, здійснила інвестиції; 

ділових партнерів (наприклад, осіб, що 

здійснюють доставку від імені організації); 

одержувачів капіталу або фінансування; 

одержувачів страхових послуг; сторони, 

що беруть участь в процесі надання послуг 

страхування (наприклад, треті особи, що 

продають страхові поліси від імені страхо-

вика). Непряма дія діяльності цих 

суб‘єктів може бути значнішою, ніж пряма 

дія діяльності фінансового інституту, і, ві-

дповідно, одним із основних способів 

управління цими діями є взаємодія.  Коли 

мова йде про банківське обслуговування 

фізичних і юридичних осіб, а також про 

страхування, взаємодія може здійснювати-

ся головним чином з клієнтами. Що стосу-

ється управління активами, то тут основна 

увага може приділятися компаніям, що ін-

вестуються, а в разі страхування — діло-

вим партнерам. 

FS7 – Грошова вартість продуктів і 

послуг, спеціально розроблених з ураху-

ванням їх соціальної значущості, по кож-

ному напряму діяльності з розбиттям за 
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призначенням. Даний показник дає уяв-

лення про те, наскільки фінансовий інсти-

тут прагне до створення суспільного капі-

талу для задоволення широкого круга со-

ціальних потреб. Цей процес має багато 

аспектів і в цілому направлений на задово-

лення соціальних потреб всіх членів суспі-

льства, таких як освіта, доступне житло 

тощо. Якщо говорити конкретніше, мова 

може йти про роль, яку фінансові інститу-

ти відіграють у наданні допомоги групам 

населення з обмеженими можливостями, 

відкриваючи їм нові перспективи розвитку 

і укріплюючи їх економічний стан. І хоча в 

деякому роді можна вважати, що всі про-

дукти і послуги приносять таку соціальну 

користь, даний показник відноситься до 

тих, які були спеціально розроблені з оріє-

нтацією на конкретну соціальну вигоду. 

Він дає уявлення про розставляння пріори-

тетів в організації і про те, чим її соціаль-

ний внесок відрізняється від внеску інших 

організацій. 

FS12 – Політика(и) голосування по 

екологічних і соціальних питаннях для ак-

цій, які дають організації, що звітує, право 

голосувати або давати рекомендації по го-

лосуванню. Даний показник дає уявлення 

про те, як  організація, що звітує, викорис-

товує голосуючі акції (зокрема за доручен-

ням), щоби впливати на вирішення про-

блемних питань. Показник заснований на 

темі значних відхилень, що обговорюється 

в доповіді Технічного комітету Міжнарод-

ної організації комісії з цінних паперів 

Collective Investment Schemes as 

Shareholders: Responsibilities and Disclosure 

(вересень 2003 р.). 

EC1 – Створена і розподілена пряма 

економічна вартість, включаючи доходи, 

операційні витрати, виплати співробітни-

кам, пожертвування і інші інвестиції в спі-

втовариства, нерозподілений прибуток, 

виплати постачальникам капіталу і держа-

вам. Фінансові інститути повинні указува-

ти елементи своїх програм інвестицій в 

співтовариства шляхом зведення воєдино: 

грошових внесків, наприклад пожертву-

вань на добродійні цілі, і участь в суспіль-

ному партнерстві; тимчасових витрат, та-

ких як волонтерська діяльність співробіт-

ників в робочий час; пожертвувань в нату-

ральній формі, наприклад у вигляді послуг 

або устаткування; витрат на управління. 

Даний показник розподілу вартості пови-

нен враховувати тільки ті елементи, які 

приносять очевидну і конкретну суспільну 

користь. Елементи слід оцінювати за їх со-

бівартістю для компанії. Фінансові інсти-

тути також повинні дати розбиття своїх 

програм інвестицій в співтовариства по 

напрямах  (наприклад, мистецтво, освіта і 

так далі) і вказати частку свого внеску у 

вигляді відсотка від прибутку до сплати 

податків. Для полегшення порівняння і ро-

зуміння можна також дати розбиття по ге-

ографічних районах (наприклад, по круп-

них регіонах), по типах (готівка, тимчасові 

витрати, внесок в натуральній формі і 

управлінські витрати) і по мотивації. 

EN16 – Повні прямі і непрямі вики-

ди парникових газів з вказівкою маси. Фі-

нансові інститути повинні оцінювати ви-

киди парникових газів, що виникають в 

результаті використання транспорту для 

ділових поїздок співробітників, оскільки ці 

поїздки є одним із основних джерел такого 

роду дії з боку фінансових інститутів. Оці-

нка повинна включати поїздки від імені 

компанії і використання транспортного 

парку компанії, а також використання ку-

р'єрських служб.  

EN22 – Загальна кількість відходів з 

розбиттям по типах і способах звернення. 

Основними типами відходів більшості фі-

нансових інститутів є папір і відходи інфо-

рмаційних технологій. 

FS13 – Пункти доступу до послуг 

організації в малонаселених і економічно 

слаборозвинених регіонах по типах. Фі-

нансові послуги мають бути в достатній 

мірі доступні всім клієнтам в тих регіонах, 

в яких фінансовий інститут здійснює свою 

діяльність. Відсутність фінансових послуг 

може призвести до обмеження доступу ре-

гіонів, груп або осіб до капіталу, призна-

ченого для підтримки економічного розви-

тку. Рівний доступ всіх шарів суспільства 

до капіталу також важливий з погляду збе-

реження соціального балансу. Даний пока-

зник відноситься до банківського обслуго-

вування фізичних осіб (включаючи мікро-

фінансування) і до страхування. Слід вра-

ховувати ті регіони, в яких організація 
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здійснює свою діяльність і де щільність 

населення нижче середньої. Регіони мають 

бути виділені на основі тих одиниць вимі-

ру, які зазвичай використовуються у країні 

для цілей перепису або аналізу розподілу 

населення. Слід враховувати загальне чис-

ло і територіальне розташування пунктів 

доступу до послуг фінансового інституту 

(банкомати, універсальні відділення, відді-

лення по обслуговуванню фізичних осіб 

тощо) у вказаних регіонах.  

FS14 – Ініціативи, направлені на 

спрощення доступу осіб з обмеженими 

можливостями до фінансових послуг. У 

основі даного показника лежить припу-

щення про те, що фінансові послуги уста-

нови мають бути в достатній мірі доступні 

всім його клієнтам. Рівний доступ всіх ша-

рів суспільства до капіталу  важливий з 

погляду збереження соціального балансу. 

Особам із обмеженими можливостями 

і/або порушеннями, а також людям, що не 

знають місцеву мову або культуру, може 

бути важко користуватися стандартними 

послугами і устаткуванням, і в результаті 

вони можуть не мати до них доступу. Да-

ний показник демонструє, наскільки фі-

нансовий інститут адаптував устаткування 

і методи надання своїх стандартних послуг 

для того, щоби спростити доступ осіб з 

обмеженими можливостями.  

FS15 – Опис політик, що забезпе-

чують добросовісний дизайн і продаж фі-

нансових продуктів і послуг. Даний показ-

ник відображає те, як  організація, що зві-

тує, управляє можливими конфліктами ін-

тересів фінансового інституту і клієнта. 

Він також дає уявлення про те, наскільки 

сумлінно організація заохочує викорис-

тання своїх продуктів, послуг і консульта-

цій (наприклад, іпотека з високим коефіці-

єнтом, короткострокові кредити, інвестиції 

з великою часткою позикових засобів, ко-

місії і ставки, пов'язані з обміном валюти і 

безготівковими переказами грошових кош-

тів, професійна сертифікація тощо) і гара-

нтує відповідальний маркетинг і продаж 

послуг в сегментах із високим ризиком 

(наприклад, клієнтам літнього віку, імміг-

рантам, особам, що не розуміються  на фі-

нансових питаннях, тощо). Значущість да-

ного показника пояснюється тим, що він 

дозволяє звітуючій організації визначити 

глибину можливого конфлікту корпорати-

вних і/або особистих інтересів з інтереса-

ми існуючих або майбутніх клієнтів. Крім 

того, на підставі цієї інформації користу-

вач звіту може судити про те, наскільки 

фінансовий інститут гарантує належне, до-

бросовісне і відповідальне використання 

продуктів, послуг і консультацій. 

FS16 – Ініціативи, направлені на пі-

двищення фінансової обізнаності, за типом 

їх бенефіціарієв. Брак фінансової грамот-

ності може призвести до того, що фізичні 

особи і організації можуть неякісно управ-

ляти своїми фінансовими ресурсами і не-

належним чином використовувати продук-

ти і послуги організації. Для фінансових 

інститутів підвищення фінансової грамот-

ності клієнтів означає удосконалення кліє-

нтської бази, розвиток уміння клієнтів ко-

ристуватися продуктами і послугами і до-

зволяє вирішувати проблему надмірної за-

боргованості, соціальної ізоляції і інших 

фінансових ризиків. 

LA9 – Здоров'я і безпека на робочо-

му місці. Фінансові інститути повинні по-

відомляти про діючу політику і практику 

надання допомоги співробітникам, їх сі-

м'ям або членам співтовариства в разі пог-

роз або актів насильства, зокрема: нападів, 

агресивної поведінки (словесної або фізи-

чної) з боку клієнтів або інших осіб; пог-

рабування банку (наприклад, при викра-

данні людей); дій, які стали відповіддю на 

виконання правових норм, що стосуються 

інформування про злочинну діяльність 

(наприклад, про відмивання грошей, теро-

ризм). Політики і практики включають на-

вчання, тренінги, наставництво, превенти-

вні заходи і програми контролю над ризи-

ками.  
HR1 – Відсоток і загальне число істо-

тних інвестиційних угод, що включають по-

ложення про забезпечення прав людини або 

пройшли оцінку з погляду прав людини. Для 

фінансових послуг термін «інвестиційні уго-

ди» означає різні угоди про фінансування, до 

числа яких входять стандартні банківські 

угоди, такі як кредитні угоди, контракти на 

розміщення цінних паперів, а також догово-

ри страхування. 

У фінансовій звітності істотність роз-

глядається як поріг для дії на економічні рі-
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шення користувачів фінансових звітів ор-

ганізації, зокрема інвесторів. Концепція 

порогу також важлива в звітності про стій-

кий розвиток, але вона стосується ширшо-

го спектру дій і зацікавлених сторін і  не 

обмежується тільки тими темами, які ма-

ють значний фінансовий  вплив на органі-

зацію. Визначення істотності для звіту в 

області стійкого розвитку також включає 

розгляд впливу на економіку, навколишнє 

середовище і суспільство у контексті здат-

ності задовольняти потреби нинішнього 

покоління без збитку для потреб майбутніх 

поколінь. Організації мають прийняти на 

себе зобов'язання періодично надавати 

консолідовану інформацію про свої еко-

номічні, екологічні і соціальні результати 

діяльності і знайти баланс між необхідніс-

тю своєчасного надання інформації і важ-

ливістю забезпечення її достовірності. 

Єдиний підхід до періодичності розкриття 

інформації і тривалості періодів звітності 

необхідний для того, щоби забезпечити 

зіставність інформації в часі, а також дос-

тупність звіту для зацікавлених сторін. Для 

них також буде корисним координація те-

рмінів публікації звітності про стійкий ро-

звиток і фінансової звітності.  

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень.  
1. Соціальна відповідальність фі-

нансових установ оцінюється за такими 

критеріями: надання продуктів і послуг; 

економічна і екологічна результативність; 

організація праці; захист прав людини; 

взаємодія з суспільством; відповідальність 

за продукцію.  

2. Виконано характеристику най-

більш важливих показників, які відобра-

жають результативність фінансових інсти-

тутів: процеси моніторингу і взаємодії з 

контрагентами, голосування акціями по 

екологічних і соціальних питаннях; наяв-

ність продуктів і послуг, спеціально роз-

роблених з урахуванням їх соціальної зна-

чущості; опис політик, що забезпечують 

добросовісний дизайн і продаж фінансових 

продуктів і послуг; наявність істотних ін-

вестиційних угод, що включають поло-

ження про забезпечення прав людини або 

пройшли оцінку з погляду прав людини. 

3. Приєднання українських банків 

до Глобальної ініціативи по звітності  

сприятиме зростанню можливості людини 

отримати освіту, доступне житло, розши-

рить доступ до послуг фінансових установ 

в малонаселених і економічно слаборозви-

нених регіонах, а також осіб з обмеженими 

можливостями, сприятиме збільшенню фі-

нансової грамотності клієнтів фінансових 

установ.  

4. Звіти про сталий розвиток фінан-

сових установ, які містять показники еко-

номічного, екологічного, соціального бло-

ків доповнюють інформацію, яку можна 

почерпнути з фінансових звітів, і сприяють 

поширенню і підвищенню якості надання 

фінансових послуг. 
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УДК 336.13 + 658.1 

КОСТИРКО Л. А. 

 

ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ НА 

ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Визначено проблеми фінансової стійкості підприємств та шляхи їх вирішення. Розкрито ме-

тодологічні положення діагностики впливу потенціалу фінансової стійкості на фінансову безпеку пі-

дприємства. Запропоновано підходи до моделювання ситуацій фінансової рівноваги, інтегральної 
оцінки фінансової надійності та визначення зон фінансової безпеки підприємства. 

Ключові слова: потенціал фінансової стійкості, фінансова безпека, підприємство, діагности-

ка, фінансова рівновага, фінансова надійність. 
 

Постановка проблеми. В умовах 

економічної кризи в Україні функціону-

вання господарюючих суб‘єктів все більш 

ускладнюється під впливом динамічних 

змін різних чинників навколишнього сере-

довища. Посилення динамічності середо-

вища завжди пов'язано з переходом еконо-

мічної системи в якісно новий стан, яке 

приводить до зниження сформованого ра-

ніше рівня фінансової безпеки. При виборі 

доцільних стратегічних рішень особливого 

значення набуває достовірна інформація, 

яка б у повному обсязі відбивала дійсний 

стан фінансової безпеки підприємства, га-

рантуючи його «прозорість» для акціоне-

рів, інвесторів і менеджерів. Важлива роль 

у вирішенні цих завдань відводиться діаг-

ностиці потенціалу фінансової стійкості, 

яка розглядається як обов'язковий елемент 

формування механізму забезпечення фі-

нансової безпеки підприємства. В цьому 

зв‘язку виникає потреба у розробці мето-

дологічних положень діагностики впливу 

потенціалу фінансової стійкості на  фінан-

сову безпеку підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Фінансова стійкість стала пред-

метом досліджень ряду відомих вчених 

Абрютіної М. С., Артеменко В. Г., Беллен-

дир М. В., Белоліпецького В. Г., Бернстайн 

Л. А., Бланка І.А., Градова А. П., Гиляров-

ської Л. Т., Грачова А. В., Ковальова В. В., 

Крейніної М. Н., Романовського М. В., 

Сайфуліна Р. С., Федотова  М. А., Шере-

мета А. Д. [1; 2; 4; 9]. Аналіз цих розробок 

свідчить про те, що у даному напрямі най-

більша увага приділяється аналізу фінан-

сової стійкості, яка пов'язується з окреми-

ми характеристиками фінансового стану 

підприємства. Разом з тим, вирішення 

проблем економічного розвитку України 

вимагає посилення уваги і наявності нових 

підходів до методології діагностики поте-

нціалу фінансової стійкості підприємств 

реального сектора економіки. Мова йде 

про необхідність забезпечення фінансової 

безпеки підприємств на основі діагностики 

потенціалу фінансової стійкості в умовах 

невизначеності ринкового середовища. 

Мета статті – обгрунтування мето-

дологічних положень щодо діагностики 

впливу потенціалу фінансової стійкості на 

фінансову безпеку підприємства. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Аналіз сучасного фінансово-

економічного стану підприємств реального 

сектора економіки дозволив виявити ряд 

проблем і суперечностей, які вимагають 

невідкладного рішення. В цілому, оцінюю-

чи загальну тенденцію макроекономічних 

показників за останні чотири роки (2007-

2010 рр.), слід зазначити, що реальний сек-

тор господарювання поки не є вирішаль-

ним чинником підйому національної еко-

номіки. Загальносистемна криза, яка охо-

пила більшість промислових підприємств 

України, привела до зниження потенціалу 

фінансової стійкості господарюючих су-

б'єктів і до загострення фінансових про-

блем майже по всьому спектру економіч-

них відносин. В цьому зв'язку можна виді-

лити наступні групи проблем. 

Перша група проблем пов'язана з 

відтворювальними процесами в реальному 

секторі економіки і впливом на них макро-

економічних чинників. У зв'язку з дефіци-

том фінансових ресурсів і незадовільними 

наслідками їх вкладень ускладнюються 

відтворювальні процеси, які здатні забез-

печити стійкий розвиток промислових під-
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приємств.  

Економічні показники, що характе-

ризують тенденції впливу макроекономіч-

них чинників на економічні процеси, наве-

дені в табл. 1, показують, що у 2002-2007 

рр. мала місце тенденція зростання обсягу 

промислової продукції і лише в 2008-2009 

рр. намітилася несприятлива тенденція 

зниження обсягу промислової продукції 

(2008 р. – 96,9%; 2009 р. – 78,1%). Станом 

на 30.09.2010 р. зростання обсягів промис-

лової продукції склало 111,2% [7]. 

Аналіз впливу макроекономічних 

чинників на економічні процеси в Україні 

свідчить про зниження обсягу промислової 

продукції (2008 р. – 96,9%; 2009 р. – 

78,1%) та наявність великої частки збитко-

вих підприємств промисловості (2008 р. – 

38,9%; 2009 р. – 40,3%; 2010 р. – 41,8%) 

[7]. Збільшення кількості збиткових підп-

риємств в 2009 р. вплинуло на зниження 

валового продукту на 3,7%. 
 

Т а б л и ц я 1 

Динаміка основних показників, що характеризують розвиток економіки  

України в 2002-2010 рр. 

 
Показник 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Валовий внут-

рішній продукт 

у фактичних 

цінах, млн.грн. 

225810 267344 345113 441452 544153 712945 949864 914720 784 195 

Індекс обсягу 

продукції про-
мисловості (у 

% до поперед-

нього року) 107,0 115,8 112,5 103,1 106,2 110,2 96,9 78,1 111,2 

Частка збитко-
вих підпри-

ємств, % 

38,8 37,1 34,8 34,2 33,5 32,5 37,2 39,9 36,8 

Частка збитко-
вих підпри-

ємств промис-

ловості, % 

41,8 39,9 37,5 36,5 34,7 33,4 38,9 40,3 41,8 

Фінансовий 
результат від 

звичайної дія-

льності до опо-
даткування пі-

дприємств, 

млн. грн. 

14641,2 19643,3 44578,4 64370,8 76253,4 135897,9 8954,2 -42414,7 63266,4 

Фінансовий 
результат від 

звичайної дія-

льності до опо-
даткування пі-

дприємств 

промисловості, 

млн. грн. 

2866,5 7137,0 18936,9 28264,3 34699,6 43700,9 20243,2 -4788,1 26530,5 

Обсяг реалізо-

ваної продукції 

промисловості, 
млн. грн. 

229634,4 289117,3 400757,1 468562,6 551729,0 717076,7 917035,5 806550,6 891169,5 

*інформація за 3 квартали 2010 р. 
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Друга група проблем пов'язана із 

закономірностями тенденцій накопичення 

джерел зростання вартості підприємств. 

Аналіз структури первинного грошового 

потоку підприємств України за 2009 р. до-

зволяє зробити висновок, що на даному 

етапі ще не створені умови для зростання 

їх вартості (табл. 2, рис. 1): вхідний гро-

шовий потік склав 38,0% доданої вартості, 

з яких 26,2% потік чистого прибутку, 

11,7% - амортизаційний потік; частка на-

копиченого чистого доходу – 24,4% вало-

вої доданої вартості до перерозподілу, що 

є верхньою межою зростання вартості 

промислових підприємств. Як наслідок 

обмеження внутрішніх джерел фінансу-

вання, зниження вартості до розподілу пі-

дприємств склало 12,2%. Крім того, 62,0% 

доданої вартості підприємств вилучається 

державою в порядку перерозподілу [7]. 

 

Т а б л и ц я 2 

Аналіз рівня накопичення вартості підприємствами реального сектора 

економіки України в 2008-2009 рр. 

 

Показник 

Значення 2008 р. Значення 2009 р. 

Абсо-
лютне 

Відносне, % 

до валової 
доданої вар-

тості 

Абсо-
лютне 

Відносне, % 

По відношен-

ню до валової 
доданої варто-

сті 

Структура 

вартості до 
перерозподі-

лу 

Валова додана вартість 948056 100 913345 100 

 Оплата праці найманих пра-
цівників 470464 49,6 451343 49,4 

 Податки на виробництво та 

імпорт 142599 15,0 134842 14,8 

 Субсидії на виробництво та 

імпорт -25817 -2,7 -19516 -2,1 
 Споживання основного капі-

талу 87914 9,3 107204 11,7 

 Чистий прибуток, змішаний 

доход 272896 28,8 239472 26,2 100 

Доход від власності 27686 2,9 45652 5,0 19,1 

Поточні податки на доходи, 
майно  1221 0,1 1221 0,1 0,5 

Інші поточні трансферти -15811 -1,7 -28741 -3,1 -12,0 

Чистий дохід 261021 27,5 222561 24,4 92,9 

Капітальні трансферти -236 0,0 -1150 -0,1 -0,5 

Потоки накопичення варто-
сті 260785 27,5 221411 24,2 92,5 

Фінансовий результат від 

звичайної діяльності до опо-

даткування 8954,2 0,9 -42414,7 -4,6 
  

Не дивлячись на поліпшення ситуа-

ції проти попереднього року, частка нако-

пиченого чистого доходу незначна – 24,4% 

валової доданої вартості. Це і є верхнє об-

меження зростання вартості підприємств 

реального сектора економіки. Навіть вра-

ховуючи амортизаційний потік (11,7%) у 

розпорядженні підприємства залишається 

всього лише 38,0% доданої вартості, що 

значно нижче валового прибутку (70-75%).  
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Рис. 1. Первинний грошовий потік підприємств  

реального сектора економіки України в 2010 р., %  

 

Оцінюючи вплив структури капіта-

льних вкладень за джерелами фінансуван-

ня на розвиток реального сектора економі-

ки України, слід підкреслити, що як і в по-

передні роки основним джерелом фінансу-

вання були і залишаються оборотні кошти: 

2007 – 87,16%, 2008 – 93,27%, 2009 – 

93,72 %, 2010 р. – 93,45% (табл. 3).  

Як свідчать дані табл. 3, можливості 

стійкого розвитку промислових підпри-

ємств украй обмежені, оскільки в 2010 р. 

більшість підприємств збиткові і обсяг 

амортизаційного фонду незначний. Вста-

новлено, що основними причинами ослаб-

лення ролі амортизації як джерела фінан-

сування були: глибокий розрив між амор-

тизацією і відносною вартістю засобів ви-

робництва унаслідок зростання цін і неа-

декватної індексації основних фондів; від-

носно низькі в порівнянні з розвиненими 

країнами норми амортизації і відповідно, 

дуже високі нормативні терміни служби 

основних фондів, насамперед, промислово-

виробничих. По суті, збільшення джерел 

капіталовкладень, пов'язаних з амортиза-

ційною реформою, привело до погіршення 

фінансового стану підприємств. 

Т а б л и ц я 3 

Динаміка внутрішніх фінансових ресурсів підприємств 

 реального сектору економіки України 

Види фінансових ресурсів 

Роки 

2007 2008 2009 2010* 

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 

Оборотні кошти                 

номінальний обсяг 364159,7 87,16 481216,6 93,27 541252,1 93,72 577602 93,45 

обсяг з урахуванням інфляції 295344,4  391233,0  473536,4  486606,6  

Чистий прибуток         

номінальний обсяг 29286,9 7,01 5542,5 1,08 -14192,5** - 13725,8 2,22 

обсяг з урахуванням інфляції 23752,6  4506,1  -  11563,4  

Амортизаційний фонд         

номінальний обсяг 24347,1 5,83 29161,9 5,65 36257,5 6,28 26775,2 4,33 

обсяг з урахуванням інфляції 19746,2  23708,9  31721,3  22557,0  

Разом          

внутрішні фінансові ресурси 417793,7 100 515921,0 100 577509,6 100 618103,0 100 

обсяг з урахуванням інфляції 338843,2  419448,0  505257,7  520727,0  

Індекс цін виробників проми-

слової продукції*** 
123,3 

 
123,0 

 
114,3 

 
118,7 

 

* за січень-вересень 2010 року  

** у розрахунках загального обсягу фінансових ресурсів не використовувалися 

*** грудень у % до грудня попереднього року  

 

Третя група проблем пов'язана з до-

слідженням характеристик финансової рі-

вноваги. Характерною особливістю супе-

речностей фінансової рівноваги у відтво-
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рювальному процесі підприємств Лугансь-

кого регіону стало порушення раціональ-

ної структури активів, оскільки у сукупно-

му обсязі оборотних активів є значною ча-

стка нефінансових активів – 32,8% у 2009 

р. [6]. Внаслідок дефіциту власних оборот-

них коштів та зниження мобільності капі-

талу більшість підприємств Луганського 

регіону так і не змогли генерувати навіть 

незначний обсяг власного капіталу (рис. 

2). Результати аналізу свідчать про не-

сприятливу тенденцію уповільнення обо-

ротності оборотних коштів та перевищен-

ня кредиторської заборгованості проти де-

біторської. Частка простроченої заборго-

ваності промислових підприємств Луган-

ського регіону складала 22,4 % дебіторсь-

кої і 37,8 % кредиторської заборгованості 

[6]. В цілому по промисловості України на 

30.09.2010 р. дебіторська заборгованість 

складала – 33,9 %, кредиторська – 39,5 % 

[7]. 

 

Рис. 2. Динаміка індикаторів фінансової рівноваги в промисловості 

Луганської області  

 

Таке становище є наслідком типо-

вих фінансових проблем, що потребують 

негайного усунення: 1) збиткової діяльно-

сті значної частини підприємств, яка приз-

вела до порушення фінансової рівноваги та 

втрати чистого оборотного капіталу; 2) 

деформації структури капіталу, що 

пов‘язана з відсутністю довгострокових 

джерел фінансування та високою часткою 

короткострокової кредиторської заборго-

ваності; 3) наявності суперечностей між 

елементами фінансової рівноваги, а саме: 

між ліквідністю та рентабельністю, ліквід-

ністю та фінансовою стійкістю; ризиком і 

фінансовою стійкістю.  

У вирішенні вказаних вище про-

блем важливе значення має діагностика, 

яка розглядається в даній роботі як ін-

струмент, за допомогою якого можна ви-

значити оптимальні фінансові пропорції 

стійкого розвитку підприємства. Дане тве-

рдження є актуальним і ґрунтується на 

припущенні того, що для кожного підпри-

ємства існує своя точка фінансової стійко-

сті. Під час руху від цієї точки вгору, підп-

риємство набирає запас фінансової міцно-

сті, платоспроможність набуває вищої яко-

сті – від гарантованої до абсолютної, при-

бутковість зростає. Рух в протилежну сто-

рону означає перехід від стану фінансової 

стійкості в нестійку зону і подальшому на-

ближенню до зони кризового стану.  

В даному дослідженні діагностика 

потенціалу фінансової стійкості - це не-

традиційна концепція комплексного дослі-

дження динамічних характеристик  змін 

фінансових процесів, пов'язаних з утво-

ренням, розподілом і використанням фі-

нансових ресурсів, заснована на інформа-

ції зворотного зв'язку, використання якої 

дозволяє ідентифікувати і оцінювати від-

хилення і проблемні ситуації при обґрун-

туванні вибору доцільних стратегічних рі-

шень.  
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На відміну від традиційних підходів 

[3; 8] вперше запропонований комплекс-

ний підхід до формування механізму діаг-

ностики за такими ключовими елементами 

потенціалу фінансової стійкості підприєм-

ства: фінансова рівновага, ефективність 

операційної і фінансової діяльності. 

Концептуальною основою діагнос-

тики є дослідження взаємозв'язку елемен-

тів фінансової рівноваги, яка виступає 

ключовим блоком механізму оцінки поте-

нціалу фінансової стійкості підприємства. 

Дане твердження є актуальним і ґрунту-

ється на припущенні про те, що для кож-

ного підприємства існує своя точка фінан-

сової рівноваги. Це означає, що підприєм-

ство в конкретний момент часу характери-

зується набором фінансових показників, 

вектор яких впливає на стан фінансової 

рівноваги і варіанти його  поведінки.  

Аналіз процесів фінансової рівнова-

ги на підприємствах реального сектора 

економіки підтверджує, що економічні ка-

тегорії «фінансовоа стійкість» і «фінансова 

рівновага» взаємозалежні. У даному дослі-

дженні до елементів, що характеризують 

стан фінансової рівноваги, віднесені лікві-

дність, фінансова стійкість, ефективність 

використання власного капіталу і ризик. 

Ідеальної фінансової рівноваги до-

сягти неможливо, до неї можна тільки не-

скінченно наближатися, оскільки динаміч-

но змінюються вхідний і вихідний потен-

ціали фінансової стійкості. Крім того, на 

рівноважний стан економічної системи 

впливають протиріччя, викликані прагнен-

ням господарюючих суб'єктів до досяг-

нення максимального економічного зрос-

тання між ліквідністю і рентабельністю; 

фінансовою стійкістю, рентабельністю і 

ризиком. Виходячи з цього, даний методо-

логічний підхід до аналізу фінансової рів-

новаги будується на основі заздалегідь 

установлених пріоритетів дослідження 

об'єкта, як, наприклад, «ліквідність – рен-

табельність», «рентабельність – фінансова 

стійкість – ризик». В цьому контексті, еко-

номічна категорія «фінансова рівновага» 

буде використовуватися як інтегральна ха-

рактеристика сталого співвідношення між 

ліквідністю-рентабельністю і фінансової 

стійкістю-ризиком. 

В такій постановці проблема аналі-

зу фінансової рівноваги для обґрунтування 

параметрів вибору фінансової стратегії у 

вітчизняній економічній науці в системно-

му виді не розглядалася. Автор вважає, що 

крім методів державного регулювання 

кризових ситуацій, у самих підприємств 

існує реальна можливість саморегулюван-

ня. Проблема полягає саме у виборі такої 

фінансової структури, що враховувала б 

одночасно рентабельність, ліквідність, фі-

нансову стійкість і ризик.  

Керуючись сценарним підходом, 

виділено шість ситуацій фінансової рівно-

ваги та умови їх реалізації (табл. 4). Дослі-

дження параметрів поведінки чистих акти-

вів і пасивів підприємства дозволило уста-

новити основні типи стану фінансової без-

пеки підприємства: ідеальний, стан статис-

тичної рівноваги, стан назрівання фінансо-

вої кризи, фінансова криза першого, друго-

го і третього ступеня.  

Для обґрунтування управлінських 

рішень запропоновано інтегральний пока-

зник фінансової надійності, який на відмі-

ну від відомих ураховує сукупний вплив 

інтегральних оцінок (у новій інтерпрета-

ції): ліквідність ( л

нK ); фінансова стійкість 

( с

нK ); ефективність використання власного 

капіталу ( е

нK ) і ризик ( р

нK ): 

1))K1)(K1)(K1)(K1(1())K1(1(I 4р

н

е

н

с

н

л

н

n
n

1i

i

нн  


,   (1) 

де i

нK  – інтегральна оцінка i -го 

стану рівноваги;  

n  – кількість інтегральних оцінок. 
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Т а б л и ц я 4 

Моделювання ситуацій фінансової рівноваги для встановлення діагнозу  

стану фінансової безпеки підприємства 

 
Ситу-

ація 

Ситуація Характеристика ситуації Діагноз стану фі-

нансової безпеки 

підприємства  
Стан ЧА  Індика-

тори  

Умови фінансової 

рівноваги  

1 ЧА  
 СКП ,

 СККЗДЗА 

СКВК  , 0П  

Розширене відтворення.  
Ефективне використання капіталу; за-

безпечення зростання вартості підпри-

ємства 

I. Ідеальний стан 

2 ЧА
 СКП ,0  СККЗДЗА 

СКВК  ,  0П  

Просте відтворення.  

Використання капіталу не приносить 

ані прибутку, ані збитку 

II. Стан статич-

ної рівноваги 

3 ЧА
  СКП ,  

СККЗДЗА   

КВК С ,  0П  

СКП   

Часткове проїдання статутного капіта-
лу. Неефективне використання капіта-

лу 

III. Стан назрі-
вання фінансової 

кризи 

4 0ЧА
  СКП ,  

СККЗДЗА   

СКВК  ,  0П  

СКП   

Можливе повне покриття збитків реа-
лізацією активів  

IV. Стан фінан-

сової кризи  

1-го ступеня 

5 ЧА
  СКП ,  

КЗДЗСКЧА   

КВК С ,  0П  

СКП   

Можливе часткове покриття збитків 

реалізацією активів 

IV. Стан фінан-
сової кризи  

2-го ступеня 

6 ЧА
  СКП ,  

СККЗДЗА   

СКВК  ,  0П  

СКП   

Покриття збитків реалізацією активів 
неможливе 

IV. Стан фінан-

сової кризи 
 3-го ступеня (не-

зворотна криза) 

Значення : ЧА  – чисті активи, П  – прибуток, СК – статутний капітал, А  – активи, ДЗ  – довгострокові 

зобов‘язання, КЗ  – короткострокові зобов‘язання, ВК  – власний капітал, «+», «0», «-» - позитивне, ну-

льове та негативне значення. 

 
Повний рівноважний стан будь-якої 

з функцій економічної системи відповідає 

максимальному значенню коефіцієнта фі-

нансової надійності ( 1Ін  ). При відхи-

ленні функцій від їх рівноважних станів 

надійність знижується ( 0Ін  ).  

Пріоритетні напрями діагностики 

використані як системоутворююча ознака 

в інтегрованій оцінці потенціалу фінансо-

вої стійкості. Об‘єктно-ієрархічний підхід 

до інтегрованої оцінки представлений та-

ким чином: для різних рівнів ієрархії при 

обраній системі індикаторів визначено  ло-

кальні показники (фінансова рівновага, 

ефективність операційної та фінансової 

діяльності); встановлено послідовність ви-

конання інтегральної оцінки потенціалу 

фінансової стійкості та порівняльної оцін-

ки фінансових показників за сукупністю 

підприємств галузі; проведено параметри-

зацію результатів інтегрованої оцінки з 

метою визначення зони фінансової безпеки 

підприємства і розробки заходів щодо її 

забезпечення.  

По відношенню до фінансової без-

пеки правильність вибору управлінського 

рішення може бути досягнута за умови по-

зитивної зміни потенціалу фінансової стій-

кості підприємства та зниження вірогідно-

сті ризику. Виходячи з цього, умову фі-

нансової безпеки можна записати у вигляді: 









minІ

maxІ

р

ст
,      (2) 

де стІ  – інтегральний показник потенціалу фінансової стійкості, рІ  – інтегральний 
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показник ризику. 

Використання аналітичного базису 

діагностики дозволило визначити обме-

ження стану потенціалу фінансової стійко-

сті і ризику та сформувати зони фінансової 

безпеки за такими типами: оптимальна, 

можлива, допустима, передкризова, не-

припустима (кризова) (рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Розроблені методоло-

гічні положення надають цілісне уявлення 

щодо здійснення діагностики впливу фі-

нансової стійкості на фінансову безпеку 

підприємства на основі попереднього ана-

лізу тенденцій фінансової стійкості, моде-

лювання фінансової рівноваги та визна-

чення зон фінансової безпеки в залежності 

від потенціалу та ризику для прийняття 

управлінських рішень. Перспективи пода-

льших досліджень полягають у розвитку 

методологічних засад щодо діагностики 

фінансової безпеки підприємства. 
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Рис. 3. Визначення зон фінансової безпеки на підставі параметризації 

результатів комплексної діагностики потенціалу фінансової стійкості 
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УДК 336.13 + 658.1 

КОСТИРКО Р. О., ТЕМНІКОВА Н. В. 

 

АНАЛІЗ І ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВИ  

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 

В статті на основі аналізу тенденцій розвитку вітчизняних підприємств визначено проблеми 

та перспективи забезпечення їх фінансової спроможності. Аргументовано залежність фінансової без-
пеки держави від фінансової спроможності підприємств. Проаналізовано динаміку показників крити-

чної, поточної та абсолютної ліквідності за видами економічної діяльності підприємств. Наведено 

розподіл показників ліквідності за галузями промисловості України. 
Ключові слова: фінансова безпека, фінансова спроможність, держава, підприємство, переду-

мови, проблеми, перспективи забезпечення. 
 

Постановка проблеми. Розвиток 

економіки України на сучасному етапі ха-

рактеризується наявністю перехідних про-

цесів, коли кризові та критичні ситуації є 

невід'ємною характеристикою функціону-

вання економічних систем всіх рівнів. 

Процеси інтеграції України в світове гос-

подарство посилюють небезпеку для стій-

кого функціонування національної фінан-

сової системи. Вітчизняна економіка, ре-

формування якої не завершене, стає все 

більш вразливою для фінансових загроз. В 

зв‘язку з цим забезпечення фінансової без-

пеки стає стратегічним завданням держави. 

Від фінансової безпеки країни залежать всі 

складові її економічної безпеки, зокрема 

відсутність фінансових коштів приводить 

до недофінансування в різних сферах еко-

номіки. Це не дозволяє досягти необхідний 

рівень економічного зростання та усклад-

нює реформування економіки України. 

Важливою умовою забезпечення 

фінансової безпеки держави є стабільне 

функціонування реального сектора еконо-

міки. На сьогодні стан фінансової безпеки 

вітчизняних підприємств не підтримується 

на достатньому рівні. Зростання ВВП та 

промислового виробництва є задовільним 

лише порівняно із кризовим періодом та 

відбувається завдяки позитивній 

кон‘юнктурі на зовнішніх ринках та відно-

вленню зростання у країнах – основних 

торговельних партнерах України. Однією з 

причин незадовільного стану фінансової 

безпеки та основною її внутрішньою за-

грозою є фінансова неспроможність підп-

риємств. Згідно офіційній статистиці Дер-

жавного департаменту з питань банкрутст-

ва, станом на 1.05.2010 р. загальна кіль-

кість  вітчизняних підприємств, що пере-

бувають у процедурах банкрутства стано-

вила 14265 підприємств (4,3%). В цих умо-

вах виникає необхідність виявлення загроз 

фінансової безпеки та проблем забезпе-

чення фінансової спроможності вітчизня-

них підприємств на підставі дослідження 

тенденцій їх розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Дослідженню генезису, сут-

ності і сучасного стану різних аспектів фі-

нансової безпеки присвячені роботи таких 

вітчизняних науковців, як О.І. Барановсь-

кий, О.Г. Блажевіч, І.О. Бланк, Т.Г. Васи-

льців, З.С. Варналій, В. Геєць, К.С. Горя-

чева, М.М. Єрмошенко, А.М. Єрмошенко, 

Т.Ю. Загорельська, Ю. Г. Кім, М.О. Кизим, 

О.Ю. Коваленко, В.П. Мартинюк, В.І. Му-

нтіян,  В.В. Орлова, А.І. Сухоруков та ро-

сійських вчених: Анісимов А.А., Асалієва 

С.А., Бурцев В.В., Б.В. Губін, В.А. Заброд-

ський, Константінов Г.А., Мальцева І.Г., 

Немцов А.Г., Новіков Г.В., Є.А.Олейніков, 

Паначев В.Ю., Папехін Р.С., Подкуйко 

М.С. [1-5; 7; 8]. Проте на сьогоднішній 

день недостатньо розроблені питання ви-

значення впливу фінансової спроможності 

підприємств на фінансову безпеку держави 

в умовах невизначеності ринкової еконо-

міки. Це обумовлює актуальність комплек-

сного дослідження проблеми забезпечення 

фінансової спроможності підприємств як 

чинника фінансової безпеки держави. 

Метою статті є аналіз стану основ-

них складових фінансової спроможності 

вітчизняних підприємств і визначення пе-
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редумов та перспектив забезпечення фі-

нансової безпеки підприємств. 

Виклад основного матеріалу. У 

системі заходів забезпечення фінансової 

безпеки особливе місце відводиться аналі-

зу її основних загроз, що породжуються 

спільними діями усіх учасників ринку, 

впливають на безпеку держави, її фінансо-

ву систему і, зрештою, на безпеку окремо-

го підприємства. Основні загрози націона-

льній безпеці, зокрема в економічній сфері, 

викладено у ст. 8 Закону України "Про ос-

нови національної безпеки України" від 19 

червня 2003 року №964-IV та у Посланні 

Президента України «Стратегія національ-

ної безпеки України (проект)» від 3 червня 

2010 року.  

Невідкладність проблеми забезпе-

чення фінансової безпеки як на рівні дер-

жави, так і на рівні підприємств підтвер-

джується тим, що рішенням Ради націона-

льної безпеки і оборони України від 17 ли-

стопада 2010 року «Про виклики та загро-

зи національній безпеці України у 2011 

році» одним з першочергових завдань фо-

рмування довгострокової стратегії розвит-

ку держави визначено розробку концепції 

забезпечення національної безпеки Украї-

ни у фінансовій сфері та створення Держа-

вного банку реконструкції і розвитку з ме-

тою фінансової підтримки вітчизняних пі-

дприємств. 

Найвищу фінансову небезпеку ста-

новить незадовільний стан таких складо-

вих фінансової спроможності підприємств 

як платоспроможність, рентабельність та 

фінансова стійкість. Результати аналізу 

динаміки факторів, що негативно вплива-

ють на фінансову спроможність вітчизня-

них підприємств, за останні чотири роки 

свідчать про наявність низки проблем, се-

ред яких: неплатоспроможність, збитко-

вість та низька рентабельність, зростання 

фінансової залежності, неоптимальна 

структура капіталу, нестача власного обо-

ротного капіталу зниження частки майна 

виробничого призначення. 

Перша проблема пов‘язана з дотри-

манням умов забезпечення фінансової 

спроможності, таких як: 1) платоспромож-

ність підприємств на конкретну звітно-

моментну дату (умова необхідності); 2) 

платоспроможність підприємств протягом 

всього інтервалу часу звітного періоду, 

тобто стійка платоспроможність у будь-

який момент часу (умова достатності).  

 Статистика динамічних зрушень 

показників ліквідності в Україні впродовж 

2007-2010 рр. (рис. 1) показує, що їх нега-

тивна зміна є підсумком зниження цих по-

казників у промисловості, будівництві, 

сільському господарстві й торгівлі. За пе-

ріод 2009-2010 рр. зміни показників лікві-

дності демонструють позитивний приріст 

тільки за видом економічної діяльності 

«транспорт та зв'язок». Результати зістав-

лення показників абсолютної і критичної 

ліквідності за видами економічної діяльно-

сті підтверджують зростання розриву між 

цим видом економічної діяльності (де ці 

показники були найвищими – 0,27 і 0,90 

відповідно на 30.09.2010 р.) та іншими.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка показників критичної, поточної та абсолютної ліквідності за видами 

економічної діяльності у 2007-2010 рр. 
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У 2009 р. спостерігається найвищі 

темпи зниження показників ліквідності: 

абсолютної – у сільському господарстві (-

58,3%) та торгівлі (-27,3%); критичної – у 

промисловості (-4,8%) та будівництві (-

6,4%); поточної – у промисловості (-7,9%) 

і сільському господарстві (-14,1%). Резуль-

тати порівняння фактичних показників лі-

квідності з рекомендованими свідчать про 

недостатність коштів для покриття корот-

кострокових зобов'язань та неможливість 

їх швидкого погашення за всіма видами 

економічної дільності. Станом на 

30.09.2010 р. за показником критичної лік-

відності можна констатувати нездатність 

погасити короткострокові зобов'язання на-

віть за рахунок грошових коштів і мобілі-

зації дебіторської заборгованості у будів-

ництві та торгівлі (рис. 1). В розрізі галу-

зей промисловості цей висновок можна 

зробити щодо легкої, хімічної промисло-

вості та виробництва електроенергії, газу і 

води (рис. 2). 

 

Рис. 2. Розподіл показників ліквідності за галузями 

промисловості України станом на 30.09.2010 р. 

 

Як і в попередні роки, в 2010 р. 

провідну позицію у промисловості за ін-

дикаторами поточної ліквідності (1,25) та 

абсолютної ліквідності (0,13) займає ма-

шинобудування. Проте ці показники не 

досягають мінімально допустимих зна-
чень за всіма галузями. По окремих галу-

зях майже відсутні грошові кошти, зок-

рема у металургійної промисловості та 

виробництва електроенергії, газу і води 

(0,05). 

Однією з основних проблем забез-

печення фінансової безпеки держави є 

збитковість та низька рентабельність пі-

дприємств, що не дозволяє відшкодувати 

витрати на виробництво і реалізацію 
продукції, внести необхідні платежі до 

бюджетів різних рівнів, забезпечити про-

сте відтворення капіталу і дотримання 

інтересів підприємства та держави.  

Характерною особливістю дина-

міки показників прибутку і рентабельно-

сті вітчизняних промислових підпри-

ємств у 2004-2009 рр. (рис. 3) була наяв-
ність трьох періодів з чіткими тенденці-

ями їх зміни: в 2004-2007 рр. відбулося 

зростання чистого прибутку від 

10721млн. грн. до 29286,9 млн. грн. і ре-

нтабельності продаж з 2,7% до 4,1%. У 

машинобудуванні та добувній промисло-

вості в 2004-2005 рр. спостерігалося зро-

стання даних показників з наступним 

зниженням у 2006 році та підйомом у 

2007 році.  
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Рис. 3. Динаміка чистого прибутку та рентабельності продажів в розрізі галузей  

промисловості України в 2004-2010 рр. 

 
Другий період – стрімке зниження 

показників чистого прибутку і рентабель-

ності продаж в 2008-2009 рр. Виключен-

ням стала галузь виробництва електроене-

ргії, газу та води, для якої період зниження 

рентабельності продаж почався ще в 2007 

році (з 3,2% до 0,9%), та добувна промис-

ловість, яка впродовж всього періоду 2004-

2010 рр. демонструвала найвищі серед га-

лузей промисловості позитивні значення 

досліджуваних показників (19,4% станом 

на 30.09.2010 р.). Найбільших збитків за-

знала переробна промисловість: 10989,1 

млн. грн. в 2008 р. та 14113,9 млн. грн. у 

2009 р., що не дозволило вийти на позити-

вне значення і у 2010 р. (рентабельність 

продаж становить 0,5%). Для інших видів 

діяльності другий період завершується по-

доланням стану фінансової кризи у 2010 р. 

з виходом рівня чистого прибутку промис-

ловості (13,7 млрд. грн.) на рівень 2004 р. 

Проте станом на 1.03.2010 р. частка збит-

кових підприємств у промисловості зали-

шається високою – 47,5 %. Ключові галузі 

промисловості (крім хімічної та добувної) 

станом на 1.01.2011 р. зберігають обсяги 

виробництва, суттєво нижчі докризового 

рівня.  

 Результати аналізу статистичних 

даних за період 2008-2010 рр. дозволяють 

зробити висновок, що рентабельність різ-

них видів економічної діяльності значно 

різнилася. З одної сторони, спостерігається 

тенденція до зростання обсягів чистого 

прибутку та зниження непокритих збитків 

з відповідними змінами показників рента-

бельності майже за всіма видами економі-

чної діяльності. Винятком є сільське гос-

подарство, де зниження рентабельності 

продаж в 2010 р. склало 89,8%. З іншої 

сторони, рентабельність продажів на біль-

шості підприємств України в 2008-2009 рр. 

має від'ємне значення. Така ситуація ви-

кликана тим, що чистий збиток вітчизня-

них підприємств склав 37,1 млрд. грн., зо-

крема промисловості 14,2 млрд. грн. За 

цим етапом слідує перехід від негативного 

на позитивне значення в 2010 році (0,008), 

яке проте не відповідає мінімально реко-

мендованому рівню і вказує на недостатню 

ефективність. Такий висновок підтверджу-

ється тим, що станом на 1.03.2011 р. 42,4% 
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вітчизняних підприємств є збитковими. 

Одні з найбільших проблемних сьогодні - 

сфери будівництва і торгівлі, за якими зна-

чення показника рентабельності продажів 

впродовж останніх трьох років від‘ємне.  

Проведене дослідження динаміки 

показників рентабельності за галузями 

економіки України у 2009-2010 рр. дозво-

лило встановити від‘ємне значення рента-

бельності активів, власного капіталу і не-

оборотних активів у промисловості, будів-

ництві та торгівлі. Протягом 2009 р. в 

Україні спостерігалася тенденція зниження 

рентабельності власного капіталу (на 8,8% 

всього по економіці) майже в усіх галузях 

економіки крім сільського господарства і 

транспорту, лише починаючи з 2010 р. по-

мітні незначні позитивні зрушення. Зворо-

тна картина у галузі транспорту та зв‘язку 

склалася завдяки зростанню в 2009 році 

обсягу реалізованої продукції (робіт, пос-

луг) на 4,9% та чистого прибутку в 20 ра-

зів. У сільському господарстві різке коли-

вання рівня  співвідношення  між обсягами   

сформованого чистого прибутку та акти-

вів, власного капіталу і необоротних акти-

вів у 2009 році відбулось під впливом чин-

ника скорочення активів на 97%.  

Дещо інші тенденції спостерігалися 

у динаміці рентабельності операційної дія-

льності. Найвищі відношення фінансового 

результату від операційної діяльності до 

операційних витрат за досліджуваний пе-

ріод спостерігалося у сільському госпо-

дарстві (14,7% на 1 січня 2010 р.), для по-

рівняння у промисловості максимальне 

значення цього показника складало 4,9% у 

2008 р. Виконане дослідження демонструє 

наявність різноспрямованості у зміні рен-

табельності операційної діяльності різних 

видів економічної діяльності: зниження в 

2009 р. у порівнянні з 2008 р. в економіці в 

цілому (на 15,4%) та промисловості (на 

63,3%), зростання за іншими видами еко-

номічної діяльності. 

Якщо ж аналізувати рентабельність 

операційної діяльності за галузями проми-

словості, то можна зробити висновок щодо 

великої варіативності його значень в 2010 

році: в добувній промисловості (16,1%) у 8 

раз вище, ніж у переробній промисловості 

(2%), в 6 разів вище, ніж у електроенерге-

тиці (2,8%) та в 3 рази вище, ніж у маши-

нобудуванні (5,5%). В металургійній галузі 

в 2009-2010 рр. одержаний негативний фі-

нансовий результат від операційної діяль-

ності, рівень збитковості склав -2,3% та -

0,7% відповідно.  

Третьою важливою проблемою за-

безпечення фінансової безпеки і спромож-

ності підприємств є їх недостатня фінансо-

ва стійкість та фінансова залежність. Ре-

зультати розрахунків показують, що на кі-

нець 2007 р. значення показника фінансо-

вої автономії таких видів економічної дія-

льності як промисловість, сільське госпо-

дарство, транспорт та зв‘язок було набли-

жене до мінімального рекомендованого 

значення (рис. 4). Суттєві зміни відбулися 

у 2008 р., що обумовлено початком фінан-

сової кризи в економіці України: коэффи-

циент фінансової автономії знизився у тор-

гівлі (на 41,3%), будівництві (на 25,7%), 

сільському господарстві (на 14,4%), про-

мисловості (на 13,9%) . Ця тенденція збе-

рігалася впродовж всього аналізованого 

періоду (за виключенням транспорту та 

зв‘язку). Найбільша фінансова залежність 

станом на 30 вересня 2010 р. спостеріга-

ється у торгівлі, будівництві та промисло-

вості. Це говорить про високу фінансову 

залежність підприємств і низькі можливо-

сті залучення власних коштів. 

Частка чистих оборотних активів в 

цілому по економіці дуже низька – 4% у 

2009 р. та істотно розрізняється за різними 

видами економічної діяльності (рис. 5). По 

більшості видів економічної діяльності 

намітилася несприятлива тенденція зни-

ження даного показника (зокрема, у про-

мисловості– на 56%, сільському господар-

стві – на 44 %), що свідчить про фінансові 

труднощі.   
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Рис. 4. Динаміка показника фінансової автономії та частка майна виробничого призначення 

за видами економічної діяльності у 2007-2010 рр. 

 
Такі обставини призвели до втрати 

майна виробничого призначення, у про-

мисловості на 30.09.2010 р. його частка 

(0,55) знизилася до мінімально рекомен-

дованого рівня. Краща ситуація склалася 

у сферах транспорту та зв‘язку та сільсь-

кому господарстві (у 2009 р. 0,81 і 0,62 

відповідно) (рис. 4). 

 
Рис. 5. Частка чистих оборотних активів за видами економічної діяльності 

 
Серед індикаторів фінансової 

стійкості вагоме значення має оптималь-

на структура капіталу, оскільки тільки 

цей чинник дозволяє підприємству як-

найповніше реалізувати свої можливості. 

Результати оцінки співвідношення пози-
кового та власного капіталу за видами 

економічної діяльності у 2007-2010 рр. 

свідчать про несприятливі тенденції 

втрати фінансової стійкості, оскільки цей 

показник перевищує 1 і зростає впро-

довж досліджуваного періоду (рис. 6).  

Найбільше відхилення від оптима-

льної структури капіталу спостерігається 

у торгівлі (20,0 в 2010 р.) та будівництві 

(3,7 в 2010 р.). Умова мінімальної фінан-

сової стійкості (<0,7) дотримується тіль-

ки у сфері транспорту та зв‘язку. Пере-

вищення позикового капіталу над влас-

ним знаходить своє відображення і у то-

му, що 32% капіталізованих джерел фі-
нансування у 2010 р. сформовано за ра-

хунок довгострокових зобов‘язань (рис. 

6). Суттєве зростання їх частки у стабі-

льних джерелах фінансування впродовж 

2007-2010 рр. спостерігається у видах 

діяльності «торгівля» (з 43% до 76%), 

«будівництво» (з 36% до 52%) і промис-

ловість (3 22% до 31%). 
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Рис. 6. Динаміка показників структури капіталу та довгострокового залучення коштів за ви-

дами економічної діяльності у 2007-2010 рр. 

 

Щодо можливостей поповнення 

оборотних коштів за рахунок власних дже-

рел впродовж аналізованого періоду слід 

відмітити, що коефіцієнт маневреності не 

досягає позитивного значення за всіма ви-

дами економічної діяльності, за виключен-

ням сільського господарства у 2007-2008 

рр. (0,15 і 0,08 відповідно) (рис. 7). Це ви-

кликано нестачею власного оборотного 

капіталу, що наочно демонструє також діа-

грама зміни коефіцієнту забезпеченості 

власними коштами за видами економічної 

діяльності у 2007-2010 рр. (рис. 8). Відсут-

ність ознак дзеркальної відповідності між 

лівою і правою діаграмами свідчить про 

неврівноваженість власного капіталу та 

необоротних активів, особливо у сферах 

торгівлі та траспорту і зв‘язку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Динаміка показників маневреності та забезпеченості власними коштами за видами 

економічної діяльності у 2007-2010 рр. 
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Таким чином, результати аналізу 

показників фінансової спроможності підп-

риємств свідчать про певні фінансові ри-

зики і загрозу стабільності фінансової сис-

теми та фінансовій безпеці України. Певна 

стабілізація макроекономічних показників 

за умов тривалого збереження структурних 

дисбалансів вітчизняної економіки можуть 

скласти підґрунтя «другої хвилі» кризи в 

Україні навіть на тлі загального поліпшен-

ня становища у світовій економіці. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Проведений аналіз 

складових фінансової спроможності підп-

риємств різних видів економічної діяльно-

сті дозволив визначити наявність диспро-

порцій їх розвитку, негативних якісних 

змін в економіці України та загроз її фі-

нансовій безпеці. Пріоритетними напря-

мами фінансової безпеки як на рівні дер-

жави, так і на рівні підприємств слід ви-

знати: забезпечення платоспроможності та 

фінансової незалежності, підвищення ді-

лової активності, оптимізація структури 

капіталу в залежності від умов та обме-

жень розвитку вітчизняних підприємств. 

Перспективами подальших досліджень у 

цьому напрямку є розробка методичних 

засад комплексного аналізу впливу фінан-

сової спроможності підприємств на фінан-

сову безпеку держави. 
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УДК 336.76 
ПОЛІТЮК Л. Г., МАЛИШЕВ К. С. 

 

ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
У статті розкрито поняття фондового ринку і його структури. На підставі аналізу змін фондо-

вого ринку за останні три роки, була показана тенденція розвитку ринку в цілому, а також шляхи рі-

шення виявлених проблем. Головну увагу приділено розгляду ативної участі держави у розвитку фо-

ндового ринку, яка створює ефективний механізм контролю і управління. Запропоновані умови для 

інвестиційних вкладень у сферу  недержавного пенсійного забезпечення та інших недержавних орга-
нізацій. 

Ключові слова: фондовий ринок, індекс, біржа, суб'єкти, перспективи аналіз, розвиток, ОВГЗ, 

акції, ПФТС. 

 

Постановка проблеми. Фондовий 

ринок є невід'ємною частиною економіки 

будь-якої держави. Він є цілісною систе-

мою, з набором своїх правил і механізмів, 

що дозволяють як придбати та продавати 

цінні папери, страхувати себе від ризиків. 

Основним інструментом цього ринку є 

цінні папери. 

Згідно з законом України «Про цін-

ні папери та фондовий ринок» цінні папе-

ри - це документи встановленої форми з 

відповідними реквізитами, засвідчують 

наявність грошових або інших майнових 

прав, визначають взаємини між особою, 

яка ці папери розмістило і власником,а та-

кож передбачають виконання зобов'язань 

щодо умов їх розміщення [1]. Важливою 

особливістю цінних паперів, є те, що вони 

дозволяють акумулювати і перерозподіля-

ти грошові кошти з однієї організаційної 

структури в іншу. Їх сукупний оборот ста-

новить фондовий ринок.  

Інфраструктуру фондового ринку 

утворюють інститути, які забезпечують 

його функціонування, створюють необхід-

ні умови для обігу цінних паперів на бір-

жовому або позабіржовому ринках, спри-

яють укладанню угод щодо фінансових 

інструментів між його учасниками. Необ-

хідними складовими інфраструктури фон-

дового ринку є торгові, реєстраційні мере-

жі, розрахунково-клірингові та депозитар-

ні системи, а також системи його правово-

го та інформаційного забезпечення. 

До основних проблем фондового 

ринку України в загальному розумінні, 

можна віднести його недостатню розвине-

ність, слабку законодавчу базу, низький 

рівень ліквідності цінних паперів, недоста-

тню технічну оснащеність та інформова-

ність громадян про фондовий ринок і його 

інструментах.  

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Проблемою різних аспектів фон-

дового ринку в країнах Заходу займаються 

наступні економісти: Брайен Дж. О., Барр 

Р., Бойд Би., Банкинг Т., Ван Хорн Дж. До., 

Хмиз О., Хайнц Л., Хоскинг А., Хизрич Р., 

Энджи Л., Кэммбелл Р., Стенлі Л. Брю, 

Одерми А. Д., Бакаре Х.А., Тьюзл та ін. 

С. Москвин приділив увагу сучас-

ному стану фондового ринку України [2]. І. 

Шкодина розглянула тенденції розвитку 

вітчизняного ринку цінних паперів [3],  

тоді як Э. Найман присвятив свою роботу 

фундаментальному і технічному аналізу 

[4]. 

Схожими рисами їх підходів є: 

- комплексний  підхід до вирішення 

поставленої проблеми; 

- справедлива законодавча база, що 

враховує інтереси усіх суб'єктів фондового 

ринку; 

- створення сприятливих умов для 

залучення іноземних інвесторів на ринки 

України; 

- навчання і підготовка кваліфіко-

ваних кадрів; 

- інформованість населення по клю-

чових моментах.  

Метою статті є дослідження стану 

фондового ринку України в динаміці, ви-

явлення основних проблем його розвитку 

та шляхи їх вирішення.  

Виклад основного матеріалу. Для 

того щоб уявити стан фондового ринку 
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України, необхідно розглянути тенденції 

його розвитку за останні кілька років.  

Так за даними ділової газети «E-

FINANCE» за 2008 рік, капіталізація бі-

ржового ринку України істотно зменши-

лася, однак обсяг торгів фондовими ін-

струментами значно зріс і склав торговий 
оборот - «Першої фондової торгової сис-

теми України» (надалі ПФТС) майже 46 

млрд. грн, що в порівнянні з попереднім 

роком, а саме 2007 (28,3 млрд. грн) збі-

льшилася на 17,7 одиниць.  

Індекс цін на акції в ПФТС за 2008 

істотно знизився. У той час як за 2006 рік 

зростання індикатора українського фон-

дового ринку склав 41,33%, а за підсум-

ками 2007 року збільшився до 135%, то в 

2008 році середня капіталізація акцій ін-

дексного кошика ПФТС знизилася більш 

ніж на 70%.  

У цілому за підсумками 2008 року 

найбільший прогрес відбувся в торгівлі 

державними цінними паперами. За ре-

зультатами цього року ринок облігацій 

державної позики виріс більш ніж у три 

рази і досяг 10,7 млрд. грн., Зайнявши 

при цьому 23,34% від річного торгового 
обсягу ПФТС, у той час як в 2007 році 

частка ринку державних цінних паперів 

становила 9,18% з торговим оборотом в 

2,96 млн. грн.  

Особливе місце в 2007 і 2008 ро-

ках, на фондовому ринку займали корпо-

ративні облігації. За 2008 рік торги на 

ринку зросли на 3,55 млрд. грн. (19,83%), 

досягши обсягу в 21,42 млрд. грн., В той 

час як в 2007 році торговельний оборот 

на ринку корпоративних облігацій стано-

вив 17,88 млрд. грн. [6, c.5]. Ці даны сис-

тематизовані на рис. 1. 

28,3

46
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27
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40

50

2007 2008 2009 2010

 
Рис. 1 Обсяги торгів цінними паперами, млрд. грн 

 

Як свідчять наведені дані, 2009 рік 

виявився найважчим для української 

економіки, але не дивлячись на всі нега-

тивні моменти, в рамках країни, індекс 

акцій «Української біржі» станом на кі-

нець року. виріс на 94%, а індекс ПФТС 

– на 92%. Майже рекордне падіння вар-
тості українських цінних паперів у січні-

лютому змінилося активним зростанням 

на початку березня 2009 р. Хоча сам 

тренд був цілком очікуваним, після ни-

щівної падіння з до кризових рівнів, 

швидкість зростання індексів (майже в 

3,5 рази з початку березня 2009 року) пе-

ревершила всі очікування. Однак при 

цьому не варто говорити про повне від-

новлення фондового ринку після кризи, 

тому що обсяги торгів все ще значно ни-

жче до кризових, а ціни на більшість ак-

цій у середньому на 70% нижче своїх пі-

кових значень у січні 2008 року.  

Особливу роль у розвитку україн-

ського фондового ринку зіграв такий фа-

ктор як ліквідність. Так ліквідність укра-

їнського ринку в 2009 році була значно 
меншою, ніж у 2008 році. Офіційний об-

сяг торгів на двох найбільших українсь-

ких біржах, таких як «Перша фондова 

торгова система» та «Українська біржа» 

склав близько 8 млрд. грн., Знизившись 

на 40% в порівнянні з рівнем 2008 року.  

Відмінною особливістю розвитку 

українського ринку в 2009 році стало 

збільшення ролі інвесторів-резидентів, у 

той час як міжнародні інвестори зосере-

дили свою увагу на більш великих рин-
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ках країн BRIC (Бразилія, Росія, Індія, 

Китай, Південно-Африканська Республі-

ка).Якщо до 2008 року українські інвес-

тори формували менше 20% загальних 

обсягів торгів, то в 2009 році їх частка 

досягла 50%. 2010 рік нам показує кар-

динально протилежну тенденцію, таку як 

перевищення кількості резидентських 

угод у рази, це зображено в табл. 1. 

Т а б л и ц я 1  

Групування угод на фондовому ринку за принципом резидентства 

Показники 

ІІ квартал 2010 року ІІІ квартал 2010 року 

Кількість 

договорів, 
шт. 

Обсяг дого-

ворів, 
млн. грн. 

% від за-

гального 
обсягу 

Кількість 

договорів, 
шт. 

Обсяг дого-

ворів, 
млн. грн. 

% від 
загаль-

ного об-

сягу 

Резиденти 926224 332229,32 83,32 888 395 435 700,04 90,58 

Не резиденти 4996 66529,23 16,68 6 387 45 307,50 9,42 

Всього 931220 398758,6 100 894 782 481 007,54 100 

 

Як відзначалося раніше, зростання 
частини резидентів на фондовому ринку 

виявилася украй стрімкою. Доля резиде-

нтів склала понад 83 %, а нерезидентів 

всього 16%. У 3-ому кварталі, в порів-

нянні з другим розрив збільшується і вже 

складає 90% до 9% відповідно[7, с. 4]. 

Ця важлива позитивна тенденція 

має велике значення для поліпшення лік-

відності українського фондового ринку, а 
також для захисту від різких коливань 

активності іноземних учасників.  

Що стосується 2010 року, то за 

даними газети «Ліга фінанси» загальний 

обсяг торгів на "Українській біржі" (УБ) 

виріс на 787% в порівнянні з 2009 роком 

і склав 27 млрд. грн., а загальна кількість 

угод збільшилася на 683% і досягла 990 

тис. На ринку державних облігацій було 
проведено 83 угоди на суму 243 млн. грн. 

На ринку корпоративних облігацій здій-

снено 162 угоди на загальну суму 478 

млн. грн. Обсяг угод за інвестиційними 

сертифікатами склав 200 угод на загаль-

ну суму 25 млн. грн.  

За підсумками 2010 року Індекс 

українських акцій, що розраховується 

«Українською біржею», виріс на 67,9% 
[8]. 

Наведені дані, хоча й відобража-

ють позитивну тенденцію розвитку фон-

дового ринку України, проте минулих 

висот котирування багатьох фінансових 

інструментів ще не досягли. У зв'язку з 

цим, для подальшого поступового розви-

тку ринку необхідний комплексний під-
хід до вирішення поставлених проблем.  

Однією з проблем фондового рин-

ку України, не дивлячись на мінливу ди-

наміку цін, все одно залишається ліквід-

ність. Найбільший денний оборот на 

«Українській біржі" склав 60 мільйонів 

гривень, на ПФТС (Перша фондова тор-

гова система) денний обсяг складає в се-

редньому 30 – 40 мільйонів гривень,в той 
час як на ММВБ (Московська міжбанків-

ська валютна біржа) денний оборот тор-

гівлі акціями становить 1 – 2 мільярди 

доларів,а на провідних світових майдан-

чиках значно більше. Такий низький об-

сяг угод по українських бірж спричине-

ний серйозним недоліком ліквідності. По 

акціях, які найбільш затребувані на віт-

чизняній біржі в день проходить у кра-
щому випадку 10 – 20 угод, за акціями не 

настільки популярним може бути і одна 

угода на тиждень. Акції наших компаній 

набагато більше затребувані на торгових 

майданчиках за кордоном, ніж на вітчиз-

няних ринках. До того ж вивести вкладе-

ний капітал часом завдання не з простих. 

З цим зіткнулися в 2009 році інвестори, 

коли гривня різко впала по відношенню 
до американського долара і вкладники 

серйозно постраждали на різниці в кур-

сах. Серйозні інвестори не зацікавлені, у 

такому мало ліквідному ринку, тому ос-

новними суб'єктами вітчизняного ринку 

є спекулятивні зарубіжні фонди, націлені 

на швидке отримання прибутку, і україн-
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ські фінансові компанії, що давно пра-

цюють на цьому ринку[10]. Звичайні 

громадяни практично не мають доступу 

на фондовий ринок. За статистикою за 

2010 рік тільки 7% населення України 

знають, що таке фондовий ринок і що в 

нього можна вкладати гроші. Кількість 
громадян, що вклали гроші в акції вкрай 

мало, станом на 2008 рік в ІСІ (інститути 

спільного інвестування) фізичними та 

юридичними особами було вкладено 2 

мільярди гривень, в той час як на банків-

ські депозити - 160 мільярдів. Така ситу-

ація викликана, в першу чергу, відсутніс-

тю реклами такого фінансового інстру-

менту вкладення капіталу, та державної 

програми розвитку фондового ринку до 

теперішнього часу.  

Доступ на вітчизняний фондовий 

ринок обмежує також його слабка техні-

чна оснащеність. Така послуга як інтер-

нет-трейдинг існує всього кілька років. 

Він дуже поширений в усьому світі і до-

зволяє фізичній особі власноруч, через 

комп'ютерну програму, торгувати на фо-

ндових ринках, сплачуючи комісійні 
брокерові за скоєні угоди. Це економить 

час, кошти і дає клієнтові можливість ба-

чити свої операції в реальному часі. В 

Україні кількість користувачів цієї пос-

луги поки вимірюється сотнями, в світі ж 

таких користувачів вже мільйони.  

Враховуючи досвід зарубіжних 

країн і накопичений вітчизняний досвід, 

проблеми розвитку фондового ринку 
України можуть вирішуватися шляхом 

реалізації наступних завдань:  

Рівень ліквідності фондового рин-

ку може бути підвищений шляхом розви-

тку, як інтернет-трейдингу, так і активної 

участі держави. 

Розвитку інтернет-трейдингу – це 

важіль залучення дрібних і середніх ін-

весторів на ринок і популяризація торгі-
влі на ринку як доходного, цікавого і мо-

дного виду діяльності.  

Активна участь держави у розвит-

ку фондового ринку дозволить створити 

ефективний механізм контролю і управ-

ління, а також умов для інвестицій кош-

тів недержавних пенсійних фондів та ін-

ших організацій. Державні гроші так са-

мо можуть бути інвестовані в акції вітчи-

зняних підприємств. Слід зазначити, що 

Державна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку схвалила програму ро-

звитку фондового ринку до 2015 року. 
Проект цього документа пропонує меха-

нізми вирішення проблеми низької лікві-

дності ринку, поліпшення його інфра-

структури і спрощення валютного регу-

лювання. Але його учасники чекають від 

регулятора виконання головних завдань - 

захисту прав акціонерів і розширення 

списку емітентів акцій.  

У програмі міститься більше ніж 

120 заходів по вирішенню проблем. У 

короткостроковій перспективі (до кінця 

2012 року) планується дозволити звер-

нення концесійних корпоративних облі-

гацій, знизити вимоги до лістингових па-

перів, дозволити включення в лістинг бі-

ржі акції, які вже пройшли процедуру 

лістингу на інший фондовому майданчи-

ку. Потенціал місцевого ринку в най-

ближчі два роки державна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку буде ро-

зкривати шляхом стимулювання первин-

них розміщень цінних паперів 

(IPO).Пробудити інтерес емітентів до 

IPO планується через спрощення умов 

випуску та розміщення паперів, також 

очікується зміна вимог до андерайтерам і 

введення – до маркет-мейкера. Серед ва-

лютних інновацій програми розвитку 
фондового ринку – спрощення порядку 

здійснення операцій з іноземною валю-

тою для резидентів,з тим щоб українські 

інвестори могли активніше купувати 

цінні папери емітентів інших країн. Пла-

нується врегулювати випуск та обіг ва-

лютних деривативів. Документ також де-

кларує необхідність обов'язкового ство-

рення Центрального депозитарію.  
Довгострокова перспектива (до кі-

нця 2015 року) розвитку фондового рин-

ку передбачає скасування торгівлі з від-

строчкою платежу – всі операції повинні 

будуть здійснюватися тільки в режимі 

миттєвої поставки проти платежу. Ре-
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зультатом виконання програми має стати 

більша публічність компаній, що пра-

цюють на фондовому ринку, в частині 

розкриття інформації про кінцевих влас-

ників.  

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Проаналізувавши 
стан фондового ринку України, можна 

зробити висновок про те, що до основних 

факторів, які гальмують його розвиток 

належать слабка законодавча база, низь-

кий рівень ліквідності фінансових ін-

струментів, слабка інформованість усіх 

верств населення про роль фондового 

ринку в економіці країни,а також впро-

вадження урядової програми комплекс-

ного розвитку фондового ринку. Розгля-

нуті питання вдосконалення діяльності 

на фондовому ринку дозволяють зробити 

його більш привабливим, як для грома-

дян України, так і для іноземних інвесто-

рів.  
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УДК 368.02 

ПРОКАЗА Т. В., КРАВЧЕНКО В. О.  

 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: 

СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ, ПОКАЗНИКИ 

 
Досліджено чинники фінансової безпеки страхової компанії. Досліджено існуючі підходи до 

визначення фінансової безпеки. Проаналізовано фактичний та розрахунковий запас платоспроможно-
сті страховиків та їх фінансову стійкість. Наведено визначення фінансової безпеки через вартість 

страхової компанії. Проаналізовано чинники фінансової стійкості страховика Охарактеризовано фак-

тичний запас платоспроможності страхової компанії. Наведені показники розрахункового норматив-
ного запасу платоспроможності страхової компанії. 

Ключові слова: платоспроможність, фінансова стійкість, фінансова безпека страхової компа-

нії, вартість страхової компанії. 

 
Постановка проблеми. Специфіка 

страхового бізнесу передбачає виокремлення 

в сфері управління її особливого напряму – 

управління фінансовою безпекою. Останнім 

часом зацікавленість страхових компаній 

темою фінансової безпеки помітно збільши-

лась, і це об‘єктивна необхідність, яка зумо-

влена, насамперед, характером страхових 

відносин, заснованих на категорії ризику, а 

також участю страховиків одночасно в стра-

ховій, фінансовій та інвестиційній діяльності. 

Недооцінювання на практиці значення фі-

нансової безпеки страхових компаній в умо-

вах зростання ризику може призвести до по-

гіршення репутації, фінансових збитків, 

зниження їх ринкової вартості. Відповідно, 

обґрунтування механізму забезпечення фі-

нансової безпеки страхових компаній, нау-

ково обґрунтований підхід до її оцінки в су-

часних умовах розглядається як найважли-

віше завдання та запорука стабільного роз-

витку страхових компаній. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Основні аспекти визначення сутності 

поняття фінансової безпеки, відповідних за-

гроз, індикаторів, а також системи критеріїв 

і параметрів фінансової безпеки досліджено 

в наукових працях вітчизняних та зарубіж-

них учених: З. С. Варналія, О. І. Барановсь-

кого, І. О. Бланка, С. Горячевої, С. М. Ілля-

шенка, та інші. 

В роботах науковців розглядаються 

питання щодо визначення сутності поняття 

фінансової безпеки (в основному на рівні 

держави), відповідних загроз, індикаторів, 

параметрів та критеріїв, а також напрямів 

забезпечення фінансової безпеки. Проте по-

няття «фінансова безпека страхової компа-

нії» потребує подальшого дослідження. 

Метою статті є розкриття сутності та 

показників фінансової безпеки страхових 

компаній. 

Виклад основного матеріалу. Існу-

ючі розробки в основному присвячені фінан-

совій безпеці на макроекономічному рівні 

(табл.1). 

Результати аналізу економічної літе-

ратури свідчать, що фінансова безпека стра-

хових організацій залежить від багатьох 

об‘єктивних і суб‘єктивних, внутрішніх і зо-

внішніх чинників і визначається станом їх 

розвитку та ефективністю діяльності. Вод-

ночас фінансова безпека зумовлена й реаль-

ним фінансовим станом суб‘єктів господа-

рювання. 

Поняття фінансової безпеки 

пов‘язане з поняттям фінансової стабільності 

страхової організації через показник плато-

спроможності. Згідно Закону України «Про 

страхування» [8] оцінка платоспроможності 

страхових організацій здійснюється за пока-

зником, який у вітчизняному законодавстві 

носить назву «запас платоспроможності». 

Законодавство розрізняє поняття фактичного 

і нормативного запасу платоспроможності 

(порядок їх визначення надано в названому 

Законі). 

Слід зазначити, що визначення фак-

тичного запасу платоспроможності згідно 

законодавства України не можна вважати 

досконалим. На цьому справедливо наголо-

шує О. О. Гаманкова, яка пише, що «головна 

проблема полягає у відсутності методології 

оцінки активів, які можуть вважатися прида-

тними для покриття зобов‘язань страхови-

ків» [9, с. 259]. 
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Т а б л и ц я 1 

Існуючі підходи до визначення фінансової безпеки 
Автор Визначення 

З.С.Варналій 

[1,c.123] 

Фінансова безпека держави – це захищеність інтересів держави у фінансовій 

сфері; такий стан бюджетної, податкової та грошово – кредитної систем, що 

гарантує спроможність держави ефективно формувати, зберігати від надмірно-

го знецінювання та раціонального використовувати фінансові ресурси країни 

для забезпечення її соціально-економічного розвитку й обслуговування фінан-

сових зобов‘язань 

І.О.Бланк 

[2,с.24] 

Фінансова безпека підприємства представляє собою кількісно та якісно детер-

мінований рівень фінансового стану підприємства, що забезпечує стабільну 

захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від іден-

тифікованих реальних внутрішніх та зовнішніх загроз, параметри якого визна-

чаються на основі його фінансової філософії та створюють необхідні переду-

мови фінансової підтримки його стійкого росту як у поточному періоді, так і на 

перспективу 

К.С.Горячева 

[3,с.65] 

Фінансова безпека підприємства – це фінансовий стан, який характеризується, 

по-перше, збалансованістю і якістю сукупності фінансових інструментів, тех-

нологій і послуг, що використовуються підприємством, по-друге, стійкістю до 

внутрішніх та зовнішніх загроз, по-третє, здатністю фінансової системи підп-

риємства забезпечувати реалізацію його фінансових інтересів, місії та завдань 

достатніми обсягами фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечувати розвиток 

цієї системи 

С.М.Ілляшенко 

[4,с.14] 

Фінансова безпека обумовлює фінансову забезпеченість підприємства а про її 

послаблення свідчать: зниження ліквідності, збільшення кредиторської та дебі-

торської заборгованості; зниження фінансової стійкості і т.п 

Ю.В.Панков 

[5,с.125] 

Фінансова безпека представляє собою такий стан фінансів страхової компанії, 

за якого показники, що його характеризують, не перевищують припустимих 

меж, забезпечуючи не тільки нормативне, але й ефективне і доцільне функціо-

нування страховика 

О.І.Барановський 

[6,с.559] 

Фінансова безпека ринку страхових послуг в цілому, і конкретної страхової 

організації зокрема - це такий рівень забезпеченості страхових компаній фінан-

совими ресурсами, який дозволив би їм у разі потреби відшкодувати обумов-

лені у договорах страхування збитки їх клієнтів і забезпечити ефективне функ-

ціонування 

В.Д.Базилевич 

[7,с.479] 

Фінансова безпека – це здатність виконувати взяті зобов‘язання за договорами 

страхування за умови дії несприятливих чинників, а також зміни в економічній 

кон‘юнктурі 

 

Фактичний запас платоспроможно-

сті та її економічний зміст наведено у табл. 

2.  

Показник нетто-активів не дає уяв-

лення щодо їх структури та їхньої якості. 

Страховик, тримаючи портфель неліквід-

них активів, може формально відповідати 

або навіть перевищувати нормативний за-

пас платоспроможності [9, с. 260]. Не за-

перечуючи застосування для оцінки акти-

вів вітчизняних страхових організацій ме-

тодологію, що використовується у країнах 

Євросоюзу (умовне зменшення вартості 

активів залежно від ступеня їх ліквідності 

за допомогою знижувальних коефіцієнтів), 

разом з тим, хочемо підкреслити, що рин-

кова вартість активів страховика може від-

повідати їх якості. На нашу думку, розра-

хунок фактичного запасу платоспромож-

ності повинен здійснюватися на основі ри-

нкової вартості активів. 

Слід зазначити, що достатність роз-

міру фактичного запасу платоспроможнос-

ті треба оцінювати, зіставлення її з обся-

гом страхових премій і страхових виплат. 

Для такої оцінки використовується 

розрахунковий нормативний запас плато-

спроможності страхової організації (табл. 

3). Згідно законодавства України фактич-

ний запас платоспроможності страховика 

на будь-яку дату повинен бути вищим за 

його розрахунковий нормативний запас 

платоспроможності.  
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Т а б л и ц я 2 

Фактичний запас платоспроможності страхової компанії  
Показник Порядок розрахунку Значущість Додаткова інформація 

Фактичний запас 

платоспромож-

ності 

Являє собою чисті активи 

страховика, тобто власні 

кошти вільні від зо-

бов‘язань (нетто-активи) 

Обчислюється на основі 

даних балансу на кінець 

звітного періоду: 

Загальна сума активів - 

сума нематеріальних акти-

вів - загальна сума зо-

бов‘язань (у т.ч. страхових) 

Отримана величина нетто-

активів повинна корегува-

тися з урахуванням ступе-

ня їх ліквідності 

Оцінка платоспромож-

ності може бути зведена до 

оцінки достатності розмі-

рів власних вільних коштів 

страховика, тобто чистих 

активів, які разом із акти-

вами, що покривають стра-

хові резерви, використову-

ється для забезпечення 

страхових зобов‘язань   

Обсяги чистих ліквід-них 

активів (власних коштів), 

якими володіє страховик і 

які можуть спрямовуватися 

на покриття страхових зо-

бов‘язань у вигляді дефі-

циту коштів стра-хових 

резервів; 

 

 
Мова йде про обороти за страховими 

операціями, які можна розглядати як з огля-

ду на зібрані страхові премії, так і з огляду 

на здійснені страхові виплати. Тому законо-

давство встановлює два показники розраху-

нкового запасу платоспроможності: величи-

на нетто – активів (або вільний від зо-

бов‘язань власний капітал страхової органі-

зації) має становити не менше ніж 18 % від 

оборотів страховика за преміями, і не менше 

26 % від оборотів страховика за виплатами. 

До страхової організації, яка використовує 

перестрахування, згідно законодавства пока-

зники нормативного запасу платоспромож-

ності занижені. 

Т а б л и ц я 3 

Показники розрахункового нормативного запасу платоспроможності  

страхової компанії 
Показники Порядок розрахунку Додаткова інформація 

Розрахунковий нормативний запас платоспроможності для страховиків, що займаються: 

1. Страхування 

життя 

Обчислюється на основі даних балан-

су й спеціалізованої страховій звітно-

сті: загальна величина резерву довго-

строкових зобов‘язань (математичних 

резервів) ×0,05  

Загальна величина довгострокових зо-

бов‘язань дорівнює сумі резервів довго-

строкових зобов‘язань (математичних резе-

рвів), розрахованих на цю саму дату окремо 

за кожним договором страхування життя.  

2. Загальне (ризи-

кове) страхування: 

 

2.1. На базі стра-

хових премій 

(НРЗП1)   

 

 

 

 

2.2. На базі стра-

хових виплат 

(НРЗП2)   

 

 

 

 

НРЗП1 = 0,18 × (СП – 0,5 × ПП), 

де СП – сума надходжень страхових 

премій протягом звітного періоду; 

ПП – сума страхових премій, переда-

них у перестрахування протягом звіт-

ного періоду.   

 

НРЗП2 = 0,26 × (СВ – 0,5 × СВП), 

де СВ – сума страхових виплат протя-

гом звітного періоду; 

СВП – сума страхових виплат, компе-

нсованих перестраховиками протягом 

звітного періоду. 

 

 

 

Після розрахунку обох показників за двома 

способами обирається більших з них і порі-

внюється з фактичним нормативним запа-

сом платоспроможності. Якщо фактичний 

показник перевищує обраний більший по-

казник розрахункового нормативного запа-

су платоспроможності, то страхова органі-

зація згідно законодавчих вимог оцінюється 

як платоспроможна, а у разі невиконання 

щодо страховика застосовуються певні за-

ходи з боку органів нагляду за страховою 

діяльністю.  
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Отже, показник платоспроможності 

може буди одним із параметрів фінансової 

безпеки страхових організацій, оскільки 

охоплює значну кількість ключових показ-

ників балансу: вартість активів; обсяг стра-

хових надходжень та виплат; частку страхо-

вих премій, що належать перестрахувальни-

кам; власні активи; зобов‘язання страховика. 

Платоспроможність є специфічним 

проявом фінансової безпеки страховика, 

оскільки гарантує виконання ним своїх стра-

хових зобов‘язань за умови ефективного фу-

нкціонування страхової організації. 

Важливою характеристикою фінан-

сової безпеки страхової організації з позицій 

довгострокової перспективи є фінансова 

стійкість, яка показує здатність страховика 

відповідати за страховими зобов‘язаннями та 

нарощувати фінансовий потенціал. Згідно 

чинного законодавства виконання зо-

бов‘язань страховика за страховими випла-

тами має забезпечуватися трьома умовами 

платоспроможності: 1) наявністю сплачено-

го статутного фонду і гарантійного фонду 

страховика; 2) створенням страхових резер-

вів, достатніх для майбутніх виплат страхо-

вих сум і страхових відшкодувань; 3) пере-

вищенням фактичного запасу платоспромо-

жності над розрахунковим нормативним за-

пасом платоспроможності. 

Поняття фінансової стійкості страхо-

вика враховує перспективи виконання не 

лише поточних страхових зобов‘язань, а й 

тих, що виникають з урахуванням можливих 

змін кон‘юнктури страхового та фінансового 

ринків. Відповідно, в основі такого розумін-

ня фінансової стійкості лежить ознака якіс-

ної характеристики фінансової безпеки стра-

хової організації.  

У контексті дослідження фінансової 

безпеки та враховуючи різні аспекти  трак-

тування фінансова стійкість страховика – це 

якісна й кількісна характеристика можливо-

стей страхової організації при прийнятті рі-

шення щодо максимальної відповідальності 

за окремими ризиками. На думку провідних 

фахівців «для страхової компанії ризики є 

тим самим, чим сировина для промислових 

підприємств. Страховики повинні не уника-

ти ризиків, а ефективно ними управляти з 

метою утримання позитивного результату 

від фінансово – господарської діяльності » 

[10, с. 126]. Слід зазначити, що аналіз показ-

ників фінансової стійкості являє собою ін-

струмент для оцінки фінансового стану, кі-

лькісна та якісна характеристика якого до-

поможе спрогнозувати ризики втрати ліквід-

ності, прибутковості власного капіталу, дос-

татності власних коштів і страхових резервів, 

тобто втрати фінансової безпеки страхової 

організації. 

Основними джерелами інформації 

для проведення аналізу системи показників 

фінансової стійкості є дані фінансової і спе-

ціальної звітності страхових компаній та лі-

тературні джерела. 

Додатково наведемо суттєві моменти 

до характеристики показників фінансової 

стійкості страховика. Коефіцієнт загальної 

ліквідності характеризує спроможність стра-

хової компанії у найкоротший термін випла-

тити страхове відшкодування за рахунок на-

явних активів. Величина вищезазначеного 

показника не повинна бути менша 100%. 

При цьому, до ліквідних активів належать 

кошти на рахунках в банку, цінні папери, які 

котируються на біржах та скориговані за ри-

нковою вартістю, вимоги до перестраховиків. 

Негативна тенденція свідчить про зниження 

частки ліквідних активів у загальній величні 

страхових резервів, що може призвести в 

перспективі до невиконання страхових зо-

бов‘язань компанії у встановлені строки. 

У структурі джерел коштів можна 

виділити наступні їх види: власний капітал 

(в т.ч. непокриті збитки), страхові зо-

бов‘язання (страхові резерви, частка пере-

страховиків у страхових резервах, кредитор-

ська заборгованість їх страхування і пере-

страхування), інші зобов‘язання (коротко- та 

довгострокові кредити, інша кредиторська 

заборгованість). При проведенні аналізу да-

ної групи показників особливу увагу слід 

приділити динаміці питомої ваги та абсолю-

тного значення власного капіталу страхової 

компанії. Позитивно можна охарактеризува-

ти зростання обсягів власного капіталу, але 

його надлишковий розмір за питомої ваги 

більш ніж 30-40% в загальній сумі пасивів, 

може свідчити про зниження ділової актив-

ності страховика. Негативною тенденцією 

можна вважати зростання непокритих збит-

ків, через те, що вони не можуть бути вико-

ристані для покриття заборгованості. Що ж 

стосується страхових зобов‘язань компанії, 

то вони мають складати більш ніж 70% від 

загального обсягу джерел коштів страховика.  

Одним із показників рентабельності є 

прибутковість власного капіталу (фінансова 

рентабельність). Цей показник демонструє, 
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наскільки успішно страховик трансформує 

страхові внески та доходи від інвестицій в 

прибутки акціонерів. Відповідно до стандар-

тів органів страхового нагляду та аудиторсь-

ких служб ЄС значення показника повинне 

бути меншим ніж 5% [11]. Під час аналізу 

показників рентабельності власного капіталу 

варто мати на увазі той факт, що від‘ємний 

фінансовий результат від страхової діяльно-

сті може бути наслідком завищення витрат 

на ведення справи, значного зростання стра-

хових випадків поточного періоду, а також 

свідомої політики компанії, спрямованої на 

зниження тарифів при зростанні ефективно-

сті інвестиційної діяльності. 

На фінансову стійкість страхової 

компанії впливає частка страхової премії, 

яка передана в перестрахування. Це зумов-

лено тим, що незалежно від величини пере-

даної відповідальності, страховик відповідає 

перед страхувальником за усіма узятими 

страховими зобов‘язаннями в повному обся-

зі. Тому, для обмеження залежності страхо-

вика від перестраховика, з метою забезпе-

чення платоспроможності, встановлене пев-

не співвідношення між часткою премій, пе-

реданих в перестрахування, та розміром 

отриманих страхових премій. Значення цьо-

го показника не повинне перевищувати 50%.  

Показник достатності страхових (те-

хнічних) резервів характеризує достатність 

страхових премій для формування цих резе-

рвів. Це пояснюється тим, що нетто-премія є 

джерелом формування страхових (технічних) 

резервів, тоді як страхові резерви відобра-

жають величину страхових зобов‘язань. Ре-

зультат показника повинен бути не менше 

100%. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Визначено ключові чин-

ники фінансової безпеки страхових компаній. 

Показники платоспроможності й фінансової 

стійкості є найбільш придатними для оцінки 

рівня фінансової безпеки страхових компа-

ній. Розрахунок фактичного запасу плато-

спроможності страхових компаній пропону-

ється здійснювати на основі ринкової варто-

сті активів. 

Перспективами подальших дослі-

джень у цьому напрямку є розробка підходу 

до прогнозування фінансової безпеки на ос-

нові використання показника вартості стра-

хової компанії. 
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УДК 336.717.1(477) 

ТИЩЕНКО В. В., АВДЄЄВА І. В. 

 

РОЗВИТОК КАРТКОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 
В статті дана характеристика та перспективи розвитку електронних платежів в Україні. Су-

часне становище системи пластикових карток в Україні находиться на стадії розвитку і для успішно-

го подальшого її існування потрібно не тільки розширення кількості продуктів з застосуванням цих 

карток, а й поліпшувати організацію ринку пластикових карток. Проаналізовано витрати на впрова-
дження нових платіжних карток. Досліджено тенденції збільшення кількості карток, емітованих віт-

чизняними банками – картки Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), одное-

мітентні (внутрішньобанківські) платіжні системи, міжнародні платіжні системи (МПС). 
Ключові слова: пластикові картки, картковий бізнес, динаміка, НСМЕП, нормативна база, 

ризики, чіпові картки, VISA, MASTERCARD, міжнародні платіжні системи, смарт-картка, банко-

мат,безготівкові розрахунки. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні 

спостерігається стрімкий розвиток картко-

вого бізнесу в Україні, про це свідчить те, 

що за останні кілька років користувачів 

пластикових карт збільшилось майже на 

7% і все частіше при розрахунках за това-

ри чи послуги використовуються саме пла-

стикові картки. Пластикові картки все бі-

льше розповсюджуються на території 

України, але проблемою є визначення 

пріоритетів карток різного класу, які б ма-

ли властивості, що найбільш задовольняли 

споживачів України. Також інтеграція 

України до Європейського співтовариства 

вимагає більш стрімкого розвитку не тіль-

ки електронної платіжної системи,а й са-

мої банківської системи.  

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Проблему розвитку пластикових 

карток розглядали такі автори, як Міщенко 

В. І., Савченко А. Н., Олійник А.В., Пет-

рашко Л.П та інші [1, 2, 3]. В роботах цих 

авторів розглянуто сучасний стан ринку 

пластикових карток в Україні та його ди-

наміку і проблеми, які виникають в наслі-

док розвитку. Потребує великої уваги пи-

тання перспектив розвитку карткового біз-

несу різного типу, а також дослідження 

оптимально розвинутої інфраструктури, 

яка зможе задовольнити потреби власників 

пластикових карток . 

Мета статті полягає в дослідженні 

сучасного стану українського ринку пла-

тіжних карток та розгляду закономірнос-

тей розвитку карткової системи Україні. 

Виклад основного матеріалу. Зва-

жаючи на сучасні умови світової глобалі-

зації, національні фінансові системи країн 

Європи та Америки взаємодіють, розроб-

ляють і використовують спільні загально-

прийняті норми та стандарти, зокрема у 

сфері розрахунків. Утім вітчизняний ринок 

банківських платіжних карток на сьогод-

нішній день також стрімко розвивається. 

Згідно з статистичними даними, які отри-

мує Національний банк України, станом на 

2010 рік 148 банків (80% від загальної кі-

лькості) є членами внутрідержавних і між-

народних карткових платіжних систем і 

здійснюють емісію та еквайрінг платіжних 

карток. 

Загальна кількість карток термін 

яких не закінчився на 1.07.2010 року ста-

новила майже 45 000 тис. Однією з особ-

ливостей ринку залишається те, що більше 

половини карток (56% в 2010 році) відкри-

вається з ініціативи роботодавця, тоді як з 

власної ініціативи банківські картки в 2010 

році відкрили 28% користувачів (що на 

3,7% більше ніж у 2008 році).  

Але українці все ще віддають пере-

вагу готівці. Найбільш популярною опера-

цією з карткою є зняття готівки через бан-

комат (86,6%). На другому місці зі знач-

ним відривом – зняття готівки через касу 

банку (36%). При цьому частка користува-

чів цих операцій з часом має тенденцію до 

незначного зменшення, на відміну від тре-

тьої за популярністю операції – оплата то-

варів і послуг в магазинах (17,6% у 2010 
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році порівняно з 13,6% у 2008 році) [4, с. 

27]. 

Банківські безготівкові розрахунки 

в Україні, в тому числі з використанням 

платіжних карток, досягли високого рівня 

розвитку за останні 10 років. Цьому спри-

яла діяльність Національного банку Украї-

ни, як регулятора системи масових елект-

ронних платежів, у сфері впровадження 

інформаційних технологій у діяльність ві-

тчизняних банків, розробки і впроваджен-

ня реально діючих, сучасних нормативних 

документів, які відповідають вимогам часу 

для розвитку вітчизняного карткового біз-

несу. Постанова Про здійснення операцій з 

використанням спеціальних платіжних за-

собів № 223 від 30 квітня 2010 року, Ін-

струкція про безготівкові розрахунки в 

Україні в національній валюті № 22 від 21 

січня 2004 року, Інструкція про міжбанків-

ський переказ коштів в Україні в націона-

льній валюті № 320 від 16 серпня 2006 ро-

ку є тими регуляторними актами, що ви-

важено сприяють підвищенню ефективно-

сті операцій з платіжними картками украї-

нських банків.  

В 2010 році українські банки про-

понували своїм клієнтам такі послуги з ви-

користанням платіжних карток: 

1. Отримання готівки у банкоматі. 

2. Розрахунки в торговельній мере-

жі безготівково. 

3. Використання послуги голосової 

авторизації. 

4. Оплата рахунків безготівково че-

рез Інтернет. 

5. Бронювання номеру в готелі чи 

оренда машини закордоном. 

6. Зняття готівки з платіжної картки 

безпосередньо закордоном, відмовившись 

від перевезення її через митний кордон. 

7. Інші операції. 

На перший погляд, картковий біз-

нес справді демонструє вражаючі успіхи. 

На початок нинішнього року в Україні бу-

ло випущено понад 32 млн. платіжних кар-

ток, для їхнього обслуговування встанов-

лено близько 77 тис. одиниць термінально-

го обладнання. Обороти по картках за ми-

нулий рік перевищили 150 млрд. грн. Од-

нак 97% цих операцій — примітивне знят-

тя готівки у банкоматах. Зростання ринку 

відбувається насамперед за рахунок дебет-

них карток, частка яких на вітчизняному 

ринку становить близько 75%. Вагому час-

тку становлять також картки, котрі вида-

ють клієнтам як додаток до депозитного 

рахунку, причому дуже часто ці картки до-

зволяють лише перевірити стан рахунку, 

що при строковому депозиті без права по-

повнення і зняття взагалі не має сенсу [5, с. 

40]. Таким чином, частка пластикових кар-

ток, випущених із метою надати клієнтові 

банку універсальний платіжний і кредит-

ний інструмент, виявляється малою . 

У результаті чимало банкірів твер-

дять, що практично не заробляють на кар-

тках або навіть зазнають збитків. На бан-

коматних транзакціях, з огляду на специ-

фіку наших співвітчизників, які воліють 

знімати гроші в банкоматах біля прохідної 

підприємства, банки справді заробляють 

небагато. Невеликими є й доходи від тор-

гової комісії (у системах VISA і 

MasterCard вона становить 2,5—3% від 

суми покупки). Непогано заробляють наші 

банки тільки на залишках коштів на карт-

кових рахунках. Середньорічні залишки 

становлять близько 6 млрд. грн. 

В Україні постійно збільшується кі-

лькість карток, емітованих вітчизняними 

банками, при чому до них належать картки 

Національної системи масових електрон-

них платежів (НСМЕП), одноемітентних 

(внутрішньобанківських) платіжних сис-

тем, міжнародних платіжних систем 

(МПС). На теперішній час структура ринку 

платіжних карток така: близько 80% числа 

задіяних у обороті платіжних карток - це 

картки МПС, у першу чергу MasterCard і 

VISA, частка внутрішніх платіжних систем 

складає приблизно 20%. Лідерами у емісії 

міжнародних платіжних карток є Приват-

банк (емітовано більше 7 млн. карток), 

Промінвестбанк, Ощадбанк. 

НСМЕП має переваги порівняно з 

найбільш розповсюдженими в Україні мі-

жнародними картковими платіжними сис-

темами у використанні карток на інтегро-

ваних схемах або смарт-карток. Смарт-

картка містить вмонтовану мікросхему, що 

має процесор, пам'ять, введення - вивід і 

власну операційну систему. Інтелектуальні 

картки можуть не лише зберігати данні, а й 
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оперувати ними. Картка НСМЕП є носієм 

двох платіжних інструментів - електронно-

го чека і електронного гаманця, за допомо-

гою яких здійснюються платіжні операції. 

Саме використання смарт-карток дає мож-

ливість реалізувати такі проекти НСМЕП, 

як "Карта обліку соціальних пільг", "Ко-

мунальна карта", "Транспортна карта", 
"Студентська карта", "Електронний паспорт", 

"Митна картка", "Картка страхувальника", 

"Картка водія" які спрямовані на реалізацію 

державної політики по систематизації отри-

мання та обліку послуг і пільг, що надаються 

населенню. 

Незважаючи на швидкі темпи розви-

тку карткового бізнесу в Україні останніми 

роками, обсяги безготівкових карткових роз-

рахунків у складі загального обсягу безготі-

вкових розрахунків українських споживачів 

складають близько 8 %. Тоді як безготівкові 

карткові розрахунки громадян європейських 

економічно розвинених країн складають 

80—90 % . Однак значні досягнення у сфері 

розвитку карткового бізнесу європейських 

економічно розвинених країн не позбавили 

їх від суттєвих проблем у цьому бізнесі.  

Процеси глобалізації та глибока вза-

ємодія національних фінансових систем між 

собою змушують розвинені країни Європи 

створити суверенну пан-європейську систе-

му банківських платіжних карток, яка б да-

вала змогу не сплачувати іноземним амери-

канським монополістам VISA та MasterCard 

надзвичайно високі комісійні за обслугову-

вання операцій у межах Євросоюзу, забезпе-

чити зручність, ефективність і надійність 

здійснення транскордонних платежів на рів-

ні внутрішніх платежів у країнах-учасницях 

Євросоюзу, забезпечити права і захист усіх 

користувачів платіжних послуг, ліквідувати 

розмежування європейського платіжного 

ринку національними кордонами.  

Для створення такої платіжної систе-

ми були об‘єднані зусилля Єврокомісії, най-

більших європейських банків та національ-

них банківських союзів. Починаючи з 2008 

року всі банки в Євросоюзі зобов‘язані емі-

тувати платіжні картки з чіпами у зв‘язку з 

їх значними перевагами перед платіжними 

картками з магнітною смугою. Платіжні кар-

тки із магнітною смугою після 2010 року бу-

дуть визнані такими, що не відповідають 

вимогам нової загальноєвропейської картко-

вої системи [6, с. 32]. 

Якщо західноєвропейські банки вже 

практично всі здійснили перехід на «чіпи», 

то українські банкіри поки лише придивля-

ються до нових технологій карткового бізне-

су. Тільки деякі вітчизняні фінансисти зая-

вили про початок випуску карток із чіпом 

(як правило, він присутній на картках пара-

лельно з магнітною смугою). Освоєння чіпо-

вих технологій відбувається несистемно і, 

певно, забере у наших банків близько п‘яти 

років. На початок року близько 30 банків 

перебували на різних стадіях сертифікації 

або етапах упровадження чіпових проектів. 

До кінця 2009 року переважна більшість 

українських банків пройшли відповідну сер-

тифікацію в МПС на емісію та екваринг пла-

тіжних карток, сумісних із стандартами 

EMV (скорочено від Europay, MasterCard, 

Visa), однак приступити до випуску карток із 

чіпом планують одиниці. 

З погляду безпеки та функціонально-

сті чіпові картки однозначно прогресивніші. 

Вони краще захищені від шахрайських опе-

рацій, у них більше можливостей. З другого 

боку, банкам важко наважитися на те, щоб 

відразу перейти на чіпові картки. По-перше, 

це зажадає масштабної заміни обладнання, 

призначеного для обслуговування карток, — 

банкоматів, карткових терміналів, що дуже 

дорого. Звідси випливає друга причина, че-

рез яку банки побоюються різкого переходу 

на чіпові картки — поки існує замало бан-

коматів і терміналів у торговельних точках, 

які приймають такі карти. Якщо банк раптом 

вирішить видавати клієнтам лише чіпові ка-

ртки замість карток із магнітною смугою, 

йому не уникнути невдоволення клієнтів, 

яким не хочеться бігати містом, розшукуючи 

підхожий банкомат чи платіжний термінал. 

Частково окупити витрати на впрова-

дження нових платіжних карток можуть ли-

ше додаткові неплатіжні додатки до чіпових 

карток. Наявність мікросхеми на картках до-

зволяє надавати їхнім власникам низку дода-

ткових сервісів, таких як бонусні схеми, 

грошові і товарні гаманці, програми лояль-

ності. Причому реалізувати можна не тільки 

програму банку-емітента, а й інших органі-

зацій (наприклад, програми лояльності бен-

зозаправок, авіаперевізників, операторів мо-

більного зв‘язку, мереж супермаркетів). 

Ряд авторів, таких як Харченко В., 

Вовчак О., Отрощенко В. вважають, що ос-

новними перешкодами на шляху подальшого 
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розвитку безготівкових розрахунків та карт-

кового бізнесу в Україні є те, що [6, 7, 8]: 

 світова фінансово-економічна кри-

за призвела до зменшення кількості емітова-

них платіжних карток, зменшення кількості 

платіжних терміналів внаслідок припинення 

діяльності окремих торговців; 

 переважна більшість емітованих 

українськими банками платіжних карток на-

лежить до карток міжнародних платіжних 

систем VISA та MasterCard; 

 відсутність знань щодо технології 

розрахунків платіжними картками і незаці-

кавленість економічних суб‘єктів у безготів-

кових розрахунках картками; 

 відсутність кредитних історій у фі-

зичних осіб, що стримує впровадження кре-

дитних схем розрахунків за платіжними кар-

тками; 

 пасивність банків - членів НСМЕП 

щодо впровадження новітніх технологій об-

слуговування платіжних карток, що пропо-

нуються даною платіжною системою. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Отже, виходячи с переш-

код, які стоять на шляху розвитку пластико-

вих карток, можна зробити наступні виснов-

ки. Для України є доцільним враховувати 

досвід розв‘язання аналогічних проблем 

економічно розвиненими країнами світу і 

при цьому враховувати власні можливості в 

вирішенні задач. Треба впровадити Єдиний 

платіжний простір в Україні на базі НСМЕП, 

що дасть змогу зменшити комісійні платежі 

банків-членів міжнародних платіжних сис-

тем до цих систем, скоротити гарантійні де-

позити цих банків, створити сучасну платіж-

ну та розрахункову інфраструктуру, а також 

підвищити надійність виконання внутрідер-

жавних операцій, запровадити національну 

систему моніторингу шахрайських операцій 

та контролю ризиків.  

Картковий бізнес в Україні на даний 

час має тенденцію до монополізації, що вва-

жається негативним моментом розвитку пла-

стикових карток.  

Відзначимо, що створення та запро-

вадження внутрішніх платіжних систем міс-

тить величезний потенціал подальшої розбу-

дови фінансово-банківської системи України 

на засадах кращих зразків світового досвіду 

у цій сфері. Наявність широкого спектра по-

слуг, що їх надають карткові платіжні сис-

теми, дозволить задовольнити потреби як 

фізичних, так і юридичних осіб у своєчасних 

розрахунках, зменшенні питомої ваги готів-

ки у грошовому обороті, вчасному отриман-

ні точної інформації щодо стану коштів. 

Крім того, система масових електронних 

платежів сприятиме прискоренню грошового 

обігу, упорядкуванню процесів кредитуван-

ня, зміцнить банківську систему, надасть їй 

додаткові важливі джерела фінансування, а 

також сприятиме більшій фіскальній прозо-

рості та фінансовій дисципліні платежів. 
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УДК 336. 717. 3 

ТИЩЕНКО В .В., БАЙКІЄВА К. Р. 

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ В УКРАЇНІ 
 

В статті проведено дослідження формування системи страхування депозитів в Україні. Дове-

дено необхідність розвитку широкого впровадження страхування банківських вкладів, проаналізова-

но зарубіжний досвід страхування депозитних вкладів. Виділено переваги і недоліки Фонду гаранту-

вання вкладів фізичних осіб в Україні. Проаналізовано проблему "морального ризику" (moral hazard), 
коли вкладники і банки перекладають свої ризики на систему страхування депозитів і суспільство, 

завдаючи значних збитків фінансовому сектору країни.  

Ключові слова: страхування, депозити, ресурсна база, заощадження, ризик, захист, інвесту-
вання, політика, гарантована сума, відшкодування, механізм, перерозподіл, фінансові ресурси, стра-

хове покриття. 

 

Постановка проблеми. Наслід-

ком світової економічної кризи є негати-

вні зрушення в банківській сфері. Оскі-

льки взаємопов‘язаність банківської дія-

льності та страхування є очевидним, то 

спад діяльності спостерігається й у сфері 

страхування. На сучасному етапі розвит-

ку вітчизняної економіки кошти насе-

лення мають не аби який вплив на меха-
нізм формування ресурсної бази банків; 

саме така ситуація характерна для рин-

кової економіки. Проте для України від-

критим залишається питання збереження 

сталої тенденції стрімкого зростання об-

сягу заощаджень населення на депозит-

них рахунках. 

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Здійснивши аналіз публіка-

цій щодо вищеозначеної теми дослі-
дження та управління депозитною полі-

тикою сучасних банків взагалі, нами бу-

ло з‘ясовано, що цю проблему розглядає 

ряд науковців, таких як: С. Аржевітін, С. 

Безвух, Л. Волощенко, Н. Горбач, 

З. Сороківська [1, 2, 3, 4, 5], які шукають 

можливості для її вирішення, також ви-

значені деякі питання щодо формування 

системи страхування депозитів в Україні 
та розвитку цього виду банківських пос-

луг. 

Метою даної статті є рекоменда-

ції щодо формування ефективної системи 

страхування депозитів в Україні. 

Виклад основного матеріалу. 
Страхування депозитів – це комплекс за-

ходів, спрямованих на захист вкладів і 

забезпечення їх гарантованого повернен-

ня у повному або частковому обсязі в ра-

зі банкрутства фінансової установи [6, 

с.10]. 

Головним чинником зміцнення 

довіри основних інвесторів економіки до 

банківських установ є позитивний досвід 

функціонування вітчизняної системи 

страхування депозитів, представленої на-
самперед Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб [7, с.15].  

Ключовими показниками будь - 

якого інституту захисту вкладників є 

умови гарантування та розмір страхового 

покриття вкладів. Стосовно гарантування 

банківських вкладів сьогодні маємо ве-

лику кількість ґрунтовних досліджень. 

Деякі фахівці протиставляють американ-

ську та німецьку моделі, інші акценту-
ють увагу на функціях інституту захисту 

вкладів, виділяючи системи страхування 

депозитів на зразок "платіжної каси" 

(paybox) — накопичення та управління 

грошовими фондами, здійснення виплат 

відшкодувань, і складніших — таких, 

наприклад, як "мінімізатор ризику", до 

повноважень яких належать також моні-

торинг і контроль страхових ризиків, 
управління проблемними банками тощо. 

Проте вони єдині в переконанні, що 

першопричиною і головним покликан-

ням будь-якої системи страхування депо-

зитів має бути соціальний аспект — за-

хист вкладників, хоч, як справедливо за-

значає Б. Львін, посилаючись на приклад 

США, каже, що інститут гарантування 
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депозитів досить часто використовується 

для реалізації політичних інтересів [8, 

с.22]. 

Світовий досвід та вітчизняна 

практика банківської діяльності переко-

нують, що навіть чутки про ненадійність 

фінансової установи, не кажучи вже про 
початок кризи, миттєво можуть спричи-

нити паніку серед вкладників, заспокоїти 

яких надзвичайно складно, оскільки зде-

більшого йдеться про їхні заощадження 

на придбання житла, освіту, відпустку 

тощо. Для України це питання є гострим 

з огляду на негативний досвід знецінення 

заощаджень в установах Ощадбанку 

СРСР, ліквідацію АК АПБ "Україна" то-

що. 

Щоб затвердити серед вкладників 

почуття впевненості у надійному захисті 

їхніх заощаджень навіть за умови банк-

рутства банківської установи, інститути 

гарантування депозитів встановлюють 

певний рівень страхового покриття. Зда-

валося б, високий рівень гарантованої 

суми може вирішити всі проблеми. Про-

те фахівці Світового банку в сфері стра-
хування депозитів застерігають, що ця 

сума має бути обґрунтованою, адже сут-

тєве її завищення породжує проблему 

"морального ризику" (moral hazard), коли 

вкладники і банки перекладають свої ри-

зики на систему страхування депозитів і 

суспільство, завдаючи значних збитків 

фінансовому сектору країни.  

На наш погляд, необхідність роз-

витку широкого впровадження страху-

вання банківських вкладів зумовлена ни-

зькою причин (рис.1). 

 
Рис.1. Необхідність розвитку широкого впровадження 

страхування банківських вкладів 

 

Завищена гарантована сума відш-

кодування позбавляє вкладника стимулів 

до виваженого рішення під час вибору 

банку для розміщення депозиту. Висо-

ким рівнем гарантування вкладів можуть 

скористатися також проблемні банки, 

"латаючи дірки в балансі", адже вміло 

проведена фінансовими установами де-

позитна акція може зібрати десятки мі-

льйонів гривень. 

Отже, інститут захисту депозитів, 

створюючи безризиковий актив, має за-

хищати насамперед дрібних і середніх 

вкладників, що не мають змоги проводи-

ти ефективний моніторинг фінансового 

стану банків. 

Система страхування депозитів 

(ССД) покликана максимально врахову-

вати інтереси основних учасників цієї 

системи - вкладників, банків, держави [9, 

с. 25]. Щоб досягти цієї мети, слід, на 

нашу думку, передусім ознайомитися зі 

Причини розвитку широкого впровадження страхування 

 банківських вкладів 

 

1. Загальний спад 

довіри до банків 

2. Потреба стабілізації фі-

нансових ресурсів банків - 

усунення причин до перед-

часного зняття депозитів 
вкладниками, занепокоє-

ними станом їх надійності 

4. Обов‘язок захисту споживача-

клієнта, який не завжди володіє 
достатньою інформацією про фі-

нансову кондицію банку, якому 

довіряє свої заощадження тощо 

 

3. Потреба надання допомо-

ги тим банкам, що потрапи-
ли в скрутну 

фінансову ситуацію 
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світовою практикою умов гарантування 

вкладів та визначення розміру страхово-

го покриття. 

Якщо порівняти світовий досвід 

страхування депозитів, то він характери-

зується двома видами системи [5, с. 144]. 

В одному випадку створюється фонд, з 
якого здійснюються платежі в разі банк-

рутства банку. В іншому – передбачено 

систему, яка починає діяти, коли потріб-

но робити платежі. У цьому випадку ви-

плати фінансуються за рахунок стягнен-

ня внутрішнього податку з банків. 

Перший вид характерний для 

США. Саме тут страховий фонд створю-

ється з обов‘язкових регулярних внесків 

банків. Розмір цього фонду підтримуєть-

ся на рівні 1,25% загальної суми банків-

ських депозитів, а розмір внесків встано-

влюється залежно від мети підтримання 

фонду на цьому рівні. 

Другий вид діє в Німеччині. Тут 

гарантування вкладів здійснюється са-

мими банками через їх галузеві 

об‘єднання без прямої участі держави, 

але з її співпрацею. З добровільних внес-
ків банків створюються страхові фонди, 

але розміри їх невеликі, а внески банків 

складають 0,03% залишків депозитів у 

рік. Однак банки беруть на себе відпові-

дальність проводити у разі необхідності 

додаткові внески. 

Нині понад 95 країн уже мають ді-

єві інститути захисту вкладників бан-

ківських установ або активно працюють 
над їх упровадженням та вдос-

коналенням. Є кілька варіантів поєднан-

ня різних елементів механізму гаранту-

вання вкладів. Основний з них - це роз-

мір страхового покриття (у тому числі 

схема здійснення виплати відшкодувань, 

категорії вкладників та види депозитів, 

на які поширюється страхове покриття, 

методика розрахунку гарантованої суми). 
Принципові відмінності у побудові сис-

теми страхування депозитів зумовлені як 

соціально-економічним розвитком країн, 

особливостями банківської діяльності, 

передумовами запровадження і стратегі-

чними цілями діяльності системи страху-

вання депозитів, так і політичними чин-

никами. 

Важливим аспектом будь-якої си-

стеми гарантування вкладів є розмір 

страхового покриття, який зазвичай 

встановлюється на одного вкладника і 

гарантує або лише суму вкладу, або суму 
вкладу з відсотками. У деяких країнах 

світу держава гарантує всі банківські 

вклади в повному обсязі [10, с. 16]. Про-

те це швидше виняток, ніж правило, 

адже більшість країн встановлює законо-

давчо закріплену суму гарантування, яка 

може періодично змінюватися.  

Варто зауважити, що низка країн у 

своїй практиці використовує систему 

пропорційного страхування, під час яко-

го відшкодуванню підлягає не весь 

вклад, а певний відсоток від загальної 

суми. Певний розмір - "франшизи", який 

коливається в межах 5-20% від суми де-

позиту, стимулює вкладника ретельніше 

вибирати банківську установу для роз-

міщення своїх коштів. Системи страху-

вання депозитів різняться також за сту-

пенем охоплення вкладів страховим пок-
риттям. Деякі з них у більшості країн не 

підлягають страхуванню. Передусім це 

стосується міжбанківських депозитів, 

боргових зобов'язань на пред'явника, а 

також зобов'язань банку щодо своїх за-

сновників і керівництва. Як правило, 

страховий захист поширюється на вкла-

ди населення. 

Стосовно вкладів у іноземній ва-
люті, то, наприклад, система страхування 

депозитів європейських країн гарантує 

здебільшого кошти лише у валютах ЄС 

[2, с. 152]. Зарубіжний досвід свідчить 

про різноманітність умов захисту банків-

ських вкладів. У світі успішно функціо-

нують діаметрально протилежні механі-

зми гарантування. Їхня специфіка зале-

жить від соціально - економічних умов 
розвитку, а також від обставин та страте-

гічної мети створення системи страху-

вання депозитів. 

Підтримання стабільності банків-

ської системи справедливо асоціюється з 

функціонуванням системи захисту вкла-
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дників, яка представлена в Україні Фон-

дом гарантування вкладів фізичних осіб 

(надалі - Фонд). Основне призначення 

Фонду полягає у побудові надійного ме-

ханізму захисту прав та інтересів насе-

лення - власників банківських депозитів. 

Фонд виконує значну кількість функцій, 
пов'язаних із формуванням достатнього 

обсягу фінансових ресурсів, веденням 

реєстру банків, які є учасниками вітчиз-

няної системи страхування депозитів, та 

здійсненням моніторингу їх діяльності, 

виплатою відшкодувань за вкладами у 

збанкрутілих банках, інформуванням 

громадськості щодо основних аспектів 

своєї діяльності тощо. 

Одним із ключових показників ді-

яльності вітчизняної системи страхуван-

ня депозитів, який має найбільше зна-

чення для вкладників,  гарантована сума 

відшкодування за вкладами у разі банк-

рутства банку. За  роки функціонування 

Фонду в Україні розмір страхового пок-

риті підвищувався одинадцять разів (ві-

сім з них - за рішенням адміністративної 

ради Фонду), гарантована сума відшко-
дування збільшилася з 500 грн. до 150 

000 грн., тобто у триста разів. 

В Україні також цікавляться пи-

таннями повернення вкладів, тому було 

створено Фонд гарантування вкладів фі-

зичних осіб. І хоча він має чимало пере-

ваг у своєму функціонуванні, звичайно, 

існує багато недоліків [11, с. 40]: 

 недостатність джерел форму-
вання ресурсів фонду, оскільки участь 

держави обмежується разовим внеском, а 

розмір регулярних є недостатнім; 

 виконання основних повнова-
жень фонду здійснюється через різні 

структури: інвестування наявних ресур-

сів у державні цінні папери – через НБУ, 

виплати відшкодувань – через банки-

агенти; 

 контрольні функції фонду об-

межені правом здійснення перевірок за 
процесом перерахування зборів до фонду, 

тоді як нагляд за санацією, ліквідацією 

банків та виконання функцій банками 

агентами щодо використання одержаних 

від фонду коштів для повернення заоща-

джень знаходяться за межами його конт-

ролю; 

 неузгодженість між законами 

«Про фонд гарантування вкладів фізич-

них осіб» та «Про НБУ» стосовно розмі-

щення вільних коштів фонду на депозит-

них рахунках, оскільки фонд є небанків-

ською установою; 

 оскільки ресурси фонду не 

включаються до Державного бюджету 

України, не передбачено плату за корис-
тування тимчасово вільними залишками 

його коштів, водночас при використанні 

бюджетних коштів комерційні банки 

сплачують 50% облікової ставки НБУ. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Позитивні тенденції 

розвитку вітчизняного депозитного рин-

ку стали можливими великою мірою за-

вдяки діяльності системи страхування 
депозитів, проте є ряд проблем, які пот-

ребують вирішення, а саме: необхідність 

удосконалення механізму фінансування 

системи страхування депозитів; розши-

рення функцій та повноважень Фонду; 

врегулювання процедури виплати відш-

кодування вкладникам збанкрутілих фі-

нансових установ. З огляду на існуючи 

проблеми можна виділити основні на-
прямки реформування системи страху-

вання депозитів в України:  

1. Адаптація законодавства Украї-

ни до законодавства Європейського Со-

юзу;  

2. Запровадження диверсифікова-

ної системи виплат відшкодувань; 

3. Охоплення страховими гаранті-

ями усіх видів депозитів;  
4. Розширення функцій та повно-

важень Фонду гарантування вкладів фі-

зичних осіб;  

5. Реалізація кампанії інформу-

вання громадськості про переваги меха-

нізму захисту вкладів;  

6. Посилення контролю за фінан-

совим станом банків, дотримання норма-

тивних вимог Нацбанку.  

Реалізація реформи системи стра-

хування депозитів в Україні призведе до 
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підвищення довіри вкладників до банків-

ської системи та забезпечить приплив 

тимчасово вільних коштів у банки на де-

позитні рахунки, і, як наслідок, підви-

щить стабільність фінансово-кредитної 

системи у цілому. 
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• Управління сучасним підприємством 
УДК 343.74(477) 

БУРБЕЛО О. А., БУРБЕЛО С. О. 
 

ФОРМУВАННЯ ЗАХОДІВ З ПРОТИДІЇ НЕДРУЖНЬОМУ ПОГЛИНАННЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

В статті досліджені методи захисту підприємств від недружнього поглинання та рейдерських 

захоплень. Сформульовані пропозиції щодо забезпечення захисту сучасного бізнесу від рейдерських 
атак. Охарактеризовано метод недопущення встановлення рейдерами контролю над підприємством - 

передача акцій в заставу дружній особі. При заставі майнового права, засвідченого цінним папером, 

цінний папір передається заставодержателю, або в депозит нотаріуса. Наведені методи активного за-
хисту недружньому поглинанню, які ефективно використовуються за кордоном.  

Ключові слова: злиття, поглинання, рейдерство, економічна безпека, захисна тактика «білі, сірі, 

чорні лицарі», «білий сквайр», акціонери, облігації, «випалена земля», позов, довірче управління, застава, 

депозитарний  реєстр, бездокументарні акції, холдинг. 

 
Постановка проблеми. В сучасних 

умовах розвитку національної економіки та-

ктика злиття і поглинання використовується 

для розширення свого бізнесу рядом 

суб‘єктів. З цією метою застосовуються як 

добровільні засоби, так і примусові або не-

дружні. Недружнє поглинання відбувається 

проти волі власників або керівництва компа-

нії, але це означає, що воно відбувається у 

незаконний спосіб. Однак  найбільшу небез-

пеку мають саме незаконні способи. 

Як свідчить практика, більшість укра-

їнських підприємств не приділяє належної 

уваги власній економічній безпеці. Тому во-

ни змушені протистояти незаконним захоп-

ленням на етапі активних дій, спрямованих 

на встановлення контролю над цими підпри-

ємствами. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Проблемам захисту бізнесу від зло-

чинних посягань приділяли увагу багато віт-

чизняних та зарубіжних авторів [2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9]. Роботи зазначених авторів є важли-

вими джерелами фактологічних даних, ре-

зультатами емпіричних досліджень та теоре-

тичних обґрунтувань проблем забезпечення 

безпеки бізнесу. Але ця проблема не є виче-

рпаною і тому потребує подальшого дослі-

дження. 

Мета статті. Метою статті є аналіз 

діючих захисних тактик від протиправних 

посягань і розробка нових більш активних 

систем захисту вітчизняного бізнесу. 

Виклад основного матеріалу. Як 

свідчить практика, в протидіях захвату ви-

користовуються різноманітні активні засоби 

захисту. Серед них особливо слід виділити 

тактику конкуруючої пропозиції. Відповідно 

до неї менеджмент підприємства-цілі або 

його контролюючі акціонери реалізують 

«аукціон» з пошуку більш вигідної пропози-

ції щодо покупки. Основний зміст такої так-

тики – «благородний або білий лицар», який 

приходить на допомогу об'єкту рейдерського 

інтересу. Акції нового випуску розміщують 

на користь дружнього особи, яка викуповує 

великий пакет акцій підприємства - цілі і 

тим самим створює ефективну перешкоду 

для перерозподілу корпоративного контро-

лю на користь рейдерів. "Білі лицарі" - це 

дружні набувачі, які рятують компанію від 

ворожого поглинання, виступаючи як поку-

пці контрольного пакету акцій на більш ви-

гідних умовах, ніж ті, які було запропонова-

но початково [9, с. 248]. 

До конкуруючих поглиначів, яких пі-

дприємство-ціль не шукало, але вони більш 

шанобливі, ніж початковий поглинач відно-

сять "сірих лицарів". Найменш привабливи-

ми з конкуруючих поглиначів є "чорні лица-

рі". 

Захист «білий сквайр» відрізняється 

від захисту «білий лицар» тим, що «білий 

сквайр» не отримує контролю над об'єктом 

поглинання. Дружня до менеджменту підп-

риємства-цілі компанія («білий сквайр») ку-

пує великий пакет акцій на умовах невтру-

чання, зазвичай це означає зобов'язання го-

лосувати за пропозиції менеджмента. Агре-

сор позбавляється можливості отримати бі-

льшість голосів на зборах акціонерів. «Білий 

сквайр» в якості винагороди отримує місця в 

раді директорів або підвищені дивіденди на 

куплені акції [9, с. 251] . 

Різновидом конкуруючої пропозиції є 

придбання компанією, на яку спрямована 
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атака, своїх же раніше розміщених акцій, що 

може призвести до скорочення загальної кі-

лькості акцій і ускладнити перерозподіл ко-

рпоративного контролю. Конкуруючу про-

позицію слід відрізняти від контрпоглинання 

– особливої  захисної тактики, що передба-

чає агресивну відповідь підприємства-цілі на 

можливість перерозподілу корпоративного 

контролю (рис.1) . 

  
Об‘єкт 

 рейдерського Рейдер 
 інтересу                                           Скупівля акцій для  

                                                      встановлення контролю над  

                                                            підприємством 
 

 

Рис. 1. Схема тактики активного захисту «контрпоглинання» [3, с. 159] 
 

Якщо компанія має у своєму розпоря-

дженні достатні фінансові ресурси, вона мо-

же висунути відносно поглинаючої компанії 

зустрічну тендерну пропозицію на придбан-

ня контрольного пакета звичайних голосую-

чих акцій (скупка акцій «хижака»). Акціоне-

рам поглинача направляється пропозиція про 

придбання належних їм акцій. Підприємст-

во-ціль в дійсності не ставить, як правило, на 

меті здійснення поглинання, але при прид-

банні певної кількості акцій поглинача доби-

вається, щоб раніше ініційоване поглинання 

зупинилося. Подібна тактика зустрічається 

рідко, тому що основна проблема з її засто-

суванням – це значний обсяг фінансових ре-

сурсів, необхідних для проведення контрна-

ступу на покупця.       

Тільки корпорація – ціль, яка значно 

перевершує корпорації – поглиначі  у віль-

них фінансових ресурсах, може розрахову-

вати на успішне  проведення усього захисту. 

Ефективну можливість протидіяти 

поглинанню надають захисні тактики, спря-

мовані на «обваження» підприємства-цілі за 

рахунок нарощування довгострокового тяга-

ря або за допомогою виведення активів.  

Випуск «непридатних облігацій», які 

мають незрозумілі ринкові перспективи, але 

мають оголошену високу  ступень прибутко-

вості є супутником будь-якого поглинання, 

яке здійснюється за допомогою кредитного 

важеля. Викуп за допомогою боргового фі-

нансування традиційно розглядається як 

один з елементів фінансування поглинання. 

Його суть полягає у викупі контрольного 

пакету акцій компанії з залученням позико-

вих коштів. Активи або акції компанії,що 

поглинається є предметом застави за креди-

том. Позика буде погашатися в тому числі за 

рахунок доходів, які принесе придбана стру-

ктура. У якості позикових ресурсів можуть 

використовуватися не тільки банківські кре-

дити, але й випуск облігацій.  

У відповідь на скупку акцій ворожою 

стороною підприємство, яке поглинається, 

може почати купувати акції у своїх акціоне-

рів. Тактика викупу власних акцій орієнто-

вана на невелику кількість акцій (30%) і реа-

лізується за допомогою продажу частини 

неосновних засобів підприємства-цілі. Ви-

куп здійснюється за рахунок нерозподілено-

го прибутку. Можливий варіант, коли за до-

помогою власних або позикових коштів під-

приємство-ціль може викупити саме свої  

акції у нападника.  

Найбільш радикальним екстреним за-

хисним механізмом є тактика «випаленої 

землі». Зміст її полягає в наступному. Якщо 

менеджмент підприємства-цілі вважає, що 

рейдера приваблюють певні активи фірми, 

то його керівництво може спробувати прода-

ти ці активи. У разі продажу всіх активів фі-

рми позаду залишається лише «випалена зе-

мля». Керівництво може зробити і зворотні 

дії – придбати нові активи, які будуть марні 

для рейдера чи викликають проблеми з ан-

тимонопольним законодавством. Придбання 

«проблемних активів» (у США це радіо – і 

телевізійні станції, оскільки їх власникам 

доводиться отримувати дозвіл від Федераль-

ної комісії по засобах зв'язку) - дієвий спосіб 

зменшення зацікавленості поглинаючої ком-

панії в отриманні контролю над підприємст-

вом [6, с. 45] . 

Одним з найпопулярніших видів за-

хисту після отримання пропозиції про пог-

линання є позив. Більше третини всіх тенде-

рних пропозицій, зроблених в США за 

останні роки, супроводжувалися пред'явлен-

ням різних судових позовів з боку підприєм-
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ства-цілі. Підприємство-покупець звинува-

чувалося в порушенні різних видів законо-

давства, включаючи природоохоронне. У 

результаті початку тяжб підприємство-ціль 

може затримати проведення недружнього 

проведення поглинання (судові процедури, 

слухання, перегляд справи) і одночасно збі-

льшити вартість реалізації поглинання (вигі-

дніше збільшити розмір тендерної пропози-

ції, ніж нести судові витрати). Можлива та-

кож технологія, коли позов пред'являла фір-

ма або приватна особа «дружня» компанії, 

яка поглинається, на основі попереднього 

збору інформації піприємством-ціллю. Цей 

механізм захисту доступний в країнах ЄС, 

США і в Росії. Судовий розгляд спору надає 

час для звернення до інших способів захисту, 

але у випадку відкликання поглинаючою 

компанією тендерної пропозиції у результаті 

рішення суду акціонери об'єкта рейдерських 

дій часто зазнають збитків. 

Досить цікавим методом захисту від 

рейдерів є передача акцій в довірче управ-

ління. Чинне законодавство це допускає, при 

цьому може бути передбачено об'єднання 

бездокументарних цінних паперів, що пере-

даються в довірче управління, різними осо-

бами. Як і у випадках з передачею у довірче 

управління майна, звернення стягнення за 

боргами засновника управління на цінні па-

пери, передані їм у довірче управління, не 

допускається, за винятком неспроможності 

(банкрутства) цієї особи. Це означає, що на-

віть якщо рейдер заручиться неправосудним 

рішенням суду з приводу цього майна, на 

етапі виконання судового акта власникові 

майна буде легше, як мінімум, призупинити 

виконання судового акту у зв'язку з тим, що 

у боржника відсутні майно або доходи. У 

випадку відсутності майна, на яке може бути 

звернено стягнення, прийняті  судовим при-

ставом - виконавцем всі допустимі законом 

заходи для відшукання його майна або дохо-

дів виявляться безрезультатними і виконав-

чий документ повертається стягувачеві. 

Пристав складає акт про неможливість стяг-

нення. 

Передача акцій номінальному влас-

никові теж є одним з методів захисту. В яко-

сті номінальних власників цінних паперів 

можуть виступати професійні учасники рин-

ку цінних паперів. Перш за все, таким утри-

мувачем може бути депозитарій. Це зручно 

тим, що права на іменні цінні папери, пере-

дані в депозитарій, не засвідчуються записа-

ми в реєстрі власників іменних цінних папе-

рів. У випадку з іншими номінальними влас-

никами, відомості про них підлягають вне-

сенню в систему ведення реєстру власником 

реєстру за дорученням власника або номіна-

льного власника цінних паперів, якщо 

останні особи зареєстровані в цій системі. 

При цьому операції з цінними паперами між 

власниками цінних паперів одного номіна-

льного власника так само не відображаються 

у власника реєстру або депозитарію, замов-

ником якого він є. Досить серйозною пере-

вагою передачі акцій в номінальне утриму-

вання є забезпечення відносного захисту ін-

формації про кінцевого власника акцій. 

Одним з методів недопущення вста-

новлення рейдерами контролю над підпри-

ємством є передача акцій в заставу дружній 

особі. При заставі майнового права, засвід-

ченого цінним папером, цінний папір пере-

дається заставодержателю, або в депозит но-

таріуса. Дані про заставодержателя бездоку-

ментарних акцій включаються до реєстру 

акціонерів. У разі переходу права власності 

на заставлене майно від заставодавця до ін-

шої особи в результаті оплатного або безо-

платного відчуження цього майна, або в по-

рядку спадкування, право застави зберігає 

силу. Правонаступник заставодавця стає на 

місце заставодавця і несе всі його обов'язки, 

якщо угодою з заставодержателем не вста-

новлено інше. У разі володіння акціями ор-

ганізації вузьким колом акціонерів, кожен з 

них може розробити свій пакет акцій на час-

тини і "обмінятися заставами" цих пакетів. У 

такий спосіб можливо домогтися узгодже-

них дій усіх акціонерів компанії у випадку 

протиправних дій рейдера. Також значно 

ускладнює процедуру захвату блокування 

свого особового рахунку. Акціонеру для 

цього достатньо віддати відповідне розпоря-

дження реєстратору. 

Можна погодитися з думкою про те, 

що найбільш стійким до корпоративних за-

хоплень є бізнес, структура якого була пере-

будована з урахуванням нових реалій. Ви-

знаним захисним механізмом є впроваджен-

ня холдингової структури, грамотний розпо-

діл активів  по підрозділам холдингу. При 

побудові холдингової структури слід керува-

тися наступними принципами [8; c.24]: най-

більш цінні активи повинні бути ізольовані 

від юридичних осіб, що мають потенційно 

проблемну історію; доцільно  поділити осо-

би на тих, які володіють цінними активами 
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та тих, що ведуть активну господарську дія-

льність і, відповідно, більш схильні до опе-

раційним і податкових ризиків, якщо метою 

організації є вихід на біржу або інше залу-

чення капіталу на відкритому ринку. Всі 

описані вище дії потрібно робити з поправ-

кою на те, що дуже розкиданий по різним 

юридичним особам бізнес буде важко успі-

шно представити потенційним інвесторам. 

Присутність іноземної особи в лан-

цюжку володіння активами здатна захистити 

інформацію про кінцевого власника тільки в 

тому випадку, якщо ця інформація не може 

бути отримана з інших джерел, а сам влас-

ник розглядає інформацію як конфіденціа-

льну, наприклад, не розкриваючи її в інвес-

тиційному меморандумі. 

На захист об'єкт рейдерської атаки 

можуть прийти засоби масової інформації. 

Вони повинні показати загарбника в "чорно-

му" світлі, акцентуючи увагу на втраті робо-

чих місць людьми та унікальності виробниц-

тва, яке планують закрити. Часто це призво-

дить до бажаних результатів. Як наслідок, до 

цих подій залучаються профспілки, які про-

водять акції проти рейдерів. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. В Інтернет-виданнях міс-

титься багато пропозицій від юридичних 

фірм, які допомагають у боротьбі з рейдера-

ми. Перед тим, як з ними починати взаємо-

дію, потрібно мати інформацію про власни-

ків, чи не є вони часом підконтрольними 

рейдерові. Слід також навести довідки, на-

скільки захист цієї фірми був успішним в 

попередніх процесах. Доцільно заздалегідь 

обумовити фінансові затрати та максималь-

ну тривалість антирейдерської боротьби. Не 

зайвим буде укласти договір про надання 

послуг. Адже посередники можуть навмисно 

затягувати процес з метою виманити з пере-

ляканих власників більше коштів. 

Головними чинниками, що визнача-

ють вартість послуг антирейдерської компа-

нії, є: 

- величина і структура підприємства-цілі; 

- ринкова ціна активів підприємства, що 

підлягає захопленню; 

- оборот цього підприємства; 

- обсяг інформації про рейдерську компа-

нію; 

- перелік запропонованих заходів захисту. 

Наведені методи активного захисту 

ефективно використовуються закордоном. 

Однак українські підприємства не завжди 

спроможні чинити опір. Це трапляється че-

рез відсутність достатніх коштів та неефек-

тивний менеджмент. Крім того, не всі меха-

нізми захисту, передбачені українським за-

конодавством, працюють на практиці. Зали-

шається ще багато прогалин у чинному за-

конодавстві, які треба усувати. 
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УДК 330.342.3 

ДОЛГІХ В. В. 
 

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА КОМУНІКАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

Розкрито деякі проблеми у розвитку технологій інформаційно - комунікаційного забезпечення 

інноваційної діяльності підприємств. Запропонована концепція інфомаційно - комунікаційної систе-

ми, що вміщує понятійний апарат, принципи застосування, орієнтири розвитку і відповідність націо-
нальним і міжнародним стандартам функціонування інформаційно – комунікаційних технологій. До-

сліджено умови ефективного використання сучасних інформаційних технологій. 

Ключові слова: інфомаційно - комунікаційна система, комунікаційне забезпечення, інформа-
ційно - комунікаційна політика, інституційний підхід. 

 

Постановка проблеми. Враховую-

чи динамічність сучасних світових глоба-

лізаційних й інтеграційних процесів в еко-

номіці, що відбуваються в економіці дер-

жав, необхідність забезпечення ефективної 

взаємодії усіх ланок трансформаційних, 

інвестиційних та інноваційних процесів в 

українському суспільстві, необхідні новіт-

ні інформаційно-комунікаційні технології. 

Для управління підприємством і підви-

щення його економічної ефективності не-

обхідно мати відповідну інформацію, при-

чому вона має бути максимально достові-

рною, спиратись на облікові та звітні дані, 

складені на їх основі аналітичні та планові 

розрахунки. Мета дослідження полягає у 

розкритті ролі інформаційного забезпе-

чення у діяльності підприємства, шляхів 

підвищення його економічної ефективнос-

ті. 

Аналіз останніх досліджень пока-

зав, що дана проблема неодноразово розг-

лядалась у статтях, наукових роботах, ди-

сертаціях значної кількості зарубіжних і 

вітчизняних вчених. Питання обґрунту-

вання сутності, особливостей, місця і ролі 

інформаційних ресурсів у становленні ін-

формаційної економіки господарських су-

б'єктів розглянуті в працях Т. В. Калінеску, 

Л. С. Винаріка, О. М. Щедріна, Н. Ф. Ва-

сильєвої, В. П. Ластовецького, Т. Б. Іваню-

ка та ін.[3, с. 70]. 

Як відзначає О. М. Вергільєв, кри-

терієм ефективного управління сучасними 

підприємствами є максимальне задоволен-

ня інформаційних потреб усіх учасників 

виробничо-господарської діяльності [1, с. 

7]. 

Метою статті є створення системи 

інформаційного та комунікаційного забез-

печення інноваційної діяльності підпри-

ємств в Луганській області. 

Виклад основного матеріалу. 

Впровадження інформаційного забезпе-

чення у виробничо-господарську діяль-

ність підприємств сприяє скороченню ви-

трат часу, зростанню конкурентоздатності 

та ефективності діяльності, які є важливи-

ми чинниками підвищення суспільного ви-

робництва в цілому. На рівні безпосеред-

нього споживання головними характерис-

тиками інформаційних ресурсів є вартість, 

носії, семантична і прагматична оцінка. 

Однак ці характеристики не розкривають 

сутності інформаційних ресурсів у тій мірі, 

яка необхідна для максимальної економіч-

ної ефективності будь-якого суб'єкта підп-

риємницької діяльності. [7, с. 272]. Ради-

кальні зміни в організації й управлінні ви-

робництвом потребують все більш швид-

кого, адекватного й об‘єктивного реагу-

вання на процеси, що здійснюються у вну-

трішній й зовнішній діяльності підприємс-

тва. А це, у свою чергу, сприяє поширенню 

нового способу організації й забезпечення 

виробництва, що отримав назву JIT («Just 

in Time» або «точно в часі») [11, с. 141]. Це 

така система організації виробництва, яка 

передбачає синхронізацію усіх стадій і 

операцій з метою зменшення товарно-

матеріальних запасів і підвищення ефекти-

вності усіх стадій виробничого циклу. То-

му виникає необхідність у розробці систем 

координації виробничої, фінансової, еко-

номічної, інвестиційно-інноваційної й ін-

ших видів діяльності підприємства, яка б 
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дозволили у часі відстежувати факти де-

стабілізації виробництва і розробляти ре-

гулюючи заходи щодо зменшення уразли-

вості підприємств, гармонізації та стандар-

тизації певних критеріїв, що визначають 

поведінку підприємства на внутрішніх й 

зовнішніх ринках та їх конкурентноздат-

ність. Функціонування підприємств в су-

часних умовах потребує підвищення рівня 

інформаційного забезпечення всіх суб'єк-

тів економічних відносин, що знаходить 

відображення в зростанні показників інфо-

рматизації та підвищенні рівня інвестицій 

підприємств у розвиток інформаційних си-

стем та на придбання інформаційних ресу-

рсів. Виявлення резервів підвищення ефек-

тивності експлуатації інформаційних ресу-

рсів базується на дослідженні рівня інфор-

матизації підприємства [5, с. 27]. 

Основною метою інформаційного 

забезпечення управління підприємством є 

наявність необхідної кількості та якості 

інформації, тобто недопущення її дефіци-

ту. Для цього можливе як вироблення, так і 

придбання інформаційного ресурсу у кон-

кретний момент часу. Це досягається ціле-

спрямованим підбором системи показни-

ків, що забезпечують визначення потреби 

у виробничій, економічній інформації, ви-

користовувати оптимізаційні методи для 

раціоналізації її структури і потоків [9, с. 

185]. 

Результати аналізу діяльності підп-

риємства у сфері інформатизації показу-

ють, що в умовах ринкових відносин пос-

тійний рух грошових потоків, який активі-

зує діяльність усіх підсистем підприємст-

ва, є важливим чинником, що впливає на 

ефективність діяльності підприємства, йо-

го конкурентоздатність, імідж. Водночас 

аналіз інформаційної діяльності підприєм-

ства, орієнтованої в зовнішнє середовище, 

свідчить про недостатню гнучкість органі-

зації інформаційного забезпечення, що в 

свою чергу перешкоджає вчасному онов-

ленню елементів, дослідженню ринку ная-

вної інформації, вибору найперспективні-

ших контрагентів. Виявлені тенденції по-

казали відсутність ефективної стратегії 

формування інформаційного забезпечення 

управлінських рішень, що відповідає су-

часним вимогам [9, с. 185]. Розвиток інфо-

рмаційної системи для підвищення еконо-

мічної ефективності підприємства, крім 

комп'ютеризації, передбачає створення 

комплексної системи технологічного за-

безпечення, до складу якої належить про-

грамне та організаційне забезпечення, роз-

виток яких є наступним кроком після за-

безпеченням ПК. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Умови ефективного 

використання сучасних інформаційних те-

хнологій передбачають, що темпи зрос-

тання прибутку підприємства мають випе-

реджати темпи зростання витрат на інфор-

матизацію. Тому дане питання має вивча-

тися маркетологами, аналітиками, еконо-

містами даного підприємства із усіх сторін 

з урахуванням особливостей та методів 

дослідження [2, с. 9]. 

Визначення джерел отримання ін-

формації передбачає виявлення суб'єктів 

та об'єктів, які забезпечують підприємство 

та підрозділи інформаційними ресурсами, 

що містять необхідну інформацію. При ви-

борі джерел доцільно використовувати кі-

лькісні оцінки ефективності отриманої ін-

формації з урахуванням умов її викорис-

тання в діяльності підприємства.[6, с. 280]. 

Це слід робити хоча б з тієї причини, що 

умови, при яких оцінюються ті чи інші за-

соби з часом значно змінюються. Але є і 

інша причина: нема кращого шляху для 

оцінювання заходів, ніж у ході їх викорис-

тання. Досвід з цього забезпечує рушійні 

імпульси та вихідну інформацію для без-

перервного планування. Чим ретельніше 

буде контролюватися реалізація іннова-

ційної діяльності та її наслідки, тим біль-

шому можна навчитися. Таке безперервне 

планування забезпечує просування до іде-

алів і задоволення інтересів усіх учасників 

інноваційного процесу на підприємстві. 

Розвиток теорій про роль інформаційного 

забезпечення у підвищенні економічної 

ефективності діяльності господарського 

суб'єкта набуває все більшої актуальності в 

умовах поширення та удосконалення інфо-

рмаційних технологій. Перспективи пода-

льшого дослідження полягають у створен-

ні методологічних основ кількісних оцінок 

у галузі підвищення економічної ефектив-

ності діяльності підприємства. 
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УДК 658:005 

ЗЕЛЕНКО О. О. 
 

СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Стаття присвячена проблемам стратегічного планування у сфері соціальної відповідальності 

бізнесу. Підкреслено проблему інформаційного вакууму, що існує в Україні стосовно соціальної від-
повідальності взагалі та стратегічного планування у даній сфері зокрема. Запропоновано використо-

вувати новий підхід до процесу розробки стратегії соціальної відповідальності, що базується на ви-

значенні головної проблеми та аналізі причин і наслідків іі виникнення. Представлено стратегії соці-

альної відповідальності промислових підприємств Луганської області. 
Ключові слова: соціальна відповідальність підприємства, стратегія, пріоритетна проблема, 

аналіз, дерево цілей. 

 

Постановка проблеми. 26 квітня 

2011 року на засіданні комітету з корпора-

тивної соціальної відповідальності Євро-

пейської бізнес асоціації було представле-

но Проект Концепції Національної страте-

гії соціальної відповідальності бізнесу в 

Україні [1]. Вона базується на терміноло-

гічному апараті нещодавно прийнятого 

міжнародного стандарту ISO 26 000 та 

враховує внутрішній і зовнішній для Укра-

їни контексти розвитку соціальної відпові-

дальності бізнесу. 

Майбутня Концепція  спрямована на 

створення підґрунтя та сприятливих умов 

для інтеграції СВБ у діяльність компаній 

задля сталого розвитку України, зростання 

суспільного добробуту та вирішення пи-

тань, визначених у національних програм-

них документах. 

Концепція є першим етапом розроб-

ки Національної стратегії соціальної від-

повідальності бізнесу в Україні, яка має 

чітко зафіксувати позицію держави у цій 

сфері. На думку розробників, прийняття 

такого документа покращить імідж Украї-

нської Держави всередині країни і за кор-

доном, продемонструє прагнення України 

рухатися відповідно до сучасних європей-

ських і світових тенденцій, дотримуватися 

концепції сталого розвитку, відповідально 

ставитися до проблем суспільства і навко-

лишнього середовища. 

Розробка концепції – це перший крок 

до впровадження теорії соціальної відпові-

дальності в українське бізнес середовище 

на державному рівні, але проблема розвит-

ку та реалізації соціальної відповідальності 

постала не сьогодні, а значно раніше. У 

такій ситуації, відсутність інформації та 

необізнаність в даній теорії призводять до 

того, що соціальна відповідальність 

сприймається як PR інструмент и функції 

її реалізації покладаються на відділ марке-

тингу [2, с. 72]. Між тим ця концепція має 

під собою набагато ширше підґрунтя і по-

винна бути реалізована на рівні стратегії 

всієї діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. На сьогоднішній день опублікова-

но небагато інформації щодо розробки 

стратегій соціальної відповідальності підп-

риємства. Деякі обмежуються загальними 

рекомендаціями що можна, або чого не мо-

жна робити на підприємстві [2, с. 120-127] 

для успішної реалізації даної концепції. 

Група авторів нового посібника для студен-

тів вищих навчальних закладів на чолі з О. 

Гирик, пропонують говорити, не про стра-

тегію, а про програму соціальної відповіда-

льності підприємства, яка включатиме 

окремі складові стосовно певних груп стек-

холдерів [3, с. 41-129]. На наш погляд, та-

кий підхід дещо відокремлює соціальну ві-

дповідальність від основної діяльності під-

приємства, натомість стратегія дозволяє 

інтегрувати дану концепцію у повсякденне 

життя компанії і розглядати її як невід‘ємну 

складову. Серед українських джерел знай-

дено лише один концептуальний документ: 

«Соціальна відповідальність бізнесу: 

управління та впровадження», де висвітле-

но безпосередній процес розробки стратегії 

соціальної відповідальності [3, с. 23-24] з 

точки зору класичного підходу згідно з 

яким розробка стратегії розпочинається з 

формулювання місії та стратегічних цілей. 
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У попередніх публікаціях, автор також 

торкався даної проблеми [4; 5, с. 24-56; 6, с. 

38-68], запропонувавши дещо від‘ємний під-

хід до процесу стратегічного планування со-

ціально-відповідальної діяльності, на початку 

якого визначається пріоритетна проблема, а 

також використовується аналіз причин та на-

слідків виникнення головної проблеми. 

Ані українські дослідники проблеми 

впровадження соціальної відповідальності, 

ані практики українського бізнесу не робили 

ще реальних спроб розробки стратегії соціа-

льної відповідальності, а більшість керівни-

ків, що декларують наявність такої стратегії, 

у частіше за все мають на увазі ряд задекла-

рованих (наприклад, у корпоративному ко-

дексі) принципів щодо соціальної відповіда-

льності своєї компанії. Особливо гостро ця 

проблема постає на середньостатистичних 

промислових підприємствах, де про спроби 

впровадження цієї концепції взагалі не 

йдеться.  

Метою дослідження є систематизація 

наявної інформації та розробка стратегії со-

ціальної відповідальності для промислових 

підприємств. 

Викладення основного матеріалу. 

Базою досліджень було обрано три машино-

будівних підприємства Луганської області: 

ВАТ «Сталь», ВАТ «ХК «Луганськтепло-

воз», ВАТ «Горизонт». 

Для розробки стратегії попередньо бу-

ли проведені опитування управлінського 

складу та персоналу для визначення мотивів 

та факторів, що впливатимуть на формуван-

ня соціальної відповідальності на підприєм-

ствах, а також була проведена діагностика 

наявного ступеня соціальної відповідальнос-

ті. По результатах діагностики було визна-

чено, що на всіх трьох підприємствах соціа-

льна відповідальність повністю відсутня. 

Спираючись на результати опитуван-

ня, , та на офіційну річну звітну інформацію 

про результати діяльності підприємств, 

спробуємо розробити стратегії формування 

соціальної відповідальності. 

ВАТ «Сталь»: 

Концепція соціальної відповідальності: 

Концепція стекхолдерів. 

Проблема розвитку: Дисбаланс діяль-

ності підприємства та очікувань стейкхолде-

рів у контексті екологічної відповідальності. 

Фокус стратегії: екологічна відповіда-

льність підприємства, стейкхолдери: місцеві 

органи влади, місцева громада, співробітни-

ки підприємства, стратегія розроблятиметься 

на три роки. 

Результати SWOT-аналізу щодо перс-

пектив формування соціальної відповідаль-

ності представлено у табл. 1 

Т а б л и ц я 1 

SWOT - аналіз соціальної відповідальності ВАТ «Сталь» 

Сильні сторони: 

1. Розуміння керівництвом необхідності впрова-

дження концепції соціальної відповідальності. 

2. Висока якість продукції 

3. Позитивний психологічний клімат у колективі. 

4. Стабільні партнерські зв‘язки. 

5. Відносно стабільне фінансово-економічне стано-

вище підприємства 

6. Вторинне використання відходів виробництва 

Слабкі сторони: 

1. Відсутність чіткого розуміння концепції соціа-

льної відповідальності бізнесу. 

2. Відсутність сертифікату ISO 14001 «Система 

екологічного менеджменту». 

3. Відсутність системи стимулювання співробіт-

ників 

4. Наявність фактів порушення екологічних норм 

виробництва 

5. Порушення податкового законодавства 

6. Відсутність управлінського персоналу відповід-

ної кваліфікації стосовно соціальної відповіда-

льності 

Можливості: 

1. Співпраця з місцевими органами влади. 

2. Співробітництво з НУО, які займаються пробле-

мою соціальної відповідальності бізнесу України. 

3. Участь у міжнародних програмах підтримки соці-

альної відповідальності бізнесу. 

4. Участь у спеціалізованих заходах, присвячених 

соціальній відповідальності бізнесу (конкурси 

проектів, форуми і т. і.). 

5. Залучення партнерів для реалізації спільних соці-

альних програм. 

Загрози: 

1. Нестабільна політична ситуація. 

2. Обмеженість інформації щодо соціальної відпо-

відальності бізнесу. 

3. Високий рівень соціальної напруги у суспільст-

ві. 

4. Несприятливе законодавство. 

5. Відсутність державної підтримки соціально-

відповідальних програм бізнесу 

6. Жорстка конкуренція, у тому числі і серед соці-

ально-відповідальних підприємств. 



 

 

- 93 -  

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

3
/

2
0

1
1

  
I

S
S

N
 

2
2

2
1

-
8

4
4

0
 

 

На рис. 1 представлено аналіз причин 

та наслідків головної проблеми формуван-

ня соціальної відповідальності ВАТ 

«Сталь», який проведено на підставі аналі-

зу, фактів, SWOT – аналізу та за результа-

тами проведеного опитування на підпри-

ємстві.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Аналіз причин та наслідків головної проблеми розвитку соціальної відповідальності 

ВАТ «Сталь» 

 

Варто зауважити, що кількість корін-

них причин могла би бути значно ширшою, 

до їх переліку можна включити половину 

загроз із SWOT – аналізу, але у даному ви-

падку було вказано саме ті причини, на які 

має змогу впливати керівництво підприєм-

ства.  

Спираючись на визначені головну 

проблему, основні, та корінні причини, ми 

можемо сформувати бачення, місію стра-

тегії розвитку соціальної та дерево цілей 

стратегії соціальної відповідальності підп-

риємства, яке складатиметься з трьох рів-

нів. 

Бачення: через три роки ВАТ 

«Сталь» буде соціально відповідальним 

підприємством третього ступеня з високим 

рівнем екологічної відповідальності по ві-

дношенню до всіх представників місцевої 

громади. Місія: керівництво ВАТ «Сталь» 

бере на себе обов‘язок за три роки досяг-

нути третього ступеня соціальної відпові-

дальності та виробляти якісну продукцію, 

надавати якісні послуги без шкоди для на-

вколишнього середовища та здоров‘я, як 

персоналу підприємства так і усієї місцевої 

громади. 

Дерево цілей стратегії формування 

соціальної відповідальності ВАТ «Сталь» 

представлено на рис 2. Фактично це тран-

сформовані головна проблема та причини 

її виникнення з аналізу проблем. 

ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» 

Концепція соціальної відповідально-

сті: Концепція економічної відповідально-

сті.  

Проблема розвитку: Економічний за-

непад підприємства, що призводить до не-

виконання основних обов‘язків перед 

стейкхолдерами. 

 

Дисбаланс діяльності підприємства та очікувань 

стейкхолдерів у контексті екологічної відповідальності 

Наявність фактів 

порушення екологі-

чних норм виробни-

цтва та податкового 

законодавства 

Висока захворю-

ваність населення 

хворобами, 

пов‘язаними з по-

ганою екологією 

Забруднення 

навколиш-

нього сере-

довища 

Високий рівень 

напруженості у 
суспільстві 
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Застаріла технологія виробницт-

ва продукції та надання послуг 

Відсутність інно-

ваційних техно-

логій виробницт-

ва щодо екологі-

чної безпеки 

Відсутність 

ISO 14001 

«Система еко-

логічного ме-

неджменту» 

Відсутність додаткового соціального за-

хисту працівників підприємства, 

пов‘язаного із шкідливим виробництвом 

Відсутність 

системи сти-

мулювання 

працівників 

Відсутність 

додаткового 

медичного 

страхування 

працівників  
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Рис. 2. Дерево цілей стратегії формування соціальної відповідальності ВАТ «Сталь» 

 

Фокус стратегії: економічна відпові-

дальність підприємства, стейкхолдери: мі-

сцеві органи влади, місцева громада, спів-

робітники підприємства, власники підпри-

ємства, стратегія розроблятиметься на три 

роки. 

Результати SWOT-аналізу щодо пер-

спектив формування соціальної відповіда-

льності на ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» 

представлено у табл. 2. 

Т а б л и ц я 2 

SWOT - аналіз соціальної відповідальності ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» 

Сильні сторони: 
1. Розуміння керівництвом необхідності впро-

вадження концепції соціальної відповідаль-

ності. 
2. Висока якість продукції 

3. Задовільний соціально-психологічний клімат 

у колективі. 

4. Стабільні партнерські зв‘язки. 
5. Наявність власної системи стимулювання 

працівників 

6. Вторинне використання відходів виробницт-
ва 

Слабкі сторони: 
1. Відсутність чіткого розуміння концепції со-

ціальної відповідальності бізнесу. 

2. Відсутність сертифікату ISO 14001 «Систе-
ма екологічного менеджменту». 

3. Тяжке фінансово-економічне становище 

4. Наявність фактів порушення екологічних 

норм виробництва 
5. Порушення податкового законодавства 

6. Відсутність управлінського персоналу від-

повідної кваліфікації стосовно соціальної ві-
дповідальності 

Можливості: 

1. Співпраця з місцевими органами влади. 

2. Співробітництво з НУО які займаються про-
блемою соціальної відповідальності бізнесу в 

Україні. 

3. Участь у міжнародних програмах підтримки 
соціальної відповідальності бізнесу. 

4. Участь у спеціалізованих заходах, присвяче-

них соціальній відповідальності бізнесу 
(конкурси проектів, форуми і т. і.). 

5. Залучення партнерів для реалізації спільних 

соціальних програм. 

Загрози: 

1. Нестабільна політична ситуація. Постійні 

суперечки щодо легітимності процедури 
продажу більшої частки акцій підприємства 

(як наслідок - відсутність чіткої стратегії 

економічного та соціального розвитку, втра-
та замовників). 

2. Обмеженість інформації щодо соціальної ві-

дповідальності бізнесу. 
3. Високий рівень соціальної напруги у суспі-

льстві. 

4. Несприятливе законодавство. 

5. Відсутність державної підтримки соціально-
відповідальних програм бізнес. 

6. Жорстка конкуренція, у тому числі і серед 

соціально-відповідальних підприємств. 

Стратегічна ціль: Гармонізувати діяльність підприємства з очікуваннями 

стейкхолдерів у контексті екологічної відповідальності. 

Головна ціль 1. Модернізація тех-

нології виробництва продукції та 

надання послуг 

Головна ціль 2. Запровадження дода-

ткових соціальних програм щодо за-

хисту персоналу від наслідків шкід-

ливого виробництва 

Пріоритетна 

ціль 1.1 

Впровадження ін-

новаційних, еко-

логічно безпечних 

технологій вироб-

ництва 

Пріоритетна 

ціль 1.2 

Сертифікація ISO 

14001 «Система 

екологічного ме-

неджменту» 

Пріоритетна 

ціль 2.1 

Впровадження 

системи стиму-

лювання праців-

ників 

Пріоритетна 

ціль 2.2 

Впровадження до-

даткового медич-

ного страхування 

працівників 
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Варто відзначити, що як у аналізі фа-

ктів так і у SWOT-аналізі характеристика 

зовнішнього середовища майже така сама 

як і у стратегії формування соціальної від-

повідальності для ВАТ «Сталь», адже зов-

нішнє середовище є незмінним для всіх 

досліджуваних підприємств. Відмінною 

стала суттєва загроза постійної зміни влас-

ника 76% акцій компанії: змінюється полі-

тична правляча сила – змінюється власник 

підприємства. 

На рис. 3. представлено аналіз при-

чин та наслідків головної проблеми фор-

мування соціальної відповідальності ВАТ 

«ХК «Луганськтепловоз», який проведено 

на підставі аналізу фактів, SWOT – аналізу 

та за результатами проведеного опитуван-

ня на підприємстві.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Аналіз причин та наслідків головної проблеми розвитку соціальної відповідальності 

ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» 

 

Наслідки головної проблеми форму-

вання соціальної відповідальності ВАТ 

«ХК «Луганськтепловоз» дуже схожі на ті, 

що указані для ВАТ «Сталь», а от основні 

та корінні причини значно відрізняються. 

Як і у попередньому випадку серед всіх 

можливих корінних причин були вказані ті, 

на які можна реально вплинути 

Бачення: через три роки ВАТ «ХК 

«Луганськтепловоз» соціально відповіда-

льним підприємством першого ступеня (у 

класичному варіанті), що стане надійною 

платформою для подальшого розвитку со-

ціальної відповідальності підприємства. 

Місія: керівництво ВАТ «ХК «Луган-

ськтепловоз» бере на себе обов‘язок за три 

роки досягнути точки беззбитковості, ви-

робляти якісну продукцію, надавати якісні 

послуги без шкоди для громади та навко-

лишнього середовища, а також вчасно 

сплачувати всі обов‘язкові податки та збо-

ри. 

Дерево цілей стратегії формування 

соціальної відповідальності ВАТ «ХК «Лу-

ганськтепловоз» представлено на рис 4.  

Фактично, сформоване дерево цілей 

відображає стратегію реструктуризації пі-

дприємства, а саме реструктуризації виро-

бництва, що передбачає зміни в організа-

ційній та виробничо-господарській сфері.  

Варто відзначити, що стратегія формуван-

ня соціальної відповідальності фактично 

буде стратегією виходу з кризи та подаль-

шого розвитку підприємства. 

Економічний занепад підприємства, що призводить до 

невиконання основних обов‘язків перед стейкхолдерами 

Наявність фактів 

порушення еколо-

гічних норм вироб-
ництва та податко-

вого законодавства 

Відсутність надхо-

джень до бюджету 

для подальшого 
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ціальних потреб 

громади 

Забруднення 
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Високий рі-
вень напруже-

ності у суспі-
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Тяжке фінансово-економічне ста-

новище підприємства 

Високі витрати 
на виробницт-

во та сервісне 

обслуговуван-

ня 

Відсутність ISO 
14001 «Система 

екологічного 

менеджменту» 

Застаріла система управління 

Відсутність 
управлінського 

персоналу від-

повідної квалі-

фікації 

Зниження обся-
гів виробницт-

ва та реалізації 

продукції 



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

3
/

2
0

1
1

  
I

S
S

N
 

2
2

2
1

-
8

4
4

0
 

 - 96 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Дерево цілей стратегії формування соціальної відповідальності 

ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» 
 

Затяжний характер негативної динамі-

ки фінансових показників свідчить про те, 

що протягом трьох років, на які вона розра-

хована, буде здійснено перехід з нульового 

ступеня (опору) до першого ступеня соціа-

льної відповідальності. Чому до першого? 

Тому, що перший ступінь соціальної відпо-

відальності реалізується у повній мірі при 

наявності прибутку з якого сплачуватиметь-

ся податок. 

ВАТ «Горизонт» 

Концепція соціальної відповідальності: 

Поєднання концепції економічної відповіда-

льності та концепції стейкхолдерів.  

Проблема розвитку: Збитковість діяль-

ності підприємства, спричинена задоволь-

нянням потреб одних стейхолдерів ціною 

ігнорування потреб інших. 

Фокус стратегії: економічна відповіда-

льність підприємства; стейкхолдери: місцеві 

органи влади, Міністерство оборони та Мі-

ністерство з надзвичайних ситуацій, місцева 

громада, співробітники підприємства; стра-

тегія розроблятиметься на три роки. 

Результати SWOT-аналізу щодо перс-

пектив формування соціальної відповідаль-

ності на ВАТ «Горизонт» представлено у 

табл. 3.  
Т а б л и ц я 3 

SWOT - аналіз соціальної відповідальності ВАТ «Горизонт» 
Сильні сторони: 

1. Розуміння керівництвом необхідності впроваджен-

ня концепції соціальної відповідальності. 

2. Висока якість продукції 

3. Задовільний психологічний клімат у колективі. 

4. Стабільні партнерські зв‘язки. 

5. Наявність власної системи стимулювання праців-

ників 
6. Вторинне використання відходів виробництва 

7. Наявність інноваційних продуктів 

Слабкі сторони: 
1. Відсутність чіткого розуміння концепції соціа-

льної відповідальності бізнесу. 
2. Відсутність сертифікату ISO 14001 «Система 

екологічного менеджменту». 
3. Збитковість діяльності підприємства останні три 

роки 
4. Наявність фактів порушення екологічних норм 

виробництва 
5. Порушення податкового законодавств 

6. Превалювання замовлень МНС та Міністерства 
Оборони, непідкріплених платоспроможністю з 

причини відсутності бюджетного фінансування 

Можливості: 

1. Співпраця з місцевими органами влади. 

2. Співробітництво з НУО які займаються проблемою 

соціальної відповідальності бізнесу в Україні. 

3. Участь у міжнародних програмах підтримки соціа-

льної відповідальності бізнесу. 

4. Участь у спеціалізованих заходах, присвячених со-

ціальній відповідальності бізнесу (конкурси проек-

тів, форуми і т. і.). 

5. Залучення партнерів для реалізації спільних соціа-
льних програм. 

Загрози: 

1. Нестабільна політична ситуація. 

2. Обмеженість інформації щодо соціальної від-

повідальності бізнесу. 

3. Високий рівень соціальної напруги у суспіль-

стві. 

4. Несприятливе законодавство. 

5. Відсутність державної підтримки соціально-

відповідальних програм бізнесу. 

6. Жорстка конкуренція, у тому числі і серед со-
ціально-відповідальних підприємств. 

Стратегічна ціль: Реструктуризація виробництва ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» 

задля виходу з економічної кризи та належного виконання своїх основних 

обов‘язків перед стейкхолдерами 

Головна ціль 1. Досягнення точки 

беззбитковості 

Головна ціль 2. Удосконалення систе-

ми управління 

Пріоритетна ціль 

1.1 
Скорочення опе-

раційних витрат 

Пріоритетна ціль 

1.2 

Підвищення обсягів 

виробництва та ре-

алізації продукції 

Пріоритетна ціль 

2.1 
Підвищення ква-

ліфікації керівно-

го складу компанії 

Пріоритетна ціль 

 2.2 

Сертифікація ISO 

14001 «Система еколо-
гічного менеджменту» 
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Більша частина аналізу фактів та 

SWOT-аналізу співпадає з ВАТ «Сталь» та 

ВАТ «ХК «Луганськтепловоз», але є і де-

які відмінності, основа з яких – це наяв-

ність головних неплатоспроможних замов-

ників (МНС та Міністерства оборони 

України), що відображено як у слабких 

сторонах так і у загрозах. 

На рис. 5. представлено аналіз при-

чин та наслідків головної проблеми фор-

мування соціальної відповідальності ВАТ 

«Горизонт», який проведено на підставі 

аналізу фактів, SWOT – аналізу та за ре-

зультатами проведеного опитування на пі-

дприємстві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Аналіз причин та наслідків головної проблеми розвитку соціальної відповідальності 

ВАТ «Горизонт» 

 

Серед наслідків, які спричинені голо-

вною проблемою формування соціальної 

відповідальності, окрім вже відомих рані-

ше окремо виділено «часткову втрату до-

віри певних груп стейкхолдерів», тому що 

підприємство задовольняє потреби голов-

ного замовника ціною жертви власної при-

бутковості, що не допустимо з точки зору 

соціальної відповідальності. 

Також відзначимо, що одна гілка 

причин виникнення головної проблеми 

ВАТ «Горизонт» повністю співпадає з ана-

лізом причин та наслідків ВАТ «ХК «Лу-

ганськтепловоз». Це закономірно, адже 

обидва підприємства знаходяться у дещо 

схожому становищі – несуть збитку на 

протязі останніх років. 

Бачення: через три роки ВАТ «Гори-

зонт» стане соціально відповідальним під-

приємством третього ступеня, та врахову-

ватиме потреби всіх ключових стейкхол-

дерів. 

Місія: керівництво ВАТ «Горизонт» 

бере на себе обов‘язок за три роки досяг-

нути прибутковості діяльності підприємст-

ва, виробляти якісну продукцію, надавати 

якісні послуги без шкоди для громади та 

навколишнього середовища, вчасно спла-

чувати всі обов‘язкові податки та збори, а 

також враховувати інтереси ключових 

стейкхолдерів. 

Дерево цілей стратегії формування 

соціальної відповідальності ВАТ «Гори-

зонт» представлено на рис 6.  

Збитковість діяльності підприємства, спричинена задовольнянням потреб одних 

стейхолдерів ціною ігнорування потреб інших 
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Рис. 6. Дерево цілей стратегії формування соціальної відповідальності ВАТ «Горизонт» 

 

Сформоване дерево цілей відображає 

часткову управлінську та економічну рест-

руктуризацію підприємства.  

Підводячи підсумки можна відзначи-

ти, що у всіх стратегіях присутнє запрова-

дження екологічного менеджменту з при-

чини відсутності екологічної відповідаль-

ності. Два з трьох підприємств потребують 

удосконалення системи управління, що і 

буде вирішено за рахунок сертифікації ISO 

14001 та підвищення кваліфікації керівно-

го складу компанії. Стратегії останніх двох 

підприємств дуже схожі адже обидві 

останні роки ведуть збиткову діяльність. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. При розробці стратегії 

варто пам‘ятати, що компанія має у наяв-

ності обмежені ресурси тому використати 

їх слід найбільш ефективно. Запропонова-

ний підхід до процесу стратегічного пла-

нування на основі виявлення головної про-

блеми та корінних причин її виникнення 

дозволяє розробити обґрунтовану страте-

гію та уникнути розповсюдженої помилки 

боротьби з наявними наслідками, що не 

вирішує самої проблеми та призводить до 

марного використання бюджету стратегії. 
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УДК 658:152 

НЕДОБЄГА О. О. 

 

ПРИНЦИПИ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

 
У статті розглянуто теоретичні аспекти оцінювання соціально-економічного розвитку підпри-

ємств. Запропоновано принципи та етапи оцінювання соціально-економічного розвитку. Оцінюван-

ня визначено як процес оцінки соціально-економічного розвитку підприємств на принципах 
науковості, системності, цілеспрямованості, інтегрованості, достовірності. Запропоновані принципи 

та алгоритм оцінювання соціально-економічного розвитку підприємств дозволять отримати інформа-

цію про всю різноманітність господарських, економічних і соціальних процесів у межах підприємст-
ва та зробити висновки про ефективність його розвитку. 

Ключові слова: підприємство, соціально-економічний розвиток, оцінювання, принципи, цілі.  

 

Постановка проблеми. Процеси 

глобалізації останнім часом набирають ви-

сокі темпи й мають широкомасштабний 

характер. Для України наразі важливо не 

залишитися на узбіччі світового розвитку, 

стати рівноправним партнером світового 

співтовариства, а не сировинним придат-

ком високорозвинених країн. Але реалії 

економічного й соціального розвитку регі-

онів свідчать про недостатній ступінь ста-

більності національної економіки і її схи-

льності до розбалансування. У цих умовах 

зростає роль і обумовлюється необхідність 

розгляду питання оцінювання соціально-

економічного розвитку підприємств, оскі-

льки саме вони, головним чином, забезпе-

чують підвищення добробуту населення, 

виконання державою своїх обов‘язків та 

функцій. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Як вже зазначалося в попередніх 

роботах автора [1, с. 68; 2, с. 156], соціаль-

но-економічний розвиток підприємства 

можна представити як сукупність кількіс-

них і якісних змін, які забезпечують пере-

хід підприємства на більш високий соціа-

льно-економічний рівень. Термін «оціню-

вання» [3, с. 242] є дуже гнучким і може 

позначати здійснення багатьох видів оці-

нок. Проте всі варіанти його використання 

об‘єднує одне – всі вони означають оцінку 

сутності. Хтось досліджує і «зважує» якесь 

явище (особу, річ, ідею) і порівнює його з 

певною явною чи неявною мірою. Міри 

(критерії) також можуть бути різними. Од-

ні критерії можуть бути естетичними: на-

скільки гарним чи приємним є суб'єкт оці-

нювання? Інші – пов'язані з результативні-

стю: чи робиться справа так, як повинна 

робитися? Інші – з ефективністю: чи за-

безпечуються вигоди, сумірні з витратами? 

Чимало мір пов'язані з поняттями справед-

ливості й рівності, прийнятності з точки 

зору стандартів громади, відповідності по-

няттям соціальної гармонії тощо. 

Оцінюванням називається [3, с. 25] 

процес систематичної оцінки операцій 

та/або результатів вжитих дій у порівнянні 

з комплексом явних та неявних стандартів, 

з метою вдосконалення існуючих поло-

жень. 

А. Н. Азриліян [4, с. 576] визначає 

оцінювання як встановлення якості чогось, 

ступеня, рівня чого-небудь, а оцінку – як 

думку про цінність, рівень та значення 

будь-чого. Можна погодитись, що оціню-

вання [5, с. 244] як процес дослідження 

застосовується, якщо запропоновані захо-

ди є комплексними, складними для спо-

стереження, складаються з елементів, що 

взаємодіють один з одним у різний спосіб, 

коли рішення, яке має бути ухвалене, є 

дуже важливим або дорогим, коли необ-

хідно мати вагомі докази успіху чи невдачі 

програми. 

На сьогодні не існує єдиного підхо-

ду щодо оцінювання рівня соціально-

економічного розвитку підприємств ма-

шинобудування. На нашу думку, результа-

ти оцінювання повинні показати, на якому 

рівні здійснення соціальних і господарсь-

ких заходів знаходиться підприємство, 

щоб досягти соціально-економічних цілей 

свого розвитку, оскільки управляти можна 

тим, що можна виміряти.  
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Тому метою статті є визначення 

принципів оцінювання соціально-

економічного розвитку підприємства, які б 

забезпечили отримання достовірної та сво-

єчасної інформації про рівень соціально-

економічного розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Сьо-

годні кожне підприємство самостійно оби-

рає спосіб вимірювання його соціально-

економічного розвитку. Однак дуже часто 

обрані показники можуть бути незіставни-

ми з показниками інших підприємств. Че-

рез це стає неможливим коректно виміряти 

й оцінити діяльність підприємств, зробити 

порівняльний аналіз та визначити обсяг 

інформації, що реально потрібен підпри-

ємствам для оцінювання їхнього  соціаль-

но-економічного розвитку. У нашому ви-

падку оцінювання є засобом підвищення 

рівня соціально-економічного розвитку 

підприємств і представляє собою процес 

оцінки соціально-економічного розвитку 

підприємств на принципах науковості, си-

стемності, цілеспрямованості, інтегровано-

сті, достовірності. Воно дає змогу отрима-

ти інформацію про всю різноманітність 

господарських, економічних і соціальних 

процесів у межах підприємства та зробити 

висновки про ефективність його розвитку. 

Схематично процес оцінювання соціально-

економічного розвитку підприємств наве-

дено на рис. 1. 

Розглянемо принципи, на яких по-

винно базуватись оцінювання соціально-

економічного розвитку. Принцип науково-

сті означає, що оцінювання носить науко-

вих характер, тобто ґрунтується на поло-

женнях діалектичної теорії пізнання, ура-

ховує вимоги економічних законів розвит-

ку, використовує сучасні методи дослі-

джень тощо. 

Системність пов‘язана з тим, що 

кожний об‘єкт розглядається як складна 

динамічна система, яка складається з ряду 

елементів, певним чином пов‘язаних між 

собою і зовнішнім середовищем [6, с. 8]. 

Вивчення кожного об‘єкта має здійснюва-

тися з урахуванням всіх внутрішніх і зов-

нішніх зв‘язків, взаємозалежності і взає-

мопідпорядкованості його окремих елеме-

нтів. 

Принцип цілеспрямованості гово-

рить про те, що оцінювання соціально-

економічного розвитку має переслідувати 

конкретні цілі. Цілі у науковій літературі 

та на практиці мають різне трактування, і 

саме це визначає необхідність більш дета-

льного дослідження цього терміну. 

Формування цілей розглядається [7, 

с. 41] як встановлення параметрів очікува-

ного найприйнятнішого стану на фіксова-

ний момент часу (за певний проміжок ча-

су) у процесі його розвитку з урахуванням 

динаміки зовнішнього середовища та ви-

робничого потенціалу підприємства. 

Цілі розвитку підприємства [8, с. 

55] позначають собою напрямок, у якому 

має здійснюватися діяльність первинної 

господарської ланки.  

Це – якісна характеристика цілей. З 

іншого боку, ціль повинна визначати ба-

жаний стан системи, який необхідно дося-

гти через певний проміжок часу, необхід-

ний для одержання певної кількісної оцін-

ки. 

Цілі необхідні для успішного функ-

ціонування, виживання і соціально-

економічного розвитку підприємств. Од-

нак, неправильне їхнє визначення може 

стати причиною негативних наслідків для 

підприємств. Наука про теорії стратегії ви-

діляє декілька загальних ключових вимог, 

яким мають задовольняти правильно сфо-

рмульовані цілі [8, с. 59 – 62]: цілі мають 

бути вимірними,  конкретними, орієнтова-

ними в часі, досяжними, гнучкими, прийн-

ятними; множинні цілі підприємства ма-

ють бути порівняними й взаємно підтри-

муючими, стимулюючими, ієрархічними, 

позитивними, економічними; формулю-

вання мети повинно мати систематичний 

характер. 

Цілі соціально-економічного розви-

тку відображають прагнення підприємства 

працювати у певному напрямку (напрям-

ках), наприклад, цілі можуть бути направ-

лені на підвищення рентабельності вироб-

ництва, задоволення потреб клієнтів, інно-

ваційний розвиток, впровадження принци-

пів корпоративної соціальної відповідаль-

ності і т.п. Кожна з цих цілей відіграє важ-

ливу роль у соціально-економічному роз-

витку підприємства. Однак не можна кон-
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центруватись на одній цілі, бо це може 

призвести до збитків за іншими напрямка-

ми.  

Цілі оцінювання соціально-

економічного розвитку підприємств мо-

жуть мати необмежене значення (збіль-

шення рівня соціально-економічного роз-

витку), обмежене значення (досягнення 

конкретного рівня результативності) та ін-

тервальне (наприклад, фінансова незалеж-

ність підприємства має знаходитися на рі-

вні 0,3 – 0,5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм управління та оцінювання соціально-економічного 

розвитку підприємств 
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Інтегрованість [9, с.  21-22] – це діа-

лектична єдність різних за своєю сутністю 

видів інформації, що переслідують мету 

розчинення старого змісту інформації і на 

якісно новій основі створення нової інфо-

рмації, яка задовольняє потреби управлін-

ня. Цей принцип реалізується за допомо-

гою розробки комплексного показника со-

ціально-економічного розвитку підпри-

ємств на основі одиничних показників. 

Достовірність говорить про те, що 

оцінювання має ґрунтуватися на достовір-

ній, надійній інформації і на точних розра-

хунках. Принцип комплексності вимагає 

дослідження всіх сторін і ланок соціально-

економічного розвитку та їхніх зв‘язків і 

залежностей. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. На основі проведеного 

дослідження сформульовано принципи та 

розроблено алгоритм оцінювання соціаль-

но-економічного розвитку підприємств, що 

дасть змогу отримати інформацію про всю 

різноманітність господарських, економіч-

них і соціальних процесів у межах підпри-

ємства та зробити висновки про ефектив-

ність його розвитку. Подальші досліджен-

ня будуть спрямовані на побудову прогно-

зних сценаріїв соціально-економічного ро-

звитку підприємства на основі вже  отри-

маних результатів. 
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УДК 658.336:330.5(477) 

ЛІХОНОСОВА Г. С. 

 

САМООРГАНІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
 

У статті подано авторське бачення процесів самоорганізації підприємства, охарактеризовано 

відмітні та спільні риси процесів самоорганізації та організації на підприємстві. Означено ключові 
моменти забезпечення ресурсної самодостатності окремих підрозділів підприємства, особливу увагу 

приділено розвитку можливостей самонавчання, самоконтролю структурних підрозділів та кожного 

працівника на підприємстві.  Наведено умови активізації самоорганізації та запропоновано її рівні. 
Запропоновано основні напрями діяльності керівництва (топ-менеджерів) з ініціювання самооргані-

зації на підприємстві. Досліджено критерії необхідності та достатності процесів самоорганізації та 

організації. 

Ключові слова: організація, самоорганізація, умови, система, організаційний розвиток, рівні, 
показники ефективності, критерії, самодостатність.. 

 

Постановка проблеми. Проблеми 

організаційного порядку, пошуку оптима-

льного організаційного устрою, узгодже-

ності управлінського впливу та відповідної 

реакції персоналу завжди посідали провід-

не місце в управлінській теорії та практиці. 

Наразі управлінська наука ще й досі не 

дійшла висновку щодо необхідності конт-

ролювання організаційного розвитку підп-

риємства чи процеси організаційного упо-

рядкування повинні відбуватися самостій-

но – еволюційно без будь-якого зовніш-

нього корегування.  

Практика ведення господарської ді-

яльності в режимі жорсткої організаційної 

централізації управлінської влади показала 

свою неспроможність у радянські часи. 

Але й господарювання за принципами ві-

льної ринкової економіки ще й досі не має 

очікуваного позитивного ефекту для укра-

їнської економіки загалом та підприємств 

машинобудівного комплексу. Керівництво 

таких підприємств стикається з проблема-

ми відсутності ефекту від управління, не-

гативної реакції на розпорядження та нака-

зи, небажання їх виконання персоналом. 

Організаційний розвиток самостійно здо-

буває власний напрям – постійно відбува-

ються внутрішні збурювання та протиріччя, 

пов‘язані з невдоволенням персоналу умо-

вами праці чи отриманим результатом у 

відношенні з їх власною затраченої пра-

цею. Виходячи з того, що реакція – є наоч-

ним проявом поведінки спочатку окремого 

працівника, а потім і підприємства загалом, 

керівництву варто приділяти пильну увагу 

принципам створення організаційного по-

рядку на підприємстві. 

Практикуючі управлінці вже давно 

звертають увагу суспільства на «мимові-

льні» не пояснені внутріорганізаційні про-

цеси, що відбуваються усередині підпри-

ємстві та мають непрогнозовані наслідки 

[1, с. 18-19]. Такі процеси мають зовнішній 

чи внутрішній стимул, який вимагає від 

людей самоорганізовуватися. 

Для розуміння процесів, що відбу-

ваються усередині підприємства, можна 

провести паралелі з нещодавнім наочним 

прикладом суспільної самоорганізації – 

поведінкою людей під час «помаранчевої 

революції» в Україні, Безумовно, Майдан 

був і продуктом політичних технологій, 

однак тут явно простежуються елементи 

самоорганізації: суспільна згуртована дія 

заради загальної мети та протидія єдиному 

ворогу. Однак, на такому високому «гра-

дусі» постійно діяти неможливо: самоор-

ганізація – то хвиля, яка приносить або по-

зитивні, або негативні наслідки, затухаючи 

з часом доти, доки не з‘являється нове 

збурювання, проти якого мобілізуються усі. 

Як тільки стимул загасає необхідність в 

самоорганізації відпадає.  

Особливої актуальності досліджен-

ня самоорганізації підприємства набуває 

саме сьогодні, коли інформаційне середо-

вище його функціонування переповнено 

факторами невизначеності, нестабільності, 

тобто наслідками нещодавнього кризового 

стану економіки країни та світу загалом. 

Але такі обставини діяльності варто 

сприймати не тільки як фактори передба-
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чувального розпаду, а ще й як індикатори 

нових можливостей та здобуття нових яко-

стей підприємством.  

Крім того, важливою задачею су-

часної організаційної науки стає дослі-

дження взаємовідносин між процесами ці-

леспрямованої організації та стихійної са-

моорганізації, пошук оптимуму між орга-

нізацією та самоорганізацією. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Аналізуючи наукові розробки 

щодо теоретико-методологічних підходів 

розуміння самоорганізації [2, с. 18-24; 3, с. 

20; 4, с. 34-41], слід зазначити, що наразі 

майже не існує теоретичних та практичних 

рекомендацій щодо самоорганізації мікро-

рівня економічного середовища – окремої 

бізнес-одиниці. Просте перенесення здобу-

тків технічних [5, с. 24-39], біологічних, 

природничих [6, с. 27-42] та соціальних 

наук на соціальне-економічне середовище 

підприємства, породжує лише плутанину у 

теоретичних підходах та тлумаченнях по-

няття самоорганізації. Саме тому на підс-

таві тенденцій розвитку оточуючого світу, 

економіці вкрай необхідна побудова єди-

ної концепції самоорганізації та, зокрема 

створення концептуальних засад самоор-

ганізації окремого підприємства, заснова-

них на відокремленні місця самоорганіза-

ції в загальному організаційному розвитку 

та розмежуванні їхніх сутнісних наванта-

жень. 

Для можливості передбачення акти-

візації процесів самоорганізації, корегу-

вання них та спрямування їх у бажаний 

напрям, керівництву підприємства необ-

хідно чітко розуміти сутність внутріорга-

нізаційних процесів, що відбуваються на 

підконтрольній ним територіях, відокре-

мити процеси самоорганізації від організа-

ції, визначити організаційно-економічні 

важелі впливу, впливаючи на які керівниц-

тво буде здатне довести підприємство до 

гнучкого стресо- та кризостійкого стану. 

Звідси метою статті є визначення 

можливості та доцільності відокремлення 

засад самоорганізації від організаційних 

принципів побудови виробничої діяльності 

підприємства, виявлення чітких ознак про-

цесу самоорганізації, його рівнів та умов 

активізації на підприємстві.  

Виклад основного матеріалу. Од-

нією з центральних проблем дослідження 

самоорганізації підприємства є проблема 

тлумачення сутності протікання процесу 

самоорганізації, визначення взаємовідно-

син між процесами цілеспрямованої орга-

нізації и самоорганізації. 

Поняття «організація» зазвичай ви-

користовується у декількох значеннях. Як 

управлінська функція воно позначає по-

перше, створення або відтворення органі-

зації, по-друге, це ще й процес організа-

ційної діяльності, який має тотожні ознаки 

з поняттям «управління». 

Самоорганізація та організація це 

два паралельних процесу, які доповнюють 

один одного. Самоорганізація, відрізняєть-

ся від організації лише тим, що сутність 

даного процесу пояснюється вже приро-

дою самої системи, а не дією зовнішніх 

факторів. Тобто, організація як система 

називається самоорганізуючою, якщо вона 

без додаткового впливу ззовні здобуває 

певну організаційну та функціональну 

структуру.  

Самоорганізація – явище історичне, 

яке пронизує усі сторони людського життя, 

суспільство спочатку «самоорганізувало-

ся» навколо певної ідеї чи загальної потре-

би, а вже на підставі цього виникли держа-

ви та державні устрої. В цілому самоорга-

нізація — позитивно сприймається суспі-

льством, однак, як будь-яке об‘єктивне 

явище не може оцінюватися лише як «гар-

не» чи «погане». Прикладом тому може 

бути самоорганізація у вигляді корупції – 

явно негативне явище, виникаюче за влас-

них мотиваційних факторів. 

Одним з тлумачень поняття «само-

організації» [7, с.1290] є упорядкування 

будь-яких елементів, обумовлене внутріш-

німи причинами, без зовнішнього впливу – 

вказує на відсутність будь-якого штучного 

впливу на цей процес. Але це твердження 

може бути вірним лише для систем чи 

об‘єктів, які створені природно, щодо сис-

тем штучного виникнення, якою, безумов-

но виступає і підприємство, то тут варто 

вести мову про необхідність не прямого 

впливу на цей процес, а про деяке, корегу-

вання його напряму задля досягнення за-

планованої мети. Організація разом з пла-
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нуванням, мотивацією та контролем ви-

ступає основними функціями менеджмен-

ту підприємства. Відтак, процес самоорга-

нізації варто розглядати як мимовільну, 

самостійну організацію підприємства при 

корегуванні цього процесу керівництвом.  

Для розуміння сутності самооргані-

зації, слід зазначити, що процеси самоор-

ганізації на підприємстві мають постійний 

характер: вони раптово не розпочинаються 

та ніколи не закінчуються, а можуть лише 

загасати за відсутності умов, що їх спону-

кають. Для українського підприємства то є 

кризові умови ведення його фінансово-

господарської діяльності, моменти внут-

рішнього збурювання (на кшталт, невдо-

волення персоналу умовами працезабезпе-

чення) чи зовнішнього подразнення (на-

приклад, обмеження Податкового кодексу 

України). 

З огляду на мету дослідження, не-

обхідно більш детально розглянути як 

співвідносяться між собою поняття «орга-

нізація як процес» та «самоорганізація як 

процес» (рис. 1). З точки зору управлінсь-

кого регулювання в системі управління 

виробничим підприємством розділяють 

процеси двоякого роду: одні мають цілес-

прямований характер, інші – стихійно ви-

никаючі. У першому випадку мова йде про 

організацію, що включає координацію дія-

льності людей, втручання й упорядкування 

суспільного життя через інституційні ме-

ханізми впливу. У іншому випадку мова 

йде про самоорганізацію. 

 

Рис. 1. Самоорганізація в системі організації підприємства 

 
Самоорганізація відрізняється від 

організації непередбачуваністю виникнен-

ня, протікання самого процесу та отрима-

них результатів. При цьому самоорганіза-

ція майже не віддільна від організації: вона 

або передує їй, або супроводжує її як пара-

лельний процес, або виникає на її підставі. 

Раціональне сполучення зовнішнього 

управлінського впливу з власними внутрі-

виробничими тенденціями підприємства 

дозволяє сформувати на ньому структури, 

здатні до стійкого функціонування та ада-

птивного оновлення.  

Процеси самоорганізації не можуть 

замінити собою процеси організації. Підп-

риємство не може бути безконтрольним, 

самостійно функціонуючим осередком. 

Безсумнівно, кожне підприємство відчуває 

ОРГАНІЗАЦІЯ  

процес координації діяль-

ності працівників, втручан-

ня й упорядкування вироб-

ничої діяльності через ін-

ституційні механізми впли-

ву 
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на собі управлінський вплив галузевих, 

територіальних та держаних органів 

управління. Але такий зовнішній вплив не 

повинен носити характеру тотального кон-

тролю та пригнічення, кожному підприєм-

ство, не залежно від масштабів його діяль-

ності, необхідно залишати місце та ство-

рювати сприятливі умови для творчих по-

шуків та ініціатив, при чому як виробничої, 

так і управлінської ланки. 

На підприємстві самоорганізація 

проявляється в тому, що в кожному пра-

цівнику, елементу трудового колективу 

закладені величезні творчі можливості  не 

лише стосовно механічного виконання по-

садових завдань, а й налаштуванні самого 

процесу організації роботи, здатність 

управляти своїм потенціалом, виходячи не 

з вказівок ззовні, а з власних ціннісних 

орієнтирів та особистих сподівань. 

Звідси, самоорганізація підприємст-

ва припускає розвиток такої інфраструкту-

ри, де працівник прямо залучений до про-

цесу підвищення ефективності виробницт-

ва без необхідності постійного управління 

ним. Для розуміння цього процесу слід ро-

змежувати рівні його зародження та пода-

льшого становлення. Залежно від масшта-

бів поширення «самостійності» та ступеня 

охоплення виробничих та суспільних про-

цесів, самоорганізація підприємства має 

декілька рівнів: 

 Самоорганізація особистості пра-

цівника; 

 Самоорганізація структурних під-

розділів (цехів); 

 Міжпідроздільна самоорганізація; 

 Самоорганізація підприємства. 

Самоорганізація особистості є єди-

но можливим початковим моментом само-

організації підприємства. Кожен працівник 

підприємства виступаючи одночасно пред-

ставником як внутрішнього, так і зовніш-

нього середовища підприємства приносить 

у його колектив свої власні настрої, цінні-

сні орієнтири, особистісні здобутки чи по-

разки. Впливати на такий процес керівниц-

тво не може ніяк, а спритне керівництво – 

навпаки – забезпечує позитивні умови для 

творчого розвитку та не обмежує праців-

ника коридором його посадових зо-

бов‘язань. Зрозуміло, що результатом дія-

льності кожного окремого працівника є 

сукупність посадових вимог та привнесен-

ня власних якостей, емоцій, творчих про-

явів, ціннісних орієнтирів, організаційних 

принципів. Тобто це комплекс того, що він 

нього вимагає посада (керівництво) та його 

власне бачення кінцевого результату. 

Уважно ставлячись до останнього, керів-

ництво одночасно активізує природні про-

яві особистості та позитивно впливає на 

результат його діяльності. 

Усі організаційні, соціальні, психо-

логічні, економічні прояви самоорганізації 

зароджуються саме всередині носіїв суспі-

льно-виробничих відносин – працівниках. 

Отже, керівництву сучасного підприємства 

необхідно вчасно виявляти таких праців-

ників-новаторів, стимулювати їх особисті 

мотиваційні фактори, щоб при необхіднос-

ті корегувати їх напрями у бажану сферу. 

Процеси самоорганізації підприємс-

тва можуть зароджуватися у представників 

будь-якої організаційної ланки. Самоорга-

нізація – це комплекс взаємопороджуючих, 

взаємопроникаючих та взаємокоректуючих 

процесів. Спритні менеджери стають акти-

вними елементами зворотного зв‘язку пе-

тель самоорганізації, коли об‘єкти впливу 

(працівники) впливають на сам процес 

впливу. Проявляється це у підлаштуванні 

керівництва під час наказів та розпоря-

джень під особистісні характеристики 

працівників, їхні можливості та здібності. 

Хтось з працівників працює зосереджено, 

не терплячі відволікання, хтось чекає пе-

рерви, для когось вирішальним фактором є 

матеріальна винагорода, а для когось – 

можливість гнучкого робочого графіку, бо 

вставання у рані годині для когось є траге-

дією, а для когось нормою.  

Кожен працівник – унікальний но-

сій неповторних виробничо-організаційних 

можливостей. Проблемою лишається ви-

явити ці здібності. У колективі таких пра-

цівників помітно одразу – вони не намага-

ються бути лідерами у будь-яких показни-

ках, не прагнуть суспільної уваги чи пох-

вали керівництва. Але мимо їхньої волі це 

стає саме собою, бо така діяльність є їх-

ньою природною властивістю. Саме такі 

працівники стають відправною точкою са-

моорганізації підприємства, навіть якщо 
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вони не пов‘язані безпосередньо з систе-

мою виробництва чи продаж. Наразі вже 

існує достатньо способів виявити таку ак-

тивну особистість через психологічні тести 

чи моделювання поведінки у різних обста-

винах, тому при призначенні на посаду ка-

дрові менеджери повинні зауважувати са-

мостійність працівника як фактор розвитку 

та власного баченням виробничої ситуації. 

Наприклад, в корпорації «Google» кожен 

працівник проходить процедуру відбору 

засновниками компанії особисто та кож-

ним з потенційних колег. Бил Гейтс, за-

сновник Microsoft, став одним з найбагат-

ших людей світу, бо організацію роботи в 

заснований ним компанії побудував на са-

ме принципах самоорганізації. 

Але керівництву важливо не перет-

нути межу дотриманості та не допустити 

виробничого свавілля та організаційної 

анархії. Мова йде лише про побудову не-

формальної організації з властивими їх 

якостями та дозволами, але й з відповід-

ними зобов‘язаннями. 

Наступний рівень самоорганізації – 

самоорганізація колективу – підрозділу, 

цеху, певної сукупності людей. Самоорга-

нізація колективу є вираження сфери за-

стосування особистістю її власних проявів. 

На цьому рівні зерно самоорганізації осо-

бистості потрапляє у сприятливий грунт, 

де й проростає ростками самостійного по-

шуку відповідей на виробничі ситуації, ро-

зробку алгоритму дій колективу щодо тих 

чи інших виробничих обставин. 

Варто звернути увагу, що процеси 

самоорганізації несуть автономну, а не не-

залежну самостійність. Тобто здатність 

особистості чи підрозділу самостійно ор-

ганізовуватися навколо виявленої пробле-

ми, пошук власних помилок та їх усунення 

при наявності корегувального впливу кері-

вництва. 

Міжпідроздільна самоорганізація та 

самоорганізація підприємства є кінцевим 

результатом процесу самоорганізації, ви-

раженим у здатності підприємства швидко 

реагувати на зміни зовнішнього середови-

ща, що наразі виражається у подоланні пі-

дприємством посткризових умов господа-

рювання. Варто зауважити, що при самоо-

рганізації підприємства об‘єкт та суб‘єкт 

самоорганізації збігаються. 

Самоорганізація в процесі управ-

ління промисловим підприємством – суку-

пність процесів в ході яких внутрішнє се-

редовище підприємства через свої можли-

вості та властивості, на підставі своїх зу-

силь здійснює перетворення, результатом 

яких є перехід від менш організованого до 

більш організованого рівня його функціо-

нування. Тобто, самоорганізація промис-

лового підприємства є процесом: 

1) залучення працівників до ефек-

тивної роботи без втручання факторів зов-

нішнього середовища; 

2) спрямованим на підвищення 

ефективності управління виробництвом 

через впровадження самонастроюваних 

механізмів зниження витрат, підвищення 

нематеріальної зацікавленості працівників 

та структурних підрозділів у результатах 

праці через самоорганізацію їх взаємовід-

носин шляхом розробки відповідної сис-

теми ціннісних орієнтирів. 

Тобто прояв самоорганізації підп-

риємства у сучасні часи виражається не 

стільки в самозародженні структури – ная-

вному виникненні певних сукупностей з 

розрізнених самостійних елементів, скіль-

ки в постійній мимовільній підтримці вже 

існуючого організаційного порядку та удо-

сконаленні організаційної форми на підс-

таві самонавчання персоналу з врахуван-

ням накопиченого досвіду. 

Керівництво підприємства повинно 

переслідувати головну мету – досягання 

плідної організованої самостійної діяльно-

сті структурних підрозділів підприємства. 

Таке досягання може здійснюватися через 

підтримку запропонованих ідей, новатор-

ської діяльності, створення керівництвом 

власних позитивних зразків організаційної 

поведінки. На підставі загальноозначених 

цілей підприємства відбувається коопера-

ція зусиль працівників, їх зімкнення, що 

призводить до виникнення позитивного 

синергетичного ефекту, вираженому в ви-

робництві продукції нової якості та отри-

манні незапланованого прибутку. Підтри-

мка керівництва у свою чергу забезпечує 

життєздатність процесів самоорганізації. 
Пропонуючи комплексний підхід до визна-
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чення самоорганізації як процесу в системі 

управління виробничим підприємством, зу-

пинимося на необхідних та достатніх умовах 

її виникнення та розвитку (рис. 2). 

 

Рис. 2. Самоорганізація в системі управління підприємством 

 
Щодо критеріїв необхідності та дос-

татності, то сучасні автори достатнім нази-

вають такий стан системи, що його задово-

льняє або відповідає яким-небудь усім існу-

ючим потребам [7, с. 322], а необхідним – 

такий, що обов‘язково потрібен для забезпе-

чення нормальних умов функціонування [7, 

с. 769]. 

У якості необхідної умови самоорга-

нізації підприємства, перш за все, означимо 

ресурсну самодостатність елементів підпри-

ємства, особливо інформаційну самодостат-

ність, яка повинна мати інфраструктурний 

характер та пронизувати усі ланки та підроз-

діли підприємства. Під самодостатністю ро-

зуміємо цінність окремих елементів підпри-

ємства, що обмежується сама собою, не пот-

ребує нічого іншого [7, с. 1288]. 

Ключовим моментом в забезпеченні 

ресурсної самодостатності є можливість са-

монавчання, самоконтролю системи у ціло-

му та конкретних підсистем (структурних 

підрозділів та кожного працівника на підп-

риємстві). Важливу роль грає саме інформа-

ційна самодостатність. Коли кожен праців-

ник підприємства інформований про стан 

виробничих справ, коли він відчуває що реа-

льно бере участь в управлінні виробництвом, 

впливає на його результати, тоді найбільш 

повно реалізуються творчі здібності праців-

ників та формується справді хазяйське від-

ношення до загальної справи. Тобто, праців-

ники являють собою найбільш перспективні, 

мобільні та активні елементи системи-

підприємства. Керівництву треба тільки 

знайти правильний підхід до їх розуміння, 

точку впливу чи «важіль управління» та 

впливати на їх свідомі та несвідомі вчинки 

задля досягнення загальної мети підприємс-

тва. Як достатню умову самоорганізації під-

Самооргані-

зація в сис-

темі управ-

ління підп-

риємством 

Формування 

організаційно - 

інформаційної 

інфраструктури 

Умови 

виникнення  

й розвитку Соціально-ділова активність працівників з 

позитивно спрямованим вектором розвитку 

Ресурсна самодостатність структурних підроз-

ділів та окремих працівників підприємства 

Достатні 

Необхідні 

Механізми 

Кадри 

Організація 

Інформаційна 

інфраструктура 

Організаційна 

інфраструктура 

Інформаційна мережа пі-

дприємства, галузеві ста-

ндарти 

Організаційно-економічні 

й соціально-психологічні 

стимули 

Зміст 

інформації 

Засоби 

 реалізації 

Працівники підрозділів 

Перший керівник 

 (Топ-менеджер) 

Організаційна структура 

Галузева інформація,  

інформація про результати 

роботи усіх підрозділів 
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приємства означимо соціально-ділову акти-

вність працівників з позитивним вектором 

розвитку. Активною можна вважати таку 

діяльність працівників, що спонукає певний 

розвиток усього підприємства [7, с. 19]. 

Звідси, соціально-ділова активність – діяль-

ність, що охоплює найважливіші сторони 

виробничого та управлінського процесу, 

спрямовується самостійно поставленими 

конкретною особистістю або соціальною 

групою цілями, які є паралельними цілям 

саморозвитку підприємства. Поширення со-

ціально-ділової активності серед усіх пра-

цівників підприємства та самоповага кожно-

го працівника збільшують імовірність пози-

тивного сприйняття виробничих, економіч-

них, маркетингових, екологічних завдань, 

що стоять перед підприємством, тобто, щоб 

кожен працівник сприймав поставлену зада-

чу як особисто необхідну та соціально зна-

чиму одночасно. 

Недостатній розвиток механізмів не-

матеріальної зацікавленості працівників у 

результатах їх праці стають на заваді розви-

тку процесів самоорганізації через скову-

вання соціально-ділової активності окремих 

працівників та, як наслідок, цілих структур-

них підрозділів підприємства. Навпаки – по-

силення довіри та особистої відповідальнос-

ті кожного працівника здатні визволити ве-

личезний творчий потенціал, що може бути 

використаний у якості початкових імпульсів 

до процесів самоорганізації підприємства. У 

таких умовах формується принцип «відпові-

дальної залежності», коли в колективі стає 

необхідним професійне зростання, високий 

рівень культури поведінки, соціально-ділова 

активність кожного працівника. 

Виходячи з цього, зупинимось дета-

льніше на основних напрямах діяльності ке-

рівництва (топ-менеджерів) з ініціювання 

самоорганізації на підприємстві:  

 організація соціального простору: 

перерозподіл задач, делегування повнова-

жень, розвиток горизонтальних зв‘язків, ві-

докремлення «вільних» структурних підроз-

ділів підприємства. 

 позиціювання підприємства як на-

бору «внутрішніх ринків», відповідно до 

якого кожне зі структурних підрозділів розг-

лядає інше в якості свого «клієнта»; 

 застосування підходів в управлінні, 

здатних підвищити нематеріальну зацікавле-

ність працівників у результатах їхньої робо-

ти, підвищити дух «змагальності»; 

 формування відповідної організа-

ційної культури: активізація творчих потен-

ціалів і розробка єдиних ціннісних орієнти-

рів працівників, структурних підрозділів та 

підприємства в цілому. 

Для активізації самоорганізації на пі-

дприємстві необхідно виконання загальних 

умов, зокрема: 

 усвідомлення першим керівником 

підприємства (його топ-менеджером) перс-

пективності й важливості розвитку самоор-

ганізації задля зростання економічної ефек-

тивності підприємства, підвищення гнучкос-

ті підприємства у різних соціально-

економічних умовах функціонування та ста-

більності його подальшого існування; 

 харизматичність особистості пер-

шого керівника, його здатність використову-

вати творчий потенціал, орієнтувати колек-

тив на організацію груп однодумців та спря-

мованість на активізацію творчих властивос-

тей співробітників; 

 висококваліфікований персонал пі-

дприємства, здатний до актуалізації самос-

тійної діяльності, подолання існуючих сте-

реотипів протікання виробничого процесу; 

 розвиток інформаційної мережі, як 

ключової ланки забезпечення ресурсної са-

модостатності підрозділів підприємства та 

підтримання горизонтальних зв‘язків. 

Окрім загальних визначимо й спеціа-

льні умови активізації самоорганізації на пі-

дприємстві: 

 перерозподіл повноважень та від-

повідальності в системі управління підпри-

ємством – частка повноважень та відповіда-

льності делегується керівникам структурних 

підрозділів або окремим працівникам; 

 налагодження внутрівиробничого 

підприємництва як стимулу до розвитку ме-

ханізмів конкуренції між підрозділами та 

підприємницької ініціативи їх керівників; 

 наявність організаційно-

економічних та соціально-психологічних 

підходів та механізмів до ініціювання та ре-

алізації процесів самоорганізації. 

Запропоновані умови активізації са-

моорганізації можуть бути реалізовані й 

впроваджені у виробничий процес підприєм-

ства через забезпечення відповідної органі-

заційної інфраструктури. Кожен елемент та-

кої інфраструктури має бути інформова-

ний, технічно озброєний та соціально ак-

тивний настільки, щоб здатен був сам ге-
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нерувати необхідну інформацію, самостій-

но приймати рішення, брати на себе відпо-

відальність за їх виконання. Звідси, активі-

зація процесів самоорганізації на промис-

ловому підприємстві є результатом надан-

ня структурних підрозділам підприємства 

відносної організаційної самостійності у 

рамках загальної програми діяльності, за-

стосування новітніх підходів управління, 

що спонукають конкурентні відносини між 

підрозділами та дозволяють впровадити 

нематеріальну зацікавленість працівників 

у результатах їхньої праці.  

Ефект від самоорганізації (позитив-

ний або негативний) виникає в результаті 

взаємодії всіх складових елементів органі-

зації, тобто якщо структурні елементи не 

відповідають один одному, то виникає не-

гативний синергетичний ефект, якщо адек-

ватні – позитивний. Наприклад, при невід-

повідності між видами техніки (застаріли-

ми й інноваційними) – виникає негативний 

синергетичний ефект, і сумарний резуль-

тат усього устаткування буде набагато ме-

нше, ніж окремо, або ж обладнання нове – 

а співробітники некваліфіковані – теж не-

гативний синергетичний ефект. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Резюмуючи можна 

стверджувати, що конкретного кількісного 

розмежування процесів організації та са-

моорганізації на підприємстві не існує. Це 

два взаємосприятливі процеси, кожен з 

яких, залежно він зовнішніх обставин пе-

ріодично виконує більш активнішу роль, 

виступаючи фактором розвитку, а другий – 

координуючим (стримуючим) фактором. 

Самоорганізація не існує без організації, 

але й організація не існує без самооргані-

зації. Саме тому для забезпечення належ-

ного організаційного розвитку підприємс-

тва, спритному менеджеру варто приділяти 

увагу саме самоорганізації як підґрунтю 

організації та виявляти умови активізації 

цього процесу.  

Забезпечуючи достатні та необхідні 

умови активізації процесів самоорганізації 

на підприємстві керівництво здатне коре-

гувати напрями цього процесу, впливаючи 

на перший рівень активізації самооргані-

зації – рівень самоорганізації особистості-

працівника. 
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УДК 65.012.43 

ШВЕДЧИКОВ О. А. 

 

ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЩО ВПЛИВАЮТЬ  

НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Систематизовано існуючі на даний момент наукові підходи щодо трактування поняття «фак-

тор». Визначено характерні особливості факторів зовнішнього середовища, які впливають на сталий 
розвиток промислового підприємства. Запропоновано авторську класифікацію чинників зовнішнього 

середовища в залежності від видів сталості та ієрархічного рівня прояву. Проведене дослідження 

служитиме основою для подальшої оцінки впливу факторів зовнішнього середовища підприємства на 
результати їх діяльності з позиції якісного та кількісного аналізу. 

Ключові слова: фактор, зовнішнє середовище, вплив, сталий розвиток, підприємство. 

 

Постановка проблеми. Функціону-

вання підприємства відбувається під впли-

вом численних факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовищ. Закордонними 

дослідженнями встановлено, що в країнах 

з перехідною економікою 2/3 причин не-

спроможності підприємств обумовлені 

впливом зовнішніх факторів, а 1/3 – внут-

рішніми причинами, пов‘язаними з вироб-

ничо-господарською діяльністю підприєм-

ства. У розвинених країнах із стійкою по-

літичною і економічною системою, ця 

пропорція буде зворотною: до банкрутства 

на 1/3 причетні зовнішні фактори і на 2/3 – 

внутрішні [1, с.3]. У зв‘язку з цим для 

українських підприємств, більшість яких 

знаходиться на перехідному етапі до рин-

кових умов господарювання, життєво важ-

ливим є постійний моніторинг факторів 

зовнішнього середовища і відповідна оцін-

ка ступеня їх негативного впливу.  

Структурні перетворення в різних га-

лузях промисловості, що відбуваються 

останнім часом, інвестиційні, євроінтегра-

ційні та приватизаційні процеси в суспіль-

стві актуалізували завдання з дослідження 

підприємств як самостійних промислово-

економічних систем з позицій системного 

аналізу, а також якісного та кількісного 

аналізу впливу факторів зовнішнього сере-

довища на результати їх діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Дослідженню факторів зовніш-

нього середовища та їх специфічного 

впливу на підприємства з урахуванням га-

лузевої специфіки присвячені роботи [2-5]. 

Виокремлення загального та оперативного 

зовнішніх середовищ, де останнє має галу-

зеве значення, проведене в [2, с.200]. При 

цьому загальне зовнішнє середовище 

об‘єднує регіональні та локальні фактори 

індивідуального впливу на кожне підпри-

ємство галузі.  

У дослідженні [3] пропонується фак-

тори для оцінки результатів діяльності пі-

дприємств поділяти на внутрішні, які, в 

свою чергу, підрозділяються на основні і 

неосновні, і зовнішні. За ступенем впливу 

на розвиток підприємства фактори зовніш-

нього середовища розподіляються таким 

чином [3]: фінансові фактори (їх питома 

вага у загальній характеристиці сталості 

підприємства, за думками експертів, скла-

дає 32%), економічні (28%), виробничо-

технологічні (24%) і екологічні (16%) фак-

тори.  

Аналіз зовнішніх факторів, які впли-

вають на розвиток організаційної культури 

в умовах промислового підприємства, 

представлений у роботі [5]. При цьому 

збалансування позитивних і негативних 

проявів зовнішніх факторів є однією із го-

ловних цілей організаційної культури. Се-

ред основних чинників зовнішнього сере-

довища, які впливають на організаційну 

культуру підприємства, виділено: галузеві 

фактори, національну культуру і менталі-

тет, інвестиційний клімат, законодавство, 

міжнародну ситуацію, науково-технічний 

прогрес. 

Попередній аналіз факторів сталого 

розвитку підприємства наведений у роботі 

[6, с.62]. Зовнішні фактори сталого розвит-

ку підрозділяються на загальноекономічні 

(зокрема, зростання об‘єму національного 

доходу, зниження рівня інфляції, приско-
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рення платіжного обороту, стабільність 

податкової системи), ринкові (зокрема, пі-

двищення попиту, стабільність валютного 

ринку) та інші фактори (політична стабі-

льність, позитивні демографічні тенденції, 

поліпшення криміногенної ситуації).  

Аналіз літературних джерел [2-6] 

свідчить про відсутність достатньої кіль-

кості публікацій щодо висвітлення та ком-

плексної оцінки факторів зовнішнього се-

редовища, що впливають на сталий розви-

ток промислового підприємства. Залиша-

ються невизначеними питання з виявлення 

особливих рис факторів сталого розвитку, 

що діють з боку зовнішнього середовища 

підприємства, та розробки системної кла-

сифікації таких факторів. 

Мета статті. Виходячи з цього, ме-

тою даного дослідження є визначення осо-

бливостей факторів, що впливають на ста-

лий розвиток промислового підприємства з 

боку зовнішнього середовища господарю-

вання, та класифікація цих факторів. 

Виклад основного матеріалу. В іс-

торично-філософській і соціологічній літе-

ратурі слово фактор (від лат. factor – той 

що робить або виробляє) розуміється як 

рушійна сила будь-якого процесу, явища, 

що визначає його характер або окремі риси 

[7, с. 1401]. У сучасному економічному 

словнику термін «фактор» має таке тлума-

чення [8, с. 363]: 1) один із видів ресурсів 

виробничої діяльності підприємства (земля, 

праця, капітал); 2) рушійна сила економіч-

них, виробничих процесів, що має вплив 

на результат виробничо-економічної дія-

льності. За основу подальших досліджень 

візьмемо узагальнене визначення поняття 

«фактор», наведене у роботі [9, с.85]: фак-

тор – це реально існуюча дійсність, що во-

лодіє певними різновидами речовин, енер-

гії і інформації, є рушійною силою, здат-

ною змінювати системи і середовища. При 

цьому в контексті дослідження під сталим 

розвитком підприємства будемо розуміти 

його перехід від одного відносного сталого 

стану до іншого завдяки впливу та взаємо-

дії певних факторів [10, с.180].  

З урахуванням вищеозначеного, 

можуть бути виділені такі особливі риси 

факторів зовнішнього середовища підпри-

ємства, що впливають на його сталий роз-

виток. 

Фактор є величиною векторною [9, с. 

101]. Позитивне його значення сприяє роз-

витку і удосконаленню систем, а негативне 

– приводить до деструктивних процесів. 

Тому фактори зовнішнього середовища, 

що впливають на сталий розвиток, повинні 

мати позитивну спрямованість, сприяти 

підвищенню життєздатності підприємств.  

Позитивні фактори сталого розвитку 

відносяться до категорії системоутворюю-

чих, тобто таких, що сприяють зміцненню 

внутрішніх зв‘язків підприємства, його 

внутрішньої інформаційної упорядковано-

сті (збільшенню негентропії), а також 

ускладненню систем [3].  

В свою чергу, позитивні фактори 

мають певні межи свого впливу, поза яки-

ми можлива активізація негативних факто-

рів. Крім того, процес сталого розвитку 

підприємства (на відміну від сталого еко-

номічного зростання) в певні моменти часу 

може мати нульові або негативні значення 

в межах загальної позитивної динаміки 

[11]. Все це вказує на необхідність моніто-

рингу факторів зовнішнього середовища з 

метою своєчасного виявлення і усунення 

впливу негативних тенденцій. Тому насту-

пною особливістю факторів сталого розви-

тку слід вважати їх контрольованість. 

Сталий розвиток – це тривалий про-

цес, що відбувається у теперішньому часі, 

але орієнтований на майбутнє. На процес 

сталого розвитку впливають також факто-

ри, що діяли у минулі роки. Перехід підп-

риємства від одного відносного сталого 

стану до іншого є наслідком акумулятив-

ного накопичення умов, які склалися під 

впливом факторів зовнішнього середовища 

минулих років. Так, якщо не враховувати 

впливу факторів, що обумовлені сучасним 

рівнем євроінтеграційних процесів в країні, 

вважаючи їх передчасними, то в майбут-

ньому це може привести до ускладнення 

ситуації, наприклад, з кадровим забезпе-

ченням підприємств у зв‘язку з можливим 

пожвавленням міграції робочої сили. З огля-

ду на це, характерною рисою факторів ста-

лого розвитку підприємства слід вважати 

акумулятивний характер їх дії. 

Таким чином, в процесі дослідження 

виявлені наступні особливості факторів зов-
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нішнього середовища, що впливають на ста-

лий розвиток промислового підприємства, 

зокрема: позитивна спрямованість, контро-

льованість факторів, системоутворюючий та 

акумулятивний характер їх дії.  

Більш глибокому пізнанню факторів 

зовнішнього середовища, що впливають на 

сталий розвиток підприємства, сприяє їх 

класифікація. Класифікація (від лат. classis – 

розряд, клас і facio – роблю) – поділ множи-

ни об‘єктів (елементів) довільної природи на 

групи (підмножини) [12, с.268] Клаcифікації 

розглядають як засіб організації теоретичних 

досліджень, що дозволяє встановити зако-

номірність і взаємозалежність дій факторів.  

Фактори в економічному аналізі мо-

жуть класифікуватися за різними ознаками. 

Відповідно до мети дослідження пропону-

ється фактори сталого розвитку, що вплива-

ють на підприємство з боку зовнішнього се-

редовища, поділяти на групи з урахуванням 

концепції сталого розвитку (рис.1). Як відо-

мо [13], концепція сталого розвитку є бага-

торівневою і багатоаспектною. З одного бо-

ку, вона є результатом об‘єднання трьох 

традиційних базових компонент: економіч-

ної, соціальної та екологічної, поряд з якими 

виділяють також деякі інші, наприклад, по-

літико-правову, міжнародну, інформаційну і 

т.д. З іншого боку, розгляд концепції сталого 

розвитку відбувається на різних ієрархічних 

рівнях: глобальному, регіональному і галу-

зевому. 

За видами сталості підприємств (рис.1) 

пропонується враховувати такі групи факто-

рів: економічні, фінансові, політико-правові, 

інформаційні, екологічні, технологічні, при-

родні, соціальні.  

 
Рис. 1. Класифікація факторів зовнішнього середовища, що впливають на сталий 

 розвиток підприємства 

 
Беручи до уваги те, що науково - об-

ґрунтованої класифікації видів сталості під-

приємств ще не розроблено, запропоновану 

класифікацію факторів за даною ознакою 

слід вважати відкритою для подальших уто-

чнень і доповнень. За ієрархічним рівнем 

прояву фактори підрозділяються на фактори 

глобального і регіонального рівнів та на фа-

ктори галузевої специфіки.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Фактори зовнішнього се-

редовища, що впливають на сталий розвиток 

підприємства, характеризуються деякими 

спільними рисами. У дослідженні виявлено 

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

З БОКУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

ОСОБЛИВОСТІ ФАКТОРІВ 
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особливості цих факторів, які повинні вра-

ховуватись при їх аналізі. 

Запропонована класифікація факторів 

сталого розвитку є відкритою для подальшо-

го удосконалення та дозволить відокремити 

основні показники для оцінки сталого розви-

тку підприємства, що є метою подальших 

досліджень.  
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 Економіка регіону 
УДК 352.07 

РОЗМИСЛОВ О. М. 

 

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
У статі розглянуті питання розвитку житлового будівництва в Україні на основі заходів, 

пов‘язаних з вдосконаленням законодавчої і нормативної правової бази та реалізацією регіональних 

програм підтримки житлового господарства. За результатами досліджень запропоновано створення 

Регіональних Операторів з розвитку системи рефінансування іпотечних кредитів. Обгрунтована доці-

льність продовження роботи з забезпечення житлом певних категорій громадян. 
Ключові слова: регіон, житлове будівництво, законодавча, нормативна база, програма підт-

римки, регіональні оператори, система фінансування. 

 

Постановка проблеми. Основною 

метою розвитку житлового будівництва в 

Україні є забезпечення випереджаючого 

розвитку комунальної інфраструктури для 

збільшення пропозиції житла на конкурен-

тному ринку житлового будівництва, що 

задовольняє платоспроможний попит на-

селення. 

Серед заходів, пов'язаних з вдоско-

наленням законодавчої і нормативної пра-

вової бази, найбільш важливими є: 

внесення змін до нормативних пра-

вових актів в цілях приведення їх у відпо-

відність до Житлового кодексу України; 

створення умов для зниження адмі-

ністративних бар'єрів в житловому будів-

ництві, реалізація заходів містобудівного 

регулювання, створення умов для розвитку 

конкуренції; 

впровадження механізмів залучення 

кредитних і інвестиційних коштів для за-

безпечення земельних ділянок комуналь-

ною інфраструктурою в цілях житлового 

будівництва. 

Отже, на теперішній час й досі не 

вирішені питання організаційного та фі-

нансового забезпечення розвитку конкуре-

нтоспроможного житла на ринку житлово-

го будівництва. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Питання змін у нормативно-

правових актах, безумовно, відноситься до 

компетенції правової літературі. При цьо-

му, право на житло в механізмі цивільно-

правового регулювання має три основні 

форми реалізації: нормативну, право-

суб‘єктну і форму суб'єктивного права. 

Нормативна форма здійснення пра-

ва на житло – це ті житлово-правові нор-

ми, які регулюють відносини, що виника-

ють з приводу житла. У цьому зв'язку не 

можна не відзначити, що право на житло – 

це, на думку В. П. Грибанова, гарантована 

законом, а значить і державою можливість 

задоволення потреби в житлі нужденних 

громадян різноманітними засобами [1]. 

Питанням розвитку механізмів за-

лучення кредитних та інвестиційних кош-

тів для розвитку житлового будівництва 

висвітленні в багатьох працях таких нау-

ковців, як О. Фелон (Німеччина), Е. Таба-

ла, О. Любунь, К. Паливода., М. Денисен-

ко, Кірєєв О. І., Грушко    В. І. [2, 3]. 

Слід зазначити, що проблеми роз-

витку системи кредитування та інвесту-

вання житлового будівництва через 

об‘єктивні історичні обставини вивчено 

недостатньо. Вагомий внесок в розробку 

проблем іпотечного кредитування внесли 

такі зарубіжні економісти, як Г. Асхауер, 

Д. Джонсон, Лівінгстон Г. Дуглас, Шнай-

дерман, Р. Страйк, Дж. Фрідман. Окремі 

аспекти досліджено в працях відомих 

українських вчених Борисової В. А, Дація 

О. І., Євтуха О. Т., Іванова Т., Калінчика 

М. В., Кашенко О. Л., Кравченко В., Круч-

ка С. І., Лагутіна В. Д., Міщенко В. І., Са-

вича В. І., Семчика В. І., Федорова М. М., 

В. Омельчука [4, 5] та інших. 

Невирішеність питань фінансового 

забезпечення та бюджетної підтримки роз-

витку регіонального житлового будівницт-

ва потребує додаткових досліджень теоре-

тичного та практичного характеру. 
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Мета статті. Розвиток житлового 

будівництва є невідміненою частиною за-

гальнорегіональних програм розвитку 

України. Але фінансова криза 2008 – 2010 

років відсторонила темпи розвитку як ко-

мунального господарста взагалі, так і 

окремо житлового будівництва. 

Розв‘язанню питань з формування страте-

гічних напрямків розвитку житлового бу-

дівництва в період до 2017 року і присвя-

чена стаття. 

Виклад основного матеріалу. У 

рамках Державної цільової соціально-

економічної програми будівництва (прид-

бання) доступного житла на 2010 – 2017 

роки Кабінет Міністрів України виділить 

150 млн грн. 

Слід відмітити, що проект постано-

ви «Деякі питання використання коштів 

державного бюджету з метою надання 

державної підтримки для будівництва 

(придбання) доступного житла», підготов-

лений Міністерством регіонального розви-

тку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, схвалив Кабінет 

Міністрів. У 2010 року Міжвідомчою ко-

місією з відбору об‘єктів незавершеного 

житлового будівництва відібрано для учас-

ті у програмі 133 об‘єкти, загальна вартість 

квартир у яких, що пропонується забудов-

никами, становить 2783684,48 тис. грн. 

Після освоєння виділених 150 міль-

йонів гривень, Міністерство клопотатиме 

про додаткове виділення коштів на реалі-

зацію в 2011 році Державної цільової соці-

ально-економічної програми будівництва 

(придбання) доступного житла на 2010-

2017 роки. Як відомо, Міністерство клопо-

тало про виділення 340 мільйонів гривень 

на реалізацію Програми в 2011 році. 

У 2010 році вперше було передба-

чено кошти для надання державної підт-

римки громадянам, які виявили бажання 

взяти участь у Програмі. Майже за 2 місяці 

безпосередньої роботи з громадянами, бу-

ло освоєно близько 70 млн. грн. державно-

го бюджету, що дозволило залучити 180,9 

млн. грн. власних коштів громадян та на-

правити додатково у житлове будівництво 

близько 250 млн. гривень. Крім того, це 

дозволило відновити будівництво 38 

об‗єктів практично по всій України, з яких 

11 вже введено в експлуатацію у 2010 році, 

а 27 будинків передбачається до введення 

у 1 півріччі 2011 року [6]. 

Але державні програмами підтрим-

ки житлового господарства не в змозі реа-

лізувати загальну стратегію розвитку цьо-

го напрямку роботи в Україні. Фінансу-

вання заходів щодо даного напряму треба 

проводити також в рамках обласних про-

грам забезпечення земельних ділянок ко-

мунальною інфраструктурою в цілях жит-

лового будівництва в областях на період 

до 2020 роки. Таки програми треба розро-

бляти з урахуванням механізму надання 

державних гарантій по запозиченнях, здій-

снюваних на забезпечення земельних діля-

нок інженерною інфраструктурою в цілях 

житлового будівництва, а також відшкоду-

вання частині витрат на сплату відсотків 

по кредитах, отриманих в кредитних орга-

нізаціях на забезпечення земельних діля-

нок комунальною інфраструктурою в цілях 

житлового будівництва, на умовах, перед-

бачених програмою. 

Для вирішення питань містобудів-

ного планування необхідно забезпечити: 

своєчасну розробку і коректування 

схем територіального планування, правил 

землекористування і забудови, проектів 

планування територій; 

створення і ведення регістра житло-

вих будинків; 

контроль за ходом проведення ре-

конструкції і модернізації існуючого жит-

лового фонду в містах і інших поселеннях; 

проведення конкурсів на проекту-

вання і будівництво в зонах реконструкції 

існуючого житлового фонду і районів ін-

дивідуального житлового будівництва, на 

вільних територіях; 

інформування громадян і юридич-

них осіб про наявність майданчиків під 

житлову забудову за допомогою розмі-

щення відомостей в друкарських і елект-

ронних засобах масової інформації і на 

спеціальних стендах в адміністраціях му-

ніципальних утворень; 

ведення інформаційних систем за-

безпечення містобудівної діяльності. 

Розвиток регіональних програм жи-

тлового будівництва не можливо без вдос-

коналення житлово-комунального госпо-
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дарства. Метою вдосконалення житлово-

комунального господарства є створення 
умов для приведення житлового фонду і ко-

мунальної інфраструктури у відповідність із 

стандартами якості, що забезпечують ком-

фортні умови мешкання. 

Серед заходів щодо вдосконалення 

законодавчої і нормативної правової бази 

найбільш важливими є:  

розробка проектів нормативних пра-

вових актів й інших документів по реалізації 

Житлового кодексу України в частині 

управління багатоквартирними будинками, 

встановлення вимог до змісту загального 

майна багатоквартирних будинків, вимог до 

житлових приміщень; 

створення нормативної правової бази 

по регулюванню питань, пов'язаних з адміні-

стративною відповідальністю власників 

приміщень за зміст індивідуальних будинків 

і майна багатоквартирних будинків; 

формування нормативної правової і 

методичної бази для фінансування модерні-

зації і капітального ремонту багатоквартир-

них будинків, організації регулювання облі-

ку споживання і оплати комунальних ресур-

сів в індивідуальних і багатоквартирних бу-

динках за наявності колективних і/або інди-

відуальних приладів обліку, організації ефе-

ктивного тарифного регулювання організа-

цій комунального комплексу. 

Організаційні заходи будуть спрямо-

вані на реформування економічних стосун-

ків в житлово-комунальному комплексі з ме-

тою забезпечення ефективного використання 

наявних фінансових ресурсів, а також на за-

лучення приватних інвестицій.  

З метою розвитку конкурентного біз-

несу у сфері управління житловим фондом 

необхідно забезпечити вибір власниками 

приміщень способу управління багатоквар-

тирним будинком, ввести обов'язковий кон-

курсний відбір житлових організацій, що 

управляють, для багатоквартирних житлових 

будинків, в яких всі приміщення знаходяться 

в державній власності і в муніципальній вла-

сності, провести реєстрацію державного і 

муніципального майна в житловій сфері і 

здійснити перехід на договірні стосунки у 

сфері управління багатоквартирними будин-

ками і комунальною інфраструктурою. 

Заходи, пов'язані з реалізацією пов-

новажень органів місцевого самоврядування, 

забезпечення фінансової підтримки процесів 

модернізації об'єктів комунального комплек-

су, а також залучення коштів приватних ін-

весторів, дозволять забезпечити комуналь-

ною інфраструктурою знов побудовані жит-

лові фонди, що модернізуються, підвищити 

якість комунальних послуг. 

В рамках регіональних програм з мо-

дернізації комунальної інфраструктури та-

кож треба здійснювати заходи щодо пересе-

лення громадян з житлового фонду, визна-

ного непридатним для мешкання, і/або з жи-

тлового фонду з високим рівнем зносу (по-

над 70 відсотків). 

З метою завершення реформування 

системи фінансування житлово-комунальних 

послуг необхідно забезпечити припинення 

дотування організацій комунального ком-

плексу і перехресного субсидування різних 

споживачів комунальних послуг, а також 

переклад субсидій на оплату житлового 

приміщення і комунальних послуг на персо-

ніфіковані рахунки громадян - одержувачів 

житлових субсидій. 

При цьому, слід враховувати, що ос-

новним напрямком підвищення доступності 

житла є надання державної підтримки у ви-

рішенні житлової проблеми молодим сім'ям, 

що потребують поліпшення житлових умов, 

шляхом розвитку іпотечного житлового кре-

дитування населення і бюджетної підтримки 

молодих сімей. 

Для підвищення доступності житла 

треба продовжити роботу по вдосконаленню 

існуючої нормативної правової бази, розро-

бці і ухваленню нових нормативних право-

вих актів, направлених на формування меха-

нізму іпотечного житлового кредитування і 

субсидій для молодих сімей. 

Підтримка молодим сім'ям може бути 

у вигляді субсидій з бюджетів всіх рівнів на 

придбання житла, зокрема на сплату пер-

винного внеску при отриманні іпотечного 

кредиту або позики для придбання житла 

або будівництва індивідуального житлового 

будинку в рамках реалізації певних регіона-

льних цільових програм. 

Важливим напрямом роботи по під-

вищенню доступності іпотечних житлових 

кредитів є розвиток інфраструктури ринку 

іпотечного житлового кредитування. 

Одним з напрямків реалізації цієї ідеї 

може стати створення представництв Регіо-

нального Оператора в міських утвореннях, 

що мають постійну достатню потребу в кре-

дитних ресурсах, що видаються на загально-

державних умовах, а також включення в си-
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стему рефінансування іпотечних кредитів 

вже існуючих міських та обласних фондів 

розвитку житлового будівництва на основі 

відповідних договорів між Регіональним 

Оператором і міськими утвореннями. У до-

говорах будуть визначені форми участі ор-

ганів місцевого самоврядування в поповнен-

ні оборотних коштів Регіонального Опера-

тора, по наданню останньому сформованих 

земельних ділянок під будівництво іпотеч-

ного житла і так далі 

Також треба продовжити роботу по 

розширенню кількості кредитних і страхо-

вих організацій, готових співробітничати з 

Регіональним Оператором по розвитку сис-

теми рефінансування іпотечних кредитів у 

різних регіонах України. 

Особливим питанням розвитку жит-

лового будівництва є виконання державних 

зобов'язань по забезпеченню житлом катего-

рій громадян, встановлених державним за-

конодавством. 

В даному напрямку треба продовжи-

ти роботу по забезпеченню житлом наступ-

них категорій громадян:  

громадяни, звільнені з військової 

служби, і прирівняні до них особи; 

громадяни, що брали участь в лікві-

дації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС; 

ветерани, інваліди і сім'ї, що мають 

дітей-інвалідів. 

Для цього на обласному рівні треба 

здійснювати наступні заходи:  

створення регіональних робочих груп 

для розгляду питань, пов'язаних з наданням 

фінансової підтримки громадянам, перед 

якими держава має зобов'язання по забезпе-

ченню житлом, шляхом надання субсидій; 

щорічно уточнювати списки грома-

дян-учасників підпрограми, по кожній з ви-

щеназваних категорій направляти заявку 

державному замовникові підпрограми на ви-

ділення коштів державного бюджету; 

здійснювати роботу по внесенню не-

обхідних даних до єдиної автоматизованої 

Інформаційної Системи ведення єдиного ре-

єстру виданих і сплачених сертифікатів, а 

також в цілях виключення нецільового вико-

ристання коштів державного бюджету. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Отже, у статті були розг-

лянуті регіональні аспекти розвитку житло-

вого будівництва в Україні та запропоновані 

шляхи її реалізації через впровадження 

представництв Регіонального Оператора іпо-

теці в міських утвореннях, що мають постій-

ну достатню потребу в кредитних ресурсах, 

та видаються на загальнодержавних умовах. 

Також до функцій Регіонального Оператора 

по розвитку системи рефінансування іпотеч-

них кредитів необхідно віднести створення 

єдиної автоматизованої Інформаційної Сис-

теми, що дозволить здійснювати контроль за 

реалізацією регіональних програм розвитку 

житлового будівництва. Перспективним на-

прямком досліджень, вирішених у даній ста-

ті, є формування механізму залучення кре-

дитних і інвестиційних коштів для забезпе-

чення земельних ділянок в цілях житлового 

будівництва. 
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УДК 330.115 

РОМАНОВСЬКА Ю. А. 
 

МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 
 

В статті обґрунтовуються основні методи оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіо-

ну та визначається доцільність інтегрального методу дослідження. Запропоновано групування основ-

них підходів щодо оцінювання потенціалу регіону, досліджено їх у природно-ресурсній площині. Ви-

значено сутнісні методи економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу, досліджено роль інте-
гральної оцінки такого потенціалу у розвитку промисловості регіону. Проаналізовано функції оцінки 

природно-ресурсного потенціалу регіону. 

Ключові слова: природно-ресурсний потенціал, методика, економічна оцінка, поточні витра-
ти, чистий прибуток, рентний метод, інтегральна економічна оцінка. 

 

Постановка проблеми. Важливою 

умовою фінансової стійкості і сталого роз-

витку регіону є його природно-ресурсний 

потенціал як основна перевага у конкурен-

тній боротьбі на ринку України. При цьо-

му однією з головних проблем є визначен-

ня основних методів його економічне оці-

нювання, що значною мірою впливає на 

своєчасне залучення природних ресурсів 

до виробничого процесу і як слідство на 

добробут населення області.  

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Вивчення праць сучасних науков-

ців з проблем оцінювання природно-

ресурсного потенціалу регіону дає змогу 

констатувати явно недостатню кількість 

дослідження системного характеру. Плідно 

працюють над цією тематикою С.Ф. Семе-

нов [1], Г.О. Білянського, Л.І. Бутченко [2], 

С. Лекарь С. [3], Н.П. Лебедь [4], В.П. Га-

лушко, Ю.Д. Білик, А.С. Даншенко [5], І.С. 

Смага, С.Ю. Сенчук [6]. Але більшість до-

слідників, як правило, концентрують увагу 

на оцінюванні окремих елементів природ-

но-ресурсного потенціалу, таких як еколо-

гічний стан ґрунтів і водних об‘єктів, 

якість довкілля та ін. 

Особливістю сьогодення є те, що 

невирішеність проблем дослідження при-

родно-ресурсних можливостей регіону 

спонукає до нераціонального використан-

ня такого потенціалу та унеможливлює 

якісний розвиток суспільства. Тому потре-

бують вирішення такі завдання, як обґрун-

тування основних методів оцінювання 

природно-ресурсного потенціалу та визна-

чення доцільності інтегрального метода 

дослідження.   

Мета статті. Метою публікації є 

групування основних підходів щодо оці-

нювання потенціалу регіону та досліджен-

ня їх у природно-ресурсній площині. Від-

повідно до поставленої мети необхідно ви-

рішити такі завдання: визначити сутнісні 

методи економічної оцінки природно-

ресурсного потенціалу, дослідити роль ін-

тегральної оцінки такого потенціалу в роз-

витку промисловості регіону. 

Виклад основного матеріалу. Під 

економічною оцінкою природно-

ресурсного потенціалу більшість вчених 

визначають кількісну та якісну характери-

стику природних ресурсів та умов, що є 

факторами економіки регіону та відобра-

жають суспільну цінність природних благ 

[1]. 

Економічна оцінка природно-

ресурсного потенціалу – це одна з важли-

віших складових оцінювання потенціалу 

регіону. Практикою підтверджується від-

сутність єдності серед думок вчених згідно 

методики проведення економічних оцінок. 

Причини такі: 

1) природні ресурси являють собою 

особливий вид продуктивних сил: самі по 

собі, без докладання праці, вони не мають 

вартості, а точніше, їхня вартість ірраціо-

нальна;  

2) довгий час вважалось, що коли 

природні ресурси – власність соціалістич-

ної держави, і більша їхня частина викори-

стовується на державних підприємствах, 

то завдання оцінки ресурсів є не дуже ак-
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туальним. Відсутність ринкових відносин 

в країні значною мірою позбавляла про-

блему економічної оцінки природно-

ресурсного потенціалу практичного зна-

чення. 

В якості механізму економічного 

регулювання оцінка природно-ресурсного 

потенціалу регіону виконує такі функції: 

1) облік природних ресурсів та 

умов; 

2) вибір варіантів використання 

ресурсів та умов. 

Облікова функція пов‘язана не 

тільки з кількісними, якісними та вартіс-

ними характеристиками природних благ, 

що оцінюються як національне багатство 

[1]. Суттєве значення при виконанні цієї 
функції має група якісних характеристик, 

які визначають конкретні умови функці-

онування потенційних споживачів ресур-

сів.  

Вибір варіантів раціонального ви-

користання ресурсів та умов проводиться 

в межах окремого регіону для ранжуван-

ня або визначення переваги в експлуата-

ції за споживачами [1]. Основний ін-
струмент при здійсненні вибору – порів-

няння економічних показників діяльності 

об‘єктів або використання ресурсів. 

Для оцінки природних благ еко-

номічна наука пропонує дві основні сис-

теми показників [1]: натуральні (1) та ва-

ртісні (2). 

1. Натуральні показники та нату-

ральні оцінки, що будуються на їхній ос-
нові. Вони застосовуються для характе-

ристики та зіставлення споживчих влас-

тивостей природних ресурсів та умов. 

При систематизації такого роду показни-

ків певну участь беруть економісти та 

представники інших галузей знань (гео-

логи, астрономи, гідрологи, біологи та 

ін.). 

Натуральні показники включають 
кількісні та якісні характеристики дослі-

джуваних об‘єктів. Кількісна оцінка ві-

дображає обсяги ресурсу – площу і запас 

лісонасаджень, запаси мінеральних ресу-

рсів, ресурс річкового стоку, земельну 

площу тощо. Якісна оцінка фіксує його 

властивості – калорійність палива, вміст 

гумусу в ґрунті, питому вагу деревини, 

вміст корисного компоненту в руді тощо, 

а також характеристики, пов‘язані з міс-

цем розташування: транспортні магіст-

ралі, споживачі, поєднання ресурсів для 

переробки тощо [1]. 

У практичній діяльності викорис-
товуються відносні якісні показники – 

бони та бали. Бонітування ґрунтів [3, с. 

152] – це порівняльна оцінка ґрунтової 

родючості, яка виражається через показ-

ники (шкали) придатності їх до вирощу-

вання сільськогосподарських культур. 

Оцінка якості ґрунту дається у відносних 

величинах – балах за замкненими 100-

бальними шкалами. За 100 балів береться 

еталонний ґрунт для кожної культури. 

2. Вартісні характеристики приро-

дно-ресурсного потенціалу і є його еко-

номічне оцінювання. Формуються вони з 

урахуванням кількісних і, особливо, які-

сних характеристик ресурсу. Вартісна 

оцінка має грошовий вираз, що дозволяє 

ввести природно-ресурсну складову в 

систему економічних показників та роз-

рахунків. 
Найбільш повні характеристики 

елементів природно-ресурсного потенці-

алу повинні бути представлені в кадаст-

рах природних ресурсів. У різний час ро-

зроблені або розроблялися кадастри ро-

довищ корисних копалин СРСР, де були 

зосереджені найважливіші результуючі 

показники їхньої геолого-економічної 

оцінки, встановлені параметри кондицій 
та підраховані за ними балансові і поза-

балансові запаси [1]. Атлантичний НДІ 

рибного господарства та океанографії 

розробляв кадастр біологічних ресурсів 

Атлантичного океану. Здійснювались зу-

силля з розробки кадастру мінеральних 

ресурсів Світового океану. Був підготов-

лений кадастр лісових ресурсів. 

Однак найбільш повно відповідав 
вимогам економічної оцінки державний 

земельний кадастр, в якому зосереджені 

достовірні необхідні відомості про при-

родне, господарське та правове поло-

ження земель: дані реєстрації землекори-

стувачів; обліку кількості і якості земель; 
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бонітування ґрунтів та їхньої економіч-

ної оцінки. Державний земельний ка-

дастр слугує цілям організації ефектив-

ного використання земель та їхньої охо-

рони, планування народного господарст-

ва, розміщення та спеціалізації сільсько-

господарського виробництва, меліорації 
земель та хімізації сільського господарс-

тва, а також здійснення інших народно-

господарських заходів, пов‘язаних з ви-

користанням земель [1]. 

У зв'язку з тим що умови форму-

вання й недоліки витратної та результат-

ної теорії аналогічні, можна представити 

алгоритми розрахунку економічної оцін-

ки О природних ресурсів [6, с. 57] в уза-
гальненому виді: 

Q

Z
O  ,   .   (1) 

 

де: Z – витрати на освоєння та експлуа-

тацію природного ресурсу, грн; Q – обсяг 
природного ресурсу, од., м3, кг, га та ін. 

Обсяг природного ресурсу Q може 

бути розрахований різними способами і 

базується на натуральній оцінці ресурсу. 

При цьому застосовуються показники 

продуктивності конкретного об'єкта, за-

паси, скоректовані на якісні показники 

для приведення до порівнянного виду. 

Витрати на освоєння та експлуатацію 
природного ресурсу можуть визначатися 

методом прямого рахунку. При цьому 

розраховуються суми матеріальних і 
трудових витрат всіх об'єктів, що забез-

печують використання ресурсу. Собівар-

тість природного ресурсу визначається 

підсумовуванням експлуатаційних ви-

трат. 

Однак для визначення значущості 

ресурсу найбільше розповсюдження 

отримала оцінка на основі наведених ви-

трат, що розраховуються за формулою: 

інii КECZ  ,      (2) 

 

де: Сі – поточні витрати по освоєнню та 

експлуатації природного об'єкта, грн; Кі 

– капітальні вкладення по освоєнню та 

експлуатації природного об'єкта; Ен – 

галузевий нормативний коефіцієнт ефек-

тивності капітальних вкладень.  

Різновидом оцінки наведених ви-

трат, що використовується у розрахунках, 

є формула: 

TКECZ інii  ,      (3) 

 

де Т – транспортні витрати (транспортна 
оцінка району), грн. 

Для забезпечення порівнянності 

економічних оцінок широкого розповсю-

дження набув показник замикаючих ви-

трат. 

Замикаючим є гранично допусти-

мий рівень витрат на продукцію, що 

отримується при експлуатації природно-

го ресурсу у певний період часу. 
Як правило, за замикаючі витрати 

беруться наведені витрати по регіону, на 

якому замикається задоволення планової 

(прогнозної) потреби. У деяких випадках 

допускається коректування на районні 
замикаючі транспортні витрати. 

В тому випадку, коли з вихідної 

сировини можна одержати декілька видів 

продукції одночасно, витрати оцінюють-

ся за кожним видом окремо. 

Як вже зазначалось, за результат-

ною теорією може використовуватися 

показник валової продукції, а також чис-

тий прибуток, який одержується при 
експлуатації об'єкта [5, с. 118]. В остан-

ньому випадку розрахунок проводиться 

за формулою: 

tЧПO  ,       (4) 
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де ЧП – чистий прибуток, який одержу-

ють від експлуатації ресурсу, грн; t – пе-

ріод капіталізації чистого прибутку (роз-

раховується по галузях та об'єктах). 

Для визначення чистого прибутку 

пропонуються різноманітні підходи: пе-

рерахунок за якістю, приведення до пев-
ного виду продукції, ціни тощо. Методи-

чно вказані підходи слабко обґрунтовані, 

хоча застосовуються на практиці, зокре-

ма, в сільському, лісовому господарствах, 

при оцінці родовищ деяких корисних ко-

палин. 

Наразі велике значення надається 

економічній оцінці ресурсів рентним ме-

тодом [4]. У практичній діяльності до-

сить складно вирахувати кожну з перелі-
чених форм диференціальної ренти. То-

му в загальних випадках застосовується 

така формула: 

KbpqR )1(  ,      (5) 

 

де К – рента, яку одержують з одиниці 

площі, грн/га; р – ціна одержаної проду-

кції, грн/од; q – натуральна віддача оди-

ниці площі, од/га; b – середня норма 

прибутку; К – рівень вкладених капіта-

льних ресурсів в одиницю площі, грн/га. 

Незалежно від суспільних відно-

син диференціальний ефект представля-

ється як перевищення прибутку над його 

суспільно нормальним рівнем. При цьо-

му слід зазначити, якщо продукція реалі-

зована, то диференціальна рента з'явля-

ється і на гірших за якістю ділянках. 

Різновидом рентної оцінки є ви-

значення додаткового прибутку з вико-

ристанням замикаючих витрат. В літера-

турі [4; 5, с. 127] найбільшого розповсю-

дження набули дві формули, призначені 

для визначення рентної оцінки на основі 

цього показника:  

iii

iiзi

qZpR

qZZR

)(

)(




,      (6) 

 

де Rі – оцінка і-го об'єкта природокорис-

тування; Zз – замикаючі витрати; Zі – ін-

дивідуальні витрати; qі – віддача одиниці 

площі і-ої ділянки; р – споживча оцінка 
одиниці продукції ефект у замикаючій 

сфері споживання (ціна). 

Якщо замикаючі витрати розумі-

ються як гранично допустимий рівень 

витрат на задоволення потреби у певно-

му ресурсі, то розрахунки, проведені за 

вказаними формулами, збігаються (тому 

що р = Zз за визначенням). 

Використання показника замика-
ючих витрат дещо обмежує застосування 

рентного методу. Замикаючі витрати до-

зволяють оцінювати тільки однорідне 

використання ресурсу. Рентний метод 

може застосовуватися для оцінки полі-

функціональних ресурсів або повного 

природного об'єкта. 

У прогнозних розрахунках при 

виборі варіанту освоєння природних ре-

сурсів і умов у регіонах широке застосу-

вання знаходить проведення оцінки при-
родних об'єктів інтегральним методом. 

Вихідним положенням цього методу є 

обґрунтування повного економічного 

ефекту, що одержується у процесі вико-

ристання ресурсного потенціалу землі 

регіону. 

У зв'язку з тим що методика інтег-

ральної оцінки ще остаточно не сформо-

вана, розглянемо підходи до її визначен-
ня. 

Не зупиняючись докладно на ран-

жуванні потреб в регіоні, зазначимо, що 

цей етап є найважливішим для будь-яких 

видів діяльності [4].  

Основним розрахунковим розді-

лом є зіставлення ефектів та збитків від 

експлуатації природного об'єкта: 

);( УEfO  ,        (7) 
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де Е – ефект від функціонування госпо-

дарських одиниць, які використовують 

природні ресурси; У – економічні збитки, 

що формуються у регіоні в результаті 

експлуатації природних ресурсів. 

Можливі такі підходи до прове-

дення економічної оцінки [8, с. 232]. За 

наявності обґрунтованої нормативної ба-

зи, яка регулює процес природокористу-

вання, коли норми включають натуральні, 

технічні, технологічні, економічні показ-

ники та юридичні документи, економічна 

оцінка здійснюється за формулою:  

YEO  .        (8) 

 

У цьому випадку економічні збит-
ки можна оцінювати як негативний ефект. 

Другий підхід базується на немо-

жливості безпосереднього зіставлення 

ефектів та збитків, які виникають у спо-

живачів в регіоні. Проведення такого ро-

зрахунку також потребує чіткої нормати-
вної бази і передбачає деякі неформальні 

дії. Економічна оцінка в цьому випадку 

проводиться за умови: 

min

min





Y

E
.       (9) 

Ефект у цьому випадку може бути 

визначений диференціальною рентою, 

що одержується при комплексному ви-

користанні природно-ресурсного потен-

ціалу землі [6, с. 45]. Залежно від вимог 
до оцінки ефекту він може бути визначе-

ний прибутком у видобувних та переро-

бних галузях виробничої сфери. Ефект 

може бути представлений відносною 

економією та розміром попереджених 

збитків. 

Економічні збитки (фактичний та 

потенціальний) можуть виступати у фо-

рмі прямих втрат та додаткових витрат у 
споживачів. 

Актуальність і значення розробки 

методики оцінки природних об'єктів ін-

тегральним методом незаперечні. Наяв-

ний методичний потенціал землі, що ви-

користовується в економіці природоко-

ристування, дозволяє в даний час засто-

совувати на практиці елементи розгляну-

того методу. 

Найважливіша вимога до прове-

дення оцінок – порівнянність використо-

вуваних показників, у тому числі за чин-
ником часу. Експлуатуючи природний 

ресурс, споживач розраховує ефект, обу-

мовлений економічною оцінкою даного 

об'єкта [6, с. 58]. Еквівалентна цій оцінці 

грошова сума переходить користувачу не 

у виді ціни, що сплачується одночасно на 

момент одержання об'єкта в користуван-

ня, а у виді щорічно одержуваної дифе-

ренціальної ренти. 
Знаючи розмір рентного ефекту, 

який приноситься щорічно оцінюваним 

об'єктом природокористування (Rt), мо-

жна визначити його інтегральну еконо-

мічну оцінку (О) з врахуванням фактора 

часу: 

t
T

i

t ERO 



 )1(
0

,      (10) 

де Т – строк експлуатації об'єкта приро-

докористування; Е – норматив дисконту-

вання; t – момент, на який проводиться 

оцінка. 

Слід відзначити, що при визна-

ченні інтегральної цінності природних 

ресурсів встановлення норми дисконту-

вання – одне з найбільш складних питань 
[8, с. 172]. Цей коефіцієнт відображає 

ступінь знецінювання економічних благ 

через об'єктивно існуючі переваги їхньо-

го споживання в часі. Він показує, у скі-

льки разів скоротиться оцінка суми спо-

живчих благ за один рік при фіксованому 

рівні споживання. Норма дисконтування 

єдина для економіки в цілому і визначає 

норматив ефективності капітальних 
вкладень, запасів та інших матеріальних 
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ресурсів, які не потрапили у сферу спо-

живання. Віддача від одиниці капіталь-

них вкладень повинна бути такою, щоб 

компенсувати збитки, викликані відпові-

дним зменшенням інтегральної віддачі 

даних ресурсів. Іншими словами, норма 

дисконтування показує, який економіч-
ний ефект через одиницю часу (звичайно 

рік) компенсує соціально-економічні 

збитки від вибуття в теперішній момент 

продукції зі сфери споживання. При 

цьому раціональний обсяг накопичення 

характеризується рівністю віддачі при-

рощення капітальних вкладень нормати-

ву дисконтування. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Описана методика 

дає можливість комплексно оцінити при-

родно-ресурсні можливості певного краю, 

а отримані результати пристосовують 

регіон до ринкових умов. Запропоновані 

елементи – метод прямого рахунку, пока-

зник замикаючих витрат, чистий прибу-

ток, який одержується рентним методом, 

показник зіставлення ефектів та збитків 

від експлуатації природного об'єкта (ін-
тегральна економічна оцінка (О) з враху-

ванням фактора часу) – дозволяють вра-

ховувати як ресурсні потреби окремого 

регіону, так і показує його природно-

ресурсні переваги у конкурентній боро-

тьбі.  

Інтегральну оцінку слід застосову-

вати у прогнозних і поточних розрахун-

ках при вирішенні питань про доціль-
ність освоєння (вибуття) конкретних ви-

дів природних ресурсів (умов) як елеме-

нтів природно-ресурсного потенціалу 

землі, а також при оцінці складових на-

ціонального багатства. 

Перспективи подальших дослі-

джень будуть мати відношення щодо 

оцінювання земельних ділянок та визна-

чення їхньої якості з точки зору наявнос-
ті об‘єктів нерухомості. 
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УДК 330.322:332.14 

СВІРІДОВА Н. Д., ПРИСТЮК В. М. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В 

ПРОМИСЛОВИЙ РЕГІОН 
 

Основними умовами, що формують інвестиційну привабливість будь-якої території як для ві-

тчизняних так і для іноземних інвесторів, є рівень економічного розвитку і стан інвестиційної інфра-
структури. Для виявлення перспектив залучення іноземного капіталу в економіку регіону розглянуто 

найбільш важливі показники рівня економічного розвитку, що характеризують умови інвестиційної 

привабливості. Проаналізовано процес залучення іноземних інвестицій в Луганську область та вияв-

лення  особливостей їх залучення в економіку прмислового регіону. 
Ключові слова: регіон, економіка, іноземні інвестиції, залучення, стратегія, економічний ро-

звиток, показники, господарський комплекс. 
 

Постановка проблеми. Сучасний 

етап формування ринку іноземних інвес-

тицій в Україні було покладено у 90-ті ро-

ки ХХ століття, коли було визначено, що 

ефективно діючу національну економічну 

модель неможливо створити без участі у 

світовому господарському житті. 

Основними умовами, що формують 

інвестиційну привабливість будь-якої те-

риторії, як для вітчизняних, так і для іно-

земних інвесторів є рівень економічного 

розвитку і стан інвестиційної інфраструк-

тури. Останній в свою чергу визначається 

рівнем розвиненості нормативно-

законодавчої бази і системи оподаткуван-

ня, станом фінансових і фондових ринків, 

ступенем корумпованості та ін. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Теоретичні питання впливу іно-

земних інвестицій на реструктуризацію 

національної економіки та її економічне 

зростання розглядались у роботах зарубі-

жних вчених: К. Акмацу, Л.О. Абалкіна, 

Р.Вернона, Дж. Даннінга, Д. Дорнбуша, 

Дж. Кейнса, Б.О. Колтинюка, М.О. Лимі-

товського, В. Леонтьєва, А. Маршалла, М. 

Портера, Д. Рікардо, П. Самуельсона,  Дж. 

Смита. Проблеми залучення іноземних ін-

вестицій знайшли відображення у дослі-

дженнях вітчизняних вчених: В.Н. Амітана, 

О.І. Амоші, І.А. Бланка, В.С. Будкіна, В.М. 

Василенка, О.С. Власюка, В.М. Гончарова, 

Б.М. Данилишина, М.І. Долішного, С.В. 

Екимова, Б.Т. Кліяненко, В.К. Мамутова, 

В.М. Степанова, О.О. Пересади, М.Г. Чу-

маченка та інш. 

Мета статті. Аналіз процесу залу-

чення іноземних інвестицій в Луганську 

область та виявлення особливостей їхнього 

залучення в економіку прмислового регіо-

ну. 

Виклад основного матеріалу.  Для 

виявлення перспектив залучення іноземно-

го капіталу в українську економіку розгля-

нуто найбільш важливі показники рівня 

економічного розвитку, що характеризу-

ють умови інвестиційної привабливості: 

валовий внутрішній продукт (ВВП), розмір 

державного боргу та інвестиції в основний 

капітал (табл. 1). 

Для порівняння – за роки Першої 

Світової війни ВВП в Україні зменшився 

на ¼, під час Громадянської війни (1918-

1922 рр.) – на 23%, за роки Другої Світової 

війни – на 21% [1]. За темпами зниження 

ВВП Україна обходить держави, які мають 

негативний приріст даного показника. 

Аналіз статистичних даних за пері-

од, вказаний у таблиці, показує що спосте-

рігалось економічне зростання та інвести-

ційна привабливість країни. Але ситуація 

останніх років показує зворотне. Політич-

на нестабільність привела до зниження ос-

новних економічних показників і відштов-

хнула іноземних інвесторів.  

У групу основних конкурентів 

України  по залученню іноземних інвести-

цій входять країни Центральної і Східної 

Європи і Балтії. За оцінками ЄБРР за пері-

од з 1992 по 2009 рр. розрив у темпах рос-

ту ВВП між названими країнами і Украї-

ною складає від 2% (1997 р.) до 17% (2009 

р.) [3]. 

Основними умовами, що формують 

інвестиційну привабливість будь-якої те-

риторії, як для вітчизняних, так і для іно-
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земних інвесторів є рівень економічного 

розвитку і стан інвестиційної інфраструк-

тури. Останній в свою чергу визначається 

рівнем розвиненості нормативно-

законодавчої бази і системи оподаткування, 

станом фінансових і фондових ринків, сту-

пеню корумпованості та ін. 

Т а б л и ц я 1 

Основні показники рівня економічного розвитку України [2, с.29,216] 

Основні соціально-економічні показники 2005 2006 2007 2008 2009 

ВВП, млн грн 441452 544153 720731 948656 914720 

ВВП у розрахунку на одну душу населен-

ня, грн 
9372 11630 15496 20495 19862 

Інвестиції в основний капітал, млрд грн 93,1 125,3 188,5 233,1 151,8 

Іноземні інвестиції, млн дол. США 9047,0 16890 21607,3 29542,7 35616,4 

Експорт товарів і послуг, млрд дол. США 40,4 45,9 58,3 78,7 49,3 

Імпорт товарів і послуг, млрд дол. США 39,1 48,8 65,6 92,0 50,6 

Соціально-економічний зміст інвес-

тиційного процесу в регіоні, його структура, 

темпи і масштаби розвитку визначаються 

історично змінюваним рівнем і характером 

розвитку продуктивних сил і виробничих 

відносин. На сьогоднішній час Луганська 

область – це великий промисловий регіон з 

розвинутими добувними, виробничими і то-

ргівельними структурами. На базі природних 

ресурсів створено значні виробничі потуж-

ності у різних галузях. На її території зосе-

реджено 5% основних засобів України та 5% 

трудових ресурсів. Частка регіону у загаль-

нонаціональному обсязі валової доданої вар-

тості складає більше ніж 4%. 

Структура промисловості області 

складається з таких галузей: виробництво 

коксу та продуктів нафтопереробки – 33%; 

металургія – 19%; добувна – 15%; хімічна та 

нафтохімічна – 11%. По обсягу реалізованої 

продукції Луганська область займає третє 

місто серед регіонів України, після Донець-

кої та Дніпропетровської областей. Основу 

економіки області складає обробна промис-

ловість, зокрема такі підприємства, як: 

―ЛІННІК‖, Алчевський металургійний ком-

бінат, Северодонецьке об‘єднання ―Азот‖. 

Маючи потужну економіку, Лугансь-

ка область приділяє особливу увагу процесу 

інтеграції у складі України  у світове еконо-

мічне співтовариство, що відкриває нові 

стратегічні перспективи і додаткові можли-

вості для розвитку регіону. Основна форма 

інтеграції регіону – іноземні інвестиції. Ана-

ліз динаміки іноземних інвестицій  по Лу-

ганській області за 2003-2009 роки свідчить 

про їх збільшення (табл.2). 

Т а б л и ц я 2 

Основні показники залучення іноземних інвестицій в Луганську область  

(станом на 01.01.) 

Показники 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1. Обсяг іноземних інвестицій, 

млн дол. 

       

- Україна 5471,6 6794,4 8353,9 16890,0 21607,3 29542,7 35616,4 

- Луганська обл. 51,6 57,6 148,9 284,2 309,2      336,1 635,8 

2. Питома вага області,%        

- Україна 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- Луганська обл. 0,9 0,9 1,8 1,5 1,4 1,2 1,8 

3. % до попереднього року зага-

льного обсягу іноземних інвести-

цій (розрахунок) 

       

- Україна 120,1 124,2 123,3 202,1 127,9 136,7 120,5 

- Луганська обл. 131,3 111,4 159,2 190,8 108,7 108,6 189,1 

4. Обсяг іноземних інвестицій на 

одну особу, долл США (розраху-

нок) 

       

- Україна 113,5 142,1 176,1      360,1 463,7 636,7 772,6 

- Луганська обл. 20,4 23,1 60,6 117,9 129,8 142,7 272,7 



 

 

- 127 -  

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

3
/

2
0

1
1

  
I

S
S

N
 

2
2

2
1

-
8

4
4

0
 

 

Загальний обсяг іноземних інвести-

цій станом на 01.01. 2009 року становив 

635,8 млн. дол. США. Тільки за 2009 рік їх 

обсяг виріс відносно з 2008 роком у 1,5 ра-

зів. За видами економічної діяльності бі-

льшу частку інвестиційних ресурсів вкла-

дено у розвиток виробничої сфери. Так, 

найбільші темпи росту іноземних інвести-

цій досягнуто на підприємствах по вироб-

ництву пластмас, де обсяги капіталовкла-

день зросли у 38 разів, на підприємствах 

по виробництву виробів зі скла – у 4 разів, 

на підприємствах металургії і обробки ме-

талу – у 3 рази,  на виробництві коксопро-

дуктів – у 3 рази. Структура іноземних ін-

вестицій за видами економічної діяльності 

у Луганській області наведена у табл. 3. 

Іноземні інвестиції поступили з 35 

країн світу, найбільші обсяги надано таки-

ми нерезидентами, як США – 31,4%; Кіпр 

– 27,9%; Угорщина – 14,7%; Іспанія – 4,8%; 

Великобританія – 4,0% та ін. 

Оскільки Луганська область проми-

слово розвинутий регіон, то за видами 

економічної діяльності найбільш інвести-

ційно привабливими є такі галузі госпо-

дарського комплексу, як хімічна, нафтохі-

мічна, будівництво, транспорт, металургія 

та металообробка і добувна. Іноземні інве-

стиції вкладено у 125 підприємств області, 

найбільші обсяги іноземних інвестицій 

отримано підприємствами Северодонецька, 

Алчевська, Рубіжного, Луганська, Лісічан-

ська. Більшу частку вкладень складають 

витрати на придбання машин, обладнання, 

устаткування. Витрати на здійснення буді-

вельних і монтажних робіт становили бі-

льше ніж 35% усіх інвестицій. Іноземні 

інвестиції у житлове будівництво проти 

2008 р. збільшились на 16,3%. 

Т а б л и ц я 3 

Структура іноземних інвестицій за видами економічної діяльності по Луганській 

області (в млн дол. США станом на 01.01.) 
Галузі господарського комплексу регіону 2005 2006 2007 2008 2009 

Сільське господарство 1,2 1,3 3,8 6,8 2,01 

Промисловість, разом 32,9 39,5 68,9 628,8 292,7 

Добувна промисловість       10,2 10,2      15,9 15,3 13,9 

Переробна 21,5 27,6 50,2 36,6 12,7 

Будівництво 7,3 5,0 15,1 13,6 7,72 

Транспорт із‘вязок      28,6 53,2 77,9 57,6 44,2 

Операції з нерухомістью 2,2 3,1 4,9 5,6 2,8 

 
Прикладом найбільш великих та 

довгострокових іноземних інвестицій, які 

надійшли у Луганську область, є Алчевсь-

кий металургійний комбінат. Іноземним 

інвестором було придбано нове технологі-

чне обладнання  у межах програми розвит-

ку та реконструкції, що розрахована до 

2010 року.  Обсяг іноземних інвестицій на 

реалізацію цієї програми складає близько 1 

млрд. дол. США.  

Наступний об‘єкт інвестування іно-

земного інвестора – ―Северодонецьке 

об‘єднання ―Азот‖. Обсяг інвестицій скла-

дає 63 млн. дол. США, які направлено на 

модернізацію основних засобів. 

Наведені приклади та аналіз статис-

тичних даних, структури інвестицій та 

об‘єктів їх вкладення свідчать про те, що 

іноземні інвестиції надходять в основному 

у великі виробництва. Іноземні інвестиції 

зробили ці підприємства конкурентоспро-

можними на світовому ринку та надали 

поштовх у розвитку соціальної інфрастру-

ктури міст, де вони розташовані. Але це 

надало тільки локальний економічний і 

соціальний розвиток деяких міст регіону, 

що посилило диспропорції у розвитку те-

риторій області і веде до викривлення 

структури виробництва. 

На території області існує понад 

2000 невеликих підприємств, що потребу-

ють інвестицій, зокрема іноземних, внаслі-

док відсутності внутрішніх інвестицій ре-

гіону. Більша частка таких підприємств не 

працює саме з-за дефіциту власних засобів. 

Основною причиною того, що в такі 

об‘єкти не йдуть іноземні інвестори, є від-

сутність інформації про них та  перешкоди 
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у взаємовідношеннях з іноземними інве-

сторами. 

Слід зазначити, що вигідне геог-

рафічне положення і сприятливі природ-

ничо-кліматичні умови, наявність на те-

риторії області найважливіших транспо-

ртних магістралей і вихід на нові товарні 
ринки, унікальне сполучення багатих ро-

довищ, високий рівень урбанізації і 

щільності населення, кваліфікований на-

уково-технічний персонал, промисловий, 

науково-технічний і інноваційний потен-

ціал Луганської області створюють пере-

думови для успішного розвитку інвести-

ційних процесів, залучаючи до них іно-

земних інвесторів та сприяючи соціаль-

но-економічному розвитку регіону в ці-

лому. 

Інвестиційні орієнтири не повинні 

розходитися із соціально-економічними 

напрямками розвитку регіону. Чітке ви-

значення інвестиційних цілей є основою 

розробки інструментів реалізації регіо-
нальної інвестиційної політики. Устано-

влені цілі інвестиційної політики повинні 

бути реалістичними і ґрунтуватися на ре-

зультатах ретельного аналізу зовнішньо-

го оточення (глобальні тенденції  інозем-

них інвестицій, основні конкуренти, мо-

тивації ТНК) і можливості регіону роз-

вивати свої конкурентні переваги.  

Т а б л и ц я 4 

SWOT-аналіз економічного  розвитку Луганської області 
Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

Область має третину вугільних і половину 
крейдяних запасів України; 

наявність великих промислових міст з розви-

неною виробничою інфраструктурою; 

наявність науково-технічного, виробничого 
потенціалу у вугільній, транспортній, хіміч-

ній, нафтохімічній галузях; 

наявність великих конкурентноздатних підп-
риємств; 

наявність міжрегіональних і міждержавних 

зв‘язків; 

велика місткість місцевого ринку послуг; 

посилення територіальних диспропорцій в ро-

звитку регіону; 

низький рівень культури ведення бізнесу; 
низька культура корпоративного управління, 

нерозвиненість вторинного ринку цінних па-

перів; 

низький рівень розвитку ринкової інфраструк-
тури; 

зношеність виробничих фондів і застарілі тех-

нології, як наслідок – висока витратність і ни-
зька ефективність виробництва; 

низький рівень припливу зовнішнього капіта-

лу; 

залежність від зовнішніх ресурсів; 
якісні і кількісні диспропорції між попитом і 

пропозицією на ринку праці; 

Можливості (О) Загрози (Т) 

вигідне географічне положення; 
міжнародна співпраця, яка спрямована на 

вступ до ЄС; 

світові тенденції до посилення регіональної 
політики; 

наявність рекреаційних ресурсів і можливість 

розвитку туризму; 

політична нестабільність; 

недостатня інвестиційна привабливість регіо-

ну; 

нестійкість податкового законодавства; 
неефективна система захисту інтелектуальної 

власності; 

відсутність ефективного законодавства в кре-
дитній, інвестиційній та страховій  сфері; 

низькі темпи реформування традиційних галу-

зей економіки. 

 

Мета політики залучення інозем-

них інвестицій в економіку регіону – 

створення умов, які сприяють максима-

льній активізації притоку  іноземних ін-

вестицій в регіон. Основний етап реалі-

зації інвестиційної політики - обгрунту-

вання підходів розробки окремих конк-

ретних цілей залучення  іноземних інвес-

тицій згідно до потреб економіки регіону. 

Для виділення можливих напрям-

ків інвестиційної діяльності визначено 

основні стратегічні цілі, які враховують 
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поточну інвестиційну ситуацію в регіоні 

та перспективу інвестиційної діяльності, 

а також включають систематичне залу-

чення  іноземних інвестицій з основних 

країн-постачальників іноземних інвести-

цій і мотивації приватних інвесторів. До 

загальних інвестиційних цілей можна ві-
днести: інтеграцію України в світову 

економіку; економічну інтеграцію у СНД; 

забезпечення розвитку процесів вступу 

країни до міжнародних організацій.  

Для визначення стратегічних цілей 

залучення  іноземних інвестицій в регіон 

в процесі формування і  реалізації регіо-

нальної політики залучення іноземних 

інвестицій на базі фактичних даних про-

ведено SWOT-аналіз переваг і недоліків 

Луганської області, можливості і загрози, 

які перешкоджають інвестиційним про-

цесам в регіоні (табл. 4). 

Такий аналіз проблем ін соціаль-

но-економічного розвитку регіону дозво-

ляє виділити причини їх існування з ме-

тою визначення з інвестиційною страте-

гією. 

Висновки та перспективи пода-
льших досліджень. Аналіз статистичних 

даних показав, що важливим в політиці 

залучення іноземних інвестицій в еконо-

міку регіону  є розробка стратегічних на-

прямків, в межах яких визначаються 

конкретні засоби і дії. До стратегічних 

напрямків можна віднести визначення 

пріоритетних цілей і задач. Формування 

стратегічних цілей інвестиційної політи-
ки вимагає чіткого визначення регіона-

льних і секторальних пріоритетів. Голов-

не тут – заохочувати іноземні інвестиції 

в ключових галузях для формування кла-

стерів і розвитку як галузей-

постачальників (сільське господарство, 

переробні галузі), так і галузей-

споживачів (ринкові і неринкові послуги). 

Основні галузі (машинобудування, мета-

лургія, хімічна, авіабудування) є фунда-

ментом для інших економічних секторів і 

тому першими мають потребу в припли-
вах інвестицій і ноу-хау. Необхідно ви-

бирати такі галузі, розвиток яких може 

мати значний мультиплікативний ефект 

економічного росту. При виборі пріори-

тетних для іноземних інвестицій галузей 

необхідно враховувати потреби в імпорті 

технологій, а не тільки готової продукції 

на фоні зростаючого вітчизняного спо-

живання. 
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УДК 332.025 

ЧУМАКОВА Т. М. 

 

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДІАГНОСТИКИ У МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДАХ ДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МАШИНОБУДІВНОГО 

КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ 

 
В статті надано визначення діагностики машинобудівного комплексу регіону та визначена її 

роль в механізмі підвищення ефективності функціонування машинобудівного комплексу регіону. Ви-

значено взаємозв‘язок між аналізом та синтезом у методологічних підходах до забезпечення ефекти-

вності функціонування машинобудівного комплексу регіону та місце діагностики у них. Розглянуто 

існуючі підходи до діагностики, визначено її роль та місце у методологічних підходах до забезпечен-
ня ефективного функціонування машинобудівного комплексу регіону. 

Ключові слова: машинобудівний комплекс, регіон, діагностика, аналіз, синтез, модель, ефек-

тивність. 

 
Постановка проблеми. Машино-

будівний комплекс – це один з провідних, 

бюджетоутворюючих комплексів України. 

Однак, на сучасному етапі розвитку про-

мисловості він перебуває у складному ста-

новище. Багато підприємств знаходяться у 

дуже важкому кризовому становищі. Ви-

ходячи із цього, виникає потреба в прове-

денні заходів з забезпечення ефективного 

функціонування машинобудівного ком-

плексу. Провідну роль у розробці та реалі-

зації цих заходів відіграє діагностика. 

Аналіз останніх досліджень та пу-

блікацій. В якості теоретичної основи для 

вивчення і систематизації існуючих підхо-

дів до діагностики було використано праці 

Шабанова Ю.М. [1], Литвака Б.Г. [2], Дмит-

рієва О.Г. [3], Лексина В.Н. [4], Василенко 

В.М. [5], Лігоненко Л.О. [6] та багатьох 

інших. 

Не дивлячись на те, що останнім 

часом багато уваги приділяється питанням 

діагностики кризи на підприємстві, зали-

шається невирішеним питання діагностики 

стану машинобудівного комплексу, її міс-

ця у заходах з забезпечення ефективного 

функціонування машинобудівного ком-

плексу. Актуальність і недостатня кіль-

кість теоретичних та практичних розробок 

з цього питання зумовили вибір теми та 

мету статті. 

Метою статті є розгляд існуючих 

підходів до діагностики, визначення її ролі 

та місця у методологічних підходах до за-

безпечення ефективного функціонування 

машинобудівного комплексу регіону. 

Виклад основного матеріалу. Зад-

ля забезпечення ефективного функціону-

вання машинобудівного комплексу регіону, 

необхідно своєчасно та у повній мірі про-

водити діагностику стану комплексу, та 

окремо підприємств, що входять до нього. 

Своєчасна діагностика дозволить 

виявити усі недоліки у діяльності компле-

ксу, його підприємств та допоможе мене-

джерам прийняти вірні управлінські рі-

шення. 

Діагностика (з грец. Diagnostikos – 

спроможний розпізнавати) – це визначення 

стану об‘єкта, предмета, явища чи процесу 

управління за допомогою реалізації комплек-

су дослідницьких процедур, виявлення в них 

слабких ланок і «вузьких місць» [7, с.387; 8, с. 

146]. 

Шабанова Ю. М. під діагностикою 

розуміє оцінку економічних показників робо-

ти підприємства на основі вивчення окремих 

результатів, неповної інформації з метою ви-

явлення можливих перспектив його розвитку 

і наслідків ухвалення поточних управлінсь-

ких рішень [1, с.232]. 

Литвак Б. Г. визначає діагностику як, 

встановлення і вивчення ознак, що визнача-

ють розвиток ситуації і дозволяють запобігти 

небажаному відхиленню в її розвитку [2, 

с.384]. 

Дмітрієва О. Г. вказує, що діагностика 

– це визначення стану регіону, «регіональних 

хвороб», «патологій», больових точок та ву-

зьких місць [3, с.4]. 

Лексин В. М. під діагностикою розу-

міє сукупність спеціальних інформаційно-

аналітичних технологій, що дозволяють: а) 
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описати регіональні ситуації і проблеми, що 

вивчаються, у системі характерних для них 

ознак (параметрів, показників); б) ідентифі-

кувати ці ситуації, тобто «прив‘язати» їх до 

відомих типологічних груп; в) надати кількі-

сну та якісну оцінку цім ситуаціям та про-

блемам, іншими словами, поставити кінцевий 

діагноз; г) установити та оцінити внутрішні 

та зовнішні причини станів, що було діагнос-

товано [4, с. 65]. 

Василенко В.М. говорить, що під еко-

номічною діагностикою розвитку регіонів 

необхідно розуміти комплекс науково-

прикладних та науково-методологічних дос-

ліджень, направлених на виявлення, опис та 

ототожнення проблем, пов‘язаних зі змінами 

умов розвитку окремих елементів виробни-

чих сил на даній території [5, с. 10]. 

Лігоненко Л. О дає наступне визна-

чення діагностики – це система ретроспекти-

вного, оперативного і перспективного цільо-

вого аналізу, спрямованого на виявлення 

ознак кризового стану підприємства, оцінку 

загрози його банкрутства та можливостей 

подолання кризи [6, с. 85]. 

Під діагностикою машинобудівного 

комплексу регіону будемо розуміти комплекс 

методів з виявлення проблем і відхилень у 

діяльності машинобудівного комплексу в ці-

лому, та на кожному з підприємств зокрема, з 

метою отримання оцінки діяльності підпри-

ємств задля забезпечення ефективного функ-

ціонування машинобудівного комплексу ре-

гіону. 

Діагностика машинобудівного ком-

плексу регіону з метою забезпечення його 

ефективного функціонування, перш за все, 

повинна бути націлена на виявлення при-

чин виникнення кризи. Така діагностика 

повинна включати: формування загального 

уявлення про підприємства, що функціо-

нують у машинобудівному комплексі регі-

ону, проведення аналізу діяльності ком-

плексу, синтез отриманих результатів, ви-

сновки та рекомендації, виходячи із аналі-

зу. 

Машинобудівний комплекс регіону 

складається із сукупності підприємств, на-

уково-дослідних організацій, що функціо-

нують у ньому і є частиною більш крупної 

системи. Отже, проводячи діагностику 

машинобудівного комплексу регіону недо-

статньо провести загальний аналіз, необ-

хідно звернути увагу і на окремі підприєм-

ства, що входять до складу комплексу, ви-

явити проблеми в їх функціонуванні. 

Методологічні підходи до забезпе-

чення ефективного функціонування маши-

нобудівного комплексу регіону пов‘язані з 

використанням статистичної інформації, 

аналізом і синтезом, та використовуються 

в залежності від мети, яка поставлена. 

Взаємозв‘язок між аналізом та син-

тезом у методологічних підходах до забез-

печення ефективного функціонування ма-

шинобудівного комплексу регіону та місце 

діагностики у них наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Взаємозв‘язок між аналізом та синтезом у методологічних підходах до  

забезпечення ефективного функціонування машинобудівного комплексу регіону  

та місце діагностики у них 

 

Синтез проводиться на основі ана-

лізу та статистичних методів. 

Статистичні методи дозволяють ха-

рактеризувати масштаби процесів та явищ, 

Синтез Аналіз 

Методологічні підходи до забезпечення ефективного функціонування маши-

нобудівного комплексу регіону 

 

вивчення підприємств та організа-

цій комплексу як окремих його 

складових. 

вивчення взаємозв‘язків у компле-

ксі зовнішнього середовища у ці-

лісному розумінні 
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структуру сукупності та збалансованості 

окремих її складових, розповсюдження 

процесів або явищ та збалансованість їх 

розвитку. Серед статистичних методів си-

нтезу при діагностиці можна назвати: ста-

тистичне спостереження, метод угрупо-

вань та узагальнюючі показники [5, с. 50]. 

Статистичне вивчення машинобуді-

вного комплексу починається зі статисти-

чного спостереження за його складовими, 

тобто відбувається збір інформації (ви-

вчення звітності, планів, зовнішньої діяль-

ності) про підприємства, що входять до 

комплексу. Далі отримані дані узагальню-

ються та групуються за певними ознаками, 

для подальшої обробки та вивчення у ме-

жах груп. Результатом групування є уза-

гальнюючі показники, які являють собою 

результати діяльності машинобудівного 

комплексу регіону. 

При аналізі діяльності та стану під-

приємств і організацій, що входять до ма-

шинобудівного комплексу регіону викори-

стовується багато різних методик. 

Аранчій В. І. [9, с.48] та Верига Ю. 

А. [10, с.21] метою діагностики вважають 

виявлення ознак кризового розвитку підп-

риємства, та пропонують проводити аналіз 

рівня самостійності, платоспроможності та 

кредитоспроможності підприємства. 

Василенко В.О. вважає, що головною 

метою діагностики є встановлення діагнозу 

об‘єкта дослідження і надання висновку про 

його стан на момент дослідження та на перс-

пективу [7, с.387]. 

На думку Воловика І. А. необхідно 

здійснювати інтегровану оцінку діяльності 

підприємства, що забезпечить визначення 

факторів, які впливають на його розвиток 

[11, с. 15]. 

Большаков А. С. представляє діагнос-

тику як систему регулярної оцінки кризових 

параметрів фінансового розвитку підприємс-

тва, що здійснюється на основі показників 

фінансового обліку. Основною метою діагно-

стики є визначення ознак кризового розвитку 

підприємства та попередня оцінка масштабів 

кризи [12, с. 29]. 

У роботах Лігоненко Л. О. [6, с. 88] і 

Бланка І. А [13, с. 276- 283] виділяється екс-

прес та фундаментальна діагностика: 

експрес-діагностика банкрутства 

передбачає систему регулярної оцінки 

кризових параметрів фінансового розвитку 

підприємства, яка здійснюється на основі 

даних його фінансового обліку за стандар-

тними алгоритмами аналізу; 

фундаментальна діагностика банк-

рутства визначається як продовження та 

поглиблення результатів експрес-

діагностики. Вона передбачає вивчення 

параметрів кризового фінансового стану 

підприємства на основі методів факторно-

го аналізу та прогнозування. 

Шумилова Ю. А поділяє діагностику 

на: комплексну діагностику економічного 

стану, експрес-діагностику, діагностику 

банкрутства [14]. 

Бланк І. О. задля оцінки фінансово-

го стану пропонує проводити експрес та 

фундаментальну діагностику з метою ви-

явлення кризового розвитку підприємства, 

генеруючи загрози його банкрутства у по-

передньому періоді. У ході експрес-

діагностики відбувається виявлення ознак 

кризового стану підприємства на ранніх 

етапах та попередня оцінка масштабів кри-

зового стану. Виконується вона на базі да-

них фінансового обліку підприємства. Фу-

ндаментальна діагностика характеризуєть-

ся оцінкою параметрів кризового розвитку 

підприємства, що виконуються за допомо-

гою методів факторного аналізу та прогно-

зування [13, с. 486 – 500]. 

Поширеними є методики, що ґрун-

тується на аналізі фінансових показників. 

Вони дозволяють швидко оцінити стан пі-

дприємства, але їх розрахунок є досить 

трудомістким. Однак, велика кількість по-

казників може призвести до протилежних 

результатів. Ще одним недоліком у вико-

ристанні показників є те, що відсутня різ-

ниця у показниках залежно від галузі у 

якій функціонує підприємство. 

Формування цих аналітичних пока-

зників повинна відповідати цілому ряду 

принципів [6, с.99]: адекватність системи 

показників задачам діагностичного дослі-

дження, тобто можливість з їх допомогою 

забезпечити виявлення та оцінку глибини 

розвитку кризи та її окремих фаз, прове-

дення діагностики наявності передумов 

для її поглиблення або послаблення; наяв-
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ність інформаційного забезпечення для ро-

зрахунку значення показників, проведення 
динамічного та порівняльного аналізу; чітке 

визначення алгоритмів розрахунку показни-

ків-індикаторів кризи, що забезпечує тотож-

ність їх економічного розуміння та тлума-

чення при використанні різними фахівцями-

експертами; накопичення статистичної бази 

стосовно рівня та динаміки зміни показників, 

що з часом стане інформаційною передумо-

вою розробки спеціальних критеріальних 

моделей (рейтингових систем) діагностики 

кризи та загрози банкрутства; охоплення по-

казниками усіх найважливіших напрямів 

(сфер) оцінки фінансового стану підпри-

ємств, в яких можуть знаходити відображен-

ня кризові явища, що притаманні їх діяльно-

сті, або передумови для їх появи; оптималь-

на чисельність показників по кожному на-

прямку дослідження, виключення з складу 

системи показників, що дублюють один од-

ного; чітке та однозначне визначення нега-

тивного значення (критеріальної межі) або 

негативної динаміки (напрямку зміни), які 

можна використовувати як базу для іденти-

фікації кризового стану або передумов для 

його появи в майбутньому. 

Існує безліч методик діагностики пі-

дприємств, що розроблялися для зарубіжних 

компаній, найпоширеніші з них: двофактор-

на модель [15, с. 87; 16], модель Альтмана 

[15, с. 87; 16; 17, с. 200], модель Ліса [15, с. 

87; 16], R-модель [15, с. 88], модель Таффле-

ра [15, с. 87; 18]. 

Використання цих моделей на украї-

нських підприємствах є не обґрунтованим 

оскільки коефіцієнти в моделях розрахову-

валися для закордонних підприємств. Зва-

жаючи на те, що в Україні інші показники 

фондо-, енерго-, трудомісткості, темпи ін-

фляції, податкові важелі, то коефіцієнти в 

моделях необхідно перерахувати. Але алго-

ритм розрахунку даних коефіцієнтів відсут-

ній. Відмінність у зовнішніх факторах, які 

здійснюють вплив на функціонування підп-

риємств зарубіжних країн та України, змі-

нюють імовірнісні оцінки, саме тому, для 

Українських підприємств необхідний їх пе-

рерахунок. Ще одним недоліком переліче-

них моделей є те, що вони не враховують 

специфіку структури капіталу в різних галу-

зях. 

При розгляді моделей було визначено, 

що вагові коефіцієнти слід скоригувати від-

повідно до умов України та, що на багатьох 

підприємствах України є не вся інформація, 

необхідна для розрахунку даних моделей. 

Ще одним видом методик є методики, 

засновані на експертній та бальній оцінці. 

Вони засновані на порівнянні даних збанк-

рутілих підприємств з даними підприємства, 

що підлягає дослідженню. 

Найбільш поширеним є метод «А-

рахунок», що було розроблено Джоном Ар-

генті [19, с. 133 – 134]. Згідно з методикою 

Аргенті збанкрутілі підприємства проходять 

через три стадії: недоліки, помилки, симпто-

ми. Кожна із стадій має визначені фактори. 

Кожному фактору надаються бали за якими 

визначається агрегований показник А-

рахунок. Якщо сума балів дорівнює 25 або 

більша, то підприємство може стати банкру-

том протягом п‘яти років. Зі збільшенням А-

рахунку збільшується вірогідність банкрутс-

тва. 

Вплив зовнішнього середовища на 

машинобудівний комплекс визначається за 

рахунок вивчення взаємозв‘язків між різни-

ми галузями промисловості та економіки, за 

рахунок вивчення законодавства та діяльно-

сті уряду. 

Після проведення діагностики діяль-

ності та стану підприємств машинобудівного 

комплексу регіону відбувається синтез 

отриманих результатів, на основі якого роб-

ляться висновки відносно функціонування 

комплексу, проблем та перспектив, та да-

ються рекомендації подальшого розвитку. 

Проаналізувавши наведені методики, 

пропонуємо діагностику машинобудівного 

комплексу розпочати з діагностики окремих 

підприємств. Потім, на основі аналізу та си-

нтезу розглянути стан комплексу. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Діагностика машинобудів-

ного комплексу регіону відіграє значну роль 

в забезпечення ефективності його функціо-

нування. Діагностику перш за все потрібно 

розглядати як комплекс методів з виявлення 

проблем і відхилень у діяльності машинобудів-

ного комплексу в цілому, та на кожному з підп-

риємств зокрема, з метою отримання оцінки 

діяльності підприємств задля забезпечення 

ефективного функціонування машинобудівного 

комплексу регіону. Вона повинна бути наці-

лена на виявлення причин виникнення кризи 

та включати: формування загального уяв-

лення про підприємства, що функціонують у 

машинобудівному комплексі регіону, прове-

дення аналізу діяльності комплексу, синтез 
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отриманих результатів, висновки та рекоме-

ндації, виходячи із аналізу. 

Із проведеного дослідження, аналізу 

теорії та практики відносно забезпечення 

ефективності функціонування машинобудів-

ного комплексу регіону, випливає необхід-

ність створення моделі діагностики україн-

ських підприємств машинобудівного ком-

плексу. 
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 Облік та аудит 
УДК 657 

ШПАК В. А. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ТА МЕТОДИЧНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
В рамках організаційно-технічного забезпечення функціонування системи бухгалтерського 

обліку розглянуто питання становлення та трансформації форм ведення бухгалтерського обліку. Ви-

явлено тенденції та перспективні напрями їхнього розвитку. Запропоновано загальні підходи до орга-

нізації комп‘ютерного обліку на підприємствах. Визначено тенденції та розглянуто перспективні на-
прями розвитку форм ведення бухгалтерського обліку. 

Ключові слова: організація бухгалтерського обліку, форма обліку, комп‘ютерний облік, об-

лікові регістри, база даних, технічні засоби обліку, технологія  обліку. 
 

Постановка проблеми. Одним із 

важливих понять теорії бухгалтерського 

обліку, що в значній мірі впливає на його 

організацію, є поняття форми ведення об-

ліку. Організаційно-технічний та методич-

ний аспекти забезпечення бухгалтерського 

обліку – це насамперед вибір форми облі-

ку, яка залежить від способу обробки облі-

кових даних (ручного або комп‘ютерного) 

та передбачає розробку форм облікових 

регістрів, порядок здійснення записів в об-

лікових регістрах та взаємозв‘язку між ни-

ми.  

Аналіз останніх досліджень та пу-

блікацій. Характеристика форми ведення 

обліку є однією з досить складних проблем 

методологічного характеру, яка до цього 

часу немає визначеності і чіткості. Протя-

гом багатьох років не припиняються дис-

кусії щодо правильності трактування по-

няття форми обліку, які посилились з поя-

вою комп‘ютерів та їх застосуванням для 

автоматизації облікових робіт [1]. Тому 

питання форми ведення обліку розгляда-

ється в контексті організації бухгалтерсь-

кого обліку 

Мета дослідження. Визначити тен-

денції та розглянути перспективні напрями 

розвитку форм ведення бухгалтерського 

обліку. 

Виклад основного матеріалу. Під 

формою обліку, згідно з Законом про бух-

галтерський облік, розуміють певну систе-

му взаєпов‘язаних облікових регістрів 

встановленої форми і змісту, що обумов-

люють послідовність та способи облікових 

записів [2]. Наведене визначення, на наш 

погляд, звужує поняття форми обліку до 

сукупності облікових регістрів. Облікові 

регістри як бухгалтерські документи пото-

чного обліку, є похідними від способів ре-

єстрації облікових даних і тому викорис-

тання тих чи інших облікових регістрів не 

може бути визначальною характеристикою 

форми обліку. Сукупність способів реєст-

рації облікових даних разом з технічними 

засобами обліку складають технологію об-

робки облікової інформації, яка є визнача-

льною у ідентифікації форм ведення бух-

галтерського обліку.  

Історія розвитку бухгалтерського 

обліку тісно пов‘язана із застосуванням 

різних форм його ведення, які відповідали 

тодішнім можливостям технологій оброб-

ки облікової інформації. Однією з ранніх 

форм вважається книжкова форма обліку 

(староіталійська), яка вперше описана у 

відомій роботі Луки Пачолі «Трактат про 

рахунки і записи» виданій у 1494 році. Ця 

форма передбачала застосування – меморі-

алу, журналу і головної книги. У меморіалі 

здійснювалась первинна фіксація госпо-

дарських операцій, у журналі – їх реєстра-

ція у хронологічному порядку, а у головній 

книзі –  систематизація на  рахунках, які 

відкривались окремо на кожен об‘єкт облі-

ку. Далі, ця форма трансформувалась у но-

воіталійську, зазнавши змін у зв‘язку із 

необхідністю обліку більшої кількості гос-

подарських операцій. Так, у головній книзі 

інформація систематизувалась на рахунках 

в узагальненому вигляді (синтетичний об-

лік), а для групування детальної інформа-

ції застосовувались додаткові книги (ана-

лог сучасних регістрів аналітичного облі-

ку).  
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У вісімнадцятому сторіччі новоіта-

лійська форма обліку була видозмінена 
німецькою школою обліку і перетворилась у 

меморіально-касову. Основною відмінністю 

німецької форми було чітке розмежування 

касових та інших операцій, що призвело до 

поділу журналу хронологічних записів на 

декілька хронологічних регістрів – касового 

журналу, меморіалу тощо.  

Розвиток економіки у другій полови-

ні дев‘ятнадцятого століття призвів до різко-

го зростання облікової інформації, що спо-

нукало до подальшої трансформації обліко-

вої системи, зокрема, форми його ведення. 

Для цього була запропонована французькою 

школою багатожурнальна форма обліку, в 

якій хронологічні записи здійснювались у 

різних журналах: обліку каси, обліку товарів, 

обліку продаж, обліку купівлі тощо. Від що-

денних записів у головній книзі відмовились 

на користь відображення інформації місяч-

ними підсумками. Накопичення інформації 

за місяць для головної книги здійснювалось 

у зведеному журналі на підставі щоденних 

журналів.  

Наприкінці дев‘ятнадцятого – поча-

ток двадцятого сторіччя розповсюдження 

отримала одножурнальна або американська 

форма обліку, яка сполучала в одному ком-

бінованому обліковому регістрі хронологічні 

та систематичні записи.  

У 20-30-х роках минулого століття на 

теренах СРСР розроблено декілька форм ве-

дення бухгалтерського обліку. Спочатку бу-

ла невдала спроба застосувати картково-

ордерну форму обліку, основним регістром 

якої є картка-ордер (картка-рахунок), який 

виписувався на кожну господарську опера-

цію під копірку у трьох екземплярах для 

хронологічного та систематичного обліку 

окремо по дебету і кредиту рахунків. На змі-

ну цій громіздкій, трудомістській та недо-

статньо наглядній формі  прийшла картково-

копірувальна форма обліку (сутність її поля-

гала в записах, які здійснювались безпосере-

дньо у первинних документах без складання 

ордерів, що дозволяло досягти співпадіння 

первинних документів з обліковими регіст-

рами). Ця форма, хоча і була розроблена з 

метою удосконалення картково-ордерної, 

теж не позбулась вад попередньої. На зміну 

картково-копірувальній формі обліку при-

йшла контрольно-шахматна або комбінована, 

яка сполучала елементи  книжкових та карт-

кових форм обліку. 

Сучасні форми обліку, що збереглись 

і застосовуються у тому чи іншому варіанті 

вітчизняними підприємствами: меморіально-

ордерна, журнал-головна, журнально-

ордерна, спрощена, автоматизована 

(комп‘ютерна), є продуктом розвитку теорії 

та практики бухгалтерського обліку, який  

інтегрує у собі старі традиції та нові техно-

логії обробки облікової інформації і потре-

бує постійного удосконалення. 

Всі вищезазначені форми обліку по-

єднує і одночасно відрізняє застосування 

комбінацій способів, засобів та технологій 

обробки облікової інформації, хоча на пове-

рхні їх схожість та відмінності проявляються, 

перш за все, у використанні тих чи інших 

форм облікових регістрів. Сучасна обчислю-

вальна техніка нівелює ряд обмежень, 

пов‘язаних із трудомісткістю та громіздкіс-

тю здійснення процедур первинної фіксації 

та поточної систематизації облікових даних, 

і надає нові можливості для розвитку форм 

ведення бухгалтерського обліку у відповід-

ності із методологічними основами обліку та 

потребами в достовірній і достатній (з пози-

ції аналітичності та оперативності) інформа-

ції для внутрішнього менеджменту підпри-

ємств. 

Застосування комп‘ютерів в бухгал-

терському обліку дозволяє підприємствам 

розробляти облікові відео-машинограми, за-

стосовуючи двоєдиний підхід у використан-

ні типових форм облікових регістрів: дотри-

мання основних вимог, щодо обов‘язкових 

реквізитів та проектування змістовної части-

ни документів у відповідності із потребами 

та специфікою технології обробки облікової 

інформації. На нашу думку, класичний під-

хід з дотримання встановлених стандартів 

типових облікових регістрів є анахронізмом, 

який не стільки уніфікує обліковий процес 

скільки стримує розвиток бухгалтерського 

обліку у застосування нових технологій об-

робки облікової інформації. Стандартизація 

облікової документації має стосуватися ли-

ше первинних документів та форм звітності. 

Поточний облік має вестись з дотриманням 

загальних принципів бухгалтерського обліку 

у облікових регістрах розроблених підпри-

ємствами самостійно з врахуванням своєї 

специфіки, потреб і можливостей. Як пока-

зує досвід застосування облікових регістрів 

у вітчизняній практиці, їх використання у 

повному обсязі із заповнення всіх граф і ря-

дків, передбачених тією чи іншою формою 
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обліку, було скоріш винятком ніж правилом. 

Зазвичай, ці громіздкі типові форми обліко-

вих регістрів були напівпорожніми та вима-

гали значного аналітичного доповнення до-

поміжними відомостями, розробними табли-

цями, картками та листами-розшифровками. 

Якщо в рамках загального визначен-

ня форми бухгалтерського обліку - як сукуп-

ності взаємопов‘язаних у певній послідовно-

сті облікових регістрів, спробувати іденти-

фікувати комп‘ютерну форму обліку, то не-

обхідно визнати, що перераховані відмінно-

сті (кількість облікових регістрів, їх зміст та 

форма; послідовність та спосіб здійснення в 

них записів; взаємозв‘язок між обліковими 

регістрами) не будуть визначальними для 

комп‘ютерної форми обліку, тому що пер-

винна інформація може вводитись у базу да-

них по мірі необхідності та можливості 

будь-яким способом у будь-якій послідовно-

сті, а кількість та зміст облікових регістрів 

визначається кількістю та формою запитів 

до бази даних. Що стосується форми обліко-

вих регістрів, їх зовнішнього вигляду, то ко-

ристувачі в змозі формувати облікові регіст-

ри за своїми побажаннями. Це стосується і 

глибини взаємозв‘язку синтетичних та ана-

літичних облікових регістрів, виходячи із 

потреб обліковців та внутрішнього менедж-

менту підприємства. В іншому разі, потрібно 

було б в якості окремої форми обліку вважа-

ти кожну оригінальну розробку, яка підлаш-

товує стандартну комп‘ютерну облікову 

програму під потреби конкретного користу-

вача (підприємства). Тому вважаємо, що та-

ка невизначеність дозволяє вести мову про 

комп‘ютерний облік в цілому, як про окрему 

форму обліку. 

Комп‘ютерна форма обліку поклика-

на підвищити роль бухгалтерського обліку 

як функції управління, тому що обчислюва-

льна техніка з допоміжного засобу перетво-

рюється на визначний фактор організації об-

ліку, змінюючи не тільки його форму, але й 

технологію обліку. Застосування 

комп‘ютерної техніки вносить значні зміни в 

організацію бухгалтерського обліку, зумов-

лені зміною способів обробки первинних 

облікових даних, оперативністю надання об-

лікової інформації через раціональне упоря-

дкування облікових даних, одноразове їх 

отримання та багаторазову передачу і вико-

ристання [1]. 

Технологічний процес комп‘ютерної 

форми обліку складається із введення пер-

винної облікової інформації (формування 

бази даних), її обробку (використання в об-

ліковій базі даних у формі електронних об-

лікових регістрів) та виведення інформації у 

формі звітності. Під обробкою-

використанням облікової інформації, крім її 

систематизації в автоматичному режимі, ро-

зуміють: маніпуляцію із записами (файлами) 

бази даних; запит на вибірку та обробку ін-

формації; вивід її на екран (для корегування, 

редагування, видалення), принтер, окремий 

файл; прийом та передачу даних по локаль-

ній мережі та засобах телекомунікації. Отже, 

можна виділити в якості основної ланки тех-

нологічного процесу комп‘ютерного обліку 

базу даних, в надрах якої систематизується 

(обробляється-використовується) облікова 

інформація у формі електронних облікових 

регістрів. База даних – це специфічно органі-

зоване накопичення та збереження інформа-

ційних ресурсів у формі інтегрованої сукуп-

ності файлів, що забезпечує зручну взаємо-

дію між ними та швидкий доступ до обліко-

вих даних. До бази облікових даних входять 

комп‘ютерні програми, конфігуратори, які 

дозволяють вносити необхідні зміни до про-

грам, нормативна база, довідники, план бух-

галтерських рахунків, типові бухгалтерські 

проведення, форми та основні реквізити бух-

галтерських документів тощо. У базах даних 

містяться облікові регістри, які можна вва-

жати типовими для більшості бухгалтерсь-

ких програм: «журнал господарських опера-

цій» та «оборотно-сальдова відомість». Зага-

льна схема комп‘ютерної форми обліку на-

ведена на рис 1. 

У статті не ставилось завдання сфор-

мулювати і запропонувати уніфіковану фор-

му автоматизованого обліку на базі застосу-

вання персональних комп‘ютерів, а лише 

здійснена спроба визначити зміст 

комп‘ютерної форми обліку та загальні під-

ходи до організації бухгалтерського обліку з 

використанням обчислювальної техніки.  

Виділимо основні вимоги та загальні 

підходи до організації комп‘ютерного обліку 

на підприємствах 

Основні вимоги до комп‘ютеризації 

обліку: 

▪ підвищити аналітичність та опера-

тивність облікової інформації; 

▪ зменшити трудомісткість обліково-

го процесу; 

▪ обмежити  вплив суб‘єктивного фа-

ктору на достовірність отриманої інформації; 
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Рис. 1. Схема комп‘ютерної форми обліку 
 

▪ зменшити питому вагу фінансових 

витрат на отримання облікової інформації в 

загальних витратах підприємства, дотриму-

ючись підходу, що міститься у міжнародних 

стандартах фінансової звітності: вигоди від 

використання нової облікової інформації 

мають перевищувати витрати на її отриман-

ня (balance between benefit and cost) [3]. 

Загальні підходи до комп‘ютеризації 

обліку: 

▪ організація бухгалтерського обліку 

із застосуванням комп‘ютерної форми облі-

ку може відбуватися в межах існуючої стру-

ктури бухгалтерії, так і її докорінній зміні; 

▪ комп‘ютеризувати можна весь бух-

галтерський облік на підприємстві, або 

окремі найбільш трудомісткі його ділянки; 

▪ комп‘ютерні програми можуть бути 

стандартними та комплексними (наприклад 

«1С – Бухгалтерія», «Парус», «Бест», «Турбо 

Бухгалтер» тощо) або розробленими під 

конкретні завдання та ділянки облікового 

процесу (АРМ - бухгалтера).  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Зважаючи на зазначене 

вище, можна констатувати, що поняття фор-

ми обліку як сукупності облікових регістрів 

застаріло. Облікові регістри як бухгалтерські 

документи поточного обліку є похідними від 

способів реєстрації облікових даних і тому 

використання тих чи інших облікових регіс-

трів не може бути визначальною характерис-

тикою форми обліку. Сукупність способів 

реєстрації облікових даних разом з техніч-

ними засобами обліку складають технологію 

обробки облікової інформації, яка є визнача-

льною у ідентифікації форм ведення бухгал-

терського обліку. 
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НОВИНИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ 
СТУДЕНТИ ЛУГАНСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВЗЯЛИ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ ПРОБЛЕМ СІМ’Ї 
 

 

 

Федерація профспілок Лугансь-

кої області спільно з Лугансько-

Алчевською єпархією 16 травня 2011 

року провела семінар, присвячений 

проблемам родини. У семінарі взяли 

участь студенти Луганських вищих на-

вчальних закладів І-ІV рівня акредита-

ції.  
 
 

Сім'я має величезне значення як 

для кожної окремої людини, так і держа-

ви в цілому. Навряд чи хто наважиться 

спростовувати визначення: «міцна сім'я – 
міцна держава». Про те, що сім'я – це пе-

рша і головна ланка держави, кажуть 

святі отці, про це ж записано і в Сімей-

ному кодексі Україні. 

Метою засідання стало визначення 

сучасних проблем, пов‘язаних із збере-

женням родинних цінностей та вихован-

ням у молоді почуття поваги та зо-

бов‘язання щодо власної родини. 
Актуальність даної теми не викли-

кає сумніву як для студентів – майбутніх 

будівників власних сімейних установ, так 

і для працівників Федерації профспілок в 

Луганській області, які мали можливість 

вільного спілкування та ознайомлення з 

проблемами сучасної молоді.  

У широкому загальнолюдському 

плані створення міцних сімей – це за-
вдання загальнонаціональне, державне: у 

сім'ях закладено моральне, культурне та 

економічне благополуччя усієї нації. 

Хоча видатний російський пись-

менник Л. М. Толстой сказав, що всі ща-

сливі сім‘ї схожі одна на одну, а нещас-

ливі –кожна нещаслива по-своєму, але 

все ж таки всі вони мають певні спільні 

проблеми. Одна із загальних проблем 

сім‘ї полягає у визначенні самого понят-

тя «сім‘я». Якщо в цьому визначенні не 

відмічати обов‘язковість народження і 

виховання дітей, то на роль сім‘ї будуть 

претендувати багато різних суб‘єктів су-

спільства. Вилучення з поняття сім‘ї 
ознаки дітонародження може призвести 

до негативних наслідків у демографічно-

му стані суспільства. 

Важливою є проблема збалансова-

ності кількості жінок і чоловіків у кож-

ному конкретному регіоні, що повинно 

сприяти оптимальній кількості шлюбів і 

відповідно, нормальному процесу фор-

мування сім‘ї. Так, на початок 80-х років 
у СРСР на 290 млн. населення 47 % ста-

новили чоловіки, а 53 % –жінки. Ця тен-

денція зберігалася і пізніше. На Україні 

кількість жінок теж перевищує кількість 

чоловіків. Але тут важливим є співвід-

ношення особистостей різної статі за ві-

ком. Від держави залежить те, щоб не 

було в країні таких регіонів, де б співвід-

ношення чоловіків і жінок шлюбного ві-
ку було сильно асиметричним, що може 

утворювати певні складності у форму-

ванні сімей. 

Також важливою проблемою сім‘ї 

є її матеріальне забезпечення. Тут маєть-

ся на увазі загальний рівень життя, в 

який входять і рівень заробітної плати, і 

забезпеченість товарами широкого вжит-

ку, і благоустрій побуту, й організація 

вільного часу тощо. Зрозуміло, що про-

блема матеріальної забезпеченості сім‘ї 

не єдина для нормального її функціону-

вання, але це той фундамент, який дає 
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змогу кожній сім‘ї отримати все необ-

хідне для усіх її членів і перш за все для 

дітей. 

На жаль, одне матеріальне забез-

печення сімей не може зберегти їхнє ці-

лісність. Відомо, що в часи лихоліть і 

пов‘язаним з ними падінням рівня мате-
ріальної забезпеченості сім‘ї стають ще 

більш згуртованими і, навпаки, з ростом 

добробуту збільшується відсоток зруй-

нованих сімей. Яскравим прикладом цьо-

го можуть бути США, де, не дивлячись 

на один з самих високих рівнів життя, 

наявний один із найвищих відсотків ро-

зірвання шлюбів. Про це свідчить і ста-

тистика розлучень у колишньому СРСР. 

Так, на 1950 рік зі 100 шлюбних пар роз-

лучалося три; у 1960 – 10; у 1970 – 27; у 

1980 – 34; у 1990 – 38. Як бачимо, кіль-

кість розлучень постійно збільшувалась, 

і це є загальною тенденцією для розви-

нених країн, ознакою так званої кризи 

сім‘ї. 

Розлучення згубно впливають на 

зростання населення. Про це красномов-

но свідчать статистичні дані. Наприклад, 
в Україні серед жінок віком від 25 до 29 

років кількість розлучень сягає 43,9 %, у 

чоловіків цього віку – 25,1%. Серед жі-

нок віком від 30 до 34 років розлучень 

вже менше (18,2 %). Як бачимо, біль-

шість розлучень перепадає на той вік жі-

нки, коли вона повинна народжувати ді-

тей. Розлучившись у цей період, жінка, 

навіть якщо і вдруге вийде заміж, то вже 
значно рідше народжує другу дитину. Ці 

розлучення зменшують народжуваність і 

збільшують кількість як бездітних, так і 

однодітних сімей. Можна нагадати ще 

такий факт: зі всіх розлучень 40 % под-

ружніх пар прожили разом менше чоти-

рьох років. Зрозуміло, що за цей період 

вони не змогли обзавестися великою кі-

лькістю дітей. Розлучення приводять до 
збільшення неповних сімей, а це впливає 

на виховання підростаючого покоління. 

Як правило, більшість таких неповних 

сімей бувають неблагополучними. Ста-

тистика і тут невблаганна, вона свідчить 

про те, що у нас 50 % дітей правопоруш-

ників саме з таких сімей. 

Але ж інші 50 % все-таки з норма-

льних, повних сімей! Зараз ми бачимо 

зростання підліткової злочинності, і час-

то діти-правопорушники з цілком благо-

получних і навіть порядних сімей. Це є 
наслідком того положення, що сім‘я 

втрачає провідну роль у соціалізації ін-

дивіда, організації дозвілля і т.п. Поява 

багатьох нових чинників впливу на соці-

алізацію особистості (засоби масової ін-

формації, масова культура низької якості 

і т.п.) все більше витискує значення 

впливу сім‘ї, і це теж становить одну з 

важливих її проблем. 

На жаль, існує ще безліч інших 

проблем як загального, так і локального 

характеру. Тому в країнах, де досить ви-

сокий рівень життя і більш-менш розум-

но проводиться демографічна політика, 

все одно існує проблема розлучень, спа-

ду народжуваності, виховання дітей то-

що. Зараз соціологами відмічається зво-

ротна залежність народжуваності від рі-

вня життя у суспільстві: чим він вищий, 
тим меншою стає народжуваність. Цей 

парадокс спростовує відому теорію Т. 

Мальтуса про невпинне зростаня насе-

лення. Суспільство зараз підійшло до то-

го моменту, коли воно може штучно ре-

гулювати зміну кількості населення за-

вдяки зміни соціальних умов, зміни від-

ношень між індивідами всередині сім‘ї. 

Щасливий той чоловік, хто наро-
дився і жив у щасливій родині, а потім 

створив таку ж. Але для такого стану по-

винна бути створена важлива передумова 

– щоб людина народилася у благочести-

вому сімействі. 

Робота з молоддю, підготовка мо-

лоді до сімейного життя, має обов'язково 

включати поради щодо сімейних ціннос-

тей: повагу між подружжям, а також між 
батьками і дітьми, відповідальність, го-

товність й уміння вирішувати конфліктні 

ситуації в родині.  

Заклик до здорового способу жит-

тя, недопущення вживання алкоголю та 

наркотичних засобів – усе це основа для 
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створення міцної і здорової сім'ї. Саме 

коло цих питань, пов'язаних із сімейним 

вихованням, було нещодавньо обговоре-

но на семінарі, присвяченому проблемам 

сім‘ї.  

Семінар був організований Феде-

рацією профспілок Луганської області 
спільно з Лугансько-Алчевською єпархі-

єю і відбувся 16 травня 2011 року. 

У заході взяли участь студенти 

вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 

акредитації м. Луганська, керівники від-

ділів зі справ сім‘ї та молоді блогочинь 

Лугансько-Алчевської єпархії, представ-

ники громадських організацій, представ-

ники малого та середнього бізнесу.  

Модератором семінару виступив 

Архімандрит Павел, який привітав учас-

ників, означив актуальність й вагомість 

проведення подібних заходів у сучасні 

часи. Архімандріт підкреслив роль сім'ї у 

збереженні духовного здоров'я народу та 

значення морального виховання на заса-

дах православ'я у збереженні сімейних 

традицій. 

Про неспростовність та універса-
льність православної етики, повноту мо-

ральної системи, заснованої на євангель-

ських заповідях, у своїх доповідях зазна-

чали усі доповідачі, зокрема Літвіненко 

О. С., Ененко О. Ю., Будзей С. В. та інші. 

У своєму виступі завідуюча відді-

лом з питань культури та спорту, про-

блем молоді та студентства федерації 

профспілок в Луганській області О. С. 
Літвіненко зазначила про необхідність 

звернення суспільної уваги на проблеми 

соціальної політики сім‘ї, підкреслила 

значимість проведення подібних заходів 

та залучення до обговорення широкого 

кола респонденттів. Олександа Літвінен-

ко перелічила основні організації, до 

яких за допомогою може звернутися 

будь-яка людина, що опинилася у скрут-
ній життєвій ситуації. 

Виступ директора Алчевської 

приватної школи садка «Гармонія», 

представника громадської організації 

«Батьківський комітет Луганщини» в 

Алчевсько-Стахановському регіоні С. В. 

Будзей був присвячений проблемам що-

до навчання основам православної куль-
тури в освітніх установах міста та райо-

ну. Практичний досвід доповідача у цьо-

му напрамі виховання молоді став пред-

метом жвавого обговорення, в якому 

взяли участь учасники семінару. 

Наступним питанням у розмові, 

яку продовжила головний позаштатний 

спеціаліст щодо хоспісної та паліативної 

допомогі Головного управління охорони 

здоров‘я Луганської обласної державної 

адміністрації, Голова Луганського обла-

сного благодійного фонду ім. Ю. Ененка 

Олена Ененко стало обговорення позити-

вних та негативних сторін запроваджен-

ня гендерної політики в України. 

Також у зустрічі взяли участь 

представники відділу зі справ родини та 

молоді Алчевського благочиння. Вони 

проінформували усіх присутніх стосовно 

сучасного стану інституту сім‘ї та необ-
хідності збереження родинних цінностей. 

Керівник відділу у справах сім‘ї та моло-

ді Алчевського благочінія, Свинарик 

Ганна Михайлівна, розповіла про спів-

працю з міським центром соціальних 

служб для сім‘ї, дітей та молоді, міською 

організацією жінок, виконавчим коміте-

том міста, Алчевським молодіжною ра-

дою та заходах, які проводяться ними. 
В результаті цікавої дискусії сту-

денти, викладачі, представники держав-

них установ та недержавних громадських 

об‘єднань дізналися багато цінного щодо 

сучасних проблем сім‘ї, опанування яких 

допоможе молоді при формування влас-

ної сім‘ї, а представникам владних уста-

нов – обрати оптимальний напрям дер-

жавної соціальної та родинної політики. 
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ РЕКОМЕНДУЄ 

 

Шановні науковці, викладачі, практичні фахівці, державні службовці, керівники 

та працівники підприємств, молоді вчені та всі, хто не байдужий до значних наукових 

подій, якими є вихід в світ новітніх розробок у галузі економічної діяльності у виді нових 

видань економічної літератури, спеціально для Вас створено відповідну рубрику. 

 

ПРОПОНУЄМО ВАШІЙ УВАЗІ 
 

 

 
 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і нау-

ки України 

для студентів вищих навчальних 

 закладів як навчальний посібник 

Лист № 1 / 11 – 7911 від 17.08.2010 р. 

 

 

У навчальному посібнику розгляда-

ється зростання ролі держави в економіці, 

висвітлюються основні методи державного 

регулювання економіки: бюджетно-

фінансовий, грошово-кредитний, валютний, 

інвестиційний, зовнішньоекономічний та 

інші. 

 

 

 

 

Найдьонов В. С. 

Основи державного регулювання 

економіки : навчальний посібник на мате-

ріалах України. – Ніжин: ТОВ «Видавницт-

во «Аспект-Поліграф», 2010. – 260 с. 

 

 

 

Приділяється увага методам структу-

рно-інноваційної політики, розвитку тери-

торій. Аналізуються практичні проблеми, 

можливі зміни методів. 

В книзі розглядаються актуальні про-

блеми управління сучасною економікою. 

Посібник складено на матеріалах України. 

Зміст роботи творчий, містить деякі питан-

ня, що не висвітлюються в інших підручни-

ках. Посібник зручний для роботи виклада-

ча та студента. Він може бути також корис-

ний для тих, хто підвищує кваліфікацію. Всі 

теми проілюстровані статистичними дани-

ми, розділи містять контрольні запитання і 

рекомендований мінімум літературних дже-

рел. Посібник може бути використаний для 

курсів «Державне регулювання економіки», 

«Державне управління економікою», «Наці-

ональна економіка». Майже у всіх розділах 

розвиваються нові, конструктивні ідеї, осо-

бливо в таких, як регулювання територіаль-

ного розвитку, створення умов інноваційно-

го розвитку, грошово-кредитна політика. В 

кінці викладено узагальнення досвіду фі-

нансово-економічної кризи  в Україні. 

Посібник розрахований на студентів, 

аспірантів, викладачів, державних службо-

вців, які вивчають основи державного регу-

лювання економіки. 
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Податкові новації та стимули 

економічного розвитку: монографія 

/ [Колектив авторів], кер. авт. колективу і 

наук. ред. Т. В. Калінеску. – Луганськ: 

вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 240 с. 

 
Монографія є логічним продовженням 

наукових дискусій та розкриває велику кіль-

кість проблемних питань з удосконалення 

податкової системи України. 

Розкрито аспекти податкових новацій 

та інноваційно-інвестиційного розвитку; по-

даткового стимулювання ресурсозбереження 

та охорони навколишнього середовища; зни-

ження податкового тиску на бізнс-середовищс, 

зменшення рівня тінізації; гармонізації подат-

кової системи України до вимог ЄС; морально-

стичних аспектів податкового реформування 

щодо створення українського громадянського 

суспільства; оновлення інституційно-

правового забезпечення функціонування пода-

ткової системи України. 

Монографія призначена для науковців, 

працівників податкової служби, фахівців,

 
 

промислових підприємств, студентів, аспіран-

тів, які шукають нові підходи до вирішення 

сучасних проблем оподаткування. 

 

 
 
В монографії розглядається питання ефектив-

ного використання оборотних засобів в сільськогос-

подарському виробництві. 

Кліяненко Б.Т., 

Хуторськой П.О.  

Економічна ефективність використання 

оборотних засобів сільськогосподарсь-

ких підприємств в сучасних умовах го-

сподарювання: монографія. - Луганськ: 

вид-во «Елтон-2», 2010. – 136 с. 
 

В роботі надано глибоке теоретико-

методичне обгрунтування проблеми з врахуван-

ням регіональних особливостей ведення сільсь-
кого господарства. Проведено ретельний аналіз 

структури оборотних засобів, забезпеченості ни-

ми сільськогосподарських підприємств та ефек-

тивності їхнього використання. Розроблені орга-
нізаційно-економічні заходи підвищення ефек-

тивності використання оборотних засобів. Вдос-

коналено методику нормування оборотних засо-
бів сільськогосподарських підприємств. Запро-

поновано концепцію відтворення оборотних за-

собів в сучасних умовах господарювання. 
Рекомендується для керівників підприємств, 

наукових робітників, викладачів вищих навчаль-

них закладів, аспірантів, магістрантів і студентів, 

що навчаються на економічних спеціальностях. 
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РЕЦЕНЗІЇ 

 
Гончаров В. М., Солоха Д. В., Гончаров Є. В., Чирков C. O., Бєлякова О. В. 

Теоретико-методологічні основи підвищення інвестиційної привабливості 

інноваційного потенціалу регіону: монографія / Гончаров В. М, Солоха Д. В., Гончаров Є. 

В., Чирков C.O. та ін. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2010. – 282 с. 

 

Однією з проблем продовження ре-

алізації економічних реформ в Україні в 

умовах подальшої розбудови ринкових ві-

дносин та подолання кризових  явищ є ро-

зробка та впровадження нового господар-

ського механізму, що дозволить зберегти й 

примножити інноваційний потенціал підп-

риємств на регіональному рівні, підвищити 

ефективність його формування, функціо-

нування та розвитку. 

Промислові підприємства індустрі-

ально розвинених регіонів є основою тех-

нічного й технологічного прогресу всього 

народного господарства. Від темпів науко-

во-технічного прогресу в цій галузі у ви-

рішальній мірі залежать продуктивність 

суспільної праці, експортний потенціал та 

обороноздатність країни, матеріальний до-

бробут населення. 

Обсяги виробництва продукції під-

приємствами Донецької області та України 

в цілому на протязі останнього часу мають 

поступово (досить повільну) тенденцію до 

зростання. Така ситуація стала наслідком 

як матеріального, так й морального старін-

ня основних фондів та технологій, недо-

статньої організації науково-дослідних та 

конструкторських робіт. Тому при розроб-

ці програм реконструкції підприємств, го-

стро постають питання підвищення техно-

логічного рівня виробництва на основі ро-

зширення використання прогресивних 

енерго- та ресурсозберігаючих технологій, 

захисту навколишнього середовища, інте-

нсифікації використання промислового 

потенціалу. Це обумовило актуальність 

монографічного дослідження, його будову 

та зміст. 

Так, перший розділ «Категоріаль-

ний апарат дослідження складових форму-

вання інноваційного потенціалу регіонів» 

розкриває сутнісну характеристику засад 

інноватики; класифікаційні ознаки іннова-

цій та їх особливості; визначає особливості 

інноваційної стратегії підприємств проми-

слового регіону. Другий розділ «Управлін-

ня інвестиційною діяльністю в регіонах 

України» дає уяву щодо генезису  категорії 

«інвестиційна діяльність»; формування 

державної інвестиційної політики на регі-

ональному рівні. Третій розділ «Методоло-

гія управління інвестиційними процесами 

в регіонах» висвітлює інформацію щодо 

інвестиційного забезпечення економічного 

розвитку регіону; формування інвестицій-

ної привабливості інноваційного потенціа-

лу підприємств регіону; містить оцінку ін-

ституцій в процесі інвестування промисло-

вих підприємств регіону. В четвертому ро-

зділі «Методологія оцінки ефективності 

інвестицій в інноваційний потенціал підп-

риємств регіону» представлено аналіз сут-

ності і методів оцінки інвестиційної діяль-

ності; формування сукупності показників 

ефективності інвестування; моделювання 

системи оцінки ефективності інвестицій-

них проектів.  

Колектив авторів зазначає, що в 

умовах ринкових відносин змінюються 

економічна, організаційна, технічна, еко-

логічна бази виробництва, тобто вирішу-

ються завдання сталого економічного роз-

витку. Це вимагає переосмислення цілей 

функціонування системи використання ін-

новаційного потенціалу регіону в цілому, 

але безумовно на підґрунті потенціалів 

окремих підприємств. Успіх підприємства 

в таких умовах, на їх думку, досягається 

завдяки утворенню й розповсюдженню но-

вовведень: впровадження науково-

технічних розробок забезпечує потенційну 

можливість бути конкурентоспроможним в 

майбутньому, а також конкурувати й мати 

прибуток сьогодні. 

Як показують дослідження, об'єкти-

вна оцінка інноваційних можливостей по-

тенціалу регіону, параметрів та характери-

стик інноваційних перетворень, має важ-

ливе значення при формуванні й реалізації 

інноваційної політики на всіх рівнях дос-
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лідження соціально-економічних систем. 

Проте економічні перетворення, що відбу-

ваються у національній економіці, вима-

гають подальшого опрацювання цієї про-

блеми, особливо щодо системо-

утворюючих підприємств регіону, тобто 

підприємств промислового сектора. 

Аналіз інформаційних джерел пока-

зав, що в теперішній час відсутня загаль-

новизнана точка зору про засоби та крите-

рії оцінки інноваційного потенціалу про-

мислових підприємств регіону, ступінь те-

оретичного та методологічного опрацю-

вання питань підвищення ефективності 

його використання в умовах ринкових від-

носин не відповідає сучасним потребам. 

Автори впевнені, що інноваційна діяль-

ність індустрії регіону повинна здійснюва-

тися відповідно до цілей середньостроко-

вої програми соціально-економічного роз-

витку країни і бути пов'язана з логікою і 

етапами її реалізації. 

На першому етапі науковці виокре-

млюють важливий орієнтир на підвищення 

цінової конкурентоспроможності товаро-

виробників на внутрішньому ринку, роз-

ширення випуску імпортозамінної продук-

ції за рахунок раціонального завантаження 

устаткування і освоєння науково-

технологічних заділів. Це дозволить на-

правити інвестиційні ресурси не на приріст 

потужностей, а на їх якісне оновлення. 

Дослідження показують, що найбі-

льший ефект можливий в некапіталоміст-

ких галузях, а в галузях з швидким оборо-

том капіталу, високою бюджетною ефек-

тивністю і мінімальною вартістю створен-

ня нових робочих місць, таких, як харчова, 

легка, медична промисловість і інших га-

лузях, що випускають продукцію спожи-

вацького призначення. В результаті змі-

няться структурні диспропорції між сиро-

винними і оброблювальними виробницт-

вами на користь останніх, при збереженні 

інерційної динаміки в паливно-

сировинному секторі і швидшатиме фор-

мування накопичень в оброблювальній 

промисловості. 

На наступному етапі пріоритетами 

вважається кардинальне оновлення вироб-

ничого апарату на основі використання 

інноваційних технологій і реалізації заділів 

в прикладній науці, істотне підвищення 

ефективності основного капіталу, подаль-

ша зміна структури товарного виробницт-

ва і розвиток інвестиційного портфеля 

електроенергетики. 

На науковій основі обґрунтовується 

необхідний комплексний механізм активі-

зації інноваційної діяльності і підвищення 

її результативності, що передбачає конце-

нтрацію і цільову спрямованість ресурсів 

на фінансування стратегічних розробок, 

залучення додаткових засобів (зокрема за 

рахунок позабюджетних джерел), гарантії і 

страхування ризиків, формування ринку 

інноваційних проектів і адекватної йому 

інфраструктури, а також всебічне викорис-

тання цінових, податкових і митних мето-

дів стимулювання випуску і реалізації 

конкурентоспроможньої продукції. 

Державна підтримка великих, сис-

темних інновацій повинна здійснюватися, 

на думку дослідників, в першу чергу через 

реалізацію цільових інноваційних програм 

регіонального рівня, органічно пов'язаних 

з середньостроковими перспективами роз-

витку реального сектора і соціально-

економічними прогнозами. 

Практичне значення результатів до-

слідження поважного колективу науковців 

полягає у розробці заходів, спрямованих 

на підвищення адаптивності промислових 

підприємств до змін ринкового середови-

ща, що забезпечить збереження і підви-

щення ефективності використання іннова-

ційного потенціалу на основі підсилення 

мотивації та зацікавленості інвесторів й 

трудових колективів підприємств у ре-

зультатах впровадження інновацій. 
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АНОТАЦІЇ ДО СТАТЕЙ 

  
Бурбело О.А., Бурбело С.О.  

Формирование мероприятий противо-

действия недружественному поглоще-

нию предприятия 
В статье исследованы методы защиты 

предприятий от недружественных погло-

щений и рейдерских захватов. Сформули-

рованы предложения по обеспечению за-

щиты современного бизнеса от рейдерских 

атак. 

Ключевые слова: слияние, поглоще-

ние, рейдерство, экономическая безопас-

ность, защитная тактика, «белые, серые, 

черные рыцари», «белый сквайр», акцио-

неры, облигации, «выжженная земля», иск, 

доверительное управление, залог, депози-

тарный реестр, бездокументарные акции, 

холдинг. 

Burbelo O.A., Burbelo S.O.  

Formation of actions to fight the hostile 

takeover of the enterprise 

The methods of the protection of 

enterprises against the unfriendly mergence  

and the raider captures are researched in the 

article. The propositions dealing with the 

surety of the protection of the modern 

business are defined. 

Keywords: fusion, mergence, raid, 

economic security, protective policy, ―white, 

grey, black knights‖, ―white county 

gentleman‖, shareholders, obligations, 

―scorched earth‖, action, confidential 

management, pledge, depository register, 

paperless actions, holding.  

 

Гончаров В.Н., Пожидаев А.Е. 

Роль мотивации персонала и еѐ влияние 

на повышение эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов в банковс-

кой сфере 

В данной работе исследуется про-

блема эффективного использования трудо-

вых ресурсов в банковской сфере Украины, 

особое внимание было уделено повыше-

нию мотивации персонала в современных 

экономических условиях. В данной статье 

был изучен и проанализирован опыт по 

мотивации персонала различных зарубеж-

ных предприятий в финансовой сфере. На 

основе проведенного анализа предложены 

ряд механизмов по повышению эффектив-

ности использования трудовых ресурсов в 

банковской сфере Украины, с целью по-

вышения их конкурентоспособности в ми-

ре. 

Ключевые слова: банк, банковская 

сфера, мотивация, система мотивов, эффе-

ктивность. 

Goncharov V.N., Pozhidaev A. E. 

The role of motivation and its impact on 

improving the efficient use of manpower in 

the banking sector 

The problem of an effective utilization 

of manpower in bank sphere of Ukraine is 

researched in the given work, and the special 

attention has been given increase of 

motivation of the personnel in modern 

economic conditions. An experience of 

motivation of the personnel of the various 

foreign enterprises in financial spheres has 

been studied and analyzed in this article. A 

number of mechanisms for increase of 

efficiency of use of manpower in bank sphere 

of Ukraine are offered on the basis of the 

conducted analysis, for the purpose of 

increase of their competitiveness in the world. 

Keywords: bank, banking, motivation, 

motivation system, the effectiveness. 

 

Долгих В.В. 

Создание системы информационного и 

коммуникационного обеспечения инно-

вационной деятельности предприятий в 

Луганской области 

Раскрыты некоторые проблемы в 

развитии технологий информационно -

коммуникационного обеспечения иннова-

ционной деятельности предприятий. Пред-

ложены концепции инфомационно-

комуникационные системы, вмещающие 

поня аппарат, принципы, ориентиры раз-

вития и соответствие национальным и ме-

ждународным стандартам функциониро-

вания информационно-коммуникационных 

технологий.  

Ключевые слова: информационно-

коммуникационные система, коммуника-

ционное обеспечение, информационно-

коммуникационная политика, институцио-

нальный подход. 
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Dolgih V.V. 

Creation of the system of the informative 

and of communication providing of 

innovative activity of enterprises is in the 

Luhansk area 

Some problems are exposed in 

development of technologies informatively - 

of communication providing of innovative 

activity of enterprises. Offered conception of 

information and comunication system, which 

contains a concept vehicle, principles of 

application, orientiri of development and 

accordance, the national and international 

standards of functioning, informatively, of 

communication technologies.  

Keywords: information and 

comunication system, of communication 

providing, informatively is an of 

communication policy, instituciyniy approach. 

 

Зеленко Е.А. 

Стратегия социальной ответственности 

машиностроительных предприятий Лу-

ганской области 

Статья посвящена проблемам стра-

тегического планирования в сфере социа-

льной ответственности бизнеса. Подчерк-

нута проблема информационного вакуума, 

который существует в Украине относите-

льно социальной ответственности вообще 

и стратегического планирования в данной 

сфере в частности. Предложено использо-

вать новый подход к процессу разработки 

стратегии социальной ответственности, 

которая базируется на определении глав-

ной проблемы и анализе причин и следст-

вий еѐ возникновения. Представлены стра-

тегии социальной ответственности про-

мышленных предприятий Луганской обла-

сти. 

Ключевые слова: социальная ответ-

ственность предприятия, стратегия, прио-

ритетная проблема, анализ, дерево целей. 

Zelenko O.O. 

The strategy of social responsibility 

machine-building enterprises of Luhansk 

region 

The article is sanctified to the 

problems of the strategic planning in the field 

of business social responsibility. The problem 

of informative vacuum which exists in 

Ukraine in relation to social responsibility in 

general and strategic planning in this sphere 

in particular is underlined. It is suggested to 

use the new approach for the development of 

social responsibility strategy which is based 

on determination of main problem and 

analysis of its causes and effects. Strategies of 

social responsibility for industrial enterprises 

in Luhansk area are presented. 

Keywords: еnterprise social 

responsibility, strategy, priority problem, 

analyze, goal tree. 

 

Калинеску Т.В. 

Морфология налогового менеджмента 

человеческих ресурсов 

Раскрывается морфологическая ос-

нова налогового менеджмента человечес-

ких ресурсов, которая характеризуется от-

ношением к человеку как важнейшему фа-

ктору реализации целей государства и на-

логовой политики; источнику доходов и 

расходов, потенциалу знаний и навыков, 

благодаря которым возможно достигать 

намеченные приоритеты, реализовывать 

совместные интересы государства и обще-

ства. Охарактеризованы перспективные 

направления решения проблем, которые 

существуют в налоговом менеджменте че-

ловеческих ресурсов, и обосновано, что их 

реализация возможна только благодаря 

использованию методов глубинной демок-

ратии. 

Ключевые слова: морфология, нало-

говый менеджмент, налоговая политика, 

интересы государства и общества, фактор, 

источники доходов и расходов, глубинная 

демократия. 

Calinescu T.V.  

Morphology the tax management of human 

resources 

It is describe morphological basis the 

tax management of human resources, which 

are characterized attitude to a human like a 

major factor of realization the aims of the 

state and tax policy; the sources of profits and 

charges; the potential of knowledge‘s and 

skills, with which is possible to arrive the set 

priorities and realize general interests of the 

state and society. It have been describe 

perspective directions of decision the 

problems, which exist in the tax management 

of human capitals. It is well-proven that their 
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realization is possible only by used the 

methods of deep democracy. 

Keywords: morphology, tax 

management, tax policy, human resources, 

interests of the state and society, factor, 

sources of profits and charges, deep 

democracy. 

 

Косова Т.Д., Деева Н.Э.  

Методические подходы к формирова-

нию отчетов по устойчивому развитию 

финансовых учреждений 

Обоснованы методические подходы 

к формированию отчетов по устойчивому 

развитию согласно Глобальной инициати-

ве по отчетности (GRI). Охарактеризованы 

наиболее важные показатели социальной 

ответственности банков согласно отрасле-

вому приложению для сектора финансо-

вых услуг: действие продуктов и услуг; 

экономическая результативность; экологи-

ческая результативность; организация ра-

боты; права человека; взаимодействие с 

обществом; ответственность за продукцию.  

Определены требования к раскрытию не-

финансовой отчетности. Очерчены перс-

пективы и последствия присоединения к 

GRI украинских финансовых учреждений.  

Ключевые слова: отчеты, устойчи-

вое развитие, сектор, финансовый, услуги, 

институты, формирование, глобальная 

инициатива. 

Kosova T.D., Deeva N.E. 

The methodical approach to for formings 

of reports on steady development of 

financial institutions 

The methodical going near forming of 

reports on steady development in obedience 

to Global initiative on accounting (GRI) is 

grounded. The most essential indexes of 

social responsibility of banks are described in 

obedience to of a particular branch 

application for the sector of financial services: 

action of products and services; economic 

effectiveness; ecological effectiveness; 

organization of work; human rights; co-

operating with society; responsibility for 

products.  The requirement to opening of the 

unfinancial accounting is determinated. 

Prospects and consequences of tacking are 

outlined to GRI of Ukrainian financial 

institutions.  

Keywords: reports, steady 

development, sector, financial, services, 

institutes, forming, global initiative  

 

Костырко Л.А.  

Диагностика влияния потенциала фи-

нансовой устойчивости на финансовую 

безопасность предприятия 

Определены проблемы финансовой 

устойчивости предприятий и пути их ре-

шения. Раскрыты методологические поло-

жения диагностики влияния потенциала 

финансовой устойчивости на финансовую 

безопасность предприятия. Предложены 

подходы к моделированию ситуаций фи-

нансового равновесия, интегральной оцен-

ке финансовой надежности и определению 

зон финансовой безопасности предприятия. 

Ключевые слова: потенциал фина-

нсовой устойчивости, финансовая безопа-

сность, предприятие, диагностика, финан-

совое равновесие, финансовая надежность. 

Kostyrko L. A.  

Diagnostic potential impact of financial 

stability to the financial security of an en-

terprise 

The problems of financial sustainabil-

ity of their way and re-solution. Revealed 

methodological polo-tion diagnostic potential 

impact on financial stability of the financial 

security company. An approach to modeling 

the situation of financial equilibrium, the in-

tegral estimate of financial reliability and de-

termine the are as of financial security com-

pany.  

Keywords: potential financial nsovoy 

stability, financial-secure snost, enterprise, 

diagnostics, financial sovoe balance, financial 

security. 

 

Костирко Р.А., Темникова Н.В. 

Анализ и оценка перспектив обеспече-

ния финансовой состоятельности пред-

приятий как основы финансовой безо-

пасности государства 

В статье на основе анализа тенден-

ций развития отечественных предприятий 

определены проблемы и перспективы обе-

спечения их финансовой состоятельности. 

Аргументирована зависимость финансовой 

безопасности государства от финансовой 

состоятельности предприятий.  
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Ключевые слова: финансовая безо-

пасность, финансовая состоятельность, го-

сударство, предприятие, предпосылки, 

проблемы, перспективы обеспечения. 

 

Kostyrko R. A. Temnikova N.V. 

Analysis and assessment of the prospects 

ensure the financial viability of enter-

prisesas the foundation of financial security 

of the state 

The article, based on analysis of trends 

of development of domestic enterprises tion-

sidentified problems and prospects of the two-

sintered their financial viability. Argued for 

the dependence of the financial security of the 

state of the financial viability of enterprises. 

Keywords: financial security, financial 

viability, of a state, enterprise, conditions, 

problems and prospects for. 

 

Лихоносова А.С. 

Самоорганизация в системе 

организации предприятия 

В статье представлено авторское 

видение процессов самоорганизации пред-

приятия, охарактеризованы отличительные 

и общие черты процессов самоорганиза-

ции и организации на предприятии. Обоз-

начено ключевые моменты обеспечения 

ресурсной самодостаточности отдельных 

подразделений предприятия, особое вни-

мание уделено развитию возможностей 

самообучения, самоконтроля структурных 

подразделений и каждого работника на 

предприятии. Приведены условия активи-

зации самоорганизации и предложены ее 

уровни. Предложены основные направле-

ния деятельности руководства (топ-

менеджеров) по инициированию самоор-

ганизации на предприятии. Исследованы 

критерии необходимости и достаточности 

процессов самоорганизации и организации.  

Ключевые слова: организация, са-

моорганизация, условия, система, органи-

зационное развитие, уровни, показатели 

эффективности, критерии, самодостаточ-

ность. 

Likhonosova A.S.  

Self-organization in the organization of an 

enterprise 

The article presents the author's vision 

of self-organization of an enterprise, 

characterized by differ-restrictive and the 

common features of self-organization and the 

organization of the enterprise. Denotes the 

key points to ensure the resourceca-

modostatochnosti separate business units, 

Special attention paid to developingself-

learning capabilities, self-control departments 

and each employee in the company. There are 

conditions of activated self-organization, and 

invited her level. The basic directions of 

activity management (executives) to initiate 

the self-organization in the enterprise. 

Investigated the criteria of necessity and 

sufficiency of self-organization and 

organization. 

Keywords: organization, self-

organization, the conditions of the system, 

organizational, development, levels, 

performance indicators, criteria, self-

sufficiency. 

 

Надьон А.А., Харьковский М.С.  

Перспективы развития системы местно-

го налогообложения в Украине с учетом 

зарубежного опыта 

В статье рассмотрены проблемы 

обеспечения финансовой базы местных 

бюджетов и перспективы развития систе-

мы местного налогообложения с учетом 

зарубежного опыта. Также, сделан анализ 

зарубежного опыта с практики использо-

вания местных налогов и сборов и разных 

подходов до дальнейшего формирования 

системы местного налогообложения в Ук-

раине. 

Ключевые слова: местные налоги, 

сборы, система местного налогообложения, 

местные бюджеты, реформирование, перс-

пективы развития, зарубежный опыт. 

Nadyon A.A. Kharkovskiy M.S. 

Development prospects of local taxation in 

Ukraine in view of world experience 

In the article problems of the financial 

base of local budgets and development 

prospects of local taxation including 

international experience. Also, the analysis of 

foreign experience is done from practice of 

the use of community charges and collections 

and different approaches to the further 

forming of the system of local taxation in 

Ukraine. 
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Keywords: local taxes, local taxation 

system, local budgets, reform, development 

prospects, international experience. 

 

Недобега Е.А.  

Принципы оценивания социально-

экономического развития предприятий 

В статье рассмотрены теоретиче-

ские аспекты оценки социально-

экономического развития предприятий. 

Предложены принципы и этапы оценки 

социально-экономического развития. Оце-

нивание определенно как процесс оценки 

социально-экономического развития пред-

приятий на принципах научности, систем-

ности, целенаправленности, интегриро-

ванности, достоверности. Предложенные 

принципы и алгоритм оценивания соци-

ально-экономического развития предприя-

тий позволят получить информацию обо 

всем разнообразии хозяйственных, эконо-

мических и социальных процессов в пре-

делах предприятия и сделать выводы об 

эффективности его развития. 

Ключевые слова: предприятие, со-

циально-экономическое развитие, оценка, 

принципы, цели. 

Nedobega О.О. 

Principles of assessment of socio-economic 

development of enterprises 

The theoretical aspects of estimation 

of socio-economic development of enterprises 

are considered in the article. Principles and 

stages of estimation of socio-economic devel-

opment are offered. Evaluation is a process 

of estimation of socio-economic devel-

opment of enterprises on principles of sci-

entific character, system, purposefulness, in-

tegrating, authenticity. Principles and algo-

rithm of evaluation of socio-economic devel-

opment of enterprises are offered will allow to 

obtain information about all of variety of eco-

nomic, economic and social processes within 

the limits of enterprise and to draw a conclu-

sion about efficiency of its development. 

Keywords: enterprise, socio-economic 

development, estimation, principles, aims. 

 

 

 

 

 

Политюк Л.Г., Малышев К.С. 

Фондовый рынок Украины: проблемы 

и перспективы развития 

В статье раскрыто понятие фондо-

вого рынка и его структуры. На основании 

анализа изменений фондового рынка за 

последние три года, была показана тенде-

нция развития рынка в целом, а также пути 

решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: фондовый рынок, 

индекс, биржа, субъекты, перспективы, 

анализ, развитие, ОВГЗ, акции, ПФТС. 

Polityuk L.G., Malyshev K.S. 

Stock market of Ukraine: рroblems and 

рrospects 

This work contains the the concept of 

fund market and his structure is exposed. On 

the basis of analysis of changes of fund 

market for the last three years, a progress of 

market trend was shown on the whole, and 

also ways of decision of the educed problems. 

Keywords: stock market index, stock 

exchange, subjects, perspectives, analysis, 

development, government bonds, stocks, 

PFTS. 

 

Попов А.В. 

Соотношение абсолютной и дифферен-

циальных земельных рент в аграрном 

секторе производства 

В статье проводится анализ абсо-

лютной и дифференциальных рент в земе-

льных отношениях. Рассмотрен процесс 

образования абсолютной ренты. Как пока-

зано в статье, эти ренты между собой тес-

но связаны. Рентные отношения в сельс-

ком хозяйстве Украины в рыночных усло-

виях должны стать основой аграрной по-

литики государства. 

Ключевые слова: абсолютная рента, 

1 и 2 дифференциальные ренты, квазирен-

та, аренда, стоимость земельного участка, 

капитал, земельные отношения. 

Ророv A.V. 

Correlation absolute and differential land 

rents in the agrarian sector of production 
In the article an analysis is conducted 

absolute and differential rents in the landed 

relations. The process of formation of 

absolute rent is considered. As rotined in the 

article, these rents between itself are closely 

constrained. The rent relations in agriculture 
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of Ukraine in market conditions must become 

basis of agrarian policy of the state. 

Keywords: аbsolute rent, 1 and 2 

differential rents, kvazirenta, lease, cost of lot 

land, capital, landed relations. 

 

Проказа Т.В., Фастулова В.А., 

Кравченко В.А. 

Финансовая безопасность страховых 

компаний: сущность, составляющие, 

показатели 

Исследованы факторы финансовой 

безопасности страховой компании. Про-

анализированы фактический и расчетный 

запас платежеспособности страховщиков и 

их финансовая устойчивость. Предложено 

определение финансовой безопасности че-

рез стоимость страховой компании. 

Ключевые слова: платежеспособность, 

финансовая устойчивость, финансовая бе-

зопасность страховой компании, стои-

мость страховой компании. 

Prokaza T.V., Kravchenko V. A. 

Financial safety of insurance company: 

essence, components, Indicators 

The factors of the financial security of 

insurance company are researched. It is 

analyzed actual and estimated reserves of 

paying capacity of insurers and their financial 

stability. It is defined the financial safety 

through value of insurance company. 

Keywords: paying capacity, financial 

stability, financial safety of insurance 

company, value of insurance company 

 

Розмыслов А.Н.  

Региональные аспекты развития жили-

щного строительства в Украине 
В статье рассмотрены вопросы раз-

вития жилищного строительства в Украине 

на основе мероприятий по совершенство-

ванию законодательной и нормативно – 

правовой базы и реализации региональных 

программ поддержки жилищного хозяйст-

ва. По результатам исследований предло-

жено создание Региональных Операторов, 

способствующих развитию системы рефи-

нансирования ипотечных кредитов. 

Ключые слова: регион, жилищное 

строительство, законодательная, нормати-

вная база, программа поддержки, региона-

льные операторы, система финансирова-

ния. 

Rozmyslov A.N.  

Regional aspects of developmentt of 

housing bulding in Ukraine 

In the article considered question of 

development of housing building in Ukraine 

on the basis of measures on perfection 

legislative and normatively – legal base and 

by realization of the regional programs of 

support of housing economy. On results 

researches creation of Regional Operators, is 

offered from development of the system of 

refunding of mortgage credits. 

Keywords: region, housing, legal, 

normative vnaya base, support program, 

regional operators, the system of financing. 

 

Романовская Ю. А.  

Методы экономического оценивания 

природно-ресурсного потенциала регио-

на 

В статье обосновываются основне 

методы оценки природно-ресурсного по-

тенциала региона и определяется целесо-

образность интегрального методаисследо-

вания. Предложена группировка основных 

подходов относительно оценки потенциала 

региона, исследованы их в природно-

ресурсной плоскости. Определены сущ-

ностные методы экономической оценки 

природно-ресурсногопотенциала, исследо-

вана роль интегральной оценки такого по-

тенциала в развитии промышленности ре-

гиона. Проанализированы функции оценки 

природно-ресурсного потенциала региона. 

Ключевые слова: природно-

ресурсный потенциал, методика, экономи-

ческая оценка, текущие затраты, чистая 

прибыль, рентный метод, интегральная 

оценка. 

Romanovskay J.A. 

Methods of economic evaluation of natural-

resource potential of region 

The article justified main methods of 

estimation of natural-resource potential of the 

region and determined feasibility of integrated 

methods. A grouping of basic approaches to 

the evaluation potential of the region, their 

natural resources in the plane Determined 

substantial methods of economic evaluation 

of its natural resources are being integrated 
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assessment of the potential of industrial de-

velopment in the region. Analysis of the eval-

uation function of natural-resource potential.. 

Keywords: natural-resource potential, 

method, economic evaluation, current 

expenses, net income, rent method, integral 

estimation. 

 

Свиридова Н.Д, Пристюк В.Н. 

Особенности привлечения иностранных 

инвестиций в промышленный регион. 

Основными условиями, которые 

формируют инвестиционную привлекате-

льность любой территории, как для отече-

ственных, так и для иностранных инвесто-

ров являются уровень экономического раз-

вития и состояние инвестиционной инфра-

структуры. Для определения перспектив 

привлечения иностранного капитала в эко-

номику региона рассмотрены наиболее 

важные показатели уровня экономического 

развития, которые характеризуют условия 

инвестиционной привлекательности. 

Ключевые слова: регион, экономика, 

иностранные инвестиции, привлечение, 

стратегия, экономическое развитие, пока-

затели, хозяйственный комплекс. 

Sviridova N., Pristuk V. 

Features of attraction of foreign 

investments in industrial region 

The basic conditions which form 

investment appeal of any territory, both for 

domestic, and for foreign investors level of 

economic development and a condition of an 

investment infrastructure are. For definition 

of prospects of attraction of the foreign capital 

in region economy the most important 

indicators of level of economic development 

which characterize conditions of investment 

appeal are considered. 

The keywords: region, economy, 

foreign investments, attraction, strategy, 

economic development, indicators, economic 

complex. 

 

Соловей Н.М., Баляба Е.В. 

Определение проблем относительно 

принятия решений по обеспечению оп-

тимизации налгового регулирования в 

условиях депрессивных регионов 

В статье рассматриваются пробле-

мы относительно обеспечения оптимиза-

ции налогового регулирования в условиях 

депрессивных территорий, определяются 

задания принятия управленческих реше-

ний относительно приглаживания неров-

ности развития регионов. Статья предус-

матривает обобщение теоретических, ме-

тодических положений и прикладных ас-

пектов налогового регулирования в усло-

виях депрессивных регионов и определе-

ния возможностей относительно принятия 

управленческих решений. Исследуется ме-

ханизм налогового регулирования, эконо-

мическое положение в Украине, экономи-

ческое положение в Луганской области, 

основные задания и мероприятия региона-

льной политики. В статье исследовано ме-

сто и значение налогового регулирования в 

осуществлении эффективных налоговых 

трансформаций, раскрыты недостатки и 

направления его развития. Предложены 

пути решения проблем механизма налого-

вой регуляции страны. Отмечено, что пер-

воочередные усилия следует приложить к 

перестройке института налоговой полити-

ки как фундамента для модернизации фо-

рмата отдельных налогов и режимов нало-

гообложения. 

Ключевые слова: депрессивные ре-

гионы, налоговое регулирование, оптими-

зация, управленческие решения, региона-

льная политика. 

Solovey M., Baliaba K. 

Definition of problems in relation to 

making decision on providing of 

optimization of tax adjusting in the 

conditions of the depressed regions 

In the article problems are examined 

in relation to providing of optimization of the 

tax adjusting in the conditions of the 

depressed territories, acceptance of 

administrative decisions are determined in 

relation to smoothing aut unevenness of 

development to regions. The article provides 

for generalization of in theory methodical 

positions and applied aspects of the tax 

adjusting in the conditions of the depressed 

regions and determination of possibilities in 

relation to acceptance of administrative 

decisions. The mechanism of the tax 

adjusting, economic position in Ukraine, 

economic position in the Lugansk area, basic 

tasks and measures of regional policy, is 
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probed. In the article investigational place and 

value of the tax adjusting in realization of 

effective tax transformations, failings and 

directions of his development are exposed. 

The ways of decision problems of mechanism 

the tax adjusting of country are offered. It is 

marked that it follows to make primary 

pushes to alteration the institute of tax policy 

as foundation for modernization of format 

separate taxes and modes of taxation. 

Keywords: depressed regions, tax 

adjusting, optimization, administrative 

decisions, regional politics. 

 

Тищенко В.В., Авдеева И.В.  

Развитие карточного бизнеса в Украине 
В статье дана характеристика и пер-

спективы развития электронных платежей 

в Украине. Современное положение сис-

темы пластиковых карточек в Украине на-

ходится на стадии развития и для успеш-

ного последующего ее существования ну-

жно не только расширение количества 

продуктов с применением этих карточек, 

но и улучшать организацию рынка пласти-

ковых карточек. 

Ключевые слова: пластиковые кар-

точки, карточный бизнес, динамика, 

НСМЭП, нормативная база, риски, чипо-

вые карточки, VISA, MASTERCARD, ме-

ждународные платежные системы, смарт-

карточка, банкомат, безналичные расчеты.  

 

Tischenko V.V., Avdeeva I.V. 

Development of card-table business is in 

Ukraine 
In the article description and prospects 

of development of electronic payments is 

given in Ukraine. Modern position of the 

system of plastic cards in Ukraine is on the 

stage of development and for successful 

subsequent its existences not only expansion 

of amount of products is needed with the use 

of these cards but also to improve 

organization of market of plastic cards. 

Keywords: plastic cards, cardtable 

business, dynamics, NSMEP, normative base, 

risks, chipovye of card, VISA, 

MASTERCARD, international pay systems, 

smart-card, bancomat, non-cash settlements. 

 

 

Тищенко В.В., Байкиева К.Р. 

Формирование системы страхования 

депозитов в Украине 

В статье исследовано формирова-

ние системы страхования депозитов в Ук-

раине. Доказана необходимость развития 

широкого внедрения страхования банковс-

ких вкладов. Проанализирован зарубеж-

ный опыт страхования депозитных вкла-

дов. Выделены преимущества и недостат-

ки Фонда гарантирования вкладов физиче-

ских лиц в Украине. 

Ключевые слова: Страхование, де-

позиты, ресурсная база, сбережения, риск, 

защита, инвестиционная политика, гаран-

тированная сума, возмещение, механизм, 

перераспределение, финансоые ресурсы, 

страховое покрытие.  

 

Tischenko V.V., Baykieva K.R. 

Forming of the system of insurance of 

deposits is in Ukraine 
In the article, forming of the system of 

insurance of deposits is investigational in 

Ukraine. The necessity of development of 

wide introduction of insurance of the bank 

holdings is well-proven. Foreign experience 

of insurance of the deposit holdings is 

analyzed. Advantages and lacks of Fund of 

guaranteeing of holdings of physical persons 

are selected in Ukraine 

Keywords: insurance, deposits, 

resource base, risk, defence, investing, 

politics, assured amount, compensation, 

mechanism, redistribution, financial resources, 

insurance coverage. 

 

Филиппова И.Г., Сумцов В.Г. 

Инфляция и перераспределение дохода 

в Украине 

Точная диагностика причин инфля-

ции является необходимым условием кор-

ректной стабилизационной политики, ори-

ентированной на социальный прогресс. 

Доминирующим видом инфляции в Укра-

ине остается инфляция издержек. Целью 

статьи является исследование инфляции 

как процесса перераспределения дохода 

между участниками общественного восп-

роизводства и анализ влияния сдержива-

ющей государственной политики на рынок 

труда. 
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Ключевые слова: инфляция издер-

жек, косвенное налогообложение, распре-

деление дохода, инфляционный на-

лог,общественное  воспроизводство, ры-

нок труда. 

Filippova I., Sumcov V.  

Inflation and distribution of income in 

Ukraine 

Exact diagnostics of inflation reasons 

is the necessary condition of correct 

stabilization policy oriented to social progress. 

The dominant type of inflation in Ukraine is 

inflation of expenses. The purpose of the 

article is to analyse inflation in Ukraine as 

process of profit redistribution between the 

participants of public reproduction and to 

explicate the influence of retentive state 

policy on a labour market. 

Keywords: inflation of costs, indirect 

taxation, distribution of income, inflationary 

tax, public  reproduction, labour-market. 

 

Чернякова Т.М.  

Критерии эффективности процесса на-

логового администрирования. 

В статье исследовали различные 

методические подходы зарубежных и оте-

чественных  ученых по оценке эффектив-

ности процесса администрирования нало-

гов. Установлены проблемы обеспечения 

эффективности процесса налогового адми-

нистрирования. Определены негативные 

причины, основные недостатки в админис-

трировании налогов в Украине. Обоснова-

на необходимость в определении критери-

ев эффективности процесса налогового 

администрирования. Предложена методика 

комплексной оценки процесса админист-

рирования налогов в Украине с учетом за-

рубежного опыта. 

Ключевые слова: налоговое админи-

стрирование, налоговый контроль, налого-

вый учет, налоговые проверки, налоговые 

поступления, доходы, расходы, бюджет, 

критерии эффективности, показатели оце-

нки, Налоговый кодекс, реформирование, 

методика. 

Сhernyakova T. M.  

Сriteria process of tax administration 

In the article probed different 

methodical approaches of foreign and 

domestic  scientists as evaluated by efficiency 

of process of administration of taxes. The 

problems of providing of efficiency of 

process of tax administration are set. Negative 

reasons are certain, basic failings in 

administration of taxes in Ukraine. A 

necessity is grounded for determination of 

criteria of efficiency of process of tax 

administration. The method of complex 

estimation of process of administration of 

taxes is offered in Ukraine taking into account 

foreign experience. 

Keywords: tax administration, tax 

control, tax accounting, tax audits, tax 

revenues, income, expenses, budget, 

performance criteria, performance assessment, 

tax code reform, methods. 

 

Чумакова Т.М. 

Роль и место диагностики в методоло-

гических подходах к обеспечению эффе-

ктивности функционирования машино-

строительного комплекса региона 

В статье дано определение диагнос-

тики машиностроительного комплекса ре-

гиона и определена ее роль в механизме 

повышения эффективности машинострои-

тельного комплекса региона. Определена 

взаимосвязь между анализом и синтезом в 

методологических подходах к обеспече-

нию эффективности функционирования 

машиностроительного комплекса региона 

и место диагностики в них. 

Ключевые слова: машиностроитель-

ный комплекс, регион, диагностика, анализ, 

синтез, модель, эффективность. 

Chumakova T.M.  

Role and place of diagnosis in 

methodological approaches to ensure 

effective functioning of the machine-

building complex in the region. 

In this article we define the diagnosis 

of machine-building complex in the region 

and defined its role in the mechanism of 

increasing the efficiency of machine-building 

complex in the region. Determine the 

relationship between analysis and synthesis of 

the methodological approaches to ensure 

effective functioning of machine-building 

complex of the region and place of diagnosis 

in these.  
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Keywords: machine-building complex, 

the region, diagnosis, analysis, synthesis, the 

model, efficiency. 

 

Шпак В.А. 

Организационно-техническиое и мето-

дическое обеспечение бухгалтерского 

учѐта 

В рамках организационно-

технического обеспечения функциониро-

ваниясистемы бухгалтерського учета рас-

смотрены вопросы становления и транс-

формации форм ведения бухгалтерского 

учета. Выявлены тенденции и перспектив-

ные направления их развития. Предложе-

ны общие подходы к организации компью-

терного учета на предприятиях. 

Ключевые слова: организация бух-

галтерського учета, форма учета, компью-

терный учет, учетные регистры, база дан-

ных, технические средства учета, техноло-

гия учета. 

Shpak V. 

Organizational and technical and 

methodological providing accounting 

In the context of organizational and 

technical maintenance of the system of 

accounting addressed the issues of formation 

and transformation of forms of accounting. 

Identify trends and future directions of their 

development. Propose the general approaches 

to computer accounting at the enterprises. 

Keywords: accounting organization, a 

form of accounting, computer accounting, 

registers, database, hardware accounting, 

accounting technology. 

 

 

 

 

 

 

 

Шведчиков А.А. 

Факторы внешней среды, влияющие на 

устойчивое развитие промышленного 

предприятия. 

Систематизированы существующие 

на данный момент научные подходы отно-

сительно трактовки понятия «фактор». 

Определены характерные особенности фа-

кторов внешней среды, которые оказывают 

влияние на устойчивое развитие промыш-

ленного предприятия. Предложена авторс-

кая классификация факторов внешней сре-

ды в зависимости от видов устойчивости и 

иерархического уровня проявления. Про-

веденное исследование служит основой 

для дальнейшей оценки влияния факторов 

внешней среды предприятия на результаты 

их деятельности с позиции качественного 

и количественного анализа. 

Ключевые слова: фактор, внешняя 

среда, влияние, устойчивое развитие, пре-

дприятие. 

Shvedchykov O.A. 

Тhe factors of the external environment 

influencing on the industrial enterprise 

sustainable development 

Scientific approaches existing at present 

concerning treatment of concept "factor" are 

systematized. Characteristic features of 

factors of an external environment which 

influence on industrial organization 

sustainable development are specified. 

Author's classification of factors of an 

external environment depending on kinds of 

stability and hierarchical level of display is 

proposed. The conducted research forms a 

basis for the further estimation of external 

environment factors influence on the results 

of enterprise activity from a position of 

qualitative and quantitative analysis. 

Keywords: factor, external environment, 

influence, sustainable development, enterprise. 
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Шановні науковці! 

Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

Факультет фінансового управління 

Кафедра оподаткування  
 

запрошує Вас взяти участь у роботі 

у ІІ Міжнародній науково-практичної Internet - конференції  

«Механізми забезпечення податкової самодостатності», 
яка відбудеться в листопаді-грудні 2011 року на Інтернет-сайті www.taxation.lg.ua  

 

Теоретико-науковим базисом Internet - конференції є Круглий стіл з проблем оподаткування, 

який щорічно проводиться кафедрою оподаткування СНУ ім. В. Даля. 

 

За підсумками роботи Круглого сто-

лу планується видання колективної моно-

графії. Монографія є логічним продов-

женням наукових дискусій, які можуть ви-

никнути під час засідання Круглого столу. 

До монографії приймаються роботи 

фахівців з науковим ступенем, аспірантів 

(при наявності рецензії наукового керівни-

ка) та провідних фахівців – практиків. 

До участі у конференції запрошу-

ються науковці, аспіранти, слухачі магіст-

ратури, студенти, представники органів 

державної влади та місцевого самовряду-

вання, науково-дослідних та інших органі-

зацій, підприємницьких структур, чия дія-

льність має відношення до тематики кон-

ференції. 

 

Учасники конференції можуть подати 

статті до публікації у фаховому виданні 

(Постанова Президії ВАК України 

№ 1-05/5 від 31 травня 2011 р.)  

науково-виробничий журнал 

«Часопис економічних реформ» 

 

 

Тематичні напрями 

роботи Internet - конференції: 

 

 Державне регулювання щодо забез-

печення податкової самодостатності регіо-

нів та суб‘єктів господарювання; 

 Моделювання бюджетно-податкової 

політики, на основі принципів самостій-

ності й самодостатності; 

 Мотиваційні механізми і стимули за-

безпечення податкової самодостатності; 

 Індикатори податкової достатності 

щодо забезпечення соціально-економічних 

потреб і інтересів суспільства; 

 Пенсійна реформа в України та шля-

хи її оптимального запровадження; 

 Тенденції щодо реформування пода-

ткової системи України та її інтеграції у 

європейський економічний простір; 

 

 

 

За результатами роботи конференції 

будуть опубліковані тези доповідей учас-

ників, які будуть розміщені на сайті 

www.taxation.lg.ua та надіслані їм за вка-

заною у заявці адресою.  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ  

 

1. До опублікування приймаються нау-

кові праці, які не друкувалися раніше. 

2. Матеріали можуть бути представлені 

українською (для громадян України), ро-

сійською (для громадян країн СНД), анг-

лійською (для громадян інших країн) мо-

вами. 

3. Електронний варіант тез, заявки на 

участь та сканованої квитанції передають-

ся електронною поштою, при цьому прик-

ріплені файли слід називати на латині, на-

приклад: Tezy, Zayavka, Kvutanciya.  

4. Обсяг тез до 3 сторінок.  

5. Матеріали повинні бути підготовлені 

за допомогою редактора MS Word. Аркуш 

формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. 

Шрифт Times New Roman, кегель – 14, ін-

тервал –1,5.  

6. Загальна схема побудови тез: 
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 прізвища та імена авторів, установа, 

місто – у правому верхньому кутку; 

 назва тез – великими літерами, по 

центру. 

7. Використання ілюстративних матері-

алів, формул в тезах повинно бути мініма-

льним. 

8. Літературні джерела нумеруються ві-

дповідно до порядку згадування в тексті. 

Посилання на джерело і сторінки в ньому 

подаються в квадратних дужках. Список 

літератури наводиться наприкінці статті 

бібліографічним списком джерел на мові 

оригіналу. 

9. До тексту тез без узгодження з авто-

ром можуть бути внесенні редакційні пра-

вки. 

10. Роботи, що не відповідають вимо-

гам, не розглядаються. 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

 

1. До опублікування приймаються на-

укові праці, які раніше не друкувалися. 

2. Оформлення статті повинне 

відповідати вимогам ВАК України та 

включати наступну структуру: постановка 

проблеми; аналіз останніх досліджень і 

публікацій; виділення невирішеної про-

блеми; формування мети статті; виклад 

основного матеріалу; висновки та перспек-

тиви подальших досліджень. 

До статей окремим файлом додається 

анотація українською, російською та 

англійською мовами (обсягом не менш 500 

знаків кожна); авторська довідка із зазна-

ченням прізвища, ім‘я та по батькові авто-

ру, назви організації, де працює (навчаєть-

ся) автор – повністю; контактного телефо-

ну та електронної адреси автору; рецензія 

доктора економічних наук (обов‘язкова 

для усіх авторів, незалежно від наявного 

наукового ступеня). 

3. Обсяг статті не повинен переви-

щувати 12-ох сторінок, включаючи рисун-

ки і таблиці. Кількість авторів – не більше 

двох. 

4. У верхньому правому кутку вка-

зується УДК (кегель 12 пт, напівжирний). 

Наступний рядок – прізвище та ініціали 

автора (12 пт, великими літерами, 

напівжирний).  

Далі, через один інтервал, назва до-

повіді великими літерами (кегель 12 пт, 

напівжирний) по центру, а також через 

один інтервал – анотація мовою статті (ке-

гель 11 пт).  

Після чого йде виклад основного тексту 

статті (кегель 12 пт). 

Насамкінець, через інтервал друкується 

список використаних джерел, які повинні 

бути пронумеровані відповідно до порядку 

згадування їх в тексті (кегель 12 пт). 

5. Кількість статей, поданих одним ав-

тором, не повинна перевищувати двох, при 

чому одна з них – одноосібна, інша – у 

співавторстві. 

6. До тексту статті, без узгодження з 

автором, можуть бути внесені редакційні 

правки. 

7. Надіслані статті, що не відповіда-

ють вищенаведеним вимогам не розгля-

даються. 

 

 

 

Вимоги щодо оформлення та подання розділів до колективної монографії будуть до-

датково повідомлені на сайті www.taxation.lg.ua 

 

Для участі у роботі конференції необхідно до 10 листопада 2011 року надіслати (в еле-

ктронному варіанті) на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок наданий на 

www.taxation.lg.ua), тези доповідей та копію квитанції про сплату організаційного внеску.  

Вказані документи просимо надсилати на електронну адресу: info@taxation.lg.ua або 

lihonosova@bk.ru 

 

Звертаємося до Вас із проханням донести інформацію до всіх зацікавлених осіб, молодих на-

уковців, які працюють над вказаними проблемами. 

  

http://www.taxation.lg.ua/
http://www.taxation.lg.ua/
mailto:info@taxation.lg.ua
mailto:lihonosova_anna@mail.ru
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Шановні колеги, пропонуємо Вашій увазі  

ВИМОГИ 

щодо змісту та оформлення статей в науково-виробничий журнал 

«ЧАСОПИС ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ» 
 

Сфера розповсюдження та категорії читачів 

науково-виробничого журналу «Часопис економічних реформ»:  

 загальнодержавна;  

 науковці, практикуючі фахівці, викладачі, докторанти, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів та ділова еліта країни.  

 

Тематичні рубрики: 

 теорія та методологія економічного розвитку; 

  економіка та підприємництво;  

 податки та бюджетна політика;  

 фінанси та банківська справа;  

 управління сучасним підприємством;  

 облік та аудит;  

 менеджмент;  

 економіка регіону; 

  міжнародна економіка; 

  економічна кібернетика; 

 організація виробництва. 

 

Програмні цілі науково-виробничого журналу 

«Часопис економічних реформ»: 
 висвітлення проблем соціально-економічного роз-

витку країни; 

 поглиблене вивчення методологічних та прик-

ладних проблем сучасної економіки;  

 оприлюднення результатів досліджень у галузі 

економіки, менеджменту, організації виробництва та підприєм-

ництва;  

 поширення досвіду реформувань у всіх сферах еко-

номічної діяльності; 

 надання інформаційної підтримки аспірантам, док-

торантам та молодим вченим. 

 

Рукописи статей, що будуть направлятися до жур-
налу повинні бути набрані у текстовому редакторі Mіcrosoft 
Word (файл повинний мати розширення *.doc або *.rtf), 
написані українською мовою (або російською, чи англійсь-
кою – для громадян інших країн).  

Обсяг статті – від 6 до 10 сторінок формату А4 
(210х297 мм).  

Шрифт Tіmes New Roman Cyr № 14;  
Міжрядковий інтервал 1,5.  
Поля сторінок: усі – 20 мм (колонтитули не перед-

бачаються). 
Структура статті повинна відповідати Постано-

ві Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. ("Бюле-
тень ВАК України" № 1/2003) та мати такі елементи: 

 Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв‘язок із важливими науковими  чи практичними за-
вданнями. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв‘язання даної проблеми, на які спи-
рається автор;  

 Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, яким присвячується  стаття. 

 Формулювання мети статті (постановка завдання). 

 Виклад основного матеріалу дослідження з пов-

ним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

 Висновки з даного дослідження і перспективи по-

дальших розвідок у цьому напрямі. 

 Література з послідовною нумерацією відповідно 

до розміщення у статті. Бібліографія оформлюється 

за новим стандартом, затвердженим ВАК України 

(Бюлетень ВАК України № 5, 2009 р.) 
 
Окреміою сторінкою наводяться анотації (не 

менш 500 сімволів кожна), ключові слова, назва статті 
та прізвище авторів трьома мовами (українська, російсь-
ка та англійська). 

Формули подають у форматі Microsoft Equation 
2.0, 3.0 (4.0), вирівнюють по центру посередині тексту і 
нумерують в круглих дужках з правого краю.  

Рисунки підписують і нумерують під рисунком по 
центру тексту.  

Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у 
Word, мають бути обов'язково згруповані.  

Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі 
Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. 
Основний кегль таблиці 12, заголовок 14. Заголовки таб-
лиць розміщують по центру сторінки, нумерація таблиць — 
по правому краю сторінки. 

Рукопис має бути підписаний всіма авторами. 
 

ДО РУКОПИСУ ДОДАЮТЬСЯ
 рецензія доктора економічних наук (завірена ві-
дповідним чином); 
 довідка про автора, у якій вказуються прізвище, 
ім‘я та по батькові, науковий ступінь і вчене звання, за-
значається посада й організація, де працює автор, кон-
тактний телефон, електронна адреса, назва статті та об-
рана тематична рубрика; 

 витяг із протоколу засідання кафедри, факульте-
ту або Вченої ради установи з рекомендацією статті до 
друку; 
 електронний варіант статті (файл на CD-R чи 
CD-RW) у форматі Microsoft Word з розширенням «.doc 
чи .rtf». Диск потрібно підписати. 

У текст статті можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором. 
 

Головний редактор 
доктор економічних наук, професор Калінеску Тетяна Василівна   тел. (0642) 500-749. 

Відповідальний секретар 
  Ліхоносова Ганна Сергіївна      тел. (0642) 500-748.  

 

Статті подаються почтою за адресою: кафедра оподаткування Східноукраїнський національний універсистет імені 
Володимира Даля, кв. Молодіжний 20-А, м. Луганськ, 91034 або надсилаються на e-mail:  

lihonosova@bk.ru чи info@taxation.lg.ua 
 

Сподіваємося на плідну співпрацю! 
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