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Воробйова О.І. Фінансово-економічна безпека держави: теоретико-методичний аспект

ФІНАНСИ
УДК 336

Воробйова О.І.,
д.е.н., професор, ТНУ імені В.І. Вернадського

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті досліджуються теоретико-методичні аспекти економічної і фінансової безпеки держави. На основі аналізу
наукових поглядів учених обґрунтовано, що на сучасному етапі розвитку національної і світової економіки доцільним
розглядати не фінансову чи економічну безпеку, а фінансово-економічну безпеку держави.

Ключові слова: економічна безпека держави, фінансова безпека держави, фінансово-економічна безпека держави.

ВСТУП
Становлення та розвиток України як самостійної держави обумовили необхідність вирішувати

питання щодо забезпечення відповідного рівня національної безпеки, до якої перш за все відно-
ситься фінансово-економічна безпека. Крім того, необхідно усвідомлювати, що Україна при ви-
ході із складу Радянського Союзу обрала шлях побудови нової економіки, яка базується на ринко-
вих принципах. Отже, самостійність держави, перехід до побудови ринкової економіки, а також
активні процеси інтеграції та глобалізації у світі обумовлюють необхідність дослідження питань
фінансово-економічної безпеки на рівні держави.

Виходячи із реальних загроз фінансово-економічного та іншого характеру в Україні в 90-х
роках ХХ ст. були прийняті закони та нормативно-правові акти [1, 2, 3, 4, 5], які давали змогу
вирішувати питання національної та фінансово-економічної безпеки держави у правовому полі.

Питання економічної та фінансової безпеки України досліджували різні науковці, серед яких
можливо виділити Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. [6], Мунтіян В.І. [7], Барановський О.І. [8], Сухоруков А.І.,
Ладюк О.Д. [9], Верналій З.С. [10] та інші. Однак зміни у світовій економіці, поглиблення інтегра-
ційних процесів, кризові явища в економіці України — все це обумовлює актуальність подальших
досліджень проблем фінансово-економічної безпеки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обґрунтування теоретико-методичних положень щодо фінансово-економічної

безпеки держави в сучасних умовах функціонування України.
РЕЗУЛЬТАТИ
Безпека як система глобальних властивостей будь-якої держави втілює в собі усі сфери еконо-

міки, різні галузі життєдіяльності й розвитку людини, суспільства, держави і природи. В цілому
безпеку можливо розглядати як якісну характеристику соціально-економічної системи, здатність
її до існування і розвитку та її захищеність від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Історично так склалось, що до 90-х років ХХ ст. науковці України практично не привертали
увагу до проблем економічної, фінансової чи фінансово-економічної безпеки. Це було обумовле-
но різними обставинами, зокрема специфікою радянської соціально-економічної системи, де на
перший план висувались зовнішні загрози, які необхідно було вирішувати через систему військо-
вої, політичної, територіальної та інших видів безпеки.

Водночас у світовій науці і практиці проблема економічної та фінансової безпеки була завжди
«пов’язана із становленням та розвитком державності, усвідомленням нацією своїх економічних
інтересів [11, с. 467]».

Проблема економічної і фінансової безпеки в різних країнах і в різні часи вирішувалась вихо-
дячи із об’єктивних і суб’єктивних умов та ситуацій, можливості держави захищати свої еко-
номічні та фінансові інтереси. З цього приводу певний інтерес становить досвід США. Розвиток
північноамериканської держави відбувався у виняткових історичних умовах, сприятливих для
досягнення найкращих результатів і в економіці, і в інших сферах. Однак уже на ранніх етапах
свого існування федеральна влада США заявила про відстоювання національних інтересів і ак-
тивний захист американських виробників.

До середини ХХ ст. проблема економічної і фінансової безпеки як явища в науковій теорії не
піднімалась. Не зустрічалось і самих понять «економічна безпека», «фінансова безпека».
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Пік інтересу до проблеми наукового осмислення економічної і фінансової безпеки на Заході
припадає на кінець 80-х — початок 90-х років ХХ ст. Це можливо пояснити кризами, що відбува-
лися у країнах Європи та США, а також процесами розпаду значних економічних та політичних
утворень, таких як РЕВ та СРСР.

На теренах колишнього СРСР одним з перших поняття «економічної безпеки» визначив ака-
демік Абалкін Л.І., який запропонував у 1994 році наступну дефініцію: «Економічна безпека —
це сукупність умов і чинників, що забезпечують незалежність національної економіки, її
стабільність і стійкість, спроможність до постійного оновлення і самовдосконалення [12, с. 5]».

Отже, економічну безпеку Абалкін Л.І. розглядав з позиції національної економіки, що має
позитивне значення для розробки теоретичних та методичних положень на макроекономічному
рівні.

На сучасному етапі, коли посилюються процеси інтеграції та глобалізації світової економіки,
проблеми економічної та фінансової безпеки набувають все більшого значення, особливо для
молодих країн, зокрема України.

На початку ХХІ ст. глобалізація перш за все фінансової сфери, що проявлялась у розвитку
системи транснаціональних банків, глобальних комп’ютерних мереж, які забезпечують переміщен-
ня великих обсягів капіталів, створює можливість руйнування практично будь-якої соціально-
економічної системи. У зв’язку з цим загрози негативних наслідків глобалізації привело до роз-
робки у багатьох країн світу концепцій національної безпеки, базовими елементами яких стала
фінансово-економічна безпека.

«Етимологічно термін «безпека» походить від грец. «володіти ситуацією». Методологічно по-
няття «економічна безпека» виводиться вченими насамперед з поняття «національна безпека»
[11, с. 471].

В українському законодавстві наводиться наступне визначення національної безпеки як «захи-
щеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забез-
печуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, нейтралізація реальних і потенцій-
них загроз національним інтересам і запобігання їм» [4]. Однак у вітчизняному законодавстві не
має достатньо обґрунтованого визначення сутності економічної чи фінансової безпеки.

В науковій та навчальній літературі наводяться різні трактування сутності економічної безпе-
ки. Так, у підручнику «Фінанси» за ред. Юрія С.І та Федосова В.М. наводиться низка визначень
сутності економічної безпеки.

«По-перше, економічна безпека — стан держави, за яким вона забезпечена можливістю ство-
рення умов для заможного життя її населення, перспективного розвитку її економіки у майбут-
ньому та зростання добробуту її мешканців.

По-друге, економічна безпека — спроможність держави забезпечувати захист національних
економічних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз, здійснювати поступальний розвиток
економіки з метою підтримання стабільності суспільства і достатнього оборонного потенціалу за
будь-яких умов і варіантів розвитку подій.

По-третє, економічна безпека — здатність економіки забезпечувати ефективне задоволення
суспільних потреб на національному і міжнародному рівнях.

По-четверте, економічна безпека — сукупність умов і чинників, які забезпечують незалежність
національної економіки, її стабільність та сталість, здатність до постійного оновлення і само-
вдосконалення.

По-п’яте, економічна безпека — спроможність держави самостійно виробляти й здійснювати
власну економічну політику, а також визначати та реалізувати власні національні інтереси.

По-шосте, економічна безпека — здатність національної економіки до розширеного само-
відтворення з метою задоволення на визначеному рівні потреб власного населення і держави,
протистояння дестабілізуючій дії чинників, що створюють загрозу нормальному розвитку краї-
ни, забезпечення конкурентоспроможності національної економіки у світовій системі господа-
рювання [11, с. 472]».

Виходячи з наведених визначень можливо стверджувати, що економічна безпека — це багато-
аспектна категорія. В цьому понятті зосереджені такі складові, як інтереси, стійкість, незалежність,
спроможність до відтворення, а також різні рівні існування. Для економічної безпеки характер-
ним є багаторівневість, що пов’язано з тим, що зміст даної категорії включає різні аспекти, які
реалізуються як на рівні держави чи міжнародному рівні, так і на рівні регіонів, галузей еконо-
міки, окремих суб’єктів господарювання та фізичних осіб.
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На сучасному етапі можливо запропонувати наступний поділ рівнів економічної безпеки дер-
жави (рис. 1).
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Рис. 1. Рівні економічної безпеки держави (Запропоновано автором)

З наведеної схеми
рівнів економічної
безпеки випливає, що
економічна безпека
держави залежить як
від ситуації у світовій
економіці (мегарі-
вень), так і від ситу-
ації в середині країни,
тобто від розвитку га-
лузей економіки, соці-
ально-економічного
стану регіонів, еконо-
мічної стабільності
суб’єктів господарю-
вання, добробуту і за-
хищеності домогос-
подарств і окремої
людини. Звідси мож-
ливо зробити висно-
вок, що забезпечення
відповідного рівня
економічної безпеки
країни, її регіонів,
суб’єктів господарю-
вання, домогоспо-
дарств і окремої лю-
дини залежить вик-
лючно від держави, її
спроможності еконо-
мічно захищати як
власні інтереси, так і

інтереси індивідуальні, корпоративні, суспільні.
В економічній літературі дуже часто до складу економічної безпеки включають і фінансову

безпеку. Так, в підручнику «Фінанси» за ред. Юрія С.І. і Федосова В.М. стверджується: «Однією
із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично немож-
ливо вирішувати жодне із завдань, що стоять перед державою [11, с. 478]».

Аналогічної точки зору дотримуються автори навчального посібника «Фінанси» за ред. В.І. Оспі-
щева, де фінансова безпека розглядається як підсистема економічної безпеки держави [13, с. 450-
451]. Однак автори не визначають фінансову безпеку як головну складову економічної безпеки.

Єрмоленко М.М. зазначав, що «фінансова безпека є ґрунтовною складовою економічної безпе-
ки держави, оскільки на фінансах базується будь-яка економіка, фінанси — кров економічної
системи держави [14]».

Сенчагов В.К. вважав, що одним із чинників досягнення економічної безпеки є забезпечення
фінансової незалежності і стійкості держави [15, с. 39]. Однак необхідно зазначити, що автор не
сформулював чіткого визначення фінансової безпеки. Крім того, він фінансову складову не ста-
вить на перше місце, хоча без фінансів економічна безпека не може бути забезпечена взагалі.

Богомолов В.О. вважає, що основним чинником забезпечення економічної безпеки є фінансо-
ва рівновага між доходністю, ліквідністю та ризиком господарюючого суб’єкта [16, с. 36]. Отже,
на думку автора фінансова складова економічної безпеки є однією з головних.

Серед науковців існують різні погляди на сутність фінансової безпеки, зокрема і фінансової
безпеки держави. Так, у підручнику «Фінанси» за ред. Юрія С.І., Федосова В.М. наводяться на-
ступні визначення дефініції «фінансова безпека»:
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«По-перше, з позиції ресурсно-функціонального підходу, фінансова безпека — захищеність
фінансових інтересів суб’єктів господарювання на усіх рівнях фінансових відносин; забезпеченість
домашніх господарств, підприємств, організацій і установ, регіонів, галузей, секторів економіки
держави фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб і виконання відповідних
зобов’язань.

По-друге, з погляду статики, фінансова безпека — такий стан фінансової, грошово-кредитної,
валютної банківської, бюджетної податкової інвестиційної, митно-тарифної і фондової систем,
які характеризуються збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів,
здатністю попередити зовнішню фінансову експансію, забезпечити ефективне функціонування
національної економічної системи і економічного зростання.

По-третє, у контексті нормативно-правового регламентування фінансова безпека передбачає
створення таких умов функціонування фінансової системи, за яких: а) фактично відсутня мож-
ливість спрямовувати фінансові потоки в незакріплені законодавчими і нормативними актами
сфери їх використання; і б) до мінімуму знижена можливість зловживання фінансовими ресурса-
ми [11, с. 478-479]».

Із наведених визначень неможливо чітко побачити, а яку саме фінансову безпеку розглядають
учені, чи держави, чи суб’єктів господарювання, чи поняття взагалі у відриві від суб’єкту цієї
фінансової безпеки.

Визначення сутності фінансової безпеки держави наводить автори навчального посібника
«Фінанси» за ред. Оспіщева В.І.: «Фінансова безпека держави — це ступінь захищеності фінансо-
вих інтересів держави, стан фінансової, грошово-кредитної, бюджетної, податкової, валютної,
банківської, інвестиційної, митно-тарифної, розрахункової та фондової систем, що характери-
зується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, спроможністю
держави ефективно формувати та раціонально використовувати фінансові ресурси, достатні для
задоволення її потреб, шляхом виконання зобов’язань і забезпечення соціально-економічного роз-
витку [13, с. 450]».

Таке визначення більш чітке, але занадто громіздке з позиції тлумачення сутності фінансової
безпеки держави.

З наведених вище положень, можливо стверджувати, що національна безпека держави пов’я-
зана як з економічною, так і фінансовою безпекою. При цьому існують різні тлумачення як еконо-
мічної, так і фінансової безпеки. Однак відповідне коло науковців вважають, що фінансова безпе-
ка є складовою економічної безпеки, а інші науковці стверджують, що фінансова безпека є важли-
вішою складовою економічної безпеки, тим самим підкреслюючи, що фінансова безпека у складі
економічної безпеки відіграє головну роль.

На нашу думку, необхідно більш чітко розглянути змістовну характеристику як економічної,
так і фінансової безпеки держави (табл. 1).

Із наведених змістових характеристики можливо побачити, що економічна і фінансова безпека
держави мають дещо різні характеристики, особливо це стосується економічних і фінансових
інтересів, економічних і фінансових загроз, індикаторів економічної і фінансової безпеки. Отже,
є сенс розглядати економічну і фінансову безпеку держави як пов’язані між собою економічні
категорії. При цьому кожна з названих категорій має свої специфічні ознаки, особливості тощо.

Економічна безпека держави повинна включати такі складові: а) макроекономічна; б) мезоеко-
номічна; в) зовнішньоекономічна; г) виробнича; д) енергетична; е) продовольча; ж) інвестиційна;
з) науково-технологічна; к) демографічна; л) соціальна.

Макроекономічна безпека держави — це стан національної економіки, за якого досягається
збалансованість макроекономічних відтворювальних процесів.

Мезоекономічна безпека держави — це такий стан економіки регіонів, за якого досягається
необхідний рівень соціально-економічного розвитку регіонів, що в сукупності забезпечує
стабільність і міцність країни в цілому.

Зовнішньоекономічна безпека держави — це такий стан зовнішньоекономічної діяльності, який
відповідає національним економічним інтересам і забезпечує позитивні результати від зовніш-
ньо-економічних відношень та мінімізує збитки держави.

Виробнича безпека держави — це такий рівень розвитку промисловості і будівництва, що за-
безпечує розширене зростання економіки, постійне збільшення валового внутрішнього продукту,
створення необхідного обсягу матеріальних цінностей.
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Таблиця 1. Змістовна характеристика економічної і фінансової безпеки держави *
Змістовна характеристика

економічної безпеки держави
Змістовна характеристика

фінансової безпеки держави
1. Суб'єкт економічної безпеки: держава, її ре-
гіони, усі суб'єкти господарювання, усі домого-
сподарства, усе населення

1. Суб'єкт фінансової безпеки: держава, її регі-
они, усі суб'єкти господарювання, усі домогос-
подарства, усе населення

2. Об'єкт економічної безпеки: держава, її регі-
они, суспільство, галузі економіки, сектори
економіки, усі суб'єкти господарювання, усі
домогосподарства, окремі громадяни

2. Об'єкт фінансової безпеки: держава, її регіо-
ни, суспільство, галузі економіки, сектори еко-
номіки, усі суб'єкти господарювання, усі домо-
господарства, окремі громадяни

3. Національні економічні інтереси:
а) зростання ВВП; б) зростання обсягів проми-
слового виробництва; в) зростання обсягів аг-
рарного виробництва; г) зростання обсягів бу-
дівництва; д) зростання обсягів експорту вітчи-
зняної продукції та забезпечення позитивного
сальдо платіжного балансу; е) покращення де-
мографічної ситуації; ж) активне впровадження
інновацій в економіку; з) зростання обсягів ін-
вестицій в економіку; к) зростання рівня доб-
робуту населення; л) підвищення рівня соціа-
льних стандартів і якості життя в країні; м) за-
безпечення стабільного соціально-
економічного розвитку всіх регіонів країни

3. Національні фінансові інтереси:
а) зростання обсягів фінансових ресурсів в кра-
їні; б) стабільність національної валюти;
в) стабільність грошово-кредитної системи
країни; г) зростання обсягів бюджетних ресур-
сів; д) стабільність фінансової системи країни;
е) стабільність функціонування фінансового
ринку, банківської системи; ж) підвищення фі-
нансової самостійності регіонів; з) підвищення
фінансової стійкості та надійності суб'єктів
господарювання; к) зростання частки прибут-
кових суб'єктів господарювання; л) зменшення
частки тіньових доходів і фінансових ресурсів
суб'єктів господарювання і населення; м) зрос-
тання доходів домогосподарств

4. Основні загрози економічній безпеці:
а) зниження темпів або зниження обсягів ВВП
країни; б) зниження виробництва промислової
та аграрної продукції; в) зниження темпів або
практичне припинення будівництва; г) відсут-
ність або незначні темпи інновацій в економіці;
д) низьке зростання інвестицій в економіку;
е) погіршення демографічної ситуації в країні
та окремих регіонах; ж) зменшення експорту та
зростання імпорту, негативне сальдо платіжно-
го балансу; з) погіршення соціально-
економічного стану в країні та регіонах, зни-
ження добробуту населення; к) зниження якості
життя населення; л) зростання соціальної на-
пруженості в країні та регіонах; м) погіршення
рівня здоров'я населення; н) недовіра населення
до державних та місцевих органів влади

4. Основні загрози фінансовій безпеці:
а) зниження темпів або зниження обсягів ВВП
країни; б) зменшення обсягів фінансових ресу-
рсів, що формуються в країні; в) зниження ста-
більності національної валюти; г) зростання
інфляції; д) зниження обсягів бюджетних ресу-
рсів; е) зростання дефіциту бюджету; ж) зни-
ження валютних резервів НБУ; з) зростання
зовнішнього і внутрішнього боргу; к) негатив-
не сальдо платіжного балансу; л) низькі темпи
або зниження обсягів інвестицій в економіку
країни; м) нестабільність на світовому та наці-
ональному фінансових ринках; н) нестабіль-
ність у світовій та національній банківській
системах; о) зменшення доходів домогоспо-
дарств; п) зростання тіньових доходів домого-
сподарств та суб'єктів господарювання

5. Індикатори економічної безпеки:
а) обсяги та темпи зміни ВВП; б) темпи інфля-
ції; в) дефіцит бюджету; г) рівень безробіття;
д) рівень та якість життя; е) демографічні змі-
ни; ж) сальдо експорту-імпорту; з) державний
внутрішній і зовнішній борг; к) рівень тіньової
економіки; л) темпи розвитку промисловості,
аграрного виробництва, будівництва; м) рівень
продуктивності праці.

5. Індикатори фінансової безпеки:
а) обсяги та темпи зміни ВВП; б) обсяги та те-
мпи зміни бюджетних ресурсів; в) темп інфля-
ції; г) дефіцит бюджету; д) рівень прибутково-
сті суб'єктів господарювання; е) темпи та обся-
ги зміни валютних запасів НБУ; ж) сальдо пла-
тіжного балансу; з) сальдо експорту-імпорту;
к) рівень доходів населення; л) рівень інвести-
цій в економіку; м) рівень тіньової економіки

* Складено автором
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Енергетична безпека держави — це такий стан національної економіки, який забезпечує захи-
щеність інтересів у енергетичній сфері від наявних і потенційних загроз внутрішнього і зовніш-
нього характеру, дає змогу задовольняти потреби в паливо-енергетичних ресурсах за будь-яких
обставин.

Продовольча безпека держави — це такий стан забезпечення населення продовольчими това-
рами, який гарантує соціально-економічну і політичну стабільність в суспільстві, стійкий розви-
ток агропромислового комплексу, якісний рівень життя домогосподарств і окремої людини.

Інвестиційна безпека держави — це такий рівень вітчизняних і іноземних інвестицій, який
здатен забезпечити довгострокову позитивну динаміку економічного розвитку і зростання, впровад-
ження інновацій в національну економіку.

Науково-технологічна безпека держави — це такий стан науково-технологічного та виробни-
чого потенціалу національної економіки, який забезпечує розвиток науки, техніки і технології,
впровадження інновацій в виробництво, створення інноваційних виробництв, продукції, форму-
вання власних інтелектуальних і технологічних ресурсів.

Демографічна безпека держави — це такий стан розвитку країни, її регіонів, суспільства, рин-
ку праці, за яких демографічні процеси мають позитивні зрушення в інтересах як держави, так і
домогосподарств, сім’ї, кожної особистості.

Соціальна безпека держави — це такий стан розвитку національної економіки, за якого держа-
ва здатна забезпечити гідний і якісний рівень життя всього населення незалежно від внутрішніх
та зовнішніх загроз.

Фінансова безпека держави повинна включати такі складові: а) бюджетна; б) грошово-кредит-
на; в) валютна; г) податкова; д) боргова; е) банківська; ж) страхового ринку; з) фондового ринку.

Бюджетна безпека держави — це такий стан бюджетних ресурсів держави, за яких забезпе-
чується платоспроможність держави, ефективне балансування доходів і видатків бюджетів, підви-
щується фінансова самостійність місцевих органів самоврядування.

Грошово-кредитна безпека держави — це такий стан грошово-кредитної системи, який харак-
теризується стабільністю національної грошової одиниці, доступністю кредитних ресурсів, оп-
тимальним рівнем інфляції, що забезпечує економічне зростання та підвищення реальних до-
ходів населення.

Валютна безпека держави — це такий стан курсоутворення, який створює оптимальні умови
для розвитку експорту, припливу іноземних інвестицій, інтеграції України до світової економіки,
формування необхідних обсягів золотовалютних резервів НБУ та захищеність на міжнародних
валютних ринках.

Податкова безпека держави — це такий стан функціонування податкової системи країни, за
який держава оптимально поєднує власні фіскальні інтереси з інтересами суб’єктів господарю-
вання і населення, як головних платників податків і зборів, що забезпечує стабільні та зростаючі
обсяги формування бюджетів різного рівня.

Боргова безпека держави — це такий рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості держа-
ви з урахуванням вартості обслуговування боргів та ефективного їх використання, що дає змогу
вирішувати поточні та довгострокові соціально-економічні завдання і не загружує втратою суве-
ренітету й руйнуванню вітчизняної фінансової системи.

Банківська безпека держави — це такий стан банківської системи, за якого вона спроможна
формувати необхідні обсяги фінансових ресурсів, забезпечувати їх ефективне використання та
повернення індивідуальним вкладникам, здійснювати стабільний і надійний рух грошових коштів
в масштабах країни, виконувати міжнародні та зовнішньоекономічні зобов’язання.

Безпека страхового ринку держави — це такий стан страхового ринку, за якого страхові ком-
панії мають можливість формувати фінансові ресурси за рахунок страхових премій, виконувати
зобов’язання перед власними клієнтами та державою.

Безпека фондового ринку держави — це такий стан фондового ринку, за якого забезпечуються
оптимальний рівень його капіталізації, відповідний фінансовий стан і фінансовий інтерес всіх
його суб’єктів і держави.

Отже, наведені складові економічної безпеки держави переслідують реалізацію відповідних
національних інтересів і не перетинаються із складовими фінансової безпеки держави. Як еконо-
мічна, так і фінансова безпека держави має своє власне поле реалізації, а тому фінансову безпеку
слід розглядати не як частину економічної безпеки, а як самостійну систему національної безпеки
держави.
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Такий підхід до фінансової та економічної безпеки пов’язаний з тим, що в сучасних умовах
розвитку світової економіки фінанси набувають все більшого значення. Світові інтеграційні проце-
си перш за все проявляються у фінансовій сферах, а вже потім в інших економічних відносинах.

Таким чином, сучасна світова і національна економіка — це економіка, де на перший план
виходять фінансові відносини, а тому при забезпеченні національної безпеки слід розглядати не
економічну чи фінансову безпеку держави, а фінансово-економічну безпеку, яка стане найважли-
вішою в системі національної безпеки країни в мирний період розвитку країни. Фінансово-еконо-
мічна безпека держави — це такий стан її фінансів і економіки, за якого держава спроможна
виконувати всі свої внутрішні та зовнішні фінансові зобов’язання, формувати необхідні обсяги
фінансових ресурсів, забезпечувати оптимальний рівень боргів, надійність національної валюти,
мати необхідні золотовалютні резерви та запроваджувати необхідні умови для довгострокового
стабільного економічного розвитку і зростання, підвищення добробуту і якості життя населення.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дало змогу встановити, що існують різні погляди на економічну і фінан-

сову безпеку держави. У статті було проаналізовано різні погляди вчених на сутність економічної
і фінансової безпеки держави. Доведено, що економічна і фінансова безпека мають різні змістовні
характеристики, внутрішні складові. Виходячи з цього обґрунтовано, що на сучасному етапі роз-
витку теорії національної безпеки доцільно розглядати не економічну чи фінансову безпеку, а
фінансово-економічну безпеку держави, як найбільш точну економічну категорію сучасного пері-
оду розвитку держави, суспільства та світової економіки.
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ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ
Досліджено еволюцію інституту банкрутства в Україні, обґрунтовано виділення 6 етапів розвитку інституту банк-

рутства та їх характерні риси, з’ясовано шляхи подальшого розвитку інституту банкрутства в умовах фінансової кризи.
Ключові слова: банкрутство, інститут банкрутства, фінансова криза.

ВСТУП
Функціонування економіки України в сучасних умовах характеризується уповільненим вирі-

шенням трансформаційних проблем, що в свою чергу призводить до низької ефективності функ-
ціонування господарюючих суб’єктів та погіршення їх фінансового стану.

Для дослідження проблем та шляхів розвитку інституту банкрутства в України потрібно про-
вести аналіз його еволюції.

Значний внесок у дослідження теоретичних та практичних аспектів функціонування інституту
банкрутства зробили науковці — Є.М. Андрущак, М.М. Берест, І.О. Бланк, Б.М. Грек, А.К. Джалал,
В.В. Джунь, М.О. Кизим, С.В. Климчук, Б.М. Поляков, О.О. Терещенко, М.І. Тітов, В.В. Чепурко,
А.В. Череп та інші. При всій важливості проведених досліджень окремі питання вимагають по-
дальшого поглибленого вивчення, оскільки специфіка функціонування інституту банкрутства в
Україні висвітлена переважно в правовому аспекті, а економічні аспекти розглянуті однобічно —
здебільшого щодо прогнозування банкрутства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз еволюції інституту банкрутства в Україні.
РЕЗУЛЬТАТИ
Поняття і аналіз сучасного стану інституту банкрутства неможливі без розгляду еволюції бан-

крутства в Україні, оскільки на формування цього інституту мали вплив не лише сучасні чинни-
ки, але й чинники історичного розвитку держави і державності.

Після революції 1917 р., в умовах радянської влади були зроблені спроби відносно урегулю-
вання відносин неспроможності і банкрутства підприємств у системі господарських відносин
СРСР, свідченням чого стали постанови, які регулювали наслідки неспроможності, видані ще в
1927-1929 рр. [1, с. 94]. У СРСР діючі господарські положення передбачали лише теоретичну
можливість оголошення підприємства неплатоспроможним. І тільки у 1987 р. поняття «неплато-
спроможність» і «збитковість» знайшли своє відображення у Законі СРСР «Про державне підпри-
ємство (об’єднання)», де в ст. 23. «Створення і припинення діяльності підприємства» було визна-
чено: «Діяльність підприємства може бути припинена при тривалій збитковості і неплатоспро-
можності підприємства» [2, с. 33]. Але і тоді, незважаючи на введення в дію цього Закону, преце-
дентів оголошення банкрутами збиткових і неплатоспроможних підприємств не було. Разом з тим
стверджувалося, що суспільна форма власності виключає будь-яку форму експлуатації, а значить
і можливість неплатоспроможності і банкрутства підприємств.

У перші роки незалежності Україну охопили глибокі кризові явища, які певною мірою були
успадковані від СРСР, а значною частиною — викликані складністю адаптації її економіки і насе-
лення до ринкових умов. Саме тому у цей період економічна криза в Україні лише закономірно
поглиблювалася, що негативно відобразилося на діяльності вітчизняних підприємств, понизило
їх фінансову стійкість і привело до виникнення неплатоспроможності і, як наслідок, банкрутства.

Становлення ринкових відносин в Україні стало тим каталізатором, який прискорив виникнен-
ня кризового стану більшості вітчизняних підприємств і обумовив їх банкрутство.

Після прийняття і введення в дію Верховною Радою України Закону України «Про банкрут-
ство» №2343-XII від 14.05.1992 р. [3] Кабінетом Міністрів України відповідно до Указу Прези-
дента України від 17.06.1996 р. № 435 «Про створення Агентства з питань запобігання банкрут-
ства підприємств і організацій» [4] був створений державний орган влади — Агентство з питань
запобігання банкрутства. Метою його створення було забезпечення розробки і реалізації держав-
ної політики, спрямованої на запобігання банкрутству суб’єктів підприємницької діяльності. При-
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чиною створення цього органу була необхідність державного регулювання даних питань, що ста-
ло початком формування інституту банкрутства.

15 грудня 1999 року був виданий Указ Президента України «Про зміни у структурі централь-
них органів виконавчої влади» №1573/99, який передбачав утворення державної госпрозрахунко-
вої установи (ДГУ) «Агентство з питань банкрутства» [5]. У квітні 2000 р. агентство було ліквідо-
вано як орган державної виконавчої влади із спеціальним статусом, а на його базі створена госп-
розрахункова установа при Мінекономіки — Агентство з питань банкрутства, яке є суб’єктом
господарювання, тобто суб’єктом господарського права у розумінні Господарського і Цивільного
кодексів України. На сьогодні така організаційна форма, як державна госпрозрахункова установа,
взагалі не передбачена законодавством України. Це прямо суперечить статті 2 Бюджетного кодек-
су України, згідно з якою бюджетна установа — це орган, установа або організація, яка повністю
утримується за рахунок відповідного державного бюджету або місцевих бюджетів і є неприбутко-
вою [6]. Завдання Агентства були визначені Постановою Кабінету Міністрів України №691 від 24
квітня 2000 року і зводилися до надання платних послуг з питань банкрутства, зокрема, до визна-
чення порядку продажу активів, організації торгів і конкурсів з продажу активів, створення інфор-
маційної бази неплатоспроможних боржників, розробки планів санації і проведення їх експерти-
зи. У місячний термін був виданий наказ Міністерства економіки України №92 про цю установу.
Це агентство було підзвітне Міністерству економіки України і здійснювало свою діяльність на
підставі Положення про державну госпрозрахункову установу «Агентство з питань банкрутства»,
затвердженого наказом Міністерства економіки №114 від 6.06.2000 р. [7].

Після цього була видана ще низка нормативно-правових актів, що стосуються діяльності ДГУ
«Агентство з питань банкрутства», а саме [7]:

1. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Положення про порядок форму-
вання і ведення Єдиної бази даних про підприємства, відносно яких порушено справу про банк-
рутство» від 11.04.2001 р. №77., згідно з яким Агентство виконує функції адміністратора Єдиної
бази даних.

2. Наказ Міністерства економіки України «Про виконання Агентством з питань банкрутства
окремих повноважень державного органу з питань банкрутства» від 25.04.2001 р. №86., згідно з
яким Агентство виконує окремі повноваження державного органу з питань банкрутства.

3. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Порядку представлення пропо-
зицій арбітражному суду відносно кандидатур арбітражних керівників» від 25.04.2001 р. №87.
Він визначає порядок представлення пропозицій господарському суду відносно кандидатур арбіт-
ражних керуючих (розпорядників майна, що управляють санацією, ліквідаторів) для державних
підприємств або підприємств, у статутному фонді яких доля державної власності перевищує 25%,
у разі порушення відносно них справи про банкрутство і в інших випадках, передбачених Зако-
ном України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Згідно
з цим наказом при Агентстві працює Комісія з акредитації арбітражних керуючих.

4. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Порядку виконання Агентством
з питань банкрутства окремих повноважень державного органу з питань банкрутства» від
27.07.2001 р. №156., який визначив конкретні питання виконання Агентством окремих повнова-
жень державного органу з питань банкрутства.

5. Наказ Міністерства економіки і з питань європейської інтеграції України «Про удосконален-
ня організаційної структури Агентства з питань банкрутства» від 20.06.2002 р. №187. Згідно з
ним почалася реорганізація Агентства шляхом ліквідації дочірніх підприємств — регіональних
агентств і створення філій в кожній області.

6. Наказ Міністерства економіки і з питань європейської інтеграції України «Про внесення
змін до Положення про державну госпрозрахункову установу Агентство з питань банкрутства»
від 29.11.2002 р. №355 (Зміни №2).

Згідно з наказом Агентство [7]: організовує систематичні заходи щодо підвищення кваліфі-
кації арбітражних керуючих; готує на запити Мінекономіки пояснення відносно відповідності дій
арбітражних керуючих законодавству України у сфері банкрутства; розробляє плани санації дер-
жавних підприємств-боржників і підприємств, у статутному фонді яких доля державного майна
перевищує 25%, інших суб’єктів підприємницької діяльності або проводить їх експертизу; бере
участь у проведенні аналізу фінансово-господарського становища суб’єктів підприємницької діяль-
ності, які знаходяться в державній власності, з метою виявлення серед них боржників і запобіган-
ня їх банкрутству.
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Проте в ході проведення Міністерством економіки України комплексної ревізії фінансово-гос-
подарської діяльності Агентства були виявлені численні порушення, зокрема, не було забезпече-
но належного ведення єдиної бази даних про підприємства, відносно яких порушено проваджен-
ня у справі про банкрутство, і виконано в повному об’ємі функцій узагальнення інформації що-
квартального моніторингу виконання справ про банкрутство державних підприємств і підприємств,
у статутному фонді яких 25% належить державі (акт перевірки від 28 липня 2005 р.). Це є прямим
порушенням вимог наказу Міністерства економіки від 11.04.2001 р. №77 «Про затвердження По-
ложення про порядок формування і ведення єдиної бази даних про підприємства, відносно яких
порушено провадження у справі про банкрутство». Окрім цього, було виявлено, що в багатьох
регіонах України Агентство займало монопольне становище на ринку реалізації майна банкрутів.
В окремих випадках це призводило до реалізації майна за заниженими цінами, що, у свою чергу,
порушувало права кредиторів на отримання своїх коштів. Зокрема, Агентство практикувало по-
рядок реалізації майна державних підприємств, при якому учасником конкурсу з придбання май-
на може бути тільки особа, визнана інвестором комітетом кредиторів. У зв’язку з цим 24 вересня
2005 року Кабінет Міністрів України видав Постанову №942 «Про ліквідацію державної госпроз-
рахункової установи «Агентство з питань банкрутства».

Рішенням Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. у складі Міністерства економіки був
створений новий урядовий орган державного управління — Державний департамент з питань
банкрутства. Створення таких органів передбачено Указом Президента України від 15.12.1999 р.
№1572/99 «Про систему органів виконавчої влади» і постановою Кабінету Міністрів України від
22.02.2000 р. №386 «Про затвердження Типового положення про урядовий орган державного управ-
ління». Департамент створений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2006 р.
№370 «Про створення Державного департаменту з питань банкрутства» [8] і діє на підставі поло-
ження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. №533. Необхідність
існування такого органу мотивувалася недостатньою ефективністю державного впливу на проце-
си, що відбуваються у процедурах банкрутства, зокрема, про відсутність дієвого контролю за
діяльністю арбітражних керуючих, а також про поширення схем неконкурентного відчуження
державного майна шляхом застосування процедур санації, з наступною реалізацією цього майна
способами, встановленими комітетом кредиторів. До 2012 р. відповідно до пункту 3 вказаного
положення Департамент виконував усі функції державного органу по банкрутству, які визначені
статтею 2 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» [9]: проведення державної політики по запобіганню банкрутству, забезпечення умов
реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
відносно державних підприємств і підприємств, у статутному фонді яких доля державної влас-
ності перевищує 25%. Серед його функцій також — організація системи підготовки арбітражних
керівників, ліцензування арбітражних керуючих і контроль над їх діяльністю. З 2012 р. вищезга-
дані функції виконує Міністерство юстиції України [10].

Таким чином, в Україні інститути банкрутства стали формуватися в 1991-1994 рр., але цей про-
цес ще не закінчено, що пов’язано з тривалістю трансформаційних процесів в економіці України.

Еволюцію інститутів банкрутства і законодавства з питань банкрутства в Україні можна пред-
ставити як ряд етапів (табл. 1).

До 2001 року процедура банкрутства в Україні здійснювалася відповідно до Закону України
«Про банкрутство», який був прийнятий 14 травня 1992 року [3]. Його прийняття було спрямова-
не на виконання ним трьох основних функцій: служити механізмом запобігання непродуктивно-
му використанню активів підприємств; бути інструментом реабілітації підприємств, які опинили-
ся на межі банкрутства, проте мають значні резерви для успішної фінансово-господарської діяль-
ності у майбутньому (як правило, така реабілітація передбачає фінансову санацію); сприяти як-
найповнішому задоволенню претензій кредиторів. Проте, вищезгаданий закон мав ряд недоліків,
які згодом стали гальмувати проведення ринкових реформ в країні. У першу чергу, у ньому спо-
чатку не була передбачена можливість ефективного впровадження механізму санації і фінансово-
го оздоровлення підприємств-боржників, а тільки процедура їх ліквідації. Крім того, до основних
вад цього закону, які, виходячи з практики його застосування, гальмували своєчасне проведення
реструктуризації підприємств і організацій, повернення заборгованості кредиторам, можна та-
кож віднести:

 зниження ролі запобіжних процедур банкрутства — реорганізації і реструктуризації непла-
тоспроможних підприємств;
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Таблиця 1. Етапи еволюції інституту банкрутства в Україні *

Період Опис етапу Характеристика етапу та причини переходу
до наступного етапу

до
1991-
1992
рр.

Підготовка до формування
та розвитку інституту банк-
рутства в Україні

Перехід України до ринкової економіки обумовив появу
приватних підприємств, кредитних відносин, що привело
до можливості виникнення інституту банкрутства (в УРСР
він фактично не існував). У зв’язку з цим виникла потреба в
правовому регулюванні цього процесу, що стало причиною
прийняття Закону України «Про банкрутство» (1992 р.).

1993-
1995
рр.

Зародження інститутів бан-
крутства, початок дії Закону
України «Про банкрутство»

Відсутність контролю за діяльністю підприємств-банкрутів
обумовило необхідність створення державного органу вла-
ди, який би здійснював регулювання інституту банкрутства
(створено у 1995-1996 рр.)

1996-
2000
рр.

Створення центрального
органу влади, що регулює
процедуру банкрутства, зро-
стання кількості банкрутів в
Україні

Недоліки першої редакції Закону, а саме перевага ліквіда-
ційних заходів над санаційними, привели до прийняття
другої редакції профільного Закону (1999 р.). Недостатня
ефективність державного впливу на процеси банкрутства,
зокрема відсутність дієвого контролю за діяльністю арбіт-
ражних керуючих, реалізацією майна банкрутів, санацією
державних підприємств, привели до необхідності передачі
регулюючих функцій Міністерству економіки.

2001-
2005
рр.

Передача повноважень що-
до регулювання діяльності
інституту банкрутства від
Агентства з питань банкрут-
ства до Міністерства еконо-
міки, прийняття нової реда-
кції закону

Розширення функціональних можливостей держави в регу-
люванні інституту банкрутства обумовило потребу у ство-
ренні в структурі Міністерства економіки спеціального ор-
гану, який би регулював цю сферу.

2006-
2010
рр.

Створення Державного де-
партаменту з питань банк-
рутства, загострення проти-
річ між окремими
суб’єктами інституту банк-
рутства

Адміністративна реформа, розгляд та прийняття Податко-
вого кодексу, світова криза призвели до необхідності лікві-
дації Державного департаменту з питань банкрутства, та
ініціювання законодавчих змін у сфері банкрутства.

з 2010
р. по
тепе-

рішній
час

Ліквідація Державного де-
партаменту з питань банк-
рутства, передача функцій у
сфері банкрутства Міністер-
ству юстиції України, підго-
товка нової редакції профі-
льного закону

Перехід до наступного етапу буде здійснено після набрання
чинності третьої редакції Закону України «Про банкрутст-
во» та розробки підзаконних нормативних актів (орієнтовно
в 2013 р.).

* Складено авторами

 нечіткість у визначенні повноважень учасників процесу банкрутства (зборів кредиторів, роз-
порядників майна і ліквідаційних комісій, боржників, а також органів, уповноважених управляти
державним майном, акціями, які належать державі);

 нечіткість проведення процедур досягнення мирової угоди, санації і ліквідації підприємств-
банкротів, повноважень учасників цих процедур;

 відсутність процедури списання боргів;
 відсутність регламентованих термінів здійснення процедури банкрутства і граничних термінів

ліквідації підприємства-банкрута;
 відсутність вузькоспеціалізованого кадрового забезпечення з питань банкрутства — розпо-

рядників майна, ліквідаторів підприємств-банкротів і їх підготовки, навчання, сертифікації і ліцен-
зування з боку держави.
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Недоліки цього Закону були викликані, передусім, відсутністю в Україні під час його прийнят-
тя реального досвіду і практики вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з процесом банк-
рутства, в арбітражних (господарських) судах. До того ж для економічного життя України проце-
си банкрутства у перші роки проведення ринкових реформ не були основними.

З метою ліквідації недосконалості законодавчого регулювання інституту банкрутства, вирі-
шення проблем з питань банкрутства був прийнятий Верховною Радою України 30 червня 1999
року Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про банкрутство», завдяки якому
з’явилася реальна можливість фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств, по-
вернення боргів кредиторам, залучення реальних інвесторів шляхом застосування процедури бан-
крутства [10]. Ідеологію автори цього Закону відобразили у новій назві: «Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнання його банкрутом», яка покликана допомогти боржникові,
який виявився у стані неплатоспроможності нерідко через причини, які можуть бути ліквідовані.
Цей Закон був введений в дію з 01.01.2000 року (відносно сільськогосподарських підприємств —
з 01.01.2004 р.). Друга редакція Закону істотно відрізняється від його першої редакції, який скла-
дався лише з 22 статей і мав істотні недоліки. Положення другої редакції Закону викладене у 356
пунктах і 450 підрозділах і частинах, які згруповані у 53 статті і 7 розділів. У підготовці нового
варіанту Закону брали участь комітети Верховної Ради України, окремі депутати, фахівці Вищого
арбітражного суду (нині Вищого господарського суду), Агентство з питань банкрутства, Міністер-
ство економіки, Міністерство фінансів, громадські юридичні організації і інші. При цьому робив-
ся акцент на усунення недоліків, що були у старій редакції Закону, а основним напрямом механіз-
му банкрутства буде безпосередньо відновлення платоспроможності, і тим самим вдасться запо-
бігти значним втратам, які щорічно спричиняються державному бюджету, зменшити бюджетні
витрати по фіктивних фірмах, які створювалися для разових операцій з переказом коштів в оф-
шорні зони і «податкові гавані», а також з метою відшкодування ПДВ з державного бюджету.

Закон структурований таким чином, що майже половина його тексту присвячена запобіганню
банкрутству суб’єктів підприємницької діяльності, його досудовим і судовим санаційним проце-
дурам, четверта частина — особливостям застосування положень до окремих суб’єктів господа-
рювання: місцеутворюючих і особливо небезпечних підприємств, селянських (фермерських) гос-
подарств, страхових організацій і професійних учасників ринку цінних паперів, а також грома-
дян-підприємців, і тільки 15,5% — відносно ліквідації боржника, визнаного господарським су-
дом банкрутом.

Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкру-
том», іншими нормативно-правовими документами передбачено використання реструктуризації
як ефективного засобу відновлення платоспроможності підприємства, яку рекомендується вклю-
чати в план санації [9].

Але функціонування цього закону було також пов’язано з системними трансформаційними
процесами та кризовими явищами, які обумовили перехід з 4 етапу до 5 й пізніше з 5 до 6.

За даними Світового банку і Міжнародної фінансової корпорації, позиція України у рейтингу
«Ведення бізнесу» (2011 р.) за індикатором «закриття бізнесу» є низькою порівняно з іншими
країнами світу і за останні роки не тільки не покращилася, а ще й погіршується. Фактори, які
негативно впливають на показник «закриття бізнесу», — це часові та фінансові витрати, пов’я-
зані з процедурами банкрутства, низький показник індексу стягнення у вказаних процедурах. За
показником «закриття бізнесу» Україна у 2011 році посіла 150 місце серед 183 країни світу, бізнес-
клімат яких досліджувався; у 2010 році — 145 місце серед 183 країн; середня тривалість процеду-
ри банкрутства у 2011 році становить 2,9 роки; фінансові витрати на провадження справи про
банкрутство — 42% від вартості майна; індекс стягнення у процедурі банкрутства становить 7,9
центів на долар, що суттєво гірше у порівнянні із попереднім роком, коли цей показник становив
9,1 цент на один долар. Низький рейтинг України за показником «закриття бізнесу» свідчить про
наявність в українському законодавчому полі, яке регулює правові аспекти процедури банкрут-
ства суб’єктів господарської діяльності, певних перешкод, а також про відсутність в останні роки
прогресивних реформ у цій сфері державного регулювання. Суттєве погіршення показників Ук-
раїни за 2011-2012 рр. свідчить про необхідність здійснення кардинальних та оперативних ре-
форм у цій сфері.

Таким чином, у січні-лютому 2013 р. почався 6 етап еволюції інституту банкрутства в Україні,
але його характеристика буде можлива лише після початку практичної діяльності суб’єктів інсти-
туту банкрутства згідно нової редакції профільного закону.
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ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволило отримати наступні висновки:
1. Формування інституту банкрутства в Україні фактично почалось у 1991 році з появою пер-

ших неплатоспроможних недержавних підприємств.
2. Еволюцію інституту банкрутства в Україні можна умовно представити як послідовність

6 етапів розвитку, останній з яких почався у січні-лютому 2013 року.
3. Основними причинами переходу на новий етап були недоліки існуючої системи функціону-

вання інституту банкрутства в умовах трансформаційної економіки.
4. Розвиток нового етапу дозволить вирішити існуючі проблеми, які загострилися після впливу

фінансової кризи.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ
РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розкриваються теоретичні засади державної фінансової підтримки розвитку малих підприємств. Дослідже-
но теоретичні засади розвитку малих підприємств в економіці України. Сформульовано власне визначення сутності
державної фінансової підтримки малих підприємств. Обґрунтовано, що на рівні держави необхідні зміни, які забезпе-
чать умови для розвитку малих підприємств як гарантію позитивних змін в національній економіці. Встановлено, що
державна фінансова підтримка повинна базуватися на відповідній методологічній базі до якої належать: принципи,
методи і механізми державної фінансової підтримки. Визначено основні принципи, методи і механізми, які необхідно
покласти в основу методології державної фінансової підтримки. Розкрито інтереси держави та малих підприємств в
процесі реалізації державної фінансової підтримки. Обґрунтовано варіанти взаємодії держави і суб’єктів малого підпри-
ємництва в процесі здійснення державної фінансової підтримки. Запропоновано власне розуміння інституційної струк-
тури державної фінансової підтримки малих підприємств.
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ВСТУП
В останні роки в Україні відбуваються позитивні зрушення щодо державної підтримки розвит-

ку малих підприємств. Однак ці позитивні зрушення є недостатніми, про що свідчать незначні
обсяги фінансових ресурсів, які виділяє держава та місцеві органи самоврядування для фінансо-
вої підтримки малого бізнесу. Головною проблемою в цьому напрямі вважається відсутність зако-
нодавчого врегулювання взаємовідносин між державою та місцевими органами самоврядування,
з одного боку, та малими підприємствами, з іншого боку. Державна фінансова підтримка малих
підприємств повинна здійснюватись виходячи із інтересів як держави та місцевих органів само-
врядування, так і самих малих підприємств і фізичних осіб-підприємців.

Перш аніж розглядати різні теоретичні аспекти державної фінансової підтримки малих
підприємств, необхідно дослідити окремі питання функціонального призначення та впливу ма-
лих підприємств на соціально-економічний розвиток суспільства. Оскільки малі підприємства є
структурним елементом ринкової економіки, тому вони безпосередньо пов’язані родовими озна-
ками із загальною системою підприємництва. Перші міркування теорії впливу підприємництва
на різні сторони соціально-економічного життя суспільства можна зустріти вже у класиків полі-
тичної економії [1, 2, 3].

В економічній літературі є різні точки зору щодо поняття «підприємництво», зокрема можливо
виділити визначення, яке наводить Варналій З.С., що «підприємництво — це певний тип господа-
рювання, в якому головним суб’єктом є підприємець, що раціонально комбінує (об’єднує) чинни-
ки виробництва, на інноваційній основі організовує й управляє виробництвом, беручи на себе всі
ризики, з метою отримання підприємницького доходу» [4, c. 19].

Державна фінансова підтримка розвитку підприємництва є одним із ключових чинників еко-
номічної і політичної стабільності. Розвиток малих підприємств стає пріоритетним у державній
структурній політиці, спрямованій на зростання вітчизняної економіки.

Узагальнення надбань економічної теорії щодо участі держави в економіці дає змогу зробити
висновок про те, що згідно з ідеями ліберальних економістів присутність держави в економічних
процесах має бути обмеженою, оскільки успіх економічного розвитку зумовлений насамперед
саморегулюванням ринку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження теоретичних засад державної фінансової підтримки розвитку ма-

лих підприємств.
РЕЗУЛЬТАТИ
Наявність суперечливих точок зору щодо сутності термінів «малий бізнес», «мале підприєм-

ництво» та «мале підприємство» зумовлюють необхідність проведення спеціального досліджен-
ня та з’ясування їх суті, уніфікації категоріального апарату досліджуваної проблематики.

Згідно з офіційними нормативними документами визначенню сутності малого підприємницт-
ва в Україні присвячено окремий напрям господарського законодавства, який включає закони,
підзаконні акти, укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України.



20
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №4

Воробйов Ю.М. Теоретичні засади державної фінансової підтримки розвитку малих підприємств

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України, сутність підприємництва будь-якої орга-
нізаційної форми, визначена як самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик госпо-
дарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досяг-
нення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку [5, ст. 42]. При цьому згідно з
п. 7 ст. 63 Господарського кодексу України малими (незалежно від форми власності) до 2008 року
визначалися підприємства, у яких середньооблікова чисельність працівників не перевищувала
п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не
перевищував суми, еквівалентної п’ятистам тисячам євро за середньорічним курсом НБУ щодо
гривні [5, ст. 63].

Таке визначення підприємництва стало основою трактування вітчизняною законодавчою ба-
зою й «малого підприємництва» встановлюючи лише порогові значення меж його діяльності. Отже,
основою зазначених дефініцій «підприємництво», «мале підприємництво» є ризикова діяльність
з метою отримання відповідного ефекту (прибутку).

Якщо кількісні та якісні показники супроводжуються терміном «малі підприємства», то уза-
гальнені показники називаються «малий бізнес». Таким чином, мале підприємство й малий бізнес
мають спільну ознаку — малі підприємства (форми підприємництва або господарювання), що
здійснюють свою діяльність в економіці країни. Однак малий бізнес — це будь-яка діяльність
малих підприємств та окремих громадян (фізичних осіб) спрямована на реалізацію власного інте-
ресу — отримання прибутку, а мале підприємництво — це обмежений державою за кількістю
працівників та обсягами діяльності малий бізнес для отримання економічних чи соціальних інте-
ресів [6].

Малі підприємства через свою значну чисельність визначають соціально-економічний потен-
ціал держави, є важливим сектором ринкової економіки, динамічно реагують на зміну попиту,
створюють передумови для економічного зростання. Тому малі підприємства історично виступа-
ють одним із факторів, які пом’якшують наслідки економічних криз і є основою для подолання їх
негативних наслідків. Малі підприємства є як структурним, так і функціональним елементом еко-
номіки, й потребують підтримки з боку держави за рахунок проведення як загальних, так і спеці-
альних заходів. Підтримка малих підприємств є невід’ємним атрибутом як їх існування, так і
ринкового господарювання, тому держава повинна створити сприятливі умови для функціону-
вання та розвитку малих підприємств, що дозволить використати повною мірою їх потенціал.

У процесі формування сектору малого підприємництва особлива роль повинна належати дер-
жаві. Однією з причин недостатньої розвиненості малих підприємств в Україні є зниження їх
підтримки з боку держави, так як у розвинених країнах малим підприємствам приділяється пер-
шочергова увага з боку урядових органів, приватних структур, громадських організацій. Для них
встановлено сприятливі законодавчі умови, відповідне інституційне середовище. У країнах із роз-
винутою економікою фінансова підтримка суб’єктів малого підприємництва здійснюється пере-
важно під патронажем уряду та державних органів із використанням коштів бюджету, а також
авторитету держави і важелів державної економічної політики, що спроможні зробити привабли-
вим співробітництво з малими підприємствами.

Як показує досвід розвинених країн, малий бізнес там успішно розвивається тоді, коли він
проводиться під патронатом держави: використовуються бюджетні кошти, політичні важелі, спро-
можні залучати кошти суб’єктів господарювання в малий бізнес [7, с.156].

На різних етапах розвитку України по-різному будувалась і державна політка розвитку малого
підприємництва, яку можна охарактеризувати як політику сприяння розвитку підприємництва.
Зокрема, Смовженко Т.С. зазначає, що «… сприяння розвитку підприємництва охоплює широкий
діапазон форм і методів прямого та непрямого впливу держави на ефективність функціонування
підприємництва, не виключаючи при цьому можливість підтримки окремих видів підприємниць-
кої діяльності, створення пільгових або, навпаки, обмежуючих умов її розвитку» [8, с. 39].

Державну політику фінансової підтримки розвитку підприємництва слід розглядати як скла-
дову економічної політики, визначаючи її основні взаємозв’язки з іншими напрямами і сферами
господарювання; структурувати функції держави у сфері управління процесами розвитку підпри-
ємництва; аналізувати й оцінювати вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на ефективність фун-
кціонування підприємницького сектора економіки; планувати і прогнозувати результати функціо-
нування підприємницького сектора економіки та визначати їх вплив на розвиток національної
економіки; свідомо створювати сприятливі умови для ефективного розвитку суб’єктів підприєм-
ництва, запобігаючи появі негативних умов і факторів господарювання; розробляти механізми
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реалізації державної політики сприяння ефективному розвитку підприємництва. Таким чином,
фінансова підтримка малих підприємств знаходить свій прояв у прямих заходах держави щодо
діяльності і розвитку малих підприємств, а патронаж і сприяння — непрямих, шляхом створення
умов для ефективного їх функціонування.

Основні завдання державної політики щодо розвитку малих підприємств повинні бути акцен-
товані на тому, що суб’єкту законодавчої ініціативи потрібно розробити нову концепцію підпри-
ємницької діяльності шляхом:

1) забезпечення збереження існуючих малих підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-
суб’єктів підприємницької діяльності), оскільки є тенденція до їхнього закриття, що обумовлено
відсутністю фінансових можливостей до функціонування;

2) забезпечення якісного розвитку малих підприємств (збільшення частки малих підприємств,
які створюють високу додану вартість і нові робочі місця), що досягається наступним:

а) посиленням експортної спроможності вітчизняних малих підприємств;
б) спрощенням доступу малих підприємств до сучасних технологій;
в) підвищенням здатності малих підприємств конкурувати з імпортом та підвищенням загаль-

ного рівня їх конкурентоспроможності;
г) збільшенням доступу малих підприємств до довгострокових кредитів для побудови нових

виробництв та послуг, продукція або результати яких використовуються у міжнародній та
внутрішній торгівлі;

д) забезпеченням доступу малих підприємств до інформації про державні, муніципальні або
приватні програми щодо збільшення спроможності малих підприємств конкурувати на міжнарод-
них та внутрішніх ринках;

е) представленням інтересів малих підприємств у двосторонніх та багатосторонніх міжнарод-
них торговельних переговорах та домовленостях, у тому числі переговорах з ЄС;

з) введенням на засадах рівноправності представників підприємницької спільноти до складу
тендерних комісій Українського та регіональних фондів підтримки підприємництва.

Дослідження вітчизняних фахівців доводять, що в Україні спостерігаються суттєві супереч-
ності між державною політикою стосовно розвитку малих підприємств і механізмами її реалізації
на місцях. Так, Варналій З.С. під державною підтримкою розуміє, з одного боку, державне регу-
лювання цього сектору економіки, що передбачає насамперед свідоме формування державними
структурами правових, економічних та організаційних умов становлення і розвитку малого підпри-
ємництва, а, з іншого боку, — створення стимулів, використання матеріальних і фінансових ре-
сурсів, які залучаються у сферу малого підприємництва на пільгових засадах або безоплатно [4].
Необхідність державної підтримки малого підприємництва, а отже, проведення відповідної дер-
жавної політики, викликана тим, що, незважаючи на вагомі переваги малого підприємництва, цей
сектор економіки найбільш вразливий до таких несприятливих чинників, як невизначеність еко-
номічної стратегії, податковий тягар, свавілля корумпованих службовців, інфляційний тиск, кон-
куренція великих корпорацій тощо. Виходячи з цього до державної фінансової підтримки слід
включити перш за все податкові та кредитні методи впливу на малі підприємства.

З другого погляду, державна підтримка малих підприємств є процесом, який має певні стадії
розвитку. При цьому нерідко підтримку розглядають як стимулювання, забезпечення тощо. За-
слуговує на увагу думка Реверчука С.К., який стверджує, що поняття підтримка слід тлумачити
однозначно: «це — допомога. А форма прояву допомоги може бути вирішена по-різному, зокрема
через заохочення, сприяння, стимулювання, підготовку, забезпечення, удосконалення, надання,
створення тощо» [9, с.107].

Орлова В. розглядає державну підтримку малого бізнесу як «надання допомоги малим підпри-
ємствам у їх діяльності, спрямованої на подолання труднощів, іманентних цьому різновиду підпри-
ємництва, а також сприяння у вирішенні специфічних проблем, що виникають» [10, с. 171].

Березянко Т.В. зазначає що «перехід на систему партнерських відносин між державою, суспіль-
ством і малим бізнесом означає для держави — зняття бюджетного навантаження із значної час-
тини домогосподарств, що у випадку відсутності зайнятості потребували б розширення допомоги
неефективним одиницям, для суспільства — встановлення громадського спокою та співпраці у
ринкових умовах господарювання, а для самих малих підприємств та суб’єктів мікропідприєм-
ства — це можливість самореалізації для вирішення нагальних економічних проблем у самодос-
татньому обсязі» [11, с. 34].



22
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №4

Воробйов Ю.М. Теоретичні засади державної фінансової підтримки розвитку малих підприємств

Узагальнюючи досвід розвинених країн світу Рудник Р.В. констатує, що «державна підтримка
малого бізнесу є одним із дієвих інструментів розвитку цього сектору економіки і реалізується за
допомогою цілої низки інструментів, таких як податкові пільги, фінансово-кредитна підтримка,
державні субсидії тощо» [12].

Данилейчук Р.Б. вбачає роль держави у сфері розвитку малого бізнесу у тому, щоб «створюва-
ти зрозумілі та рівні для всіх правила поведінки на ринку, а сама підтримка малого бізнесу пов’я-
зана з необхідністю компенсації нерівних умов, в яких перебувають суб’єкти малого бізнесу по-
рівняно з великими підприємствами, а також з допомогою тим особам, які розпочинають власну
справу» [13].

Система державної фінансової підтримки малих підприємств є цілісною структурованою су-
купністю функцій, принципів, методів та напрямів її реалізації, застосування яких забезпечує
цільове, систематичне та адекватне спрямування державних коштів на стимулювання і розвиток
малих підприємств. Формування цілісного та гнучкого механізму підтримки малих підприємств
має відповідати не лише сучасним вимогам ринкової економіки, а й приводити у відповідність
ресурсні можливості та стратегічні цілі держави.

Як зазначає Квасниця О.В. «державна підтримка малих підприємств є систематичною, динаміч-
ною, плановою і комплексною діяльністю держави, спрямованою на забезпечення стратегічного
розвитку малих підприємств, шляхом пошуку креативних ідей щодо сприяння розвитку малих
підприємств шляхом постійного удосконалення видів, форм і методів державної підтримки» [14].

На нашу думку, державна фінансова підтримка малих підприємств — це сукупність прин-
ципів, методів і механізмів прямої фінансової допомоги органами державної влади та місцевого
самоврядування малим підприємствам та фізичним особам-підприємцям у формі бюджетного
фінансування, бюджетного кредитування та бюджетного гарантування, а також здійснення дер-
жавних замовлень та дольової участі в різних формах фінансової підтримки малих підприємств.

Об’єктом державної фінансової підтримки малих підприємств є фінансова діяльність малих
підприємств та індивідуальних підприємців з фінансування інвестиційних проектів та, у винятко-
вих випадках, поточної діяльності при неможливості чи економічній недоцільності залучення
інших джерел. Суб’єктами державної фінансової підтримки виступають беззбиткові малі підпри-
ємства, які функціонують на ринку і потребують фінансових ресурсів, та індивідуальні підприємці,
які отримують право на таку підтримку відповідно до чинного законодавства і в порядку реалі-
зації національної, та регіональних програм розвитку малого підприємництва.

Державна фінансова підтримка малих підприємств має будуватись на основі визначеної мето-
дології (рис. 1).

М етодологія забезпечення державної фінансової підтримки
малих підприємств

Принципи М етоди М еханізми

1) наукової обґрунтованості;
2) плановості та системнос-
ті;
3) законодавчо-нормативної
забезпеченості;
4) результативності;
5) комплексності;
6) ефективності;
7) гарантованості;
8) договірного характеру;
9) гласності

1) бюджетного фінан-
сування;
2) бюджетного креди-
тування;
3) бюджетного гаран-
тування;
4) бюджетного пок-
риття банківських
кредитних ставок;
5) державних закупі-
вель

1) бюджетний механізм
фінансової підтримки;
2) фінансовий механізм
державної підтримки;
3) механізм державної
підтримки інвестиційно-
го процесу;
4) механізм нормативно-
правового забезпечення
державної фінансової
підтримки

Рис. 1. Складові методології забезпечення державної фінансової підтримки малих підприємств
(Запропоновано автором)
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Прийняття урядовими структурами рішень у відриві від реальної ситуації та без узгодження їх
з суб’єктами малого підприємництва, призводить до неефективних бюджетних витрат, так як по-
силення адміністративного тиску та низька якість системи державного управління знижує ефек-
тивність функціонування малих підприємств і сприяє посиленню негативних процесів в економіці.
У цьому контексті зазначимо, що відсутність в Україні належного державного управління, у свою
чергу, породжує наступні основні проблеми, зокрема:

 відсутність чітко сформульованої державної політики у сфері розвитку малих підприємств;
 збільшення адміністративних бар’єрів та надмірне втручання органів державної влади в

діяльність малих підприємств;
 відсутність ефективних механізмів фінансово-кредитної підтримки малих підприємств;
 відсутність представників малих підприємств в органах державної влади та місцевого само-

врядування, що здійснюють управління у сфері допомоги розвитку малих підприємств;
 відсутність в органах державної влади та місцевого самоврядування органу взаємодії, який

би акумулював, формував, обробляв та вирішував підняті проблеми малими підприємствами.
Незважаючи на фактичну відсутність послідовної державної політики та суперечливі взаємо-

виключні дії органів влади, розвиток малих підприємств в Україні все ж таки відбувається. Їх
рушійною силою є лише підприємницький потенціал громадян України, які в існуючих умовах не
чекають допомоги від держави, а створюють свій добробут на власний ризик і розсуд та за раху-
нок власних коштів.

Проведений аналіз теоретичних положень показав, що в даний час до аналізу державної фінан-
сової підтримки малого підприємництва застосовується функціональний підхід, в рамках якого
державна підтримка малого підприємництва реалізується через надання допомоги малим підпри-
ємствам (у вузькому розумінні) або як сукупність державних дій, спрямованих на створення умов
функціонування малого бізнесу (в широкому розумінні).

Державна підтримка малого підприємництва повинна бути спрямована на розвиток всіх функцій
малих підприємств в економіці і відповідно вимагає широкого спектру інструментів. У відповід-
ності з таким положенням розуміння державної фінансової підтримки малого підприємництва в
загальноприйнятому трактуванні не відображає всі аспекти економічних відносин, тому ми про-
понуємо розглядати «державну фінансову підтримку малого підприємництва» з позиції інституці-
онального підходу, але враховуючи при цьому всі теоретичні напрацювання щодо досвіду відпо-
відності державної фінансової підтримки до потреб суб’єктів малого підприємництва. В зарубіж-
них дослідженнях згадується даний інститут як елемент економічної системи, однак не розкри-
вається його сутність, тому доцільність його запровадження є вкрай важливим для вітчизняних
малих підприємств.

Інститут державної фінансової підтримки малого підприємництва слід розуміти як сукупність
взаємовідносин між державою і суб’єктами малого підприємництва, з приводу зростання сектору
малого підприємництва, якому повинні бути властиві наступні ознаки (рис. 2).

Держава
Державна фінансова підтримка

Малі підп-
риємства

Інтереси держави:
1) економічні;
2) соціальні;
3) політичні;
4) демографічні:

Інтереси малих підприємств:
1) економічні;
2) соціальні;
3) правові;
4) інформаційні

Виконання зобов'язань перед державою

зіткнення інтересів

узгодження інтересів

Рис. 2. Взаємодія інтересів держави і малих підприємств в системі державної фінансової
підтримки (Запропоновано автором)
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Суб’єктами взаємодії є держава і малі підприємства, об’єктом — умови функціонування мало-
го підприємництва. Інтереси держави у відношенні до малих підприємств визначимо чотирма
напрямами: економічними, соціальними, політичними, демографічними.

По-перше, це формування середнього класу як гаранту соціально-економічної та політичної
стабільності суспільства. По-друге, розвиток конкуренції або створення альтернативи монополі-
зованим ринкам. По-третє, підвищення рівня зайнятості населення.

З точки зору держави підприємець покликаний забезпечити реалізацію цілей і інтересів суспіль-
ства — забезпечення економічного зростання і повної зайнятості. На межі перетину інтересів
держави і бізнесу, а також при активній взаємодії вказаних суб’єктів може здійснюватися ефек-
тивна державна фінансова підтримка малого підприємництва.

Інтереси суб’єктів малого підприємництва також визначаються низкою напрямів: економіч-
них, правових, соціальних, інформаційних. Правові пов’язані з формуванням стійких і справед-
ливих умов функціонування малих підприємств, соціальні — з організацією відтворення робочої
сили, економічні — з отриманням прибутку, його максимізацією, зворотною стороною якої є
мінімізація витрат. Найбільш значними є економічні інтереси, які пов’язані з можливістю отри-
мання різних пільг від держави: зниження податків, доступ до дешевих фінансових і матеріаль-
них ресурсів; інформаційного забезпечення і кадрового забезпечення.

З точки зору підприємця держава повинна створити умови, які дадуть змогу ефективно досяга-
ти своїх цілей (максимізації прибутку, підвищення ефективності інвестицій, мінімум ризику, за-
хист прав власності).

Таким чином, інтереси держави і малих підприємств реалізуються в інституті державної
підтримки малого підприємництва, виступають як зустрічні, з одного боку, і протилежні — з
іншого.

Так як малі підприємства зацікавлені в отриманні більшого прибутку, а держава — в наділенні
цих підприємств соціальними функціями, то звідси випливають і основні дії держави по відно-
шенню до малих підприємств (суб’єктивна сторона). До них відносять зниження адміністратив-
них бар’єрів, які забезпечують вільний вхід та вихід малих підприємств на ринок, а також інфор-
маційне забезпечення, залучення фінансових ресурсів і підвищення кваліфікації працівників ма-
лих підприємств на пільговій основі, тобто створення умов для забезпечення державних інте-
ресів. Всі дії держави по відношенню до малих підприємств можна поділити на дві групи.

До першої групи відносять дії, направлені на формування умов, меж, правил поведінки та
норм. Як правило, це дії загальноекономічного характеру, направлені на скорочення транзакцій-
них витрат, зниження адміністративних бар’єрів, пільгове оподаткування та ін. В цьому випадку
поведінка малих підприємств — пасивна, тобто дані умови виступають в якості складових сере-
довища, в якому діють суб’єкти малого підприємництва, приймаючи господарські рішення.

До другої групи відносять дії, які покращують діяльність окремих підприємств і не носять
всеохоплюючий характер. Переважно до них відносять важелі сприяння розвитку чи підтримки
малого підприємництва, зокрема це заходи, пов’язані з кредитуванням і іншими заходами фінан-
сової підтримки (лізинг), інформаційне і кадрове забезпечення, можливість отримання державно-
го замовлення, консультації і навчання. Реалізація цих заходів в свою чергу допускає активність
малих підприємств.

Враховуючи галузеву неоднорідність малих підприємств, відмінність у життєвому циклі
підприємств та необхідність застосування стратегічного підходу в розробці і реалізації державної
підтримки малого підприємництва спостерігається багатоплановість і суперечливість державної
підтримки малих підприємств (рис. 3).

Ця гіпотеза стала основою визначення функцій інституту державної фінансової підтримки малих
підприємств, визначення їх змісту, які не розглядались. Відтак зазначимо, що найбільш суттєви-
ми функціями, властивими інституту державної фінансової підтримки малих підприємств є:

 функція мінімізації трансакційних витрат, що полягає у створенні умов розвитку малих
підприємств і полегшення умов господарювання такій нестабільній формі підприємства як мале.
Проявляється дана функція в нормативно-правовому забезпеченні підприємницької діяльності та
зниженні адміністративних бар’єрів;

 компенсаційна функція припускає посилення конкурентних переваг з боку великих компаній
у відношенні до суб’єктів малого підприємництва, що проявляється у створенні, підтримці об’єктів
інфраструктури, не генерованих ринковим середовищем;
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Рис. 3. Варіанти взаємодії та вплив держави на функціонування малих підприємств (Запропонова-
но автором)

 регулююча функція пов’язана з визначенням сфер підтримки малих підприємств, тим самим
направляє їх розвиток в галузі найбільш важливі для національного господарства. При цьому
інститут державної підтримки виступатиме як єдиний центр координації, який забезпечує галузе-
ву орієнтацію структур підтримки через розподіл сфер підтримки.

Вважаємо, що розгляд даних функцій дозволить виділити умови і фактори становлення інсти-
туту і виявити критерії оптимальності і ефективності інституту державної підтримки.

В інституційну структуру входять нормативно-правові акти, направлені на підтримку і розви-
ток малих підприємств, державний апарат та інфраструктура, які представлені відповідними орга-
нами, а також програми підтримки малих підприємств як результат діяльності будь-яких суб’єктів.

Програми підтримки також є елементами інституційної структури, оскільки узгоджують дії
державного апарату і інфраструктури підтримки в умовах визначеної нормативно-правової бази,
дають комплексну оцінку розвитку малих підприємств і їх державну підтримку та визначають
обсяги фінансування підтримки малих підприємств. Співвідношення між її елементами відобра-
жено на рис. 4.

Інституційна структура представлена безпосередніми відносинами держави щодо всіх малих
підприємств та особливим положенням і дією суб’єктів малого бізнесу відносно інших її еле-
ментів. Аналіз інституційної структури показав наявність зовнішніх (ринкових) і внутрішніх (дер-
жавних) елементів. Збалансованість структури державної підтримки малого підприємництва ви-
значається співвідношенням державних і ринкових секторів.

Дана інституційна структура є рухливою, що обумовлює здатність адаптуватись до потреб рин-
кових сегментів, має в наявності державні органи, які координують фінансову підтримку малих
підприємств та які забезпечують гнучкість нормативно-правової бази і програм фінансової підтрим-
ки малого підприємництва.

Оскільки розвиток малих підприємств пов’язаний із забезпеченням політичних, соціальних і
економічних аспектів стабільного розвитку суспільства, то особливістю даної структури є домі-
нування державної складової інституційної структури.

Враховуючи реальну ситуацію, що склалася в Україні у сфері взаємовідносин держава — малі
підприємства, ідеологія формування державної політики стосовно розвитку малих підприємств
повинна кардинально змінитись і має бути сформований новий механізм прийняття управлін-
ських рішень з урахуванням інтересів основних суб’єктів економіки.



26
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №4

Воробйов Ю.М. Теоретичні засади державної фінансової підтримки розвитку малих підприємств

Нормативно-
правова база

Малі
підприємства

Державний
апарат

Державна
інфраструк

тура

Ринкова
інфраструк

тура

Програми
фінансової
підтримки

Інфраструктура
підтримки малих

підприємств

Прямі зв'язки

Непрямі зв'язки

Рис. 4. Інституційна структура державної фінансової підтримки малих підприємств (Запропонова-
но автором)

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження дають змогу сформулювати наступні висновки.
По-перше, теоретичний аналіз сучасного стану розвитку малих підприємств в Україні дав змо-

гу виявити, що на рівні держави необхідні зміни, які забезпечать умови для розвитку малих
підприємств як гарантія позитивних змін в національній економіці.

По-друге, визначено, що державна фінансова підтримка повинна базуватися на відповідній
методологічній базі до якої належать: принципи, методи і механізми державної фінансової підтрим-
ки. Визначено основні принципи, методи і механізми, які необхідно покласти в основу методо-
логії державної фінансової підтримки.

По-третє, розкрито інтереси держави та малих підприємств в процесі реалізації державної
фінансової підтримки.

По-четверте, обґрунтовано варіанти взаємодії держави і суб’єктів малого підприємництва в
процесі здійснення державної фінансової підтримки.

По-п’яте, запропоновано власне розуміння інституційної структури державної фінансової
підтримки малих підприємств.

По-шосте, у подальших дослідженнях доцільно розкрити вплив державної фінансової підтримки
на соціально-економічних розвиток не лише малих підприємств, а й держави та її регіонів.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ
ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглядаються теоретичні аспекти підвищення ефективності фінансових показників підприємства. По-
казники прибутковості (збитковості) є основними показниками, які характеризують ефективність діяльності суб’єкта
підприємництва. Здійснено розрахунки різних видів прибутку та показників ефективності діяльності для суб’єкта
малого підприємництва.

Ключові слова: економічний ефект, економічна ефективність, рентабельність, прибутковість (збитковість), прибу-
ток підприємства

ВСТУП
Ринкова економіка пов’язана з необхідністю підвищення ефективності виробництва, конку-

рентоспроможності продукції та послуг на основі систематичного аналізу фінансово-господар-
ської діяльності підприємства, в тому числі аналізу ефективності діяльності підприємства. Аналіз
фінансово-господарської діяльності дає можливість розробляти необхідну стратегію і тактику
розвитку підприємства, на основі яких формується виробнича програма, виявляються резерви
підвищення ефективності виробництва.

Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства показує, по яких на-
прямах треба вести роботу щодо поліпшення результатів діяльності підприємства, дає можливість
виявити найбільш важливі аспекти і слабкі позиції у фінансовому стані підприємства. Відповідно
до цього результати аналізу дають відповідь на питання, які найважливіші способи поліпшення
фінансового стану підприємства в конкретний період його діяльності. Але головною метою фінан-
сового аналізу є своєчасне виявлення й усунення недоліків у фінансовій діяльності і знаходження
резервів поліпшення фінансового стану підприємства.

Дослідженням проблем оцінки ефективності займались різні вчені. Особливо слід відмітити та-
ких вчених сучасності як А.М. Поддєрьогіна [1], Ю.М. Воробйова [2], Р.О. Костирко [3], А.А. Васі-
ну [4], В.В. Бочарова [5], Г.В. Савіцьку [6].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів підвищення ефективності фінансових по-

казників підприємства.
РЕЗУЛЬТАТИ
Поняття «ефективність» є комплексним багатовимірним показником. З приводу визначення

даного поняття в літературі існує велика кількість точок зору, і у ряді робіт зроблена спроба їх
систематизувати. У зв’язку з цим можна згадати роботи Р.Х. Холлу і ін. Так, Р.Х. Холл виділяє
наступні моделі організаційної ефективності: системно-ресурсну, цільову, моделі задоволеності
учасника, модель, що містить протиріччя [7].

Вивчення наукових поглядів багатьох авторів показує, що понятійний апарат в роботах про
ефективність відрізняється недостатньою обґрунтованістю. Так, наприклад, окремі автори визна-
чають «ефект економічної діяльності» як результат, який в тій чи іншій мірі відповідає цілям,
поставленим у сфері виробництва, розподілу, споживання, тобто в процесі виробництва в цілому
[8, с. 5]. При цьому множинність суб’єктів економічної діяльності, на думку вказаних авторів,
зумовлює різні і часто суперечливі цілі. На жаль, ідеологічні погляди авторів, на наш погляд,
штовхають їх до теоретичних міркувань, що робить необхідним введення поняття «специфічний
ефект економічної діяльності». В результаті розмиваються межі даної категорії всупереч постав-
леному авторами завданню добитися визначеності у формулюванні поняття, що шукається.

Як відомо, під «ефектом» в багатьох галузях науки мається на увазі бажаний результат будь-
якого цілеспрямованого процесу. Головний результат виробництва — це продукція з очікуваними
споживчими якостями. У цьому сенсі продукцію можна вважати за первинний ефект виробницт-
ва. Рентабельне виробництво, що дає прибуток, результатом має теж ефект, але вже вторинний.
Результат виробництва, виражений в грошовій формі, є економічний ефект виробництва. На рівні
підприємства економічний ефект виступає вже у вигляді доходу від реалізації продукції, а також
у вигляді прибутку, і щоб отримати максимальний економічний ефект як по продукції, так і по
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прибутку, необхідно, щоб ціна товару якомога більше перевищувала витрати на його виробницт-
во. Приросту прибутку і зменшення витрат можна добитися в результаті інвестицій в різні органі-
заційні і технічні заходи. В даному випадку йдеться не про сам ефект виробництва, а про його
зміну під впливом вказаних заходів, тобто говорять про динамічну ефективність [9].

Економічний ефект — показник, що характеризує результат діяльності. Це абсолютний,
кількісний показник. Залежно від рівня управління, галузевої приналежності, об’єкту і інших
параметрів в якості показників ефекту використовують показники валового національного про-
дукту, національного доходу, валової продукції, прибутку, валового доходу від реалізації товарів
[3, с. 331].

Як вважають О.А. Колісників і В.Ю. Ступін [10], теорія ефективності як наука в даний час
знаходиться на стадії становлення. Зростаюча популярність поняття привела його до дуже широ-
кого трактування і в якісному, і в кількісному плані і використання не лише в економіці, але і в
багатьох інших науках. В той же час збільшилася неоднозначність розуміння ефективності і мно-
жинність показників.

Ю.М. Лапигин, Д.Ю. Лапигин, Т.А. Лачиніна під ефективністю розуміють:
 конкретний результат (ефективність дії чого-небудь);
 відповідність результату або процесу максимально можливому, ідеальному або плановому;
 функціональна різноманітність систем;
 числову характеристику задовільності функціонування;
 вірогідність виконання цільових установок і функцій;
 відношення реального ефекту до необхідного (нормативного) ефекту» [11]. Слід зазначити,

що в цьому випадку відбувається єднання понять «ефект» і «ефективність».
С.М. Яшин і Є.М. Пузов, згрупувавши ряд визначень, виділяють наступні концепції і підходи

у визначенні ефективності:
1) ефективність розглядається як відносний показник (ресурсна або цільова ефективність). Це

всі види рентабельності;
2) ефективність визначається через прибуткові методи, що дають абсолютні значення показ-

ників. В рамках цих підходів використовуються метод дисконтованого грошового потоку, метод
капіталізації доходів, метод терміну окупності, розрахунок точки беззбитковості проекту;

3) ефективність визначається через прибуткові методи, але розраховується як відносний показ-
ник — метод індексу прибутковості (індекс прибутковості) і рентабельності проекту, метод внут-
рішньої норми прибутковості (внутрішня норма прибутку, рентабельності, повернення інвестицій);

4) ефективність розглядається як індивідуальний набір фінансових і нефінансових показників
підприємства (збалансована система показників) [12].

На наш погляд, необхідно відрізняти економічну ефективність від ефекту. Економічна ефек-
тивність діяльності підприємства, на відміну від ефекту, відображає якісну сторону діяльності
суб’єкта господарювання, і визначається співвідношенням корисного результату (ефекту, прибут-
ку) до витрат на його отримання.

Костирко Р.О. вважає, що економічна ефективність розкриває взаємозв’язок між витратами
операційної діяльності та її результатом. Під економічною ефективністю розуміють співвідно-
шення між економічним ефектом і витратами або фінансовими ресурсами, використаними для
його досягнення [3, с. 331].

Фінансову ефективність діяльності підприємства відображають показники рентабельності (при-
бутковості, збитковості).

Сучасне реформування і подальший розвиток економіки України вимагає переоцінки багатьох
сталих понять, уявлень про економічні явища, процеси. Це стосується і поняття «рентабельність».

Слід відразу відзначити, що спроби категоріального визначення рентабельності належать ви-
ключно радянській економічній літературі, тоді як на Заході, як правило, використовуються по-
няття «прибутковість», «ефективність», які часто ототожнюються.

Рентабельність — поняття похідне від німецького «rentabel», що переводиться як «реабіліто-
вуючі витрати, доцільні з господарської точки зору». Тому довгий час в радянській економічній
науці рентабельність вважалася за синонім прибутковості або результативності. Наприклад, в се-
редині XX століття уявлення про суть і роль рентабельності при соціалізмі складалося на основі
наступного визначення, представленого у підручнику «Політична економія» 1954 року: «Рента-
бельність (прибутковість) підприємства означає, що засоби, отримані підприємством від реалі-
зації своєї продукції, відшкодовують собівартість і забезпечують крім того отримання доходу.
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Рентабельність характеризує економічну ефективність роботи підприємства за певний період часу.
Поряд з рентабельністю окремих підприємств і галузей виробництва, в соціалістичному госпо-
дарстві досягається вища, недоступніша для капіталізму рентабельність в масштабі всього на-
родного господарства. Це означає, що рентабельність визначається не з точки зору окремих
підприємств або галузей виробництва і не в розрізі одного року, а з точки зору всього народного
господарства і в розрізі тривалого періоду часу. Рентабельність окремих галузей і підприємств
має підлегле значення по відношенню до народногосподарської рентабельності. Підвищення
рентабельності окремих підприємств і цілих галузей господарства сприяє прискоренню темпів
розвитку всього народного господарства» [13]. В цьому випадку, під рентабельністю розуміють
його прибутковість. При цьому такій рентабельності протиставляють народногосподарську рен-
табельність, відмінною рисою якої вважають безперервний безкризовий розвиток соціалістич-
ного народного господарства.

У науковій літературі з приводу категоріального визначення рентабельності склалися три ос-
новні підходи.

По-перше, велика група економістів пов’язує суть рентабельності з категорією прибутку. «Без-
посередньо з категорією прибутку, — відзначає Атлас М.С., — зв’язано використання в соціалі-
стичному суспільстві іншої вартісної категорії — рентабельності» [14, с. 18].

Теоретичне обґрунтування обмеження сфери категорії рентабельності у госпрозрахункових
відношеннях і прибутком дане в роботах Н.А. Цаголова, В.Н. Черковца, В.А. Медведева, С.С. Дза-
расова і ін. економістів. На їх думку, рентабельність як категорія, об’єктивно існує лише тому, що
є інша економічна категорія — прибуток. Тому в своїх роботах рентабельність вони розглядують
в органічному зв’язку з прибутком [15, с. 150-151; 16, с. 240-241].

При цьому окремі автори глибинну суть рентабельності бачать у відносній величині прибутку,
його нормі. На думку Л.І. Щедрої і В.В. Шиніна «рентабельність — це, по суті, норма прибутку,
тобто співвідношення прибутку до собівартості продукції або виробничих фондів» [17, с. 52]. У
підручнику політичної економії також наголошується: «Порівняння прибутку з витратами пока-
зує рентабельність, або, точніше, норма рентабельності» [18, с. 507].

По-друге, у ряді випадків поняття «рентабельність» неправомірно ототожнюють з поняттям
«дохідність» і «дохід». Наприклад, В.М. Масленников і В.М. Афремов пишуть: «Рентабельність
(або дохідність) виробництва означає, що виручка, отримана підприємствами від реалізації про-
дукції, відшкодовує собівартість і забезпечує крім того отримання доходу» [19, с. 4]. Слід зазначи-
ти, що наведене визначення не уточнює дане поняття, а спотворює його. У першій частці визна-
чення автори ототожнюють категорії рентабельності і дохідності. Аналіз показує, що дохідність є
категорією ширшого плану, ніж рентабельність. Оскільки рентабельність безпосередньо пов’яза-
на не зі всім доходом (суспільства або підприємства), а з певними його формами (різними видами
фінансових результатів: валовим прибутком, прибутком від операційної діяльністю і іншими ви-
дами прибутку), то вона виступає як одна з форм більш загальної категорії — дохідності.

Ряд учених (Р.Д. Винокур, І.Д. Лаптев, В.М. Масленников, Д.С. Моляков, Б.М. Тестер і ін.)
пов’язує функціонування категорії рентабельності не лише з прибутком, але і з чистим доходом
суспільства. Наприклад, В.М. Масленников і Д.С. Моляков пишуть: «Теоретично величина рен-
табельності визначається як відношення всієї маси отриманого чистого доходу до вартості основ-
них виробничих фондів і оборотних коштів або до повної собівартості реалізованої продукції»
[20, с. 158]. Це трактування також є неточним. Чистий дохід, будучи грошовим вираженням вар-
тості додаткового продукту, відображає, не лише величину створеного додаткового продукту, але
і ціну, що встановлюється на продукцію, яка реалізується. Ціна в значній мірі може відхилятися
від вартості товару і залежно від того, в яку сторону відбуватиметься це відхилення, підприємство
буде або не буде отримувати чистий дохід, а, отже, вважатиметься рентабельним або ні.

По-третє, є позиція визначення рентабельності через додаткову вартість, яку отримує підпри-
ємство. Академік Немчінов В.С. писав: «Додатковий продукт... свідчить про те, що для будь-якої
економічної системи обов’язкове дотримання принципу рентабельності. Будь-яка економічна си-
стема не може працювати лише на себе, вхолосту. Вона неодмінно повинна забезпечити в тій або
іншій мірі деякий економічний надлишок для суспільних потреб» [21].

На наш погляд, рентабельність необхідно визначати через прибуток, котрий для багатьох
підприємств і є додатковою вартістю.

Бочаров В.В. вважає, що економічну ефективність діяльності підприємства визначають за до-
помогою показників рентабельності. У спільному вигляді показник економічної ефективності
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характеризують відношенням економічного ефекту (прибутку) до ресурсів або витрат і це відно-
шення умножають на 100% [5].

Костирко Р.О. відзначає, що «для оцінки рівня ефективності діяльності підприємства викорис-
товують відносні показники — показники рентабельності (прибутковості). Рентабельність вимі-
рюється за допомогою цілої системи відносних показників, що характеризують ефективність діяль-
ності підприємства в цілому і прибутковість різних напрямів діяльності (операційної, інвестицій-
ної, фінансової).

Показники рентабельності якнайповніше, ніж прибуток, характеризують результати діяльності,
тому що їх величина відображає співвідношення ефекту з вкладеним капіталом або спожитими
ресурсами. Їх використовують не лише для оцінки ефективності діяльності підприємства, але і як
інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.

Від того, наскільки правильно обчислені показники прибутковості, наскільки реально вони
відображають її сутнісні характеристики, залежать результати ретроспективного і перспективно-
го аналізу ефективності діяльності підприємства. В даний час для цієї мети використовуються
багаточисельні показники рентабельності» [3, с. 332-333].

На наш погляд, економічну ефективність діяльності підприємства характеризують не тільки
показники прибутковості, але і показники збитковості, які можна визначати співвідношенням різних
видів фінансових результатів (конкретніше — збитку) до ресурсів або витрат, використаних у
процесі діяльності суб’єкта господарювання.

Розглянемо класифікацію рентабельності.
1. Дискусія з приводу рентабельності, що мала місце в радянській економічній літературі, при-

вела в 50-і роки XX ст. до виникнення концепції про дві форми рентабельності: госпрозрахунко-
вої і народногосподарської. Перша характеризує ефективність виробництва з точки зору окремо-
го підприємства, а друга – ефективність виробництва з позиції всього народного господарства.

2. Залежно від того, що приймають як ефект функціонування підприємства — обсяг виробниц-
тва (реалізації) продукції або фінансовий результат, — розрізняють показники виробничої ефек-
тивності і фінансової ефективності. В умовах планової системи економіки пріоритет віддавався
показникам виробничої ефективності (продуктивності праці, фондовіддачі основних засобів, ма-
теріаловіддачі). З переходом до ринкової економіки змінюється трактування і ієрархія критеріїв
ефективності, їх зміст. Оскільки основною метою підприємницької діяльності в умовах ринкових
відносин є прибуток, то як абсолютний критерій ефективності функціонування підприємства не-
обхідно вибирати прибуток [9].

3. На думку Г.В. Савіцької, показники рентабельності можна об’єднати у три групи:
1) показники, що базуються на витратному підході, рівень яких визначається співвідношенням

прибутку з витратами;
2) показники, що характеризують прибутковість реалізації, рівень якої визначається співвідно-

шенням прибутку з виручкою від реалізації продукції;
3) показники, в основі яких покладено ресурсний підхід і рівень яких визначають відношен-

ням прибутку до загальної суми або окремих частин авансованого капіталу [6].
Ю.М. Воробйов показники ефективності діяльності ділить на дві групи: показники оцінки при-

бутковості підприємства і показники оцінки рівня рентабельності господарської діяльності [2].
Р.О. Костирко підрозділяє показники рентабельності на слідуючі групи:
1) аналіз рентабельності обороту;
2) аналіз рентабельності і резервів стійкого зростання капіталу [3].
Шукурова М.А. показники рентабельності підрозділяє на чотири основні групи:
1. Показники рентабельності активів (майна), що відображають ефективність використання

майна організації, які визначаються як співвідношення фінансових результатів до вартості майна,
яке має в своєму розпорядженні організація.

2. Показники рентабельності капіталу, які відображають ефективність використання капіталу.
3. Показники рентабельності реалізації, що відображають ефективність виробництва і про-

дажів продукції, робіт, послуг.
4. Показники рентабельності витрат відображають ефективність витрат [22].
Ю.С. Цал-Цалко для оцінки ефективності діяльності підприємства пропонує 14 показників

рентабельності, не виділяючи їх в окремі групи [23].
Вибір оціночного коефіцієнта залежить від алгоритму розрахунку, точніше, від того який по-

казник ефекту (прибутку) використовується в розрахунках. Не випадково в світовій обліково-аналі-
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тичній практиці відомі різні інтерпретації показників рентабельності, розглядується широкий
спектр показників рентабельності, спосіб розрахунку яких розрізняється залежно від поставле-
них аналітичних і управлінських завдань.

Слід відзначити, що для розрахунку показників ефективності діяльності необхідно розрахува-
ти прибуток.

При цьому слід відмітити, що у Формі №2 «Звіт про фінансових результат» акціонерного това-
риства усі види фінансових результатів вже розраховані, то для суб’єкту малого підприємництва
фінансові результати необхідно розрахувати. Нижче приведені формули для розрахунку різних
видів фінансових результатів суб’єкта малого підприємництва.

1. Валовий прибуток [збиток] (ВП(У)).
ВП(У) = Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – Собі-
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) = стор. 030 – стор. 080 (1)
2. Фінансові результати від операційної діяльності (Фр_опд)
Фр_опд = Валовий прибуток [збиток] + Інші операційні доходи – Інші
операційні витрати = ВП(У) + стор. 040 – стор. 090 (2)
3. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (Фр_зд).
Фр_зд = Фінансові результати від операційної діяльності + Інші доходи –
– Інші витрати = Фр_опд + стор. 050 – стор. 100 (3)
4. Чистий прибуток [збиток] (ЧП(У))
ЧП(У) = Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування –
– Податок на прибуток = Фр_зд – стор. 140 (4)
Усі формули наведені за показниками Форми №2 «Звіт про фінансові результати» суб’єкта

малого підприємництва.
Розрахунок основних показників для оцінки ефективності діяльності малого суб’єкта підпри-

ємства представлений у табл. 1.
Ці показники використовуються при аналізі діяльності підприємства для оцінки ефективності

його діяльності.
На наш погляд, для підвищення ефективності діяльності підприємству необхідно збільшувати

свої фінансові результати. Найпоширенішими способами для досягнення цього є або збільшення
обсягів реалізації, або зменшення витрат на виробництво та реалізацію виробленої продукції.

ВИСНОВКИ
Аналіз дослідження дозволив сформулювати наступні висновки.
1. Слід відрізняти поняття «економічний ефект» та «економічна ефективність». Економічна ефек-

тивність визначається співвідношенням економічного ефекту (в якості котрого виступають фінан-
сові результати) до ресурсів або витрат, які використало підприємство у процесі своєї діяльності.

2. Основними фінансовими показниками економічної ефективності є рентабельність або при-
бутковість (збитковість). На сьогодні фінансові показники ефективності діяльності підприємства
можна розподілити на три групи: показники прибутковості (збитковості) виробництва, показники
прибутковості (збитковості) реалізації, показники прибутковості (збитковості) капіталу (активів).

3. Здійснені розрахунки різних видів прибутку (збитку) для суб’єктів малого підприємництва.
Також наведений розрахунок основних показників прибутковості (збитковості), які характеризу-
ють ефективність діяльності малого підприємства.
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Таблиця 1. Методика розрахунку показників ефективності діяльності малого підприємства *

Найменування по-
казника

Економічний
сенс

Формула
розрахунку Характеристика показника Динамі-

ка

Показники прибутковості (збитковості) капіталу (активів)

1. Прибутковість
(збитковість) суку-
пного капіталу
(ROA)

Прибуток до
оподаткування
/ Всього дже-

рел коштів

Фр_зд ф.2 /
ряд. 640 ф.1

Характеризує, наскільки ефективно
підприємство використовує свій капі-
тал, тобто який прибуток (збиток)
приносить кожна грн. капіталу підп-
риємства

збіль-
шення

2. Прибутковість
(збитковість) влас-
ного капіталу
(ROE)

Чистий прибу-
ток / Власний

капітал

ЧП(У) ф.2 /
ряд. 380 ф.1

Характеризує, наскільки ефективно
підприємство використовує власний
капітал, тобто який прибуток (збиток)
приносить кожна грн. вкладеного ка-
піталу

збіль-
шення

3. Прибутковість
(збитковість) обо-
ротних активів

Чистий прибу-
ток / Вартість

оборотних
активи

ЧП(У) ф.2 /
(ряд. 260 +

ряд. 270) ф.1

Характеризує, наскільки ефективно
підприємство використовує оборот-
ний капітал, тобто який прибуток
(збиток) приносить кожна грн. вкла-
дена в оборотні активи

збіль-
шення

4. Прибутковість
(збитковість) осно-
вних засобів

Чистий прибу-
ток / Вартість
основних за-

собів

ЧП(У) ф.2 /
ряд. 030 ф.1

Характеризує, наскільки ефективно
підприємство використовує основні
засоби, тобто який прибуток (збиток)
приносить кожна грн., вкладена в ос-
новні засоби

збіль-
шення

Показники прибутковості (збитковості) реалізації
5. Валова прибут-
ковість (збитко-
вість) реалізованої
продукції

Валовий при-
буток / Чиста
виручка від
реалізації

ВП(У) ф.2 /
ряд. 030 ф.2

Характеризує загальну ефективність
діяльності підприємства

збіль-
шення

6. Чиста прибутко-
вість (збитковість)
реалізованої проду-
кції

Чистий прибу-
ток / Чиста
виручка від
реалізації

ЧП(У) ф.2 /
ряд. 030 ф.2

Характеризує рентабельність діяльно-
сті підприємства по чистому прибутку

збіль-
шення

Показники прибутковості (збитковості) виробництва

7. Прибутковість
(збитковість) опе-
раційної діяльності

Прибуток від
операційної
діяльності /
Операційні

витрати

Фр_опд ф.2 /
(ряд. 080 +

ряд. 090) ф.2

Показує окупність витрат від опера-
ційної діяльності

Збіль-
шення

8. Прибутковість
(збитковість) зви-
чайної діяльності

Прибуток від
звичайної дія-

льності до опо-
даткування /
Витрати зви-

чайної діяльно-
сті

Фр_обд ф.2 /
(ряд. 080 +
ряд. 090 +

ряд. 100) ф.2

Показує окупність всіх витрат, тобто
скільки грн. прибутку (збитку) дово-
диться на 1 грн. витрат

збіль-
шення

9. Чиста прибутко-
вість (збитковість)
діяльності

Чистий при-
буток / Витра-
ти звичайної

діяльності

ЧП(У) ф.2 /
(ряд. 080 + ряд.
090 + ряд. 100)

ф.2

Показує скільки грн. чистого прибут-
ку (збитку) доводиться на 1 грн. ви-
трат

збіль-
шення

* [1, 2, 3, 5, 6]
** при розрахунку показників збитковості замість прибутку використовується збиток, який вказується із знаком «–».
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены существующие подходы к определению таких экономических категорий как «финансовый

риск» и «финансовая безопасность предприятия». Проведенный анализ показал, что существующие определения этих
категорий не достаточно соответствует их сущностным характеристикам, отмеченным в современной научной литера-
туре. Было предложено авторское определение экономической категории «финансовый риск» и, на основании прове-
денного анализа для определения экономической категории «финансовая безопасность предприятия», было предложе-
но принять дефиницию профессора А.В. Гуковой и доцента И.Д. Аникиной.

Ключевые слова: риск, неопределенность, финансовый риск, финансовая безопасность предприятия.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время условия осуществления хозяйственной деятельности отечественных пред-

приятий существенно усложнились, что повлекло появление в деятельности предприятий про-
блем, которые требуют теоретического осмысления. Среди таких проблем присутствуют финан-
совые риски и финансовая безопасность предприятия.

Исследование вопросов финансовых рисков и финансовой безопасности предприятий раскры-
ваются в работах многих специалистов. Однако, остается еще дискуссионным вопрос о несогла-
сованности подходов к определению таких категорий как «финансовый риск» и «финансовая бе-
зопасность предприятия». Это и определило актуальность исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является уточнение взаимосвязи понятий «финансовый риск» и «финансовая

безопасность предприятия».
РЕЗУЛЬТАТЫ
Остановимся подробнее на экономической, категории «финансовый риск». Финансовые риски

являются объективным явлением в функционировании любого предприятия: они сопровождают
практически все виды финансовых операций и все направления его финансовой деятельности.
Проблемы, связанные с финансовыми и экономическими рисками предприятия нашли отраже-
ние в трудах таких ученых, как Артеменко В.Г., Балабанов И.Т., Бланк И.А., Верченко П.И., Вит-
линский В.В., Наконечный Я.С., Продченко И.А., Сигал А.В., Уткин Э.А. и др.

Любые риски, в том числе и финансовые, порождаются неопределенностью и конфликтнос-
тью, которые существуют независимо от того, сознаем мы их или нет, учитывают его лица, кото-
рые принимают решение, или нет.

Неопределенность — это фундаментальная характеристика обеспеченности процесса приня-
тия управленческих решений необходимой информацией или, в более общей трактовке, знания-
ми о проблемной ситуации. Неопределенность влияет на эффективность экономической деятель-
ности. Фундаментальная неопределенность экономической деятельности — это неопределенность
ее результатов [1, с. 5].

Важно подчеркнуть, что в философском аспекте неопределенность в социально-экономичес-
кой системе обусловлена, не столько субъективной ограниченностью наших знаний об объекте
исследования и управления в определенный момент времени, сколько объективной невозможно-
стью исчерпывающе описать его адекватным языком. Т.е. спонтанный характер процессов, кото-
рые происходят в сложной системе, внутренне присущ ей и является одной из существенных
системообразующих ее свойств (принцип неопределенности) [2, с. 12].

У П.И. Верченко [2, с. 25] находим следующее определение: риск — это экономическая катего-
рия, которая отображает характерные особенности восприятия заинтересованными субъектами
экономических отношений объективных неопределенности и конфликтности, имманентных про-
цессам целеполагания, управления, принятия решений, оценивания, которые отягощены возмож-
ными угрозами и неиспользованными возможностями. Он имеет диалектическую объективно-
субъективную структуру. Оценка риска — многомерная величина, которая характеризует возмож-
ные отклонения от целей, желательного (ожидаемого) результата, возможную неудачу (ущерб) с
учетом влияния контролируемых (управляемых) и неконтролируемых (неуправляемых) факторов
— прямых и обратных связей. Объективность риска оказывается в том, что эта экономическая
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категория отображает реальную неопределенность и конфликтность в экономической (хозяйствен-
ной) деятельности.

Согласно определению В.В. Витлинского [3, с. 10] экономический риск — это экономическая
категория, отображающая характерные особенности восприятия лицом, принимающим решения,
объективно существующих неопределенности и конфликтности, внутренне присущих процессам
определения целей, управлению, оцениванию альтернативных вариантов действий и принятию
решений. Все эти процессы отягощены возможными опасностями и неиспользованными возмож-
ностями. Экономический риск имеет диалектическую объективно-субъективную структуру. Ко-
личественная оценка уровня экономического риска — это многомерная величина, характеризую-
щая возможность отклонения от целей, от желательного (ожидаемого) результата, возможность
неудачи (убытков). При этом важно учитывать влияния контролируемых (управляемых) и некон-
тролируемых (неуправляемых) факторов, прямых и обратных связей.

Ниже предложены следующие определения финансового риска:
Финансовый (кредитный) риск — риск, возникающий в сфере отношений предприятия с бан-

ками и другими финансовыми институтами [4].
Финансовые риски — это спекулятивные риски. Особенностью финансового риска является

вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кре-
дитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, т. е. риска,
который вытекает из природы этих операций [5].

Финансовые риски — это риски потери или получения доходов, обусловленные действием как
макроэкономических (экзогенных), так и внутрифирменных (эндогенных) факторов и условий [6].

В [7] под финансовым риском предприятия понимается вероятность возникновения неблагоп-
риятных финансовых последствий в форме потери дохода или капитала в ситуации неопределен-
ности условий осуществления его финансовой деятельности.

Финансовый риск — это риск, возникающий в процессе отношений предприятия с финансо-
выми институтами (банками, финансовыми, инвестиционными, страховыми компаниями, бир-
жами и др.), причинами которого являются инфляционные факторы, рост учетных ставок банка,
снижение стоимости ценных бумаг и др. [8].

Финансовый риск — это риск, возникающий в сфере отношений предприятия с банками и
другими финансовыми институтами. Финансовый риск деятельности фирмы обычно измеряется
отношением заемных средств к собственным: чем выше это отношение, тем больше предприятие
зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовый риск [9].

Финансовые риски — это риски, связанные с управлением активами и пассивами (внутренние
риски), а также с изменением налогооблагаемой базы и ставок налогов, процентных ставок и др. [10].

Из анализа вышеизложенного материала очевиден вывод о неоднородности подходов к опре-
делению финансового риска. Поэтому, чтобы аргументировать авторский подход к определению
этой экономической категории остановимся подробнее на основных характеристиках финансо-
вых рисков.

Финансовый риск предприятия отражает следующие сущностные характеристики [11]:
Экономическая природа. Финансовый риск проявляется в сфере экономической деятельности

предприятия, прямо связан с формированием его доходов и характеризуется возможными эконо-
мическими его потерями в процессе осуществления финансовой деятельности.

Объективность проявления. Финансовый риск является объективным явлением в функциони-
ровании любого предприятия; он сопровождает практически все виды финансовых операций и
все направления его финансовой деятельности. Риск присущ каждому финансовому решению,
связанному с ожиданием доходов, независимо от того, понимает эту ситуацию финансовый ме-
неджер или нет.

Действие в условиях выбора. Такое действие предпринимается финансовым менеджером в
условиях рисковой ситуации или ситуации неопределенности только при наличии вариантов это-
го выбора. В этой своей характеристике финансовый риск проявляется как на стадии выбора
(принятия) решения, так и на стадии его реализации. Как действие в условиях выбора финансо-
вый риск является способом практического разрешения противоречий в развитии возможных ус-
ловий осуществления предстоящей финансовой деятельности.

Альтернативность выбора. Финансовый риск предполагает необходимость выбора альтерна-
тивы действий финансового менеджера. При любых видах ситуации риска или неопределеннос-
ти существует, по меньшей мере, альтернатива — принять на себя финансовый риск или отказать-
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ся от него. В реальной практике таких вариантов гораздо больше и в зависимости от конкретного
содержания условий риска или неопределенности они характеризуются различной степенью слож-
ности и методами выбора.

Целенаправленное действие. Финансовый риск всегда рассматривается по отношению к конк-
ретной цели, на достижение которой он направлен. Как правило, такой целью является получение
определенной суммы (или уровня) дохода в результате осуществления отдельной финансовой
операции или финансовой деятельности в целом. В этом отношении финансовый риск рассмат-
ривается как возможность недостижения цели того или иного управленческого решения вслед-
ствие объективно существующей неопределенности условий осуществления предстоящей фи-
нансовой деятельности.

Вероятность достижения цели. Наличие вероятности отклонения от цели является атрибутом
любого финансового риска, отражающим его содержание. При этом количественная идентифика-
ция этой вероятности в условиях риска существенно отличается от условий неопределенности.
Условия риска характеризуются как совокупность предстоящих вариантов осуществления фи-
нансовой деятельности, в которых существует объективная возможность количественно оценить
вероятность достижения целевого результата. В отличие от них, условия неопределенности рас-
сматриваются как совокупность предстоящих вариантов возможностей осуществления финансо-
вой деятельности, в которых вероятность достижения целевого результата в количественном из-
мерителе установлена быть не может.

Неопределенность последствий. Эта характеристика финансового риска определяется невоз-
можностью детерминировать количественный финансовый результат (в первую очередь, доход-
ность осуществляемых финансовых операций) в процессе принятия финансовых решений.

Ожидаемая неблагоприятность последствий. В теории и в хозяйственной практике уровень
финансового риска оценивается, прежде всего, размерами возможного экономического ущерба.
Этот экономический ущерб, в процессе реализации финансового риска, может принимать раз-
личные формы — потерю прибыли, дохода, части или всей суммы капитала предприятия.

Динамичность уровня. Уровень финансового риска, присущий той или иной финансовой опе-
рации или определенному виду финансовой деятельности предприятия, существенно варьирует
во времени, т.е. зависит от продолжительности осуществления финансовой операции. Фактор
времени оказывает самостоятельное воздействие на уровень финансового риска, проявляемое в
альтернативности форм вложения капитала, возможности роста темпов инфляции, неопределен-
ности движения ставки ссудного процента на финансовом рынке и т.п.

Субъективность оценки. Несмотря на объективную природу финансового риска как экономи-
ческого явления, оценка уровня финансового риска носит субъективный характер. Эта субъектив-
ность, т.е. неравнозначность оценки данного объективного явления различными субъектами осу-
ществления этой оценки, определяется различным уровнем полноты и достоверности информа-
тивной базы, квалификацией финансовых менеджеров, их опытом в сфере риск-менеджмента и
другими факторами.

Рискованной ситуации присущие такие основные условия: наличие неопределенности, конф-
ликта; наличие альтернатив и потребность выбора одной из них (отказ от выбора также является
разновидностью выбора); заинтересованность в результатах; возможность оценить имеющиеся
альтернативы и принять решение [2, с. 28].

Финансовые риски являются основными в системе рисков предприятия в силу следующих
особенностей [12]:

а) финансовые риски являются комплексными рисками, поскольку на конечные финансовые
результаты оказывают влияние потери не только в финансовой сфере, но и в таких сферах, как
производство продукции и коммерческая деятельность;

б) финансовые риски распространяются на все виды деятельности субъекта хозяйствования;
в) финансовые риски выражаются в денежном выражении (сумма ущерба от наводнения, сто-

имость запасных частей, финансовые потери в виде просроченной дебиторской задолженности).
После проведения анализа предложенного материала можно утверждать, что, с методологи-

ческой точки зрения, предложенные в статье определения экономической категории «финансо-
вый риск» не раскрывают всех существенных характеристик этого понятия, описанных выше.
Поэтому предлагается следующее определение финансового риска с учетом общепризнанного в
Украине определения экономического риска, данного профессором из Киевского национального
экономического университета имени Вадима Гетмана в [3]: Финансовый риск — это экономичес-
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кий риск возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери (недопо-
лучения) дохода или капитала, выраженный в денежной форме, связанный с альтернативнос-
тью выбора в ходе осуществления предприятием своей деятельности в соответствии с конкрет-
ной финансово-экономической целью в условиях объективно существующих неопределеннос-
ти и конфликтности.

Финансовые риски являются объектом исследования и управления финансовой безопасности
предприятия.

Управление финансовыми рисками предприятия представляет собой систему принципов и
методов разработки и реализации рисковых финансовых решений, обеспечивающих всесторон-
нюю оценку различных видов финансовых рисков и нейтрализацию их возможных негативных
финансовых последствий [11].

Главной целью управления финансовыми рисками является обеспечение финансовой безопас-
ности предприятия в процессе его развития и предотвращение возможного снижения его рыноч-
ной стоимости.

Как самостоятельный объект исследования финансовая безопасность предприятия стала рас-
сматриваться сравнительно недавно. Теоретическими основами финансовой безопасности, как
составляющей экономической безопасности, занимаются многие ученые-экономисты. Г.А. Анд-
рощук, П.П. Крайнев, И.А. Бланк, О.О. Бородина, М.И. Бендиков, Е.А. Олейникова рассматрива-
ют как теоретические основы, так и практические подходы реализации финансовой безопасности
на предприятии. К.С. Горячева, Т.Ю. Загорельская, Т.Б. Кузенко, О.И. Барановский, О.В. Арефье-
ва, Р.С. Папехин анализируют способы и показатели оценки уровня финансовой безопасности
хозяйствующего субъекта. Изучением проблем стратегического планирования финансовой безо-
пасности на предприятии занимаются Е.М. Бойко, В.А. Василенко, С.С. Герасименко, Н.А. Голо-
вач, К.С. Горячева, А.В. Грачев. [13]

Рассмотрим несколько определений понятия «финансовая безопасность».
Сущность финансовой безопасности предприятия состоит в способности предприятия само-

стоятельно разрабатывать и проводить финансовую стратегию, в соответствии с целями корпора-
тивной стратегии, в условиях неопределенной и конкурентной среды. То есть финансовая безо-
пасность представляет такое состояние предприятия, которое [14]:

1) позволяет обеспечить финансовое равновесие, устойчивость, платежеспособность и лик-
видность предприятия в долгосрочном периоде;

2) удовлетворяет потребности предприятия в финансовых ресурсах для устойчивого расши-
ренного воспроизводства предприятия;

3) обеспечивает достаточную финансовую независимость предприятия;
4) способно противостоять существующим и возникающим опасностям и угрозам, стремя-

щимся причинить финансовый ущерб предприятию, или изменить нежелательно структуру капи-
тала, или принудительно ликвидировать предприятие;

5) обеспечивает достаточную гибкость при принятии финансовых решений;
6) обеспечивает защищенность финансовых интересов собственников предприятия.
В [15] под финансовой безопасностью понимается способность хозяйствующего субъекта пла-

ново развиваться, сохраняя свою финансово-экономическую устойчивость, ликвидность и спо-
собность к расширенному воспроизводству.

Согласно [16, с. 3], финансовая безопасность — это такое финансовое состояние, характеризу-
ющееся, во-первых, сбалансированностью и качеством совокупности финансовых инструмен-
тов, технологий и услуг, используемых предприятием, во-вторых, стойкостью к внешним и внут-
ренним угрозам, в-третьих, способностью финансовой системы предприятия обеспечить реали-
зацию его финансовых интересов, целей и задач достаточным объемом финансовых ресурсов, в-
четвертых, обеспечивать развитие всей финансовой системы.

В [17, с. 22-23] финансовая безопасность предприятия определяется как защита от возможных
финансовых затрат и предупреждения банкротства предприятия, достижения наиболее эффек-
тивного использования корпоративных ресурсов.

В [18, с. 121] финансовая безопасность предприятия рассматривается как состояние наиболее
эффективного использования корпоративных ресурсов предприятия, выраженное в лучших зна-
чениях финансовых показателей прибыльности и рентабельности бизнеса, качества управления,
использования основных и оборотных средств предприятия, структуры его капитала, нормы ди-
видендных выплат по ценным бумагами предприятия, а также курсовой стоимости его ценных
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бумаг как синтетического индикатора текущего финансово-хозяйственного состояния предприя-
тия и перспектив его технологического и финансового развития.

Как следует из предложенного выше материала в определении экономической категории «фи-
нансовая безопасность предприятия» нет однозначного подхода. Поэтому кратко охарактеризуем
это понятие.

Финансовая безопасность предприятия определяется [15]:
 уровнем дефицита необходимых средств для финансирования инвестиционных проектов;
 стабильностью и устойчивостью финансового состояния предприятия;
 нормализацией финансовых потоков и расчетных отношений;
 устойчивостью отношений с финансовыми партнерами (инвесторами, банками, др.);
 степенью защищенности интересов акционеров;
 обеспечением финансовых условий для активизации инвестиционной и инновационной дея-

тельности предприятия.
Сущностные характеристики финансовой безопасности предприятия могут быть представле-

ны следующим образом [14]:
1. Финансовая безопасность является одним из основных элементов экономической безопас-

ности предприятия.
2. Финансовая безопасность может быть охарактеризована с помощью системы количествен-

ных и качественных показателей.
3. Показатели финансовой безопасности должны иметь пороговые значения, по которым мож-

но судить о степени финансовой безопасности предприятия.
4. Финансовая безопасность предприятия должна обеспечивать его развитие и устойчивость.

Показателем развития предприятия выступает рост его теоретической стоимости, а показателем
устойчивости — финансовое равновесие предприятия, как в долгосрочном, так и в краткосроч-
ном периоде.

5. Финансовая безопасность обеспечивает защищенность финансовых интересов предприятия.
Исходя из вышеизложенного материала, с методологической точки зрения, представляется, с

учетом описанных в статье характеристик этого понятия, наиболее адекватным определение фи-
нансовой безопасности предприятия, как экономической категории, предложенное в [14].

ВЫВОДЫ
В работе были проанализированы современные подходы к определению таких экономических

категорий как «финансовый риск» и «финансовая безопасность предприятия».
На основании проделанного анализа было предложено авторское определение понятия «фи-

нансовый риск».
Также из имеющихся определений понятия «финансовая безопасность предприятия», на осно-

вании проведенного анализа, наиболее полным и адекватным было признано определение, дан-
ное профессором А.В. Гуковой и доцентом И.Д. Аникиной из Волгоградского государственного
университета.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ З ПОГЛЯДУ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАХІДНОЇ НАУКИ

Проведено аналіз сучасних методологічних підходів до визначення сутності категорії фінансова система з погляду
вітчизняної та західної науки. Обґрунтовано власне тлумачення дефініції фінансова система.

Ключові слова: фінанси, фінансова система, фінансові інструменти, фінансовий сектор, фінансові відносини, інсти-
туційні одиниці.

ВСТУП
Останні двадцять років відбуваються процеси щодо зростання значимості фінансової системи

в контексті державної політики та наукових досліджень. Це обумовлено тим, що фінансові систе-
ми країн постійно знаходяться в процесі розширення і ускладнення, а також тим, що збільшуєть-
ся їх вплив на економічне зростання. В той же час на фоні цих процесів простежується не-
стабільність фінансового розвитку та розгортання фінансових криз глобального характеру. Все це
стимулює інтерес у світовій науковій спільноті, що відображається в численних наукових працях,
присвячених цій тематиці. Зокрема, зарубіжні дослідники піднімають такі питання: обґрунтуван-
ня дефініції «фінансова система» та визначення методичних підходів до її аналізу (Ф. Аллен,
З. Боді, Д. Гейл, А. Грикевич, Р. Мертон, М. Тирель, А. Хакеталь, Р. Шмідт); порівняльний аналіз
фінансових систем країн (Ф. Аллен, Л. Бартілоро, О. Ковалевський, А. Маддалоні, С. Манганеллі,
М. Тирель, А. Хакеталь, Ф. Хартман, Р. Шмідт); вплив фінансової системи на економічне зростан-
ня (Б. Боссоне, М. Дука, С. Зервос, Р. Кінг, Р. Левіне, М. Пагано, Е. Папайноу, Р. Сілла, Ф. Хартман,
Ф. Хейдер); проблеми фінансової стабільності (Й. Какес, А. Ладж, Х. Мінські, А. Хаубен, Г. Ши-
назі). Серед українських науковців питаннями теорії й практики фінансових систем займалися
О. Василик, О. Герасименко, С. Захарченков, В. Зимовець, Б. Карпінський, В. Опарін, О. Сніжко,
В. Федосов, С. Юрій та ін. Однак у сучасній економічній літературі відсутнє однозначне тлума-
чення фінансової системи, простежується різноманітність підходів щодо аналізу фінансових сис-
тем як серед вітчизняних, так і зарубіжних науковців.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є порівняльний аналіз поглядів вітчизняних та іноземних фахівців на сутність

фінансової системи з метою обґрунтування власного тлумачення даної дефініції.
РЕЗУЛЬТАТИ
Як на сьогодні серед науковців відсутня єдина позиція щодо сутності фінансів, так, відповід-

но, відсутня єдина позиція щодо сутності фінансової системи. Не буде суперечливим, якщо ми
зазначимо, що розуміння фінансової системи випливає з розуміння фінансів.

Більшість визначень категорії фінансів, що формулюють у своїх працях сучасні вітчизняні
науковці, є подібними до тих, які існували за радянських часів. Як тоді, так і зараз фінанси визна-
чають переважно як економічні відносини, пов’язані з формуванням, розподілом і використанням
централізованих і децентралізованих фондів фінансових (грошових) коштів (ресурсів) [15, c. 4,
16, c. 27, 19, c. 12]. Такий підхід до розуміння фінансів вітчизняні науковці визначають як розпо-
дільна концепція [6, c. 109] або ресурсна концепція [14, c. 59]. Ця концепція бере початок від
радянської наукової традиції, за якою сфера дії фінансових відносин обмежувалася роллю дер-
жавних фондів грошових коштів у процесі розширеного відтворення [14, c. 59].

Виходячи з ресурсної або розподільної концепції фінансів, що дістала відображення у вищена-
веденому визначенні, фінансову систему розуміють як сукупність різноманітних сфер і ланок
фінансових відносин, у процесі яких утворюються і використовуються централізовані й децент-
ралізовані фонди фінансових (грошових) ресурсів.

Порівнюючи ці два визначення фінансів і фінансової системи, ми можемо спостерігати їх прак-
тичну ідентичність, відмінністю є тільки те, що фінансова система це сукупність сфер і ланок
фінансових відносин, а фінанси — це самі відносини.

З переходом до ринкової економіки у базове визначення категорії фінансів відповідно до ре-
сурсної (розподільної) концепції різними авторами почали спонтанно вноситись доповнення та
уточнення з метою:
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 по-перше, якомога більш повного відображення реалій цієї економіки;
 по-друге, узгодження концептуальних засад вітчизняної та західної фінансової науки у кон-

тексті інтеграції України у світовий економічний простір.
Зокрема, почали з’являтися трактування сутності фінансів як руху грошових коштів (грошо-

вих потоків) в процесі розподілу та перерозподілу ВВП, також до фінансової системи почали
включати фінансовий ринок тощо [9, c. 38; 7, c. 13; 11, c. 75; 4, c. 22]. Проте, жодну із двох вище-
зазначених цілей на поточний момент досягти не вдалося, що, на наш погляд, у першу чергу
пояснюється відсутністю методологічної основи для формулювання подібних визначень — адек-
ватної економічної парадигми — що є проблемою не тільки України, або країн пострадянського
простору, але й світу у цілому.

Наявні визначення вітчизняних науковців несуть в собі протиріччя щодо об’єкта фінансів та
фінансової системи, тобто що рухається в процесі фінансових відносин — чи вартість ВВП, чи
грошові кошти, чи фонди грошових ресурсів, чи фонди грошових (фінансових) коштів (ресурсів).

Ми погоджуємося із Захарченковим C.П., що «традиційний погляд на те, що в якості об’єкта
фінансів виступає ВВП та (при певних умовах) національне багатство, є застарілим, тому що в
умовах глобалізації неправильно стверджувати про розподіл тільки валового внутрішнього про-
дукту» [5].

Найбільш раціональним підходом до подолання вищезазначеного протиріччя у вітчизняній
науці, на наш погляд, є орієнтація на вже напрацьовану методологічну базу, яка використовується
в практичній діяльності. Зокрема, об’єкт фінансів та фінансової системи детерміновано у норма-
тивних актах, присвячених системі національних рахунків. Ще у 1993р. був прийнятий Міжна-
родним валютним фондом, Комісією європейських співтовариств, Організацією економічного
співробітництва і розвитку, Організацією Об’єднаних Націй і Світовим банком стандарт Системи
національних рахунків, до якого приєдналася Україна в 2002 р., схваливши Концепцію розвитку
системи національних рахунків [10]. В рамках цього стандарту існують методологічні положення
щодо складання фінансового рахунку, метою якого є одержання даних для проведення аналізу
фінансового стану країни та її монетарної політики. Тобто стандартом визначається, що рухаєть-
ся в рамках фінансової системи країни. При цьому, об’єкту фінансової системи надається термін
«фінансові інструменти», під якими розуміють гроші та будь-які контракти, що започатковують
виникнення фінансового активу, з одного боку, та фінансового зобов’язання чи інструментів у
вигляді акцій — з іншого. Фінансові інструменти класифікують як фінансові активи (ресурси)
або як інші (умовні та похідні) фінансові інструменти [12].

Можливо також констатувати відсутність у вітчизняній науці єдиного підходу щодо суб’єктів
фінансової системи. Оскільки більшість вітчизняних науковців визначають сутність фінансової
системи з точки зору внутрішньої будови та організаційно-інституційної структури, то це пород-
жує невизначеність її суб’єктів.

За внутрішньою будовою фінансову систему трактують як сукупність сфер і ланок фінансових
відносин в процесі яких формуються і використовуються фонди фінансових ресурсів (або які
відображають специфічні форми і методи розподілу й перерозподілу ВВП). Причому неоднознач-
ним серед вітчизняних економістів є визначення сфер і ланок фінансових відносин.

Так, Грідчіна М. зазначає, що фінансову систему можна уявити як сукупність державних
фінансів, фінансів підприємств, фінансів домогосподарств і фінансів страхування, завдяки цим
ланкам формується, розподіляється та перерозподіляється основна частина коштів централізова-
них і децентралізованих грошових фондів країни [18, с. 18].

На думку Карліна М. до складу фінансової системи доцільно включати: державні фінанси,
фінанси підприємств, страхування, фінансовий ринок, фінанси домогосподарств [7, с. 15]. Ми
погоджуємося з тлумаченням [8, с. 35], що складовою фінансового ринку є страховий ринок, отже
розглядати страхування окремо є недоцільним.

Ковальчук С. виділяє чотири сфери фінансової системи: фінанси суб’єктів господарювання,
державні фінанси, міжнародні фінанси, фінансовий ринок [9, с. 38]. В даному трактуванні відсутні
фінанси домогосподарств, що є не коректним внаслідок того, що населення є основним суб’єктом
фінансових відносин.

Юрій С. виокремлює міжнародні фінанси, фінанси держави, фінанси суб’єктів господарюван-
ня, фінанси домогосподарств [15, с. 62].

Опарін В. розрізняє такі сфери: фінанси суб’єктів господарювання; страхування; державні фінан-
си; міжнародні фінанси; фінансовий ринок [17, с. 27]. У Опаріна В.М. відсутні фінанси домогос-



43
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №4

Олійник О.О. Економічна сутність фінансової системи з погляду вітчизняної та західної науки

подарств, а також він виокремлює страхування, що, як зазначалося вище, є складовою фінансово-
го ринку.

На нашу думку, основними сферами фінансової системи (відповідно до основних складових
економічної системи) слід розглядати фінансові відносини держави, домогосподарств, суб’єктів
господарювання, а також, у зв’язку з тим, що більшість фінансових відносин здійснюються через
фінансовий сектор, його також слід включати у сферу фінансових відносин.

За організаційно-інституційною структурою, як правило, під фінансовою системою розуміють
сукупність фінансових органів та інституцій, які здійснюють управління грошовими потоками та
фондами грошових коштів [17, c. 23; 7, c. 13; 15, c. 61; 4, c. 22; 11, c. 76]. На нашу думку, таке
трактування є обмеженим, тому що в управлінні грошових потоків приймають участь не тільки
фінансові органи та інститути, а і держава, і домогосподарства, і підприємства.

Узагальнюючи зазначене і розвиваючи підходи вітчизняної фінансової науки, вважаємо за до-
цільне під суб’єктами фінансової системи розуміти державу, підприємства, домогосподарства,
фінансових посередників та фінансові ринки. Такий склад суб’єктів фінансової системи у цілому
узгоджується зі стандартом Системи національних рахунків, про який було згадано вище, який
уніфікує інституційні одиниці економіки країни і виділяє в їхньому складі 5 секторів: 1) сектор
загального державного управління; 2) сектор нефінансових корпорацій; 3) сектор фінансових кор-
порацій; 4) сектор домогосподарств; 5) сектор некомерційних організацій [20, c. 68].

Для забезпечення більш повного узгодження з цією уніфікацією інституційних секторів до
складу основних суб’єктів фінансової системи доцільно віднести: державу, нефінансові корпо-
рації, фінансові корпорації, домашні господарства та некомерційні організації.

Західна наука також неоднозначно підходить до визначення фінансової системи. На Заході
можна виділити два концептуальних підходи до розуміння сутності фінансової системи в залеж-
ності від того, що є відправною точкою чи концептуальною основою фінансових відносин. Пер-
ший підхід базується на тому, що концептуальною основою фінансової системи є діяльність фінан-
сових інститутів. Другий підхід визначає, що концептуальною основою фінансовою системи є
фінансові відносини нефінансових корпорацій та домогосподарств.

Представники першого підходу з різною широтою та глибиною визначають фінансову систему.
В рамках цього підходу розрізняють інституційний, посередницький та функціональний підходи.

Представники інституційного підходу [22] визначають фінансову систему як сукупність фінан-
сових інститутів (фінансових посередників і ринків) і обмежують бачення фінансової системи
тільки описом особливостей різних фінансових інститутів, а також можуть розглядати оцінку
ступеня конкуренції в банківському секторі, його відкритість для іноземних конкурентів і конку-
ренції всередині та між різними групами фінансових посередників, або прозорість визначення
цін та захист прав інвесторів на фінансових ринках, або якість регулювання і нагляду [26, c.6].
Даний підхід ототожнює фінансову систему з фінансовим сектором. Цей підхід має ряд серйоз-
них недоліків. Як зазначає Мертон [2], він не може пояснити, як і чому змінюється інституційна
структура фінансової системи і як вона може розвиватися з плином часу. У цілому, йому не виста-
чає більш глибокого розуміння функцій, які виконує фінансова система.

Прихильники посередницького підходу [2, c. 25-26; 3, c. 34-35; 13, c. 74; 23, c. 7] розглядають
фінансові інститути, як основу фінансової системи, не самі по собі, а в контексті фінансових
відносин, які виникають між фінансовими інститутами (фінансовим сектором) і тими, хто мають
надлишок фінансових інструментів і тими, хто має дефіцит фінансових інструментів. Цей підхід
розглядає фінансову систему не тільки як сукупність фінансових інститутів, які здійснюють про-
позицію фінансових послуг, а також включає до елементів фінансової системи всі можливі еко-
номічні одиниці, які можуть мати попит на фінансові послуги [26, c. 3]. До таких економічних
одиниць з боку попиту на фінансові інструменти, в першу чергу, відносять домогосподарства, які
акумулюють свої заощадження, і підприємства, які мають потребу в капіталі для інвестицій. Цей
підхід обумовлює, що фінансова система виконує наступні функції посередницьку і трансформа-
ційну. Завдяки фінансовій системі відбувається трансформація розмірів фінансових інструментів,
їх термінів, ризиків і тим самим знижується конфлікт інтересів, який існує між заощадниками і
позичальниками.

Функціональний підхід передбачає, що в контексті фінансової системи акцент робиться не на
фінансових інститутах самих по собі, а на їх функціях [2, c. 27; 21, c. 2]. Перевага цього підходу
порівняно з інституційним є те, що основні функції фінансової системи по суті однакові у всіх
країнах і більш стійкі, ніж сутність і структура фінансових інститутів. Отже, порівняння націо-
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нальних фінансових систем краще здійснювати за функціональним підходом. До основних функцій
фінансової системи відносять: забезпечення способів переміщення економічних ресурсів у часі,
через кордони держав та з одних галузей економіки в інші; забезпечення способів управління
ризиком; забезпечення способів клірингу та здійснення розрахунків, що сприяють торгівлі; забез-
печення механізму об’єднання фінансових ресурсів та поділу володіння в різних підприємствах;
постачання цінової інформацією, що дозволяє координувати децентралізований процес прийнят-
тя рішень в різних галузях економіки; забезпечення способів вирішення проблеми стимулювання
[2, c. 27].

Другий підхід, який передбачає, що концептуальною основою фінансовою системи є фінан-
сові відносини нефінансових корпорацій та домогосподарств, сповідують такі західні економісти
як А. Грикевич, М. Тирель, А. Хакеталь, Р. Шмідт [24-26]. Їх розуміння фінансової системи, як
вони самі зазначають, базується на широкому визначенні категорії «фінанси», під яким розумієть-
ся як економічні агенти акумулюють і утримують багатства, як вони інвестують, як вони фінансу-
ють інвестиції, як управляють ризиками [24, c. 3]. Отже, виходячи з такого трактування вони
розуміють під фінансовою системою теж саме, що і під категорією фінанси, але розглядають ці
питання в рамках країни чи регіону, тобто які можливості мають економічні агенти (нефінансові
корпорації та домогосподарства) в межах країни чи регіону щодо накопичення багатства, транс-
формації доходів у майбутнє, фінансування інвестиційних проектів, управління ризиками. Тобто
дана група економістів розглядає фінансову систему з точки зору фінансових рішень та фінансо-
вих відносин економічних агентів, які можуть здійснюватися або через фінансовий сектор, або
без його участі. На захист своєї теорії вони наводять такий приклад. Тільки близько 15 років тому,
були певні, так звані, країни, що розвиваються, і певні колишні соціалістичні країни, в яких май-
же не існувало фінансових інститутів, але люди в цих країнах заощаджували, інвестували, запо-
зичали та мали справу з ризиками. Таким чином, в принципі, можуть бути фінансові системи без
фінансового сектора. Але і в країнах з розвиненою економікою багато фінансових рішень і відно-
син здійснюються повністю в обхід фінансового сектора. Прикладами є реальні заощадження
(будівництво будинку, вирощування дерев, виховання дітей тощо), самофінансування і самостра-
хування, неформальне і пряме кредитування і відносини позики [24, c. 4].

Отже, другий підхід (відправною точкою якого є фінансові відносини нефінансових корпо-
рацій та домогосподарств) є більш широким порівняно з першим (відправною точкою якого є
діяльність фінансових інститутів) внаслідок того, що він розглядає в рамках фінансової системи
фінансові відносини домогосподарств і нефінансових корпорацій не тільки через фінансові інсти-
тути, а і без участі фінансового сектора.

Як би широко західна наука не дивилася на поняття фінансової системи, вона не розглядає в її
контексті фінансові відносини держави з іншими учасниками економічної системи щодо руху
фінансових інструментів на безповоротній та нееквівалентній основі для задоволення суспільних
потреб (бюджетно-податкові відносини).

Західна наука в контексті нової інституційної економіки розширює рамки фінансової системи
і включає до її складу систему корпоративного управління, розуміючи під нею фактичні (дійсні)
та потенційні потоки інформації та впливу.

Але, як правило, в більшості випадків фінансова система у західній літературі розуміється у
вузькому значенні, тобто як сукупність фінансових інститутів (ринки і посередники), через які
домашні господарства, корпорації та уряд отримують фінансування їх діяльності та інвестують
свої заощадження [3, c. 34; 21, c. 1; 23, c. 8], тобто переважає методичний підхід, де концептуаль-
ною основою фінансової системи є діяльність фінансових інститутів.

Наведені тлумачення дозволяють визначити такі відмінності в економічній сутності фінансо-
вої системи з поглядів вітчизняної та західної науки (див. табл.).

Проведений аналіз сутності фінансової системи дає можливість зробити висновок про
складність та багатогранність даного поняття. Внаслідок цього багато дослідників уникають да-
вати визначення цієї категорії. Визначення терміна «фінансова система» часто відсутнє як у фун-
даментальних працях, присвячених дослідженню теорії і практики фінансових систем, так і фінан-
сово-економічних словниках [14, c. 66].

Виходячи з визначення дефініції «система» — як сукупність яких-небудь елементів, одиниць,
частин, об’єднуваних за спільною ознакою, призначенням [1], можна визначити, що спільна озна-
ка елементів фінансової системи є те, що вони забезпечують рух фінансових інструментів. Під
елементами фінансової системи, на нашу думку, слід розуміти суб’єкти фінансової системи, яки-
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Таблиця. Відмінності у визначенні фінансової системи вітчизняною та західною науками *
Вітчизняна наука Західна наука

розглядає рух фінансових інструментів в рам-
ках фінансової системи в двох аспектах:
1) на безповоротній та нееквівалентній основі
для задоволення суспільних потреб (бюджетно-
податкова система);
2) на еквівалентній основі, що будується на ри-
нкових відносинах

розглядає рух фінансових інструментів в рам-
ках фінансової системи тільки на еквівалентній
основі, що будується на ринкових відносинах

розглядає фінансову систему в широкому аспе-
кті, розглядає фінансові відносини домогоспо-
дарств, нефінансових корпорацій, держави як
за участю фінансового сектора, так і без нього

зосереджує увагу, в основному, на діяльності
фінансового сектора, через який економічні
агенти задовольняють попит у фінансових пос-
лугах, що залишає поза увагою фінансові від-
носини без участі фінансового сектора

відсутнє бачення фінансової системи з позиції
інституційної економіки, яке передбачає в
складі фінансової системи систему корпорати-
вного управління

присутнє бачення фінансової системи з позиції
інституційної економіки, яке передбачає в
складі останньої систему корпоративного
управління

* Власна розробка автора

ми були визначені вище, згідно уніфікації інституційних секторів, — держава, нефінансові кор-
порації, фінансові корпорації, домашні господарства та некомерційні організації. Також вважає-
мо невиправданим не розглядати в рамках фінансової системи, якщо ми хочемо розглянути це
поняття комплексно, фінансові відносини держави з іншими учасниками економічної системи
щодо руху фінансових інструментів на безповоротній та нееквівалентній основі. Отже, з ураху-
ванням викладених аргументацій вважаємо, що під фінансовою системою слід розуміти сукупність
економічних суб’єктів, які вступають між собою у фінансові відносини, під якими розуміються
відносини щодо руху фінансових інструментів на еквівалентній та нееквівалентній основі.

Внаслідок того, що фінансові відносини є складними і багатогранними, вважаємо виділити
такі підсистеми фінансової системи:

1. Підсистема фінансового сектора, характерною ознакою якої є те, що рух фінансових інстру-
ментів здійснюється на еквівалентній основі через фінансовий сектор.

2. Підсистема нефінансового сектора, характеризується тим, що рух фінансових інструментів
здійснюється на еквівалентній основі без участі фінансового сектора.

3. Бюджетно-податкова підсистема — рух фінансових інструментів здійснюється на безпово-
ротній та нееквівалентній основі для задоволення суспільних потреб.

4. Підсистема корпоративного управління — фактичні (дійсні) та потенційні потоки інфор-
мації та впливу.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз сучасних підходів до визначення категорії «фінансова система» показав

відсутність єдиного підходу як з боку вітчизняної науки, так і зарубіжної. Основні відмінності
між визначеннями фінансової системи вітчизняною та західною науками полягають в тому, що
західна наука не розглядає в контексті фінансової системи державні фінанси, а також в основному
зосереджує увагу на діяльності фінансового сектора, через який економічні агенти задовольня-
ють попит у фінансових послугах, що залишає поза увагою фінансові відносини без участі фінан-
сового сектора. В свою чергу, західна наука в контексті нової інституційної економіки розширює
рамки фінансової системи і включає до її складу систему корпоративного управління. Під фінан-
совою системою слід розуміти сукупність економічних суб’єктів, які вступають між собою у фінан-
сові відносини, під якими розуміються відносини щодо руху фінансових інструментів на еквіва-
лентній та нееквівалентній основі. В рамках фінансової системи слід розглядати такі підсистеми:
підсистема фінансового сектора, підсистема нефінансового сектора, бюджетно-податкова підсис-
тема, підсистема корпоративного управління.
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ВПЛИВ ДЕВАЛЬВАЦІЙНОЇ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СТАН
ТОРГОВЕЛЬНОГО БАЛАНСУ КРАЇНИ В РІЗНИХ ЧАСОВИХ ПЕРІОДАХ

У статті аналізується вплив девальваційних процесів на динаміку чистого експорту країни. Обґрунтовано залежність
стану торговельного балансу від еластичності та схильності країни до експортно-імпортних операцій.

Ключові слова: валютний курс, девальвація, торговельний баланс, національний дохід, еластичність попиту, чистий
експорт, грошова одиниця.

ВСТУП
Реалізація валютної політики будь-якої країни в сучасних умовах господарювання має бути

спрямована на економічне зростання, стабільність національної грошової одиниці, покращення
умов ведення бізнесу та, найголовніше, підвищення рівня добробуту населення. Досягнення оз-
начених цілей можливе лише за умови високої ефективності здійснення валютної політики, що
залежить від багатьох чинників. Чи не найважливішим серед них є розуміння органами валютно-
го регулювання принципів функціонування трансмісійного механізму валютної політики. Деваль-
ваційна валютно-курсова політика центробанків різних країн не завжди призводить до очікува-
них результатів. Саме тому, дослідження каналів впливу валютного курсу на реальний сектор
економіки є особливо актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням особливостей впливу валютно-кур-
сових коливань на стан торговельного балансу країни займалася велика кількість вітчизняних
та зарубіжних економістів. Серед них на особливу увагу заслуговують праці таких вчених, як
А. Маршалла, А. Лернера, М. Бахмані-Оскоуі, Мохсена, А. Ратхи, С. Магі, К. Кулкарні, Р. Мандел-
ла, Е. Роуза, В. Шевчука, Є. Савельєва та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз впливу девальвації грошової одиниці країни на динаміку її чистого екс-

порту та національного доходу в різних часових періодах.
РЕЗУЛЬТАТИ
Згідно основних парадигм сучасної економічної теорії, девальвація національної валюти має

призводити до зростання обсягів експорту товарів і послуг даної країни. Це повинно відбуватися,
насамперед, за рахунок отримання експортерами конкурентних переваг на іноземному ринку. Ре-
алізуючи товари та послуги за кордоном в обмін на іноземну валюту, експортери, за умов деваль-
вації, отримують додатковий дохід в національній валюті. Це, по-перше, стимулює їх і надалі
нарощувати обсяги виробничої діяльності, а, по-друге, дає можливість знизити ціну продажу, що
створює переваги перед конкурентами. Ревальвація, навпаки, негативно позначається на позиціях
експортерів, так як останні недоотримають частку виручки від продажу в перерахунку на націо-
нальну валюту.

На імпорт товарів і послуг валютно-курсова динаміка здійснює протилежний вплив. Знецінен-
ня національної валюти здорожчує вартість імпортних товарів та послуг, так як витрати на їхнє
виробництво здійснюються в іноземній валюті. Це призводить до скорочення обсягів імпортних
поставок з-за кордону. В свою чергу, ревальвація національної грошової одиниці позитивно по-
значається на обсягах імпорту товарів і послуг, що зумовлено здешевленням імпортної продукції
порівняно з вітчизняною.

Проте математичні розрахунки та емпіричні дослідження деяких відомих економістів вказу-
ють на неоднозначність вищенаведених закономірностей. Наприклад, в 1971 р., незважаючи на
девальвацію американського долара, торговельний баланс США почав формуватися з дефіцитом.
На основі цього, в 1973 р. С. Магі вперше висунув гіпотезу про дію ефекту J-кривої, який полягає
в тому, що девальвація валютного курсу спочатку призводить до погіршення сальдо торговельно-
го балансу, а вже потім, в більш довгостроковому періоді, до його покращення, тобто, профіцит-
ності [5]. Пізніше, а саме в 2004 р., М. Бахмані-Оскоуі, Мохсен та А. Ратха обґрунтували це тим,
що в короткостроковому періоді попит на імпортні товари всередині країни та експортні товари
закордоном є досить нееластичним, так як споживачі не встигають швидко поміняти свої смакові
уподобання, а також існують попередні домовленості за контрактами [3]. Тому, внаслідок деваль-
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вації національної валюти, платежі по імпорту спочатку зростають швидшими темпами, ніж над-
ходження від експорту.

Значний внесок в розвиток теорії еластичності зовнішньоторговельних операцій зробили Аль-
фред Маршалл та Абба Лернер. Так, згідно умов Маршалла-Лернера, девальвація національної
валюти сприятиме зростанню чистого експорту, а відтак позитивно впливатиме на стан торго-
вельного балансу тільки тоді, коли сума абсолютних значень еластичностей попиту на імпорт
всередині країни та попиту на вітчизняний експорт закордоном буде більшою за одиницю [4].
Тобто, має справджуватися нерівність:

|eх| + |em| > 1 (1)
де eх — еластичність попиту на вітчизняний експорт;

em — еластичність попиту на імпортні товари.
В короткостроковому періоді, коли еластичність попиту досить низька, знецінення грошової

одиниці не здатне призвести до суттєвих змін у фізичних обсягах експортно-імпортних операцій
країни. Тому здешевлення національної валюти по відношенні до іноземної спричиняє, передусім,
збільшення вартісних обсягів імпорту, що пов’язане зі зростанням внутрішньої ціни на імпортні
товари. Відтак надходження від експорту не здатні перекривати в повній мірі зростаючі витрати
на купівлю імпортних товарів та послуг, що в підсумку призводить до формування пасивного
сальдо торговельного балансу.

Ситуація змінюється лише з плином часу, коли еластичність попиту як на експортні товари за
кордоном, так і на імпортні товари всередині країни зросте. Споживачі, а відтак і виробники встиг-
нуть пристосуватися до нових умов торгівлі, що позначиться на скороченні обсягів імпорту та
зростанні обсягів експорту. Це, в свою чергу, призведе до формування позитивного сальдо торго-
вельного балансу країни.

Еластичність експортно-імпортних операцій напряму залежить від кількості часу, що є в роз-
порядженні економічних суб’єктів. Тому можна стверджувати, що в короткостроковому періоді
умови Маршалла-Лернера не виконуються і позитивний ефект девальвація національної грошо-
вої одиниці на торговельний баланс не справляє. Наочно це можна побачити завдяки побудові
моделі, яка поєднуватиме ефект J-кривої із необхідними умовами Маршалла-Лернера (рис. 1).

Рис. 1. Модель J-кривої при виконанні умов Мар-
шалла-Лернера

Як видно з рис. 1, девальвація грошо-
вої одиниці спочатку призводить до фор-
мування негативного сальдо торговельно-
го балансу, і тільки тоді, коли сума абсо-
лютних значень еластичностей попиту на
експортні та імпортні товари перевищу-
ватиме одиницю, обсяг чистого експорту
почне зростати. На рис. 1 також відобра-
жено залежність рівня еластичності по-
питу від фактору часу. Очевидно, що для
кожної країни часовий період протягом
якого чистий експорт почне позитивно
реагувати на зміни валютного курсу є
різним. Це залежить в основному від та-
ких факторів як схильність країни до ек-
спортних та імпортних операцій, можли-
вості субституювання населенням країни
імпортних товарів вітчизняними, а також

наявності середньо- та довгострокових торговельних зобов’язань між резидентами даної країни
та резидентами з інших країн.

Проте авторське дослідження на основі матричного аналізу показало, що для того, щоб де-
вальвація грошової одиниці сприяла зростанню чистого експорту, сума абсолютних значень елас-
тичностей попиту на експортні товари за кордоном та імпортні товари всередині країни повинна
перевищувати значення, що знаходяться в інтервалі {1,85, ..., 2,25} (в залежності від того попит
на які товари є більш еластичним: на імпортні чи експортні). Тобто, умови Маршалла-Лернера є
недостатніми для активізації торговельного балансу в умовах знецінення національної валюти на
практиці. Пояснити це можна тим, що якщо попит на імпортні товари є нееластичним (еластичність
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менша за 1), то девальвація призводить до зростання цін на ці ж товари в більшій мірі, ніж до
зменшення фізичного обсягу їхніх поставок. Відтак в країні спостерігатиметься зростання вартіс-
ного обсягу імпорту.

Аналогічна ситуація і з експортом товарів та послуг. Якщо попит на товари, що експортуються
за кордон, є нееластичним, то зниження ціни на ці товари за рахунок девальвації не призведе до
значного зростання фізичного обсягу експорту. Тому знецінення національної грошової одиниці в
короткостроковому періоді не спричиняє зростання вартісного обсягу експорту. Це підтверджу-
ють і результати емпіричного дослідження професора К. Кулкарні, який на прикладі деяких країн
світу виявив залежність впливу девальваційно-ревальваційних процесів на торговельний баланс
країни від часового фактору [2].

Очевидно, також, що якщо еластичність попиту як на імпортні, так і експортні товари буде
дорівнювати одиниці, то зміна рівня цін на ці товари буде супроводжуватися зміною обсягу попи-
ту на них в однаковій відсотковій пропорції. За цих умов, валютно-курсові коливання не здійсню-
ватимуть вплив на динаміку торговельного балансу, залишаючи вартісні показники експортно-
імпортних операцій незмінними. Це, в свою чергу, дещо не узгоджується з умовами Маршалла-
Лернера, згідно яких, якщо сума абсолютних еластичностей дорівнює двом, то девальвація мала
б забезпечити формування позитивного сальдо торговельного балансу.

Враховуючи результати дослідження, дію ефекту J-кривої можна наочно продемонструвати у
вигляді більш досконалої моделі, що на рис. 2.

Рис. 2. Залежність обсягу чистого експорту країни від
еластичності попиту на імпортні та експортні товари в
умовах девальвації грошової одиниці

По-перше, як було зазначено,
чистий експорт стає додатним
тільки за умови перевищення суми
абсолютних еластичностей попи-
ту на імпортні товари всередині
країни та експортні товари за кор-
доном значень в інтервалі {1,85, ...,
2,25}. В будь-якому випадку, якщо
сума еластичностей перевищува-
тиме значення 2,25, то знецінення
національної валюти сприятиме
формуванню позитивного сальдо
торговельного балансу. По-друге,
на відміну від загальноприйнято-
го вигляду J-кривої (рис. 1), в
даній моделі враховується реакція
чистого експорту в умовах низь-
кої еластичності попиту на това-
ри, що реалізуються закордоном.
Тому низхідний відрізок кривої
знаходиться майже в абсолютно
вертикальній площині. Це свід-
чить про те, що економічні суб’єкти не здатні швидко відреагувати на зміну ціни зміною обсягів
купівлі-продажу товарів і послуг.

Емпіричні дослідження підтверджують наявність затримки реакції чистого експорту на де-
вальваційно-ревальваційні процеси. Проведений авторський аналіз факторів, що чинили вплив
на динаміку торговельного сальдо понад 20-ти країн світу, починаючи з 1970 р. (саме з цього часу
золото-доларовий стандарт фактично перестав функціонувати), показує залежність чистого експор-
ту країни від динаміки номінального ефективного обмінного курсу її грошової одиниці (рис. 3).

На прикладі Японії можна побачити, що в роки ослаблення її національної валюти по відно-
шенню до валют країн-основних торговельних партнерів переважно спостерігалося погіршення
сальдо торговельного балансу. І, навпаки, в роки підвищення валютного курсу японської єни тор-
говельне сальдо цієї країни починало покращуватися. Проте з плином 2-4 років зазначена зако-
номірність змінювалася протилежним чином. Пояснити це можна тим, що саме протягом обумов-
леного терміну сума абсолютних еластичностей попиту по зовнішньоторговельних операціях
починала перевищувати значення 2,25.
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Рис. 3. Динаміка торговельного сальдо Японії та номінального ефективного обмінного курсу її
валюти впродовж 1970-2012 рр. [1]

В довгостроковому періоді, в порівнянні з короткостроковим, валютно-курсові коливання більш
неоднозначно впливають на динаміку чистого експорту, і як наслідок національного доходу. При-
чиною цього є різна схильність тієї чи іншої країни до експортних та імпортних операцій. Якщо
гранична схильність країни до імпорту переважає граничну схильність країни до експорту, то
канал впливу девальвації валюти на чистий експорт та національний дохід буде мати наступний
вигляд:

ER X, M NX Y M NX Y
Результати дослідження показують, що в середньостроковій перспективі девальвація грошо-

вої одиниці (ER) стимулює експортну діяльність країни (X) та дестимулює імпортну (M),
що в результаті призводить до зростання обсягу чистого експорту (NX). Останній є складовою
національного доходу. Відтак, зростання чистого експорту спричиняє зростання обсягу націо-
нального доходу (Y). Якщо країна більш схильна до споживання імпортних товарів, ніж вітчиз-
няних, то зростання національного доходу призведе до збільшення вартісних обсягів імпортних
операцій (M), що в довгостроковому періоді негативно позначиться на чистому експорті (NX)
та власне національному доході країни (Y).

Якщо країна є експортоорієнтованою, тобто приріст національного доходу вона спрямовува-
тиме в основному на розвиток експортних галузей, то в довгостроковій перспективі варто очіку-
вати зростання обсягу чистого експорту країни та її національного доходу:

ER X NX Y X NX Y
Як видно з даної закономірності, девальваційна політика центробанку країни здатна здійсню-

вати позитивний вплив на чистий експорт не лише у середньостроковій, а й у довгостроковій
перспективі. Проте обов’язковою умовою при цьому має бути високий рівень експортоорієнтова-
ності країни. Якщо ж, навпаки, країна в значній мірі залежна від постачання імпортних товарів,
то зниження обмінного курсу позитивно впливатиме на стан торговельного балансу лише в серед-
ньостроковій перспективі. В той же час в короткостроковий та довгостроковий період спостеріга-
тиметься зниження обсягу чистого експорту, а відтак і національного доходу країни.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна зробити висновок, що в короткостроковому періоді, коли еластичність

експортно-імпортних операцій відносно зміни валютного курсу є низькою, застосування деваль-
ваційної політики органом валютного регулювання з метою покращення сальдо торговельного
балансу є вкрай неефективним. Позитивний ефект від зниження валютного курсу досягається
лише тоді, коли сума абсолютних значень еластичностей попиту на імпортні товари всередині
країни та експортні товари закордоном починає перевищувати значення в інтервалі {1,85, ..., 2,25}.
В довгостроковому періоді характер впливу валютно-курсових змін на чистий експорт визначається
схильністю країни до імпортних чи експортних операцій. В умовах переважаючої схильності країни
до імпорту, в довгостроковому періоді, знецінення національної валюти зумовлюватиме скоро-
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чення чистого експорту та національного доходу. Тому, якщо органи валютного регулювання в
довгостроковій перспективі мають на меті оптимізувати надходження та платежі за зовнішньо-
торговельними операціями, то потрібно, насамперед, створювати сприятливі умови для стимулю-
вання імпортозаміщення та реалізації експортного потенціалу країни.
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У статті розглянуто теоретичні аспекти споживчого кредитування курортних послуг. Проаналізовано суспільно-
економічні умови, що впливають на формування та подальше функціонування споживчого кредитування курортних
послуг в Україні. Окреслено сучасні тенденції та перспективи розвитку цього виду кредиту.
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ВСТУП
Споживчий кредит на придбання курортних послуг має важливе суспільне значення. В умовах

ринку споживче кредитування є чинником активізації сукупного попиту, а в фінансовому про-
сторі — джерелом самофінансування придбання послуг системи охорони здоров’я населенням
без залучення бюджетних коштів. Споживчий кредит працює на відтворення людського капіталу,
формування національного багатства, основу якого становить людина, її здоров’я, а відтак її
здатність до праці та продуктивність. У фінансовому вимірі проблема кредитної заборгованості
людини виглядає мізерною у порівнянні з небезпекою втрати життя і здоров’я внаслідок недо-
фінансування придбання лікарняних чи санаторно-курортних послуг. На даний час українське
суспільство не сприймає споживчий кредит як цивілізаційну норму, елемент культурного розвит-
ку в умовах глобалізації. Зазначимо, що споживчий кредит в Україні ще не досяг свого повного
потенціалу, тому важливо, щоб його активізація у сфері лікувально-оздоровчих послуг відбувала-
ся у перспективному напрямі.

Проблеми споживчого кредитування та пошук шляхів їх розв’язання знайшли відображення в
наукових працях дослідників актуальних проблем фінансів, грошового обігу та кредиту. Значний
внесок в розробку цього напряму досліджень належить українським вченим: Ю.М. Воробйову [1],
І.І. Д’яконовій [2], В.В. Корнєєву [3], М.І. Крупці [4], В.Д. Лагутіну [5] та іншим. В їхніх працях
розглядаються питання економічної сутності, стану, динаміки, значення споживчого кредиту у
розвитку продуктивних сил національної економіки та модернізації її фінансово-кредитної систе-
ми. Незважаючи на актуальність проблем удосконалення механізму споживчого кредитування в
Україні, на даний час в науковому просторі спостерігається недостатній рівень їх вивчення,
відсутність спеціальних досліджень, присвячених питанню споживчого кредитування лікуваль-
но-оздоровчих послуг.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є вивчення питання організації споживчого кредитування в сфері курорт-

них послуг. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання конкретних завдань: з’ясування
суті, особливостей споживчого кредитування курортних послуг, аналіз сучасних тенденцій та
можливих перспективних напрямів його активізації.

РЕЗУЛЬТАТИ
В економічній літературі подаються визначення поняття споживчого кредиту, що мають спільні

та відмінні характеристики. Багатозначність трактування цього поняття пояснюється динамікою
суспільно-економічних умов в державі, функціонуванням фінансово-кредитного механізму на
конкретному етапі історичного розвитку, рівнем розвитку сфери послуг, орієнтованих на спожи-
вача. Очевидно, що теоретичне підґрунтя споживчого кредитування слід розглядати з урахуван-
ням статичної та динамічної компонент, що визначають об’єктивну реальність застосування цієї
дефініції.

До усталених понятійних конструкцій споживчого кредитування слід зарахувати:
1) «продаж товарів і послуг безпосередньо споживачам із розстроченням платежу, що створює

додаткову зручність споживачу завдяки можливості одразу споживати необхідний товар і сплачу-
вати його вартість відповідними частками» [6, с. 101];
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2) «кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) фізич-
ним особам на придбання споживчих товарів або послуг у тимчасове користування, під процент,
на умовах забезпечення, строковості, платності та цільової спрямованості» [7, с. 413].

Динамічними залишаються функціональні характеристики споживчого кредиту, їх аналіз зна-
ходиться в дискусійній площині: «за його користування сплачується як правило вищий відсоток,
ніж за інші види позик», «пов’язаний із труднощами реалізації», «для придбання товарів тривало-
го користування підвищеного попиту, що є у вільному продажу», «максимальний термін позички
— 3 роки» та ін. [6, с. 101].

Вважаємо, що споживче кредитування знаходить відображення в типології кредитування фізич-
них осіб. Д.М. Розенберг визначає термін «кредит для фізичних осіб» як позику, яка надається
індивідуальним позичальникам у невеликих розмірах [8, с. 252]. Однією із важливих рис спожив-
чого кредиту на придбання лікувально-оздоровчих послуг є його доступність за обсягами для
фізичних осіб. У цьому випадку активізовуватиметься споживче кредитування у механізмі само-
фінансування придбання лікувально-оздоровчих послуг громадянами.

Дж. Блек визначає, що споживчий кредит — це кредит, що надається постачальниками товарів
та послуг споживачам на умовах розстрочення, відстрочення платежу або при використанні кре-
дитних карток чи інших платіжних систем [9, с. 394].

Лікувально-оздоровчі послуги виступають особливим товаром, тому, крім звичайної реалізації,
санаторно-курортні заклади можуть надавати фізичним особам розстрочку при оплаті цих послуг.
У Правилах торгівлі у розстрочку від 1998 p. встановлювався порядок продажу суб’єктами госпо-
дарювання товарів фізичним особам у кредит, тобто за умов відстрочення кінцевого розрахунку
на обумовлений строк і на визначений відсоток виключно для тих громадян, які мають постійний
дохід і постійно мешкають у місті або іншому населеному пункті, де знаходиться суб’єкт госпо-
дарювання [10]. На даний час у «Правилах торгівлі у розстрочку фізичним особам» від 2011 р.
немає обмежень щодо проживання громадянина та місця знаходження суб’єкта господарювання,
натомість основний акцент ставиться на довідці працедавця працівнику для придбання товарів у
розстрочку [11].

Потребує уточнення трактування поняття «споживчий кредит» в контексті врахування особли-
востей нематеріальної природи послуг та інституціоналізації захисту прав їх споживачів. Так, у
визначенні: «споживчий кредит — кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінан-
совою установою) споживачеві на придбання продукції» [12], мета отримання позики сприймається
з умовним обмеженням придбання продукції з матеріально-речовим вираженням. Натомість, фінан-
совий механізм захисту прав споживачів поширюється рівноцінно й на сферу нематеріального
виробництва і, зокрема, на курортні послуги, банківські, страхові, інформаційні та інші послуги.

В офіційному роз’ясненні Національного банку України для споживачів за споживчим креди-
том подано визначення: «споживчий кредит — це кредит, що надається споживачеві на придбан-
ня продукції для особистих потреб, які безпосередньо не пов’язані з підприємницькою діяльні-
стю або виконанням обов’язків найманого працівника» [13].

Дуалізм споживчого кредиту полягає в тому, що він може мати природу банківської або ж
фінансової послуги. Найперше, банківський споживчий кредит — це вартісна економічна катего-
рія, що виражає рух вартості від кредитора до позичальника-фізичної особи (домогосподарства),
формалізованої як банківська операція з надання позики споживчого характеру на умовах повно-
го чи часткового фінансового забезпечення покупки, строковості, платності, повернення. Спо-
живче кредитування — фінансова послуга у формі позики, відстроченої оплати, продажу на ви-
плат зі зміною реальної вартості продажу продукції (товарів, робіт, послуг), а також застосування
інших способів фінансового забезпечення, що містить елементи кредитного характеру. До його
функціональних особливостей в курортній сфері слід зарахувати наступне:

 споживчий кредит є засобом задоволення індивідуальних потреб людини у забезпеченні пов-
ноцінного відпочинку, відновлення її життєвих сил і здоров’я;

 чинником згладжування нерівностей в доходах та добробуті громадян, зменшення масштабів
та глибини процесів соціального відторгнення домогосподарств від користування послугами си-
стеми охорони здоров’я;

 відображає рух вартості між кредитором і позичальником стосовно кредитування кінцевого
споживання;

 підвищує попит населення на курортні послуги, дає можливість збільшити рівень заванта-
ження санаторно-курортних закладів, що позитивно впливає на їх фінансово-господарську
діяльність і комплексно сприяє розвитку фінансового потенціалу курортів.
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Споживчий кредит надається фізичним особам (домогосподарствам) на придбання комплексу
курортних послуг, що включені у вартість курортного обслуговування з урахуванням технологіч-
них особливостей послуг як товару: збіг у часі та в просторі процесів виробництва, реалізації і
споживання вартості.

Питання кредитування придбання послуг охорони здоров’я передбачає проведення спеціаль-
ного аналізу фінансового забезпечення домогосподарства. Учасники домогосподарства мають різну
кредитоспроможність як фізичні особи. Так, за необхідності придбання послуг, спрямованих на
підтримку та відновлення здоров’я, ця проблема вирішується на рівні сім’ї — родини або ж одно-
осібно. Основною умовою надання споживчого кредиту є достатня кредитоспроможність пози-
чальника, основу якої складають грошові доходи фізичної особи.

Фізичні особи також можуть надавати кредит на споживчі цілі одна одній. Кошти можуть бути
передані від одного домогосподарства до іншого на умовах безплатності та зворотності, а також
можуть формуватись елементи кредитних відносин як окремо, так і в поєднанні між собою, зок-
рема такі: 1) визначення терміну користування коштами; 2) цільовий характер використання гро-
шей; 3) відсотки, винагорода за користування; 4) санкції.

Проблема відсутності фінансових стимулів щодо розширення діяльності в сфері банківського
споживчого кредиту, а також можливості збільшення пропозиції споживчих кредитів може бути
розв’язана «за наявності чіткої стратегічної лінії та інструментів сприяння на споживчий настрій
цільової групи». За такої умови будь-який із системних операторів кредитного ринку може розра-
ховувати на значне зростання обсягів споживчого кредитування [2, с.60-62]..

У системі банківського менеджменту на даний час недостатньо уваги приділяється питанню
розробки спеціальних пропозицій, які могли б за своєю оригінальністю та інноваційністю підви-
щувати конкурентоздатність банківської справи на кредитному ринку. Окремого вивчення потре-
бує питання орієнтування банків на формування фінансово-кредитних преференцій для курорт-
ної справи, зниження процентних ставок, створення більш сприятливих умов доступу громадян
до цільового споживчого кредитування курортних послуг. Зрештою, найближчим часом банки
мають розробити оригінальні та прийнятні пропозиції мікрокредитування курортних послуг в
комплекті з медичним страхуванням для українського населення.

Не випадково фінансові посередники, стикаючись із низьким рівнем ділової активності, здійсню-
ють прагматичне комплектування послуг. Водночас позичальники у своїх внесках змушені спла-
чувати ще й страхові витрати в додаток до свого регулярного платежу за споживчим кредитом.
Укомплектувавши медичне страхування із споживчим кредитуванням, страхувальник таким чи-
ном може привабити здорових людей із значним рівнем ділової активності для фінансування ви-
трат споживчого кредиту. У цьому разі комплектація сприятиме структурним зрушенням в на-
прямі зниження ризику вхідних грошових потоків страховика. Водночас, комплектація може зни-
зити обсяги споживчого кредитування курортних послуг в результаті зростання вартості комплек-
су курортних послуг на суму страхових внесків, і як наслідок, програми споживчого кредитуван-
ня ставатимуть менш привабливими за умови їх комплектації із страховими послугами, в яких
немає потреби.

Питання удосконалення механізму споживчого банківського кредитування може спричинити
дискусію щодо виникнення додаткової «напруги» для банківського сектору з обґрунтуванням того,
що кредитні установи не будуть налаштовуватися під фінансові потреби оздоровлення населення
та проблеми розвитку курортної справи. Крім того, цільове залучення кредиту фізичними особа-
ми для оплати санаторно-курортних послуг ототожнюється з активними банківськими операція-
ми з підвищеним кредитним ризиком, спричиняє додаткові застереження кредитора, відображається
на ускладненні умов отримання споживчого кредиту та подорожчання його вартості.

Інтеграція курортної та банківської справи можлива через надання споживчих позик суб’єктам
курортної справи для наступної реалізації курортних послуг в порядку кредитування. У цьому
разі споживчий банківський кредит слід розглядати і як джерело фінансового забезпечення роз-
витку підприємств санаторно-курортного комплексу. В умовах інтеграції курортної та банківської
справи споживчий кредит набуває форми непрямого фінансування реалізації курортних послуг,
причому для інтегрованої з курортом банківської установи процеси взаємодії сприяють скорочен-
ню кредитних ризиків і є чинником підвищення ефективності кредитного портфелю. Банківські
установи надаватимуть перевагу стосункам з суб’єктами господарювання, що відзначаються знач-
ною діловою активністю в курортному бізнесі, достатньою фінансовою стійкістю та позитивною
репутацією, а підприємства санаторно-курортного комплексу організовуватимуть роздрібний про-
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даж споживчих кредитів. Кредитування санаторно-курортних послуг в цьому випадку поєднує
елементи корпоративних та споживчих позик.

Споживче кредитування придбання послуг санаторно-курортного оздоровлення та лікування
можуть здійснювати кредитні спілки, засновані на кооперативних неприбуткових засадах з ме-
тою задоволення потреб їх членів в порядку взаємного кредитування та надання фінансових по-
слуг. Кредитні спілки можуть надавати споживчі кредити на умовах платності, строковості та
забезпеченості в готівковій та безготівковій формах, а також залучати для цілей споживчого кре-
дитування кредити банків та фінансових установ, кошти підприємств та організацій задля надан-
ня кредитів своїм членам, бути членом платіжних систем [14, с. 215-216]. Офіційних статистич-
них даних про те, які обсяги споживчих кредитів кредитні спілки надають на невідкладні потреби
своїм членам, на лікування та санаторно-курортне оздоровлення немає, проте очевидно, що ця
діяльність не є значною. Гіпотетично можна розглядати «курортні» кредитні спілки, спеціально
створені для кредитування придбання послуг лікування, оздоровлення, відпочинку.

Споживче кредитування придбання санаторно-курортних послуг суб’єктами господарювання
для власних працівників не є поширеним. Це пояснюється тим, що фінансування оздоровлення
працівників та членів їх сімей здійснюється з джерел фонду соціального страхування з тимчасо-
вої втрати працездатності, фонду первинної профспілкової організації. Підприємства практику-
ють також виплату матеріальної допомоги на невідкладні індивідуальні потреби, компенсаційні
виплати на оздоровлення, передбачають видачу путівок в порядку матеріального заохочення та
преміювання трудового колективу з власних фондів фінансових ресурсів, створених з прибутку.
Тому споживче кредитування придбання санаторно-курортних послуг у практичній площині об-
межується авансуванням виплат персоналу з фонду заробітної плати з подальшим погашенням
споживчого кредиту через щомісячне утримання із заробітної плати сум, що відповідають розпо-
діленим часткам тіла кредиту без застосування відсотків. Натомість суб’єкти господарювання,
гарантуючи доходи, забезпечують формування кредитоспроможності своїм працівникам, прий-
мають інтегровану участь у зарплатних проектах та кредитних програмах банків. Споживче кре-
дитування під заробітну плату проводиться без визначення цілі одержання кредиту з використан-
ням кредитної карти.

Тривалий період часу, практично до 2010 року, банківські установи не застосовували активно
кредитні картки. Банки рідко пропонували кредит на кредитні карти навіть своїм клієнтам з хоро-
шою кредитною історією. Кредити на кредитну карту — це один з усталених у міжнародній прак-
тиці каналів продажу при споживчому кредитуванні. Такі кредити дозволяють банкам краще кон-
тролювати фінансові показники позичальника, розробляти різні програми лояльності для клієнтів.
Водночас, хоча вони є менш витратні, ніж кредити, що видаються у точках продажу та забезпе-
чені кращим контролем за ризиками, процентні ставки залишаються надмірно високими. В Ук-
раїні немає обмеження щодо рівня реальної ставки за кредитом на кредитну картку, поширена
практика застосування прогресивної шкали відсотків (напр.: 0% за перші 30 днів, 15% з 31-60
день, 30% за період з 61-90 днів…). З одного боку, ставка не є «плаваючою» — її значення відоме
заздалегідь, однак і не фіксована, бо не є сталою за весь період кредиту [15, с. 18].

В умовах глобалізаційних процесів картковий споживчий кредит в перспективі стає звичним
джерелом фінансового забезпечення витрат на придбання послуг санаторно-курортного оздоров-
лення та лікування не тільки в межах України, але й на розвинутих курортах Європи та світу.

Таким чином, з метою збільшення спроможності фінансової системи акумулювати ресурси для
забезпечення потреб економічного зростання розширюватиметься та вдосконалюватиметься сфера
безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів, запровадження сучас-
них технологій забезпечення надійного та ефективного обслуговування учасників розрахунків, ство-
рення уніфікованої інфраструктури та реалізації супутніх проектів у соціальній сфері [16].

ВИСНОВКИ
Отже, активізація споживчого кредитування курортних послуг сприятиме усуненню асиметрії

у доходах громадян, покращенню фінансового стану домогосподарств зі скрутним матеріальним
становищем, реалізації фінансових планів на санаторно-курортне лікування та оздоровлення на-
селення, підвищенню ефективності фінансово-господарської діяльності підприємствами санатор-
но-курортного комплексу України.

Головна роль у розвитку споживчого кредитування курортних послуг відводиться банківським
установам, з їх участю в курортному бізнесі можливо впроваджувати дисконтні та бонусні про-
грами продажу курортних послуг, застосовуючи спеціальні платіжні засоби для безготівкових
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розрахунків. А це, в свою чергу, призведе до розвитку конкурентних можливостей інтегрованих з
курортною сферою банків та сприятиме збільшенню обсягів реалізації курортних послуг. Активі-
зація встановлення банкоматів, посттерміналів у санаторно-курортних закладах сприятиме на-
данню різних видів сервісних послуг кредитно-розрахункового характеру і має позитивно позна-
читися на офіційних фінансових показниках їх діяльності, сприяти детінізації курортного бізне-
су. Перспективним напрямом подальших досліджень є проблема активізації інвестиційного кре-
дитування курортного бізнесу.
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СУЧАСНІ ПРОГРАМИ КРЕДИТУВАННЯ КУПІВЛІ ЖИТЛА В УКРАЇНІ
В статті досліджена сутність, умови та механізм реалізації сучасних іпотечних житлових програм в Україні.
Ключові слова: доступне житло, пільгові іпотечні житлові програми (державна іпотека), умови іпотечного житлово-

го кредитування.

ВСТУП
Щоб заробити на елітну квартиру в Києві, середньостатистичному українцеві потрібні три

життя. До такого висновку прийшли економісти, розраховуючи індикатор ринку нерухомості. Він
формується з різних складових, у тому числі вартості елітного житла, кількості жителів країни,
обсягу валового внутрішнього продукту. Основна мета такого індикатора — визначити, за скільки
років українець зможе заробити на 100-метрову престижну квартиру в столиці, яка сьогодні кош-
тує близько 1-1,5 мільйонів доларів США. Останні розрахунки показали, що для цього простому
громадянину необхідно 160 років, а, наприклад, українцеві з Донецька чи Харкова на придбання
такого житла потрібно тільки 100 років. При цьому в країнах Європи такий індикатор свідчить
про необхідність 20-40 років [1].

Для того, щоб змінити стан справ щодо забезпечення громадян України власним житлом, не-
обхідно на рівні держави зробити багато реорганізацій в сфері будівництва, житлово-комунально-
го господарства (ЖКГ), а також постійно удосконалювати механізм іпотечного кредитування купівлі
житла, у тому числі і з фінансовою допомогою держави.

Проблемам забезпечення житлом громадян з допомогою іпотечного житлового кредитування
присвячені роботи вітчизняних науковців та практичних робітників. Це наукові роботи таких ав-
торів як Гринько О.А., Коваленко Л.О., Копишинська Н.В., Лагутін В.Д., Лис І., Матіяш П., Мен-
шиков С., Міхаліна І.Г., Мищенко В. та ін. В них надані теоретичні основи іпотечного житлового
кредитування. Постійний моніторинг стану реалізації іпотечних житлових програм в Україні до-
поможе виявити недоліки в їх виконанні та шляхи їх подальшого удосконалення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз сутності діючих в Україні іпотечних житлових програм, аналіз умов та

механізмів їх реалізації, розробка шляхів удосконалення виконання програм житлової іпотеки.
РЕЗУЛЬТАТИ
В даний час в Україні функціонують декілька державних (пільгових) та чисто банківські про-

грами іпотечного кредитування купівлі громадянами України житла.
Однією з таких державних програм є програма, яку впроваджує Державний фонд сприяння

молодіжному житловому будівництву та будівництво житла для окремих категорій працівників
бюджетної сфери (педагогічних, медичних і фармацевтичних працівників, а також працівників
культури та мистецтва) [2]. Основне завдання зазначеної програми полягає в наданні громадянам,
які потребують поліпшення житлових умов, кредитів на пільгових умовах, що становлять більшу
частину вартості житла. Кредит надається на зворотній основі на термін до 30 років.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву реалізує її два різновиди:
пільгову і альтернативну. Пільгова програма реалізується тільки через Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву. Термін кредитування пільгового молодіжного житлового
будівництва становив спочатку максимально 30 років. Альтернативна програма передбачає відшко-
дування частини відсотків за кредитами (в розмірі облікової ставки НБУ), які надаються комер-
ційними банками молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам до 35 років.

Альтернативна програма фонду, що розпочала діяти в 2003 році, була більш доступною для
молоді. Але, на жаль, наприкінці 2005 року фонд був звинувачений в корупції і в тому, що кредити
отримують молоді сім’ї, які насправді забезпечені житлом і використовують пільгову програму
для купівлі ще однієї квартири. Таким чином, з 1 грудня 2005 року програма житлового кредиту-
вання молоді була припинена. У 2006 році не було надано жодного кредиту з частковою компенса-
цією відсоткової ставки. З 2007 року програма повинна була бути відновлена, але насправді кількість
кредитів комерційних банків на житло було різко скорочено. В зв’язку з цим були посилені і меха-
нізми надання молодіжних кредитів. Розпочинаючи з 2006 року, часткову компенсацію зможуть

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document
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отримати лише ті сім’ї, які перебувають на квартирному обліку в своєму місті. Крім того, термін
молодіжних кредитів буде обмежений до 5 років [3].

На сьогоднішній день Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву співпра-
цює з 22 банками України.

Друга державна програма полягає в співпраці комерційних банків з Державною іпотечною
установою. Кабінет Міністрів України створив Державну іпотечну установу в жовтні 2004 року.
Основною метою діяльності Державної іпотечної установи є рефінансування іпотечних кредитів
за рахунок коштів, отриманих від розміщення цінних паперів.

Більше 30 українських банків підписали генеральні угоди з Державною іпотечною установою
про отримання рефінансування; серед них — «ПриватБанк», «Укрсиббанк», «Укрсоцбанк», «Ощад-
банк», ВТБ банк, банк «Надра», банк «Фінанси та кредит», «Укрпромбанк», банк «Форум», «Кре-
дитпромбанк», «Індекс-банк», «Вабанк», «Ощадбанк Росії» та інші. Спільно банками були роз-
роблені рекомендації щодо встановлення єдиних стандартів і вимог з надання та обслуговування
іпотечних житлових кредитів.

В рамках співробітництва банків з Державною іпотечною установою кредити на купівлю жит-
ла видаються, як правило, під 11-14% річних в гривнях на термін до 30 років. Початковий внесок
становить 30% від вартості житла [3].

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву і Мінрегіонбуд винесли на
розглядання Кабміну України пропозицію про збільшення на 5 років строку дії програми пільго-
вого кредитування житлового будівництва для молодих українських родин. Це дає змогу забезпе-
чити доступним житлом додатково 16 тисяч українських родин.

З метою створення додаткових фінансових механізмів, які б змогли забезпечити більшу еконо-
мічну доступність житла для громадян, що потребують поліпшення житлових умов, Кабінетом
Міністрів України розроблено принципово новий напрямок у вирішенні житлових проблем —
Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на
2010-2017 роки. Ця програма розпочала свою реалізацію поки тільки в декількох регіонах Украї-
ни. З метою виконання завдань державної програми забезпечення доступним житлом обласними
радами областей, в яких вирішено практично реалізувати цю програму, затверджена Регіональна
цільова програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки (Автономна Рес-
публіка Крим, м. Севастополь, Луганська область та ін., усього 13 областей України) [4].

Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла
на 2010-2017 роки передбачає безповоротну допомогу держави сім’ям, які потребують поліпшен-
ня житлових умов і хочуть придбати житло на конкретних регіональних об’єктах регіону реалі-
зації цієї програми, затверджених Міністерством регіонального розвитку та будівництва. Підтримка
становить 30% від нормативної вартості житла, яка встановлена Міністерством, а іншу частину
— 70% вартості — учасник програми сплачує самостійно.

Ідея державної та регіональних програм полягає в тому, щоб допомогти придбати житло тим,
хто за законодавством потребує поліпшення житлових умов, але не має для цього достатньо коштів.

Вікових обмежень для учасників програми «Доступне житло» немає. Ними можуть бути жи-
телі тих областей, в яких зараз реалізується ця програма, і житлові умови яких вимагають поліп-
шення. Обов’язкова вимога — вони повинні перебувати на квартирному обліку, та згідно з чин-
ним законодавством в державних соціальних програмах забезпечення житлом можуть брати
участь тільки ті громадяни, які перебувають на обліку, якщо потребують поліпшення житлових
умов. На квартирний облік можуть стати лише ті, у кого забезпеченість житловою площею не
перевищує 7,5 квадратних метрів на члена сім’ї. Крім того, середньомісячний сукупний дохід
сім’ї з розрахунку на одну людину в сім’ї не повинен перевищувати чотирикратний розмір се-
редньомісячної зарплати в регіоні за даними Держкомстату. При цьому термін перебування в
черзі значення не має.

Взяття на квартирний (кооперативний) облік здійснюється за місцем реєстрації (прописки)
всіх членів сім’ї (чоловік, дружина, діти). Тільки після цього претендент може подати пакет необ-
хідних документів в регіональне управління фонду, яке є виконавцем програми із забезпечення
доступним житлом.

В програмі «Доступне житло» можуть брати участь також працівники, які перебувають на
відомчому квартирному обліку на своїх підприємствах. Придбати житло за цією програмою в
зазначених об’єктах можуть мешканці будь-якого населеного пункту області, в якій реалізується
ця програма, а не тільки жителі обласного центру.
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За цією програмою передбачено 5 варіантів державної допомоги при купівлі квартири.
Перший варіант — надання пільгових кредитів. Скоріше всього, цим буде займатися державна

іпотечна установа, яка вже кілька років кредитує населення через банки за заниженою ставкою.
Другий варіант — часткова компенсація відсоткової ставки. Зараз компенсації надає держав-

ний фонд сприяння молодіжному будівництву. Але зважаючи на мізерне фінансування, на пільги
можуть розраховувати далеко не всі.

Третій варіант — компенсація першого внеску по іпотечному кредиту.
Мова йде про 30% знижку. Допустимо, якщо вартість квартири $ 81 тис., то $ 24,3 тис. платить

держава, а решту $ 56,7 тис. оформляються в кредит. Навіть якщо зайняти ці гроші в банку на 20
років, то в місяць доведеться платити близько $ 650. Зараз за таку суму можна зняти хіба що
однокімнатну квартиру.

Четвертий варіант виглядає дещо екзотично. Пропонується ввести державні премії. Тільки не
за видатні заслуги перед Батьківщиною, а за житлові будівельні заощадження. Суть цього варіан-
та полягає в наступному. Якщо у тебе немає грошей навіть на перший внесок, держава пропонує
відкрити спеціальний житловий вклад в банку і поступово накопичувати необхідну суму. Як тільки
нашкрябаєш 80% авансового платежу, наприклад, $ 19,44 тис., тобі безкоштовно додадуть ще
20%. В результаті вийшли шукані $ 24,3 тис.

На решту суми, як і в попередньому варіанті, отримуєш кредит. Тільки на більш вигідних
умовах. На твій депозит банк буде нараховувати мізерні відсотки на рівні інфляції або навіть
нижче. Зате він піде на поступки при кредитуванні — 3-6% річних.

П’ятий варіант — спільна участь у фінансуванні будівництва громадян і місцевих бюджетів.
Держава разом з тобою буде вкладати в житло, що будується. Питання лише в пропорціях. Обго-
ворюється два варіанти — 50% на 50% і 30% на 70%. Тобто в кращому разі 70% твоєї квартири в
новобудові сплатять з бюджету. Тоді житло вартістю $ 81 тис. обійдеться тобі в $ 24,3 тис. Кабінет
Міністрів України в подальшому своєю постановою визначить пропорції і порядок здійснення
всіх перерахованих механізмів фінансування. Придбати житло за вказаною програмою можна
тільки в об’єктах, котрі будуються, з високим ступенем готовності, затверджених Міністерством
регіонального розвитку та будівництва. Перш за все, при Мінрегіонбуді діє міжвідомча комісія з
відбору об’єктів для участі в програмі «Доступне житло».

До її складу входять співробітники різних міністерств, владних структур та громадських органі-
зацій. Забудовники подають на міжвідомчу комісію документи щодо об’єкту, який вони будують.
Комісія відбирає будинки, і вже на місцях представники регіональних управлінь виїжджають на
об’єкт. Тут представники регіональних управлінь вирішують про те, в якому стані він знаходить-
ся і роблять відповідний висновок. Після цього приймається рішення щодо даного об’єкту.

Розмір безповоротної державної підтримки розраховується, виходячи з нормативних показ-
ників за площею і за вартістю, а саме: 21 кв. метр на кожного члена сім’ї плюс 10,5 квадратних
метрів на сім’ю. Тобто, для сім’ї з двох чоловік нормативна площа становить 52,5 квадратних
метрів, для сім’ї з трьох — 73,5 квадратних метрів і так далі. Нормативна вартість 1 кв. метра
житла встановлюється Мінрегіонбудом Україні для кожного регіону окремо і станом на кінець
2011 року, наприклад, по Луганській області, вона становила 4934 гривень за 1 квадратний метр.

Виходячи з установлених нормативів, розмір безповоротної державної підтримки, наприклад,
для сім’ї з 3 чоловік при придбанні квартири, наприклад, в Луганську, площею 73,5 метрів квад-
ратних складе 108,7947 тисяч гривень: [(21 метр квадратний х 3 людини в сім’ї) + 10,5 метрів
квадратних на сім’ю = 73,5 метрів квадратних]. Далі 73,5 метрів квадратних x 4934 гривень за
1 метр квадратний x 30% = 1087947 гривень.

У випадку, якщо родина бажає придбати житло, що перевищує нормативну площу або норма-
тивну вартість 1 квадратного метра житла, то наднормативні показники покупець оплачує із влас-
них коштів за повною ціною — тобто за ціною забудовника, а державна підтримка виплачується,
виходячи з розрахунку вищевказаних нормативів.

Якщо у покупця недостатньо власних коштів, для того щоб оплатити 70% вартості житла, на
відсутню суму можна оформити іпотечний кредит в банку.

В кінці 2011 року (20 жовтня 2011 року) в рамках програми «Доступне житло» Державний
фонд сприяння молодіжному будівництву підписав договір з Ощадбанком Росії про співробіт-
ництво в сфері кредитування. Згідно з угодою Ощадбанк Росії надає учасникам програми креди-
ти під більш низьку відсоткову ставку (облікова ставка НБУ + 2% річних в гривнях) строком на 30
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років. Крім низької процентної ставки Ощадбанк Росії, що дуже важливо, в заставу за кредитом
бере майнові права на житло, що будується. Тобто в учасників програми, які потребують кредити,
з’явилася реальна можливість отримати його.

Так було до травня 2012 року. З травня 2012 року в Україні почала працювати державна іпотека
— програма кредитування під житлове будівництво. З цієї програми вартість кредитів для пози-
чальників під купівлю житла становить не більш 2-3% річних. Решту (13% з 16% річних, під які
позику надає по цієї програмі банківська установа) компенсує держава. Програма часткової ком-
пенсації вартості житла державою діє тільки 10 років.

Кабмін України постановою №772 від 13 серпня 2012 року вніс зміни у порядок здешевлення
вартості іпотечних кредитів.

Згідно з цією постановою максимальний строк іпотечного житлового кредиту становить 15
років, вартість іпотечного кредиту для позичальника — 3% річних. Це звеличує навантаження на
іпотечного позичальника, проте поліпшує умови банка-кредитора так як прискорює оборотність
його капіталу. Платоспроможність позичальників буде визначатися з урахуванням доходів пору-
чителів, з обов’язкового переліку яких виключені ті, які мешкають з позичальником. До грома-
дян, які потребують покращення житлових умов, уряд зарахував позичальників, які стоять на
квартирному обліку, а також громадян, які забезпечені по місту мешкання (згідно з реєстрації)
жилплощею до 9 метрів квадратних на одного члена родини, або мешкаючих та зареєстрованих в
гуртожитку. Ця зміна в умовах пільгового іпотечного житлового кредитування розширює коло
потенційних іпотечних позичальників. Первісний обов’язковий внесок іпотечного позичальника
не повинен бути менш ніж 25% від вартості купуємого за допомогою іпотеки житла. По цій про-
грамі можливо отримати квартиру загальною площею не більш 58 метрів квадратних. Це нове
положення суттєво погіршило якість (максимальну загальну площу майбутнього житла). Обов’яз-
ковою умовою пільгового іпотечного житлового кредитування є постійне проживання позичаль-
ника в іпотечної квартирі увесь строк погашення кредиту. При здачі квартири в оренду, або плану-
ванні її к продажу компенсація кредитної ставки буде анульовано. Квартиру іпотечному пози-
чальнику можна вибирати тільки в одному з домів, відібраних Мінрегіонбудом. Установлена нор-
мативна вартість 1 метра квадратного житла: для Києва — 7 тисяч гривень, для Київської області
— 5 тисяч гривень, для інших населених пунктів — до 4 тисяч гривень. Сума річного доходу сім’ї
з 3 чоловіків не повинна бути менш ніж 55 тисяч гривень (4,6 тисяч гривень у місяць) і більш ніж
400 тисяч гривень (33 тисячі гривень у місяць).

Крім описаних житлових програм, в Україні функціонують регіональні програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», розроблені до Указу Президента
України від 27.03.1998 року №222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового бу-
дівництва на селі». Ці програми діяли з 1998 року до 2011 року з метою фінансової підтримки
індивідуальним забудовникам шляхом надання їм довгострокових кредитів для спорудження інди-
відуальних житлових будинків та надвірних підсобних приміщень.

Регіональні програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім»
пролонговані до 2015 року. Позичальниками таких кредитів за рахунок кредитних ресурсів Фон-
ду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі можуть бути громадяни України,
які постійно проживають, будують індивідуальне житло в сільській місцевості і працюють в орга-
нах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського госпо-
дарства, інших господарських формуваннях, що функціонують в сільській місцевості, соціальній
сфері села, а також на підприємствах переробних і обслуговуючих галузей агропромислового
комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я.

Право одержання кредиту відповідно до цих Правил надається індивідуальному забудовнику
один раз. Кредит індивідуальному забудовнику надається на термін до 20 років, а молодим сім’ям
(подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім’ям (мати
(батько) віком до 35 років) — до 30 років, з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох
відсотків річних. Позичальник, який на дату укладання кредитної угоди має трьох і більше непов-
нолітніх дітей, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом.

Кредит індивідуальному забудовнику надається за умови постійного його проживання або пе-
реселення на постійне місце проживання у сільську місцевість, а також підтвердження ним своєї
платоспроможності.

Сума кредиту індивідуальним позичальникам визначається Фондом підтримки індивідуально-
го житлового будівництва на селі з урахуванням платоспроможності позичальника і не може пе-
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ревищувати кошторисної вартості індивідуального житлового будинку та надвірних підсобних
приміщень і граничного розміру кредиту у сумі 50 тисяч гривень для добудови будинку і 100
тисяч гривень для спорудження нового житлового будинку. Надання кредиту проводиться грошо-
вими коштами поетапно, згідно з графіком будівництва, який є складовою частиною кредитного
договору.

Після завершення окремого етапу будівництва, кредитування послідуючого здійснюється після
підписання двостороннього акту за участю забудовника та представника Фонду підтримки інди-
відуального житлового будівництва на селі.

Протягом усього фінансування будівництва Фонд підтримки індивідуального житлового будів-
ництва на селі здійснює нагляд за виконанням етапів робіт за цільовим використанням наданого
кредиту.

Оплата відсотків за користування кредитом щоквартально, починаючи з видачі першої части-
ни кредиту. Погашення кредиту розпочинається позичальником через два місяці після завершен-
ня терміну будівництва, який не повинен перевищувати двох років з моменту отримання першої
частини кредиту.

Погашення кредиту проводиться коштами рівними частинами щоквартально. За прострочен-
ня платежу нараховується пеня з розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного
банку України, що діє на день виникнення боргу. Позичальник має право на дострокове погашен-
ня кредиту та /або внесення плати за користування ним [5].

Для інших фізичних осіб, які не підпадають під дію пільгових (державних) програм іпотечно-
го житлового кредитування, комерційні банки України пропонують різноманітні набори умов для
купівлі в кредит житла на первинному і вторинному ринках житла.

За даними компанії «Простобанк Консалтинг», станом на 19 березня 2012 року кількість банків
з числа 50 найбільших за розміром активів, які пропонують кредити на купівлю житлової нерухо-
мості на первинному ринку житла, досягла 19 установ.

В порівнянні з 13 лютим 2012 року на ринок кредитування купівлі житла повернулися 2 банки
— БМ Банк і Кредитпромбанк. При цьому середні процентні ставки по кредитах на покупку
житла на первинному ринку житла з середини лютого 2012 майже не змінилися. Так, позики
строком на 10 років подорожчали на 0,01 п.п. і склали 18,83% реальних річних; позики з терміном
на 20 років подорожчали на 0,13 п.п. і склали 17,39% реальних річних [6].

Топ-5 мінімальних ставок за кредитами на купівлю житлової нерухомості на первинному рин-
ку житла строком на 10 років від банків з числа 50 найбільших станом на 19.03.2012 року подано
в табл. 1.

Таблиця 1. Умови банківського кредитування купівлі житла на первинного ринку житла *

Банк Програма
Аванс, %

від вартості
житла

Реальна ставка,
% річних

Піреус Банк «Green Hills», Київська область, Київо-
Святошинський район 50 12,25 (плаваюча

з третього року)
Таврика м. Київ, вул. Солом'янська, 15-А, вул.

Дружби Народів, 14-46, ул. Щорса, 44, м.
Ірпінь, вул. Ломоносова, 24, котедж-не
містечко «Ясні зорі»

80 12,91

Київська Русь «Ольжин град», м. Вишгород 50 15,40
Кредитпромбанк м. Бориспіль, вул. Бабкіна 30 17,27
Ощадбанк Об’єкти компанії «Житло інвест» 40 17,66

* Дані «Простобанк Консалтинг» за 2012 рік [7].

Рейтинг найбільш низьких ставок за кредитами на купівлю нерухомості фізичними особами
на первинному ринку строком на 10 років від малих банків станом на 19.03.2012 року подано в
табл. 2.

Умови кредитування купівлі житла громадянами України на вторинному ринку житла України
надані в табл. 3.
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Таблиця 2. Умови банківського кредитування купівлі житла на первинному ринку житла *

Банк Програма
Аванс, % від

вартості
житла

Реальна ставка,
% річних

Аркада м. Київ, квартал Молодіжний Осокор-ки-2,
3,4, дом. пл. №1, 2, 5, 9, 11 20 16,20

Банк Кіпра Під заставу житла на вторинному ринку
житла 30 17,13 (плаваюча

ставка)
Всеукраїнський
Банк Розвитку

Під заставу придбаного в кредит житла 30 18,00

Фольксбанк Під заставу житла на вторинному ринку
житла 40 19,50

* Дані «Простобанк Консалтинг» за 2012 рік [7].

Таблиця 3. Умови банківського кредитування купівлі житла на вторинному ринку житла *

Банк
Строки

кредитування,
роки

Аванс, % від
вартості
житла

Реальна ставка, % річних

Ощадбанк 1, 5, 10, 15, 20 20, 25, 30, 35 від 12,86 до 18,89
Universal Bank 1, 5, 10, 15, 20 30 від 15,24 до 15,67
Uniсredit Bank 1, 5, 10, 15, 20 40 від 15,25 до 16,98
Кредобанк 1, 5, 10, 15 30, 50 від 16,16 до 16,71
Укразбанк 1, 5, 10, 15, 20 20 від 16,35 до 17,80
Укрсіббанк 1, 5, 10, 15 30 від 17,25 до 18,70
ВТБ 1, 5, 10, 15, 20 15, 30, 40, 50 від 17,72 до 20,43
КиЇв 1, 5, 10, 15 30 від 18,09 до 19,8
Ощадбанк Росії 1, 5, 10, 15, 20 30, 40, 50 від 19,57 до 22,12
ПУМБ 1, 5, 10, 15, 20 30 від 19,93 до 20,62
Credit Agricole (Індекс-Банк) 1, 5, 10, 15, 20 40, 50 від 20,16 до 24,95
МАРФИН Банк (Морський
Транспортний Банк) 1, 5, 10, 15 30 від 20,63 до 22,33

Ерсте Банк 1, 5, 10, 15, 20 30 від 20,99 до 23,16
Піреус Банк 1, 5, 10, 15, 20 30 від 21.29 до 22,9
ОТП Банк 1, 5, 10, 15 30 від 21,82 до 22,27
Форум 1, 5, 10, 15 50 від 22,18 до 25,57
Мегабанк 1, 5, 10, 15 30 від 22,27 до 27,36
Uniсredit Bank (Укрсоцбанк) 1, 5, 10, 15, 20 30 від 23,06 до 24,77
Укрексімбанк 1, 5, 10, 15 35, 40, 60 від 23,66 до 26,22

* Дані «Простобанк Консалтинг» за 2012 рік [7].

ВИСНОВКИ
Успішна реалізація державних (пільгових) програм забезпечення житлом молодих сімей та

інших категорій працівників в Україні, реалізованих за фінансовою участю держави, буде залежа-
ти від того, наскільки повно і своєчасно будуть знаходитися ресурси на їх фінансування, наскільки
ефективно ці ресурси будуть використані. Реалізація інших програм іпотечного кредитування
купівлі житла (для всіх інших громадян України) буде залежати від того, наскільки доступними
для пересічного українського громадянина будуть умови іпотечного кредиту.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ
«НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»

У статті досліджено сутність недержавних пенсійних фондів як соціально-фінансових інститутів. Представлено
критичний огляд існуючих в економічній літературі підходів до визначення поняття «недержавний пенсійний фонд»,
що дає можливість обґрунтувати авторський підхід до його трактування.

Ключові слова: недержавний пенсійний фонд, пенсійне забезпечення, інституційний інвестор

ВСТУП
Вітчизняний ринок пенсійних послуг сьогодні знаходиться на стадії становлення. Недержавні

пенсійні фонди (далі — НПФ) як основні його учасники, незважаючи на набутий досвід, належ-
ного розвитку в Україні ще не набули. Дискусійними залишаються не лише практичні аспекти
діяльності фондів та перспективи їх майбутньої участі у пенсійній системі, а й теоретичні засади
функціонування самого інституту НПФ.

Проблеми функціонування НПФ розкриваються у працях багатьох відомих науковців та прак-
тиків, серед яких: Ю. Вітка, О. Коваль, Н. Ковальова, Д. Леонов, А. Михайлов, С. Науменкова,
Л. Ткаченко, В. Ульянов, А. Федоренко та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є обґрунтування авторського підходу до визначення сутності поняття «не-

державний пенсійний фонд» на основі аналізу існуючих підходів до його трактування.
РЕЗУЛЬТАТИ
Аналізуючи існуючі напрацювання у сфері недержавного пенсійного забезпечення, можна зро-

бити висновок, що дефініція «недержавний пенсійний фонд» у сучасній економічній літературі
єдиного визначення так і не отримала.

Вітчизняні науковці у своїх трактуваннях сутності НПФ акцентують увагу на окремих складо-
вих механізму функціонування фондів: видах пенсійних виплат та умовах їх отримання; організа-
ційних аспектах роботи НПФ; організаційно-правових формах НПФ; захисті пенсійних активів
тощо. Разом з тим, майже в усіх визначеннях основна увага приділяється меті функціонування
НПФ, а саме — фінансування пенсійного забезпечення учасників фонду, а також завданням, спря-
мованим на її досягнення: акумулювання пенсійних внесків, інвестування пенсійних активів та
здійснення пенсійних виплат.

Так, у Сучасному економічному словнику НПФ визначається як «некомерційна або комерцій-
на організація, яка акумулює грошові кошти вкладників і учасників з подальшою виплатою їм
пожиттєвих, на визначений строк або разових пенсій» [3]. Тобто основна увага тут приділяється
видам пенсійних виплат. При цьому поняття вкладників і учасників фонду залишаються не роз-
межованими.

Акцент на захисті пенсійних активів робить Н. А. Цікановська, яка розглядає НПФ як «спеціа-
лізовану фінансову установу, головною метою діяльності якої є забезпечення надійного джерела
доходу після виходу на пенсію учасників фонду, що досягається шляхом убезпечення пенсійних
коштів від внутрішніх і зовнішніх загроз у процесі акумуляції пенсійних внесків, їх розміщення
на фінансовому ринку та здійснення пенсійних виплат» [6, c. 134]. Підтримуємо дану думку авто-
ра, оскільки ключовою характеристикою будь-якого НПФ є його надійність.

У міжнародній практиці основний наголос стоїть на організаційно-правових формах НПФ,
який визначається як «сукупність активів, що формують незалежну юридичну особу, яка створе-
на у формі трасту, фундації або корпоративної установи, або це відокремлена сукупність активів
без статусу юридичної особи, що управляється зовнішніми особами, якими можуть бути стан-
дартна фінансова установа чи спеціалізована компанія з управління пенсійним фондом, з метою
забезпечення пенсійних виплат» [7].

Окрім того в економічній літературі чітко проглядаються два основні підходи щодо трактуван-
ня сутності НПФ:

1) НПФ як сукупність активів, що накопичуються у вигляді пенсійних внесків та інвестуються
з метою отримання доходу;
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2) НПФ як юридична особа, установа або організація, призначена для здійснення пенсійних
виплат своїм учасникам.

Для прикладу наведемо визначення, запропоноване В. Ульяновим: НПФ по суті — пул активів,
формування, оцінка та використання якого жорстко регламентується законодавством, здійснюється
та контролюється цілою системою суб’єктів, до яких належать адміністратор, компанія з управ-
ління активами, банк-зберігач, торговці цінними паперами, агенти, аудитори відповідно до їх по-
вноважень, прав, обов’язків, ризику та відповідальності [4, c. 19].

Думку автора підтримує і Н. Ковальова, яка визначає поняття «капіталізований (накопичуваль-
ний) пенсійний фонд» як «об’єднання (пул) активів, що акумулюються за рахунок грошових над-
ходжень на користь учасників фонду для інвестування з метою забезпечення таких осіб пенсійни-
ми виплатами» [2, c. 7].

Протилежної точки зору дотримується Ю. Вітка, трактуючи НПФ як «юридичну особу, створе-
ну в організаційно-правовій формі непідприємницького товариства виключно з метою накопи-
чення пенсійних активів і здійснення учасникам пенсійних виплат на підставах і в порядку, вста-
новлених законом, та зобов’язану забезпечувати адміністрування, управління пенсійними актива-
ми та обслуговування пенсійних активів зберігачем» [1, c. 4].

На нашу думку, кожне з поданих визначень має право на існування. Відповідь на таке розмежу-
вання поглядів вчених знаходимо у світовій практиці. Як відомо, НПФ можуть створюватися та
функціонувати в різних організаційно-правових формах і, відповідно, поділяються на:

1) автономні — незалежні юридичні особи (інституційний тип) або відокремлена сукупність
активів без статусу юридичної особи (контрактний тип);

2) неавтономні — сукупність активів, юридично не відокремлена від вкладника чи адміністратора.
Таким чином, кожне з наведених визначень стосується конкретного типу НПФ. Враховуючи

те, що в Україні НПФ створюються у формі юридичної особи, більш доцільним вважаємо другий
підхід.

Загалом функціонування недержавних пенсійних фондів поєднує в собі соціальні, економічні
та правові аспекти.

В першу чергу, НПФ — інститут накопичувального пенсійного забезпечення громадян, основ-
ним завданням якого є забезпечення матеріального добробуту учасників шляхом здійснення пен-
сійних виплат.

З економічної точки зору НПФ — це інституційний інвестор, що шляхом накопичення, розпо-
ділу та інвестування пенсійних активів виступає важелем перерозподілу фінансових ресурсів та
джерелом внутрішнього інвестиційного капіталу для розвитку економіки.

З правової точки зору НПФ як юридична особа, що має статус неприбуткової організації, вис-
тупає суб’єктом пенсійних правовідносин, які визначають принципи, форми та правила пенсійно-
го забезпечення учасників фонду.

На нашу думку, комплексне визначення має відображати соціально-економічну сутність НПФ,
яка криється в призначенні фондів як інститутів пенсійного забезпечення громадян та одночасно
інституційних інвесторів, що мають в розпорядженні інвестиційний ресурс довгострокового ви-
користання (рис. 1). При цьому постає питання: НПФ — це передусім фінансовий інститут, який
виконує соціальну функцію, чи соціальний інститут, який здійснює діяльність у фінансовій сфері.
Вважаємо, що призначення та мета функціонування фондів відображає їх соціальну природу. Відтак
НПФ можна визначити як соціально-фінансові інститути.

Для прикладу пропонуємо наступне визначення: НПФ — соціально-фінансовий інститут, що
створюється і функціонує з метою соціального захисту громадян та призначений здійснювати
формування, збереження і примноження пенсійних накопичень шляхом трансформації їх в інвес-
тиційний ресурс довгострокового використання в цілях фінансування прийнятного рівня пенсій-
них виплат учасникам фонду.

Даний підхід у порівнянні з існуючими дозволяє поєднати соціальну та фінансову сторони
діяльності фондів, розмежовуючи при цьому мету (соціальний захист учасників), ціль (прийнят-
ний рівень пенсійних виплат) та завдання функціонування НПФ (накопичення, збереження та
примноження пенсійних активів). Оскільки процес акумулювання пенсійних внесків, інвестуван-
ня пенсійних активів та здійснення пенсійних виплат вважаємо етапами роботи фонду по відно-
шенню до його учасників, до завдань, які стоять перед НПФ, відносимо: формування пенсійних
накопичень громадян, що здійснюється в процесі акумуляції та інвестування пенсійних внесків,
їх збереження (захист від внутрішніх та зовнішніх загроз) та примноження, тобто забезпечення
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належного рівня доходності пенсійних активів, що в цілому відображають соціальну та еконо-
мічну спрямованість діяльності НПФ.

Сутність НПФ як соціально-фінансових інститутів проявляється через функції, які вони вико-
нують. Саме тому пропонуємо їх розглядати у контексті двоєдиного призначення НПФ.

Функції НПФ як інституту пенсійної системи полягають у наступному:
 як суб’єкт недержавного пенсійного забезпечення НПФ покликаний забезпечувати матері-

альний добробут громадян після досягнення ними пенсійного віку шляхом збереження та при-
множення їхніх пенсійних накопичень;

 гарантуючи певний рівень пенсійних виплат, НПФ виконує функцію страхування соціально-
го ризику фінансової незабезпеченості у старості;

 в рамках реалізації соціально-трудових відносин на підприємстві НПФ забезпечує ефектив-
ний механізм управління персоналом, що сприяє залученню і утриманню висококваліфікованих
фахівців;

 НПФ по відношенню до учасників виступає частиною їх стратегії соціального самозахисту.
Аналіз наукових джерел засвідчує поділ функцій фінансових посередників на дві великі гру-

пи. До першої з них належать функції, які характеризують роль і значення фінансового посеред-
ництва в економіці, до другої — специфічні завдання, що виконуються посередниками в рамках
конкретного виду діяльності.

Функціями, що характеризують роль і значення НПФ в економіці, є:
1) трансформація заощаджень в інвестиції;
2) стабілізаційна — позитивний вплив консервативної стратегії НПФ на фінансовий ринок;
3) активізація процесів перерозподілу та мобільності капіталу шляхом фінансового забезпе-

чення нових та ефективних видів економічної діяльності за рахунок вилучення капіталів із тради-
ційних сфер застосування.

Функції як специфічні завдання, що виконуються НПФ в рамках конкретного виду діяльності,
включають: деномінацію заощаджень; професійний вибір об’єктів інвестування; забезпечення
ліквідності фінансових вкладень; диверсифікацію активів; моніторинг за об’єктами інвестуван-
ня; консолідацію та управління ризиками; контроль за діяльністю позичальників; економію на
масштабах операцій тощо.

Ключовими характеристиками успішно функціонуючого НПФ виступають його:
1) надійність, що виявляється у збереженні пенсійних накопичень громадян та їх захисті від

внутрішніх і зовнішніх загроз;

НПФФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

фінансовий посередник
інституційний інвестор

суб’єкт недержавного пен-
сійного забезпечення

неприбуткова установафункції

 забезпечення матеріального добробуту
учасників фонду;
 страхування ризику фінансової незабезпе-
ченості в старості;
 інструмент реалізації соціально-трудових
відносин між працівником і роботодавцем;
 частина стратегії соціального самозахисту
громадян.

критерії ефективностідохідність (примноження
пенсійних активів)

надійність (збереження пен-
сійних активів)

адекватність розміру пенсійних виплат

 деномінація заощаджень;
 професійний вибір об’єктів інвестування;
 диверсифікація та забезпечення ліквідності
фінансових вкладень;
 моніторинг за об’єктами інвестування та
контроль позичальників;
 консолідація та управління ризиками.

Рис. 1. Соціально-економічна сутність НПФ (Складено автором)
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2) дохідність, тобто здатність забезпечити високу прибутковість пенсійних активів, і, відпо-
відно, прийнятний розмір пенсійних виплат учасникам фонду.

Поєднання даних критеріїв, що передбачають збереження та примноження пенсійних активів,
в кінцевому результаті забезпечує адекватність розміру пенсійних виплат, тобто його відповідність
сумі сплачених внесків та доходу від їх інвестування.

У структурі фінансової системи держави НПФ виступають особливим компонентом (рис. 2).

ФІНАНСОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ

Фінанси
держави

Фінанси суб’єктів гос-
подарювання

Фінанси домогос-
подарств

Міжнародні фінанси

Фінансовий ринок

Державний і місцевий
бюджети

Державний і комуналь-
ний кредит

Державні цільові
фонди

Фінанси комерційних підп-
риємств і організацій

Фінанси некомерційних
установ і організацій

Фінанси міжнародних ор-
ганізацій

Фінанси міжнародних фі-
нансових інституцій

Фінанси ТНК, інших
суб’єктів ЗЕД

Міжнародний фінансовий
ринок

Недержавні пен-
сійні фонди

Фондовий
ринок

Кредитний
ринок

Валютний
ринок

Ринок фінансових
послуг

Ринок дорогоцінних
металів

Інститути позафінансової сфери Фінансові інститути Інститути інфраструктури

Пенсійний фонд

Рис. 2. Місце НПФ у структурі фінансової системи держави (Складено автором на основі [5])

Виняткова роль НПФ пояснюється тим, що вони зберігають взаємозв’язок з усіма іншими сфе-
рами фінансових відносин:

 по-перше, НПФ та Пенсійний фонд як суб’єкти пенсійного забезпечення виступають інсти-
тутами пенсійної системи України;

 по-друге, зростаюча роль компаній з пенсійними планами перетворює пенсійне забезпечен-
ня в один з найважливіших аспектів корпоративних фінансів;

 по-третє, НПФ, що за правовою формою є юридичними особами зі статусом неприбуткової
організації (непідприємницького товариства), де-юре зберігають свою належність до некомерцій-
них установ та організацій, хоча фактично виступають у складі фінансових посередників;

 по-четверте, в умовах збільшення тривалості життя зростає і роль пенсії як джерела засобів
у житті кожної людини, відповідно, з поширенням приватного пенсійного забезпечення зростає і
частка пенсійних активів у портфелі домогосподарств;

 по-п’яте, зростання контрактних фінансових інститутів у формі НПФ посилює проблеми
конкуренції для всіх установ у галузі управління активами і для банків, які свою традиційну роль
посередників віддають іншим установам;

 по-шосте, завдяки можливостям інвестування в цінні папери зарубіжних емітентів НПФ ви-
ступають в ролі учасників міжнародного фінансового ринку, особливо в контексті значних масш-
табів діяльності фондів розвинених країн.

Таким чином, для розвинених країн і країн, що розвиваються, важливість НПФ як для системи
пенсійного забезпечення, так і для економіки в цілому навряд чи можна переоцінити. Цей уні-
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кальний соціально-фінансовий інститут створює всі можливості для підвищення рівня соціаль-
ної захищеності громадян в умовах кризи державних пенсійних систем та витупає каталізатором
економічного зростання в країні.

ВИСНОВКИ
Враховуючи різносторонність поглядів учених, можна зробити висновок, що єдиний підхід до

визначення дефініції «недержавний пенсійний фонд» у науковій літературі відсутній. Водночас
дослідження природи НПФ, що поєднує соціальну та фінансову складові, а також виокремлення
його мети, цілей та завдань дозволили трактувати НПФ як соціально-фінансовий інститут, що
створюється і функціонує з метою соціального захисту громадян та призначений здійснювати
формування, збереження і примноження пенсійних активів шляхом трансформації їх в інвести-
ційний ресурс довгострокового використання в цілях фінансування прийнятного рівня пенсійних
виплат учасникам фонду.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Вітка Ю.В. Недержавні пенсійні фонди: особливості цивільно-правового статусу: Автореф.

дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ю.В. Вітка / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2008. — 16 с.
2. Ковальова Н.М. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності пенсійних

фондів: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.02.03 / Н.М. Ковальова. / НДЕІ М-ва економіки Украї-
ни. — К., 2005. — 18 с.

3. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский,
Е.Б. Стародубцева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с.

4. Ульянов В. НПЗ: модель для збірки / В. Ульянов // Вісник Пенсійного фонду України. —
2009. — №8. — С. 18-20.

5. Фінанси: підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. — К.: Знання, 2008. — 611 с.
6. Цікановська Н.А. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «недержавний пенсій-

ний фонд» / Н.А. Цікановська // Вісник університету банківської справи Національного банку
України. — 2012. — № 1 (13). — С. 132-135.

7. Private pensions: OECD Classification and Glossary. — OECD. — 2010.

Стаття надійшла до редакції 5 червня 2013 року



69
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №4

Чирак І.М. Світовий досвід використання інструментів монетарної політики в період фінансових криз

УДК 339.747

Чирак І.М.,
аспірант, ТНЕУ

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МОНЕТАРНОЇ
ПОЛІТИКИ В ПЕРІОД ФІНАНСОВИХ КРИЗ

Досліджено практику використання інструментів грошово-кредитної політики центральними банками розвинутих
країн у періоди посилення фінансової нестабільності. Проаналізовано ефективність використання традиційних інстру-
ментів монетарної політики з настанням фінансової кризи, причини зниження їх дієвості та необхідності використання
нетрадиційних антикризових заходів і нових інструментів.

Ключові слова: монетарна політика, фінансова криза, традиційні і нетрадиційні заходи монетарної політики, пру-
денційні стандарти, операції рефінансування, викуп проблемних активів, операції зворотного РЕПО.

ВСТУП
На протязі тривалого періоду часу вважалося, що головними цілями монетарної політики є

сприяння вирішенню двох взаємопов’язаних завдань: забезпечення економічного зростання і зай-
нятості та зниження інфляції і забезпечення цінової стабільності. Проте світова фінансова криза
змусила центральні банки переглянути цілі, функції та інструменти своєї грошово-кредитної полі-
тики, яка в останні десятиріччя, по суті, була проциклічною. В періоди економічного зростання
відбувалося розширення обсягів кредитування і зростання цін на активи, що посилювало схильність
фінансових систем до формування бульбашок. З настанням рецесії відбулося кредитне стиснення
і зниження цін на активи, що привело до тріскання бульбашок. Тому більшість центральних банків
перейшли до проведення контрциклічної грошово-кредитної політики, яка передбачає нагромад-
ження резервів під час економічного зростання з метою їх використання у випадку загострення
фінансових дисбалансів.

Подолання наслідків світової фінансової кризи зумовлює підвищення наукового інтересу до
теоретичних та практичних аспектів використання інструментів монетарної політики централь-
ними банками провідних країн світу і оцінки їх ефективності під час кризи. Проблемам дослід-
ження дієвості використання окремих монетарних інструментів в умовах посилення фінансової
нестабільності і в кризових ситуаціях присвятили наукові розробки такі відомі зарубіжні та вітчиз-
няні вчені і практики, як Г. Азаренкова, С. Андрюшин, Б. Бернанке, О. Бланшар, С. Буковинський,
А. Вебер, А. Вожжов, Р. Гриценко, В. Козюк, Т. Кричевська, В. Корнєєв, В. Міщенко, С.Науменко-
ва, Ж.-К. Тріше, А. Улюкаєв та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Водночас у науковій літературі недостатньо висвітлено особливості здійснення антикризових

заходів та застосування монетарних інструментів в країнах, економіки яких в більшій мірі зале-
жать від стану фінансового ринку або банківського сектору. Метою даної статті є вивчення досві-
ду використання інструментів монетарної політики центральними банками провідних країн, з’я-
сування причин зниження їх ефективності та необхідності використання нетрадиційних антикри-
зових заходів і нових інструментів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Як засвідчила практика, центральні банки більшості країн були не готовими до швидкого по-

ширення глобальної фінансової кризи. Серед головних причин такої ситуації дослідники частіше
всього виділяють наступні:

 надто м’який характер грошово-кредитної політики в економіках наймогутніших країн світу,
який призвів до нагромадження надлишкової ліквідності і до формування глобальних фінансових
дисбалансів;

 посилення впливу глобальних фінансових дисбалансів на національні економіки в результаті
прискорення фінансової глобалізації та інтеграції фінансових ринків при збереженні структурної
сегментації ринків;

 відсутність координації монетарної і бюджетно-податкової політики та наявність поділу ре-
гулятивних та наглядових функцій між центральними банками і урядами та управлінням фінан-
сових ринків, що не дозволяє ефективно контролювати фінансову систему і передбачати складні
ситуації на фінансовому ринку;

 низька якість контролю за системними ризиками і відсутність тісного співробітництва між
національними органами нагляду (А. Вебер, президент Бундесбанку).
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Проте ФРС США не визнає причиною настання кризи м’яку монетарну політику, яку вона
проводила до середини 2007 р. (до початку кризи), і на фоні якої відбувалося зростання цін на
активи і нерухомість та різке їх падіння при настанні кризи. Необхідність проведення такої полі-
тики, на їх переконання, була породжена слабкою макроекономічною кон’юнктурою докризового
періоду, а зростання цін на активи пояснюється структурними вразливостями фінансової систе-
ми. Причинами настання кризи з погляду ФРС США є [1]:

 відставання розвитку ризик-менеджменту від динаміки фінансових інновацій та завищена
довіра інвесторів до оцінок рейтингових агентств;

 надлишковий леверидж (багато фірм і домогосподарств взяли на себе більше боргів, ніж
вони могли обслуговувати);

 надлишкова складність і різновидність похідних фінансових інструментів та недостатній
розвиток інфраструктури для клірингу і урегулювання розрахунків за ними;

 неефективність системи банківського регулювання, яка не змогла змусити великі фінансові
організації належним чином посилити їх внутрішні системи ризик-менеджменту або обмежити
ризикові методи роботи;

 наявність у фінансовій системі «надто великих для банкрутства» організацій, які генерують
великі ризики для фінансової стабільності економіки.

Реагування центральних банків на поширення фінансової кризи розпочалося з використання
традиційних антикризових заходів, які виявилися в даних умовах малоефективними через наявні
для них недоліки:

 неринковий характер надання центральним банком додаткової ліквідності фінансовим інсти-
тутам та непрозоре ціноутворення ресурсів центрального банку, виділених на підтримку фінансо-
вих інститутів, підірвало ринкову конкуренцію і посилило конфлікт інтересів між платниками
податків і власниками фінансових інститутів;

 обмеженість власними ресурсами центрального банку не дозволила подолати дефіцит
ліквідності банківської системи, а інтервенції підірвали взаємну довіру між учасниками міжбан-
ківського ринку;

 додаткові гарантії на банківські вклади підтримували схильність учасників фінансового ринку
до проведення ризикованих стратегій і дозволили залишатися на ринку потенційним банкрутам;

 надання державних (бюджетних) гарантій на емісію банківських боргових інструментів вик-
ривило ринкове ціноутворення цінних паперів внаслідок «скидання» інвесторами цінних паперів,
які не мали подібних гарантій.

Для послаблення впливу глобальної кризи на національні економіки і фінансові системи у значній
кількості країн світу центральні банки почали виступати в ролі посередників між фінансами сус-
пільного сектору і фінансовими інститутами (в першу чергу, банками), взявши на себе функцію
ринків грошей і капіталу — розміщення фінансових ресурсів. Проте такі зміни скептично оціню-
ються окремими вченими, які вважають, що роль посередника є виправданою лише в умовах кризи,
а у середньостроковій перспективі подібні дії можуть привести до серйозних негативних наслідків,
а саме [2]: посилення втручання урядів в операційну діяльність центральних банків підвищує їх
залежність від фінансів суспільного сектору; зростання процентних витрат центральних банків на
операції, що обумовлені здійсненням грошово-кредитної політики і навіть до збитковості їх діяль-
ності; підвищення ризикованості активів центральних банків; загострення протиріч між процент-
ною політикою центральних банків, яка переслідує пріоритетні цілі грошово-кредитної політики, і
процентною політикою міністерства фінансів, яка передбачає зниження витрат на управління дер-
жавним боргом; виникнення проблем при проведенні антиінфляційної політики на початках еконо-
мічного пожвавлення, оскільки для боротьби з інфляцією необхідно стерилізувати надлишкову
ліквідність, спрямовану у фінансову систему для подолання наслідків кризи.

Неможливість протидіяти поширенню фінансової кризи традиційними антикризовими захода-
ми змусило центральні банки більшості великих економік спільно з національними урядами роз-
робляти і реалізовувати нетрадиційні заходи монетарної політики (відмінні від політики, яку реалі-
зовували центральні банки протягом 20 попередніх років). За базовою класифікацією вони поділя-
ються на дві групи. До першої відносяться заходи з надання внутрішньої і зовнішньої ліквідності,
кредитування і кількісні послаблення, а до другої — заходи впливу на структуру балансових ра-
хунків приватного сектору і ринковий показник, що таргетується центральним банком.

За умов, коли короткострокові процентні ставки практично не здійснювали вплив на економіч-
ну активність приватного сектору і домашніх господарств, центральні банки намагалися зупини-
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ти падіння сукупного попиту через «політику балансових рахунків». Проте це призвело до різно-
го нарощування державного боргу, який осів на банківських рахунках і депозитах центрального
банку, значних ризиків, які взяли на себе центральні банки та втрати їх операційної незалежності
у проведенні грошово-кредитної політики через входження держави у капітал банків.

В США і Великій Британії, економіки яких в більшій мірі залежать від фінансового ринку,
були реалізовані масштабні програми підтримки саме даного сектору. Економіки країн єврозони
більше залежать від стану банківського сектору, ніж від фондових та інвестиційних фінансових
посередників, тому в цих країнах реалізовувались заходи, спрямовані на полегшення доступу
банків до додаткової ліквідності.

Реакція ФРС США на кризу у період її гострої фази здійснювалася за трьома основними на-
прямками:

1) пом’якшення ряду програм для надання короткострокових кредитів головним інститутам
фінансової системи (депозитарним інститутам, первинним дилерам, пайовим фондам грошового
ринку) для відновлення функціонування ключових сегментів фінансового ринку (ринок міжбанків-
ського кредитування, ринок комерційних паперів і ринок цінних паперів, що забезпечені актива-
ми) і покращення умов для кредитування підприємств та домогосподарств;

2) поєднання стандартних і «нестандартних» інструментів монетарної політики з метою підви-
щення ліквідності банківської системи, покращення кон’юнктури іпотечного ринку та інших ринків
приватного кредитування, впливу на пониження довгострокових ставок кредиту (знижено цільо-
ву ставку на федеральні фонди в діапазоні від 0 до 0,25% і здійснено великомасштабні покупки
казначейських цінних паперів, цінних паперів іпотечних агентств, що забезпечені іпотечними
кредитами, і боргових зобов’язань іпотечних агентств (програми «кількісного пом’якшення»);

3) посилення взаємодії з банками з метою зміцнення процедури ідентифікації ризиків, більш
виваженої оцінки наслідків запроваджень нових фінансових інструментів і їх функціонування у
кризових умовах.

У вересні 2008 р. в США розпочалася реалізація плану Г. Полсона — «Програма викупу про-
блемних активів» (The Troubled Asset Relief Program, TARP). З метою підтримання цін на активи,
які лежать в основі виданих кредитів і складних структурних фінансових продуктів, за період
осінь 2008 р. – березень 2009 р. здійснювалася реалізація трьох комплексних програм, якими
гарантувалась дохідність облігацій, що були випущені раніше під пакети кредитів на купівлю
автомобілів, кредитних карток, кредитів на освіту і малому бізнесу на загальну суму 200 млрд.
дол. Фінансування даних та інших програм здійснювалося за рахунок ресурсів Міністерства
фінансів, а їх відображення в балансі ФРС суттєво змінило склад пасивних і активних статей [3].
Лише обсяг двох статей — «кредитні аукціони» та «інші займи» за другу половину 2008 р. збільшив-
ся майже на 600 млрд. дол. За першу половину 2009 р. ФРС заполучила у фінансових посеред-
ників цінних паперів, що забезпечені закладними, майже на 694 млрд. дол. з метою забезпечення
подальшого зниження процентних ставок на ринку іпотечного кредитування. Всього за період з
початку кризи до кінця 2009 р. для підтримки національних фінансових інститутів і стимулюван-
ня сукупного попиту ФРС надала, витратила і гарантувала ресурсів на суму 11,6 трлн. дол.

Для запобігання повторення кризи і ліквідації структурних слабкостей фінансової системи
влада США здійснила коректування концептуальних принципів діяльності ФРС. Для подолання
наявних упущень ФРС в області системних ризиків, які зробили фінансову систему такою вразли-
вою, було прийнято Закон про реформування Волл-стріт і захист споживачів (Закон Додда-Фран-
ка) [4], яким запроваджено масштабні зміни у фінансовому регулюванні:

 посилено контроль за діяльністю системоутворюючих фінансових інститутів через запро-
вадження більш жорстких пруденційних стандартів щодо розміру капіталу, левериджу, вимог до
рівня ліквідності, кредитних обмежень;

 покладено відповідальність за виявлення зростання ризиків фінансових систем і прийняття
заходів для їх зниження на створену Раду з нагляду за фінансовою стабільністю (FSOC);

 посилено співробітництво ФРС із регуляторними органами і центральними банками інших
країн щодо пруденційних норм діяльності «глобально активних банків».

Разом з тим, як зазначають окремі експерти, корекція концептуальних принципів не в повній
мірі ліквідувала вразливість фінансової системи. Особливу стурбованість викликає сегмент по-
хідних фінансових інструментів, а саме [5]:

 прийняті найбільшими банківськими холдингами США ризики по деривативах майже у п’ять
разів перевищують обсяги світового ВВП, і дана діяльність залишається фактично неконтрольо-
ваною, що веде до подальшого нарощування обсягів спекулятивних операцій і ризиків;
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 прийняті ризики по деривативах не розподілені рівномірно між всіма емітентами похідних
фінансових інструментів, а сконцентровані в п’яти найбільших банківських холдингах;

 не визначені джерела покриття можливих виплат по деривативах у випадку погіршення еко-
номічної кон’юнктури у США;

 немає відповіді на питання, чи можливі різкі коректування кон’юнктури ринку деривативів,
які вестимуть до формування нових фінансових шоків.

Для Великобританії особливо важливим є підтримання стабільності у фінансовому секторі, де
працює 3,4% від загальної кількості зайнятих, але його частка становить близько третини ВВП
країни. Частка Великобританії в обсягах міжнародних фінансових активах, що нею контролю-
ються, є надзвичайно високою: 43% вартості позабіржових деривативів, 34% — на ринку міжна-
родної валютної торгівлі, 46% — на ринку іноземних акцій і 70% — на вторинному ринку міжна-
родних облігацій [6].

На відміну від ФРС США, Банк Англії до середини 2007 р. здійснював доволі помірковану
грошово-кредитну політику і навіть пропонував перейти від операцій коротко- і середньостроко-
вого регулювання до операцій довгострокового фінансування, які повинні сприяти досягненню
цільових показників зростання цін і мінімізації кредитних ризиків у банківському секторі країни.
Проте, після банкрутства банку Northern Rock стала очевидною неефективність такої політики і
для запобігання рецесії розпочалось проведення більш дієвих антикризових заходів, в яких по-
єднувалися використання інструментів монетарної політики і фіскального регулювання.

Для запобігання паніки та обвалу внутрішнього ринку, Банк Англії за рахунок збільшення
державного боргу здійснив націоналізацію банку Northern Rock шляхом прямого викупу кредит-
ного та іпотечного портфелів, а також надав фінансові гарантії на загальну суму близько 100
млрд. фунтів стерлінгів. З посиленням напруги у фінансовому секторі та різким спадом економіч-
ної активності в країні Банк Англії реалізовує програму купівлі активів (Assets Purchase Program)
за рахунок збільшення своїх резервів (з 20 млрд. фунтів стерлінгів у грудні 2006 р. до 144 млрд.
фунтів стерлінгів у грудні 2009р.). За рахунок цих ресурсів у комерційних банків були викуплені
державні облігації, комерційні цінні папери і корпоративні облігації.

З наростанням явищ фінансової кризи в Європі головна увага Європейського центрального
банку (ЄЦБ) відводилася механізму активного управління ліквідністю. З цією метою значно по-
силено вимоги до резидентів єврозони, що номіновані в іноземній валюті, і підвищено увагу до
проведення довгострокових операцій рефінансування. Основним джерелом поповнення резерв-
ної бази ЄЦБ стали ресурси банків, що входять в зону євро і ресурси резидентів, які не входять в
зону євро. Саме за рахунок цього на кінець 2008 р. валюта консолідованого балансу центрального
банку єврозони виросла на 35 %. Хоча це значно менше, ніж у ФРС США і Банку Англії, але,
враховуючи, що стратегічною метою діяльністю центрального банку єврозони є забезпечення
цінової стабільності, таке зростання валюти було дуже значним. Воно вплинуло на збільшення
сукупного боргу всіх країн зони євро, що змусило ЄЦБ скуповувати державні облігації, насампе-
ред, Португалії, Ірландії, Італії, Греції та Іспанії, не беручи до уваги їх високу кредиторську за-
боргованість.

Для недопущення подальшого зниження кредитної активності, причинами якої були зростан-
ня процентних ставок і збільшення спреду між ставками за забезпеченими і незабезпеченими
кредитами, ЄЦБ здійснював адаптацію операційного механізму і надавав додатковий обсяг
ліквідності для стабілізації ставок міжбанківського ринку та їх наближення до офіційної ставки.
Було змінено підхід до розподілу ліквідності за допомогою основних операцій рефінансування
(банківському сектору на початок місяця ліквідність надавалася з надлишком, поступово обсяги
ресурсів зменшувалися з тим, щоб до кінця місяця ліквідність при усередненні зводилася до нуля).
А для зниження напруги на грошовому ринку запроваджено проведення додаткових довгостроко-
вих операцій рефінансування з терміном погашення три, а пізніше і шести місяців, що суттєво
підвищило середній термін їх погашення. Запроваджувалися і заходи з надання доларової
ліквідності.

Наявні в розпорядженні ЄЦБ інструменти грошово-кредитної політики дозволили йому в цілому
впоратися із функцією кредитора останньої інстанції і вирішити проблему забезпечення банків-
ської системи ліквідністю. Однак, стимулювання економіки традиційними методами без достат-
ньої оцінки нових факторів виявилося проблематичним. Вжитих заходів було явно недостатньо
внаслідок посилення напруги на фінансових ринках, викликаних банкрутством Lehman Brothers і
виникненням кризи довіри до банківського сектору, що негативно вплинуло на розвиток економі-
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ки: зростання ВВП в єврозоні в 2008 р. знизилося до 0,5% у порівнянні з 2,9% у 2007 р., а в 2009 р.
склало лише 1,7%. Зростання цін в червні-липні 2008 р. на 4% у порівнянні з аналогічним періо-
дом минулого року стало від’ємним у 2009 р.: -0,1% в червні і -0,6% в липні. Тому ЄЦБ відреагу-
вав на дану ситуацію агресивним зниженням головних процентних ставок, трансформацією ме-
ханізму управління ліквідністю і переходом до політики кредитного пом’якшення:

 з жовтня 2008 р. по травень 2009 р. знижено ставки рефінансування з 3,75% до 1%;
 у вересні 2008 р. проведено спеціальну операцію рефінансування з терміном погашення 38

днів і задоволено заявки на 120 млрд. євро із загальної їх суми 141 млрд. євро, а з 15 жовтня 2008 р.
задовольнялися всі заявки за фіксованою ставкою;

 з 15 жовтня 2008 р. відбулося звуження коридору процентних ставок до 100 базисних пунктів
(ставки на кредити і депозитні операції центрального банку були встановлені на 50 базисних
пунктів вище і нижче основної ставки рефінансування).

Щотижневе надання обсягів ліквідності через операції основного рефінансування впродовж
2009 р. дозволило стабілізувати ситуацію у фінансовому сегменті, про що свідчить зменшення
процентних ставок на грошовому ринку. У вересні 2009 р. процентні ставки EURIBOR (середня
ставка пропозиції ресурсів на міжбанківському ринку) становили: 0,48% — строком на 1 місяць;
0,8% — на 3 місяці; 1,08% — на 6 місяців; 1,3% — на 12 місяців, що, відповідно, на 45, 46, 38, 32
базисних пункти менше, ніж було у червні [7].

З метою стимулювання кредитування розширено перелік активів, які приймалися в якості за-
безпечення, і запроваджено процедуру аукціонів з фіксованою ставкою на операції рефінансуван-
ня з продовженим терміном погашення. Ці заходи посприяли зростанню частки довгострокових
операцій в загальному обсязі операцій рефінансування, підвищенню банківської ліквідності і зро-
били затребуваними операції з розміщення вільної готівки на одноденних депозитах центрально-
го банку.

Здійснені заходи в певній мірі посприяли стабілізації фінансової ситуації, але не вплинули на
збільшення кредитування нефінансового сектору. Більше того, до травня 2009 р. обсяги кредиту-
вання домогосподарств скорочувалися, а темпи зростання корпоративних запозичень за півроку
знизилися у два рази (до 4,4% у річному розрахунку). Враховуючи недостатню ефективність ви-
користовуваних інструментів грошово-кредитної політики, ЄЦБ з травня 2009 р. почав застосову-
вати такі нетрадиційні заходи монетарної політики, як викуп забезпечених іпотечних облігацій
високої кредитної якості (липень 2010 р. – липень 2011 р. — на суму 60 млрд. євро) і розширив
програму кредитування комерційних банків за системою аукціонів з фіксованою ставкою (1%) із
збільшенням терміну наданих кредитів до 12 місяців. Особливо важливу роль у стабілізації гро-
шового ринку шляхом управління ліквідністю відіграв аукціон 29 травня 2009 р. з операцій довго-
строкового рефінансування строком на 1 рік. За фіксованою процентною ставкою (1%) на ньому
було задоволено попит 1121 учасника на загальну суму 442,2 млрд. євро [7].

З певними особливостями здійснювалися антикризові заходи в окремих країнах єврозони, на-
приклад, в Німеччині. На відміну від монетарної влади США, Великобританії та інших країн
єврозони, німецька влада відразу ж розпочала здійснювати антикризові заходи. В середині 2008 р.
була надана допомога у 26,5 млрд. євро іпотечному банку Hypo Real Estate Group (його збитки
становили 50 млрд. євро), на яку він зміг отримати стабілізаційний кредит у Бундесбанку для
покриття збитків на суму 20 млрд. євро. З метою недопущення банківської паніки розширено
гарантії вкладникам німецьких банків: сумарний обсяг гарантій на вклади, що компенсуються
урядом, збільшено до 1 трлн. євро, що на 100 % покривало депозитні вклади населення.

Були прийняті заходи щодо розширення доступу до банківської ліквідності для підприємств
реального сектору економіки. Бундесбанк і Бундестаг виділили 82 млрд. євро для кредитування
малих і середніх підприємств, на відновлення потенціалу домашніх господарств, на фінансуван-
ня інфраструктурних проектів і збільшення періоду виплат допомоги по безробіттю до шести
місяців. В грудні 2009 р. було створено стабілізаційний фонд у розмірі 480 млрд. євро для фінан-
сування бізнесу за рахунок коштів федерального бюджету і бюджетів окремих земель. Проведені
заходи були здійснені вчасно і виявилися ефективними, про що свідчить значно вищий рівень
стабільності німецької фінансової системи і реального сектору економіки у порівнянні з іншими
країнами.

Таким чином, для подолання наслідків глобальної фінансової кризи центральні банки багатьох
країн світу були змушені шукати нові інструменти контрциклічної грошово-кредитної політики.
З цією метою центральні банки разом з урядами почали розробляти і реалізовувати нетрадиційні
заходи, в рамках яких вони стали виконувати функцію розміщення фінансових ресурсів.
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Надання переваг ЄЦБ управлінню ліквідністю, а Федеральною резервною системою США —
процентній політиці в процесі антициклічного регулювання, не довели в повній мірі своєї ефек-
тивності. Криза 2007-2009 рр. підтвердила, що навіть кардинальна зміна процентних ставок і
вливання значних обсягів ліквідності, що породжують у банків надлишкові резерви, не гаранту-
ють нарощування кредитування реального сектору економіки.

Для припинення падіння вартості активів і недопущення повного паралічу фінансової системи
монетарні влади забезпечували її ліквідністю будь-якою ціною і будь-якими заходами, як тради-
ційними, так і нетрадиційними. Намагаючись уникнути масових банкрутств, влада замістила по-
гані активи, що списувалися з балансів, бюджетними ресурсами. Проте ні грошово-кредитні, ні
бюджетні заходи не виявилися достатньо ефективними для стимулювання економіки, що пара-
лізована надмірним борговим тягарем.

З середини 2009 р. в розвинутих країнах велике занепокоєння почала викликати та обставина,
що збільшення ліквідності стає фактором зростаючої ринкової волатильності, посилення спеку-
лятивної активності та підвищення фінансової нестабільності. На збільшення спекулятивної спря-
мованості світової економіки у післякризовий період вказують і оцінки експертів, згідно з якими
корпоративні запозичення в США зі спекулятивним рейтингом у 2010 р. становили 11%, у 2012 р.
вони можуть досягти 27%, а у 2013 р. — наблизитись до 50% [8, с. 4]. Це актуалізує проблему
виходу із програм стимулювання нарощування банківської ліквідності, адже при покращенні еко-
номічної кон’юнктури значні обсяги надлишкових резервів банків стають фактором ризику. Пе-
ред монетарною владою постають питання про інструменти для ефективного вилучення надлиш-
кової ліквідності з економіки і визначення часу для початку виходу із програм стимулювання.
Надто ранній вихід може загальмувати процес економічного відновлення, а затримка призвести
до виходу з-під контролю інфляційного зростання. Інструментами вилучення надлишкової
ліквідності можуть бути підвищення процентів на залишках рахунків комерційних банків в цент-
ральному банку, проведення операцій РЕПО, прямий продаж цінних паперів, відкриття строко-
вих банківських депозитів.

Ведучи підготовку до фази виходу із кризи, ФРС розроблено програму припинення дії анти-
кризових інструментів. Основна роль для підтримання максимальної зайнятості і цінової стабіль-
ності відводиться такому засобу монетарного стримування, як погашення або продаж цінних па-
перів зі свого портфеля. Це дозволило знизити розмір балансу ФРС і величину резервів у банківській
системі.

В якості антиінфляційного інструменту в умовах надлишкової банківської ліквідності головна
увага приділяється інструментам, які пов’язують пасиви ФРС, не змінюючи їх загальний обсяг.
Серед таких інструментів перевага надається: операціям зворотного РЕПО і депозитній програмі,
через які здійснюється заміщення банківських резервів зобов’язаннями ФРС; допуску до опе-
рацій РЕПО пайових фондів грошового ринку; використанню цінних паперів іпотечних агентств,
які забезпечені іпотечними кредитами; виплаті підвищеного процентного доходу на залишки банків
у федеральних резервних банках з метою підвищення довгострокових процентних ставок.

У кризовий і післякризовий періоди загострився ще один більш серйозний виклик — погіршення
стану державних фінансів провідних країн світу внаслідок скорочення податкових надходжень і
збільшення витрат на пом’якшення впливу кризи на економіку та стабілізацію фінансової систе-
ми. В довготривалій перспективі зростання державного боргу призведе до зростаючого впливу на
процентні ставки і гальмування економічного зростання, а різкі фінансові потрясіння в країнах
Європи можуть привести до глибокого економічного спаду, що негативно відобразиться на віднов-
ленні світової економіки в цілому [9].

ВИСНОВКИ
Таким чином, в результаті вжитих антикризових заходів не відбулося суттєвого покращення

стану державних фінансів, проте було послаблено ефективність монетарної політики централь-
них банків і спроможність грошового ринку до саморегулювання та погіршено дію трансмісійно-
го механізму. Усунення наслідків кризи за рахунок значних сум бюджетних коштів, стабілізацій-
них фондів розширення внутрішніх і зовнішніх коштів сприяло переростанню у багатьох країнах
банківської кризи у боргову кризу.

В цілому, ефективність монетарної політики в періоди економічних спадів є низькою внаслі-
док її циклічної асиметрії. Вихід із рецесії шляхом накачування економіки ліквідністю вестиме
до надування «бульбашок», а наступне їх тріскання породжуватиме нову фінансову кризу і черго-
ву рецесію. Одночасно можна стверджувати, що у посткризовий період в значній кількості країн
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відбуваються процеси формування нових монетарних режимів, які зорієнтовані на забезпечення
цінової, фінансової та макроекономічної стабільності. При цьому значна увага приділяється удос-
коналенню механізмів координації монетарної, бюджетно-податкової і загальної фінансової полі-
тики держави.
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ВВЕДЕНИЕ
Эффективное функционирование и развитие региональных инвестиционных процессов не-

возможно без продуманной инвестиционной политики государства, учитывающей особенности и
экономическое состояние региона. Государственное регулирование должно способствовать акти-
визации инвестиционного рынка, привлечению на рынок новых участников (в том числе из дру-
гих регионов и зарубежных), росту инвестиционной привлекательности региона, широкому охва-
ту инвестиционными операциями отраслей и предприятий, формированию условий для реализа-
ции инновационного сценария развития региона.

В работах многих ученых достаточно подробно рассмотрены меры прямого и косвенного воз-
действия на региональные инвестиционные процессы [4, 5, 6]. Однако, динамично меняющиеся
внутренние и внешние условия хозяйствования украинских регионов требуют постоянного раз-
вития форм и методов участия государства в региональных инвестициях. Современное государ-
ственное и региональное управление в Украине, в силу ограниченности бюджетно-финансовых
ресурсов, остро нуждается в разрешении таких вопросов. Особую актуальность данная проблема
приобретает в свете преодоления отечественной экономикой последствий всемирного финансо-
вого кризиса.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является развитие современных инструментов участия государства в инвести-

ционных процессах на уровне региона.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Современное состояние региональных рынков инвестиционных ресурсов свидетельствуют о

слабой роли органов государственной власти в регулировании инвестиционных процессов. В ос-
новном, их роль сводилась к созданию нормативно-правовых условий для осуществления инвес-
тиций. Однако, сложившаяся ситуация с воспроизводством основного капитала, с распределени-
ем инвестиций по видам экономической деятельности и регионам, ее усугубление в кризисный
период, требуют более активной позиции со стороны органов власти в управлении региональны-
ми инвестиционными процессами и, в частности, рынками инвестиционных ресурсов.

Механизм любого рынка и в том числе рынка инвестиционных ресурсов региона обеспечивает
вложение ресурсов в наиболее выгодные (прибыльные) направления экономической деятельнос-
ти. В тоже время, отрасли характеризующиеся невысокой доходностью, либо бесприбыльные
(традиционно или временно) не получают должного прилива инвестиций, что существенно за-
медляет, а иногда и останавливает их развитие. Саморегулирование рынка, в конечном итоге,
обеспечит инвестиционными ресурсами и эти отрасли, но через определенный, возможно, доста-
точно длительный период.

К числу таких потребителей инвестиционных ресурсов относятся стратегически важные объек-
ты региональной инфраструктуры (транспортная, социальная, коммунальная сферы, объекты куль-
туры и т. п.). Отсутствие должного инвестиционного обеспечения деятельности этих объектов,
отраслей и служб существенно замедляет темпы социально-экономического развития региона.
Расширение предложения инвестиционных ресурсов в этих сегментах инвестиционного рынка
— важная, стратегическая задача региональной государственной власти на любом этапе развития
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экономики региона. Расчет в данной проблеме на саморегулирование рынка инвестиционных ре-
сурсов может привести к полной потере этих секторов региональной экономики.

В последние годы в мире активно развивается новый метод привлечения инвестиций в эконо-
мику регионов, основанный на институте Государственно-частного партнерства (ГЧП — Public-
Private Partnership (PPP)).

ГЧП по своей экономической природе является развитием традиционных механизмов взаимо-
действия (хозяйственных взаимоотношений) между государственной властью и частным секто-
ром в целях разработки, планирования, финансирования, строительства и эксплуатации объектов
инфраструктуры. Таким образом, партнерство государства и частного сектора можно охарактери-
зовать как долгосрочное партнерство, не ориентированное на краткосрочное участие частного
партнера, с целью привлечения дополнительных источников финансирования, достижения ус-
пешного выполнения обязанностей муниципалитета. Цель ГЧП — развитие инфраструктуры в
интересах общества путем объединения ресурсов и опыта каждой из сторон, реализация обще-
ственно значимых проектов с наименьшими затратами и рисками при условии предоставления
экономическим субъектам высококачественных услуг. Таким образом, ГЧП — качественно но-
вый и эффективный способ привлечения инвестиций, поскольку партнерства такого типа могут
не только способствовать росту экономики региона, но и развивать региональную социально важ-
ную инфраструктуру.

Необходимость в ГЧП возникает, прежде всего, в тех сферах, за которые государство традици-
онно несет ответственность: объекты общего пользования (транспортная, социальная, коммуналь-
ная сферы, инфраструктура, объекты культуры и т. п.); «публичные службы» (public services) —
ремонт, реконструкция и содержание объектов общего пользования; уборка территорий; жилищ-
но-коммунальное хозяйство; образование; здравоохранение. Например, в странах «Большой се-
мерки» лидирующими отраслями по количеству успешно реализованных ГЧП-проектов на 31
июля 2006 г. являются: здравоохранение (92 проекта), образование (81 проект), строительство
дорог (24 проекта) [1].

Преимущества заключения различного рода соглашений между государством и частным биз-
несом для реализации крупных инвестиционных проектов неоспоримы. Выделим наиболее зна-
чимые из них:

1. Положительный социально-экономический эффект. Возможность ускоренной реализации
инвестиционного проекта, соответствующего государственным нуждам и интересам.

2. Экономия бюджетных средств за счет привлечения финансирования со стороны частного
сектора. Механизм ГЧП позволяет государству существенно уменьшить объем своих капиталь-
ных вложений в объект инвестирования за счет средств частных инвесторов.

3. Привлечение управленческого и интеллектуального капитала частного сектора.
4. Возможность избежать бюджетных затрат на эксплуатацию. Все затраты на содержание объек-

та на период его платной эксплуатации производятся за счет инвестора.
Правовые основы для развития ГЧП в Украине существуют с 1999 г. (принятие Законов Укра-

ины «О концессиях», «О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог»,
«О соглашениях о распределении продукции», «Об аренде государственного и коммунального
имущества» и др.; принятие в 2008 г. Закона Украины «Об общих основах развития государствен-
но-частного партнерства в Украине»). Принятие Закона Украины «О государственно-частном парт-
нерстве» от 1 июля 2010 года №2404-VI окончательно определило организационно-правовые ос-
новы взаимодействия государственных и частных партнеров и основные принципы государственно-
частного партнерства на договорной основе [2].

В свете решения проблем расширения предложения инвестиционных ресурсов в регионе пер-
спективным является развитие моделей ГЧП с привлечением негосударственных форм их финан-
сирования. В мировой практике частный сектор обеспечивает финансирование ГЧП, которое от-
личается как от государственного, так и от корпоративного. ГЧП за рубежом могут частично или
полностью профинансированы за счет получаемых доходов инвестиционного проекта — проект-
ное финансирование.

В целом, проектное финансирование как способ организации финансирования имеет исто-
рию, составляющую около четверти века. В 70-е гг. развитие инвестиций в нефтегазовую про-
мышленность, обеспечивающее прибыльность в сотни и тысячи процентов в год, заставило бан-
ки перейти от пассивной роли кредиторов (когда потенциальные заемщики идут в банк и просят
денег) к активному поиску форм и методов кредитования высокоприбыльных инвестиционных
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проектов — прежде всего, в нефтяном и газовом секторе экономики. Банки брали на себя повы-
шенные риски и кредитовали заемщиков на условиях проектного финансирования («без регрес-
са», «с ограниченным регрессом»).

Классический пример проектного финансирования проект «Евротоннель» (строительство тон-
неля под проливом Ла-Манш длиной 50 км) стоимостью 60 млрд. французских франков. Он был
профинансирован на основе частного капитала даже без привлечения государственных гарантий.
Кредит в размере 50 млрд. французских франков был предоставлен синдикатом из 198 банков,
гарантами выступили 50 международных банков. В процессе осуществления проекта при актив-
ном участии кредиторов был проработан и согласован целый ряд различных условий и процедур
— от подготовки учредительных документов проектной компании до распределения рисков и
прибылей.

Таким образом, суть проектного финансирования заключается в многообразии и комбинирова-
нии способов осуществления и источников финансирования с целью оптимизации прибыли, мини-
мизации рисков и соблюдения параметров осуществляемого проекта. Целью проектного финанси-
рования является увеличение капитала для создания окупаемой структуры и снижения рисков заин-
тересованных сторон через их распределение, что способствует лучшему управлению по их предот-
вращению. Финансирование проекта основывается на следующих положениях [3]:

1. «Автономный проект» (‘Stand-alone’ project): финансирование распространяется только на
один проект.

2. Целевая управляющая компания — заемщик (Special Purpose Project Company): создается
независимое юридическое лицо (компания по проекту) с целью найти финансирование для этого
проекта.

3. Высокий показатель соотношения заемных средств к общему капиталу (High ratio of debt to
equity): заново созданная компания по проекту обычно обладает лишь минимальным капиталом,
требуемым для выпуска долговых обязательств по обоснованной стоимости, который составляет
в среднем 10-30% от общего капитала, необходимого для реализации проектов по строительству
инфраструктуры.

4. Кредитование, основанное на специфических денежных потоках, а не на корпоративных
финансовых возможностях (Lending based on project specific cash flow not corporate balance sheet):
Управляющая компания (компания по проекту) одалживает финансовые средства у кредитора.
Кредитор (заимодавец) оценивает будущие доходы по проекту от его реализации и активы управ-
ляющей компании с целью анализа перспектив возврата кредитных средств.

5. Финансовые гарантии: правительство не предоставляет финансовые гарантии кредиторам.
Девелоперы (проектные, конструкторские, строительные и др. компании) могут предоставлять
такие гарантии, зачастую ограничивая их размером своего участия в общем капитале проекта.

Проведенный нами анализ существующих моделей ГЧП с точки зрения инвестиционного уча-
стия частного партнера в финансировании его деятельности позволило выделить ряд моделей,
которые в сочетании с механизмом проектного финансирования могли бы использоваться органа-
ми центральной и местной государственной власти в процессе реализации политики расширения
предложения инвестиционных ресурсов в регионе (табл. 1).

Чтобы привлечь инвесторов, в инвестиционных проектах, реализуемых по схеме государствен-
но-частного партнерства, государство может применять стимулирующие инвестора меры (субси-
дии, субвенции, прямое возмещение инвестиционных затрат и др.) для обеспечения требуемой
инвестору доходности.

При этом важно помнить о том, что государство, заключая договор с инвестором, руководству-
ется не только чисто предпринимательскими, «деловыми» мотивами, но и общественными инте-
ресами, общественно необходимыми целями, публичной полезностью. А такие интересы и цели
нередко требуют отступления от рыночных, частноправовых критериев поведения государства.

Таким образом, на основе вышеприведенного анализа особенностей и преимуществ использо-
вания ГЧП и проектного финансирования в инвестиционных процессах нами систематизированы
факторы их совместного позитивного влияния на расширение предложения инвестиционных ре-
сурсов в регионе (рис. 1).

Хотелось бы подчеркнуть, что многие из представленных на схеме факторов являются ре-
зультатом системного взаимодействия этих двух инструментов финансирования инвестицион-
ной деятельности.
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Таблица 1. Характеристика моделей ГЧП, предполагающих инвестиционное участие частно-
го партнера *

Название модели Роль частного партнера Роль государства
«Приобретение — строитель-
ство — эксплуатация»

BBO (Buy–Build-Operate)

Передача государственного иму-
щества частной структуре на
условиях контракта, согласно
которому имущество должно
быть модернизировано и эксплу-
атироваться определенный пери-
од времени.

Передача государственных объ-
ектов инфраструктуры. Предо-
ставление государственных пре-
ференций. Государственный кон-
троль осуществляется на протя-
жении действия контракта о пе-
редаче имущества.

«Строительство — владение —
эксплуатация»

BOO (Build–Own–Operate)

Частный сектор финансирует,
строит, владеет и эксплуатирует
сооружение или оказывает услугу
на основе пожизненного владения
или аренды.

Предоставление государственных
преференций. Государственные
ограничения устанавливаются в
оригинальном соглашении и по-
средством функционирования
постоянного регулирующего ор-
гана.

«Строительство — владение —
эксплуатация — передача»

BOOT (Build–Own –
Operate–Transfer)

Структура частного сектора полу-
чает франшизу на финансирование,
формирование, построение и экс-
плуатацию сооружения (а также на
взимание платы за использование)
на определенный период, по исте-
чении которого право собственно-
сти возвращается государству.

Предоставление государственных
преференций.
Государственный контроль осу-
ществляется на протяжении дей-
ствия контракта.

«Строительство — эксплуата-
ция — передача»

BOT (Build–Operate-
Transfer)

Частный сектор проектирует, фи-
нансирует и строит новое соору-
жение на основе долгосрочного
концессионного соглашения и
эксплуатирует его в период дей-
ствия этого соглашения. По исте-
чении срока действия соглашения
право собственности возвращает-
ся государственному сектору,
если это право еще не перешло по
причине завершения проекта.

Предоставление государственных
преференций.
Государственный контроль осу-
ществляется на протяжении дей-
ствия контракта.

«Строительство — аренда —
эксплуатация — передача»

BLOT (Build–Lease–
Operate–Transfer)

Компания частного сектора полу-
чает франшизу на финансирование,
проектирование, строительство и
эксплуатацию арендуемого соору-
жения (а также и взимание платы с
потребителей услуги) на период
аренды, внося рентную плату.

Предоставление государственных
преференций.
Государственный контроль осу-
ществляется на протяжении дей-
ствия контракта.

«Проектирование — строи-
тельство — финансирование —
эксплуатация»

DBFO (Design–Build–
Finance-Operate)

Частный сектор проектирует, фи-
нансирует, строит и эксплуатиру-
ет новое сооружение на основе и
в период долгосрочной аренды.
Частный сектор передает новое
сооружение государственному
сектору по истечении аренды.

Предоставление государственных
преференций.
Государственный контроль осу-
ществляется на протяжении дей-
ствия контракта.

«Участие в финансировании»

(Finance Only)

Структура частного сектора (как
правило, компания по оказанию
финансовых услуг) финансирует
проект напрямую или посредством
различных механизмов, таких, как
долгосрочная аренда или выпуск
ценных бумаг (облигаций).

Предоставление государственных
преференций.
Государственный контроль осу-
ществляется на протяжении дей-
ствия контракта.

* Составлено автором
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Внедрение ГЧП в региональные инвестиционные процессы позволит повысить эффективность
региональных инфраструктурных инвестиционных проектов за счет привлечения интеллектуального
капитала и технологий частного бизнеса, а также использования государственных преференций.

Участие государства в инвестиционных проектах значительно снижает их политические риски,
что положительно сказывается и на эффективности управления рисками конкретного проектного
финансирования, и на общем уровне рискованности региональных инвестиционных проектов.

Повышение эффективности и снижение рискованности инвестиционных проектов региона
взаимодополняют друг друга и оказывают позитивное воздействие на инвестиционную привле-
кательность того или иного региона.

Использование механизмов проектного финансирования в региональных инвестиционных
процессах, помимо воздействия на риск, повышает доступность кредитных (заемных) инвести-
ционных ресурсов и расширяет круг возможных участников инвестиционных проектов региона.
В результате происходит увеличение масштабов инвестиционной деятельности в регионе, что
позитивно сказывается на развитии региональной инфраструктуры.

Как уже отмечалось ранее, развитие региональной инфраструктуры также повышает инвести-
ционную привлекательность региона и способствует расширению внутренних и внешних источ-
ников инвестиционных ресурсов (иностранные инвестиции, межрегиональные инвестиции и др.).

Вышеперечисленные явления производят мультипликативный эффект, т.е. взаимоусиливают
друг друга, что в целом расширяет предложение инвестиционных ресурсов в регионе. Внедрение
схемы финансирования инвестиционных проектов, основанной на сочетании государственно-ча-
стного партнерства и проектного финансирования, должно явиться толчком для запуска данных
процессов.

Проблемы в развитии ГЧП и проектного финансирования связаны с динамикой инвестицион-
ных процессов и ролью банковских институтов. Для развития механизмов проектного финанси-
рования в регионах Украины требуются:

1) политическая стабильность и определенность в политике государственного регулирования
экономики;

2) формирование и развитие законодательной базы проектного финансирования и ГЧП;
3) создание государственной системы поддержки механизмов (в том числе и финансовых) про-

ектного финансирования;

Государственно-частное партнерство Проектное финансирование+

Государственные
преференции

Привлечение
интеллектуального

капитала
и технологий

частного сектора

Снижение
политических

рисков

Эффективное
управление рисками

через их
распределение

между участниками

Рост доступности
кредитных
(заемных)

инвестиционных
ресурсов

Участие широкого
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индивидуальных  и
институциональных

инвесторов
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эффективности региональных

инвестиционных проектов
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Развитие региональной
инфраструктуры

Рис. 1. Систематизация факторов позитивного воздействия сочетания ГЧП и проектного фи-
нансирования на рост предложения инвестиционных ресурсов региона (Составлено автором)
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4) создание системы информирования потенциальных инвесторов об инвестиционных проек-
тах и программах;

5) подготовка менеджерских кадров и накопление ими практического опыта;
6) создание специализированных институтов долгосрочного финансирования;
7) дальнейшее развитие финансового рынка и рынка капиталов.
Существует перспектива развития данного направления в ближайшие 5-10 лет, что может быть

связано с принятием на уровне государства соответствующих законодательных актов, которые
защитят интересы кредиторов и инвесторов в проектном финансировании, а также упростят ме-
ханизм получения данного финансирования.

ВЫВОДЫ
Таким образом, предлагаемый подход является новым в отечественной практике и вместе с

тем его эффективность подтверждается активным использование в западной практике рыночного
хозяйствования. Он позволяет расширить набор инструментов воздействия государства на регио-
нальные инвестиции. Дальнейшие исследования должны быть направлены на развитие приемов
ситуационного анализа состояния региональных инвестиционных процессов, методик выбора
моделей ГЧП и обоснования параметров реализации этих моделей.
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СТАН ТА УМОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
У статті розкрито суть поняття інвестиції та похідних від нього термінів, визначено умови розвитку та недоліки

формування інвестиційної діяльності в економіці України.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, джерела формування інвестицій, законодавче регулювання інве-

стиційного процесу

ВСТУП
Сучасний стан інвестиційного середовища, яке відіграє одне з вирішальних значень у розвит-

ку української економіки, потребує негайного поліпшення, за допомоги як практичних (у т.ч. сти-
мулювання інвесторів з боку держави), так і теоретичних (правильного інтерпретування та засто-
сування терміну «інвестиції» та похідних від нього понять) засад.

Незважаючи на широке використання, терміни «інвестицій» та похідні від нього продовжують
трактувати досить широко, охоплюючи при цьому велике коло різноманітних категорій.

У той же час ефективність організацій, поліпшення стану інвестиційної та інноваційної діяль-
ності передбачає також розвиток державного управління у рамках законодавчої діяльності інвес-
тиційного процесу.

Дослідженню теоретичних та практичних аспектів інвестиційної діяльності присвячені праці
багатьох як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Вагомий внесок у дослідження даного пи-
тання зробили такі вчені як: А. Загородній [1], І. Бланк [2], А. Садеков [4], Г. Маковикова,
К. Янковський, Г. Староверова, Г. Бирман, Л. Гитман та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає в уточнені терміну «інвестиції» та похідних від нього понять, визначення

умов розвитку та стану інвестиційної діяльності в економіці Україні.
РЕЗУЛЬТАТИ
Інвестиції відіграють вирішальне значення у розвитку економіки будь-якої форми власності

(державної чи приватної). Тому теоретичним та практичним питанням інвестиційної діяльності в
економіці України приділяється постійна увага як у вітчизняній, так і у закордонній літературі.
Першочерговим у економічних та юридичних дискусіях виступає питання щодо сутності поняття
інвестицій. А.Г. Загородній і Ю.І. Стадницький, наприклад, відзначають наступне: «Термін «інве-
стиції» походить від латинського слова «invest», що означає «вкладати». У загальноприйнятому
трактуванні інвестиції — це вкладання коштів в основний капітал з метою отримання прибутку.
Часто поняття інвестицій трактують ширше — як грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що
вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку
чи досягнення соціального ефекту. Зокрема, таке тлумачення поняття «інвестиції» дається у За-
коні України «Про інвестиційну діяльність» від 18 березня 1991 року» [1, с. 7].

І.А. Бланк у зв’язку з розглядом сутності поняття інвестицій насамперед констатує: «Інвес-
тиції — одна з категорій, яка найбільш часто застосовується в економічній системі як на мікро,
так і на макрорівні. Однак, не дивлячись на виключну увагу дослідників до цієї ключової еконо-
мічної категорії, наукова думка до цих пір не розробила універсальне визначення інвестиції, яке б
відповідало потребам як теорії, так і практики, а також було б адекватних з позиції конкретного їх
здійснення — держави, підприємств, домашнього господарства.

У сучасній літературі різноманітні визначення інвестиції часто трактують цю категорії недостат-
ньо чітко або надмірно вузько, акцентуючи увагу лише на окремих сторонах її сутності» [2, с. 9].

Визначаючи, що «здійснення інвестицій є найважливішою умовою вирішення практично усіх
стратегічних і значної частини поточних завдань розвитку та забезпечення ефективної діяль-
ності підприємства», І.А. Бланк наводить таке визначення сутності категорії «інвестиції»: «Інве-
стиції підприємства представляють собою вкладання капіталу у всіх його формах у різноманітні
об’єкти (інструменти) його господарської діяльності з метою одержання прибутку, а також досяг-
нення іншого економічного або позаекономічного ефекту, здійснення якого базується на ринко-
вих принципах та пов’язано з факторами часу, ризику та ліквідності» [2, с. 17-18]. На наш погляд,
у наведеному визначенні інвестицій, з одного боку, вказано такі відомості, які є другорядними і
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необов’язковими (про фактори часу, ризику та ліквідності, ринкові принципи), а, з іншого боку,
виникає потреба у додаткових роз’ясненнях (щодо сутності капіталу, що вкладається).

У порівнянні з вищенаведеними визначеннями поняття інвестицій, більш прийнятним виглядає
визначення інвестицій, що наводиться у статті 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» [3]:
«Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти
підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюються прибуток (дохід) або
досягається соціальний ефект». Це визначення не потребує додаткових пояснень і не включає в
себе надлишкових відомостей.

В той же час визначення сутності інвестиційної діяльності, що прийнято у статті Закону
України «Про інвестиційну діяльність» вбачається надмірно стислою, а саме [3]: «Інвестицій-
ною діяльністю є сукупність дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвес-
тицій». І.А. Бланк пропонує наступне визначення: «Інвестиційна діяльність підприємства представляє
собою ціленаправлене здійснення процесу вишукання необхідних інвестиційних ресурсів, вибору
ефективних об’єктів (інструментів) інвестування, формування збалансованої за обраними парамет-
рами інвестиційної програми (інвестиційного портфелю) та забезпечення її реалізації» [2, с. 19]. На
наш погляд, у визначенні сутності інвестиційної діяльності цілком обґрунтованим є також зазна-
чення такої складової цієї діяльності як пошук та мобілізація інвестиційних ресурсів, методи та
форми організації їх використання. Таким чином, об’єктивно у складі інвестиційної діяльності як
процесу слід виділити три фази: перша — залучення інвестиційних ресурсів; друга — організація
підготовки до ефективного використання інвестиційних ресурсів; третя — використання інвести-
ційних ресурсів. Кінцевим і відповідно інтегральним показником інвестиційної діяльності висту-
пає обсяг використаних інвестиційних ресурсів і його динаміки. Такі складові інвестиційної діяль-
ності та її оцінки притаманні усім рівням економіки України, підприємствам та іншим особам, які
здійснюють інвестиційну діяльність. У навчальній та науковій літературі виділяються також більш
деталізовані «етапи інвестиційного процесу» [1, с. 18-19].

Також доречним при аналізі стану та умов інвестиційної діяльності в економіці України буде
вираховування законодавчих засад щодо об’єктів, суб’єктів та джерел інвестицій в Україні.

Згідно статті 4 закону України «Про інвестиційну діяльність» «об’єктами інвестиційної діяль-
ності може бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях
економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інте-
лектуальні цінності, інші об’єкти власності, а також майнові права» [3, ст. 4].

Згідно статті 5 Закону України «Про інвестиційну діяльність» «суб’єктами (інвесторами і учас-
никами) інвестиційної діяльності можуть буди громадяни і юридичні особи України та іноземних
держав, а також держави, недержавні пенсійні фонди, інститути спільного інвестування, страхові
та фінансові установи — юридичні особи публічного права здійснюють інвестиційну діяльність
відповідно до законодавства, що визначає особливості їх діяльності» [3, ст. 5].

У статті 5 Закону України «Про інвестиційну діяльність» регламентуються також поняття «інве-
сторів» та «учасників інвестиційної діяльності». «Інвестори — суб’єкти інвестиційної діяльності,
яка приймають рішення про вкладання власних, позикових і залучених майнових та інтелектуаль-
них цінностей в об’єкти інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів,
покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності. Учасниками
інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України та інших держав,
яка забезпечують реалізацію. Інвестиції як виконавці замовлень або на підставі доручення інвес-
тора» [3, ст. 5].

У законі України «Про інвестиційну діяльність» регламентується також засади про те, що може
виступати у якості джерел фінансування інвестування інвестиційної діяльності. У статті 10 Зако-
ну України «Про інвестиційну діяльність» вказується: «Інвестиційна діяльність може здійснюва-
тись за рахунок: власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування,
відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха, грошового нагромадження і заощадження гро-
мадян, юридичних осіб тощо); позичкових фінансових коштів інвестора (облігаційні позики,
банківські та бюджетні кредити); залучених фінансових коштів інвестора (кошти, одержанні від
продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб); бюджетних інвестиційних
асигнувань; безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і грома-
дян» [3, ст. 10].

Багаточисельність та різноманітність об’єктів, суб’єктів та джерел інвестиційної діяльності
зумовлює необхідність певної класифікації, виділення видів, груп інвесторів. У Законі України
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«Про інвестиційну діяльність» такий процес у дійсності вже розпочато. Так, к статті 1 цього закону
зазначено «інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріальних вкладень» [3, ст. 1].

Питанню класифікації інвестицій присвячено значну увагу в навчальній та науковій літера-
турі. Так, у навчальному посібнику А.Г. Завгороднього та Ю.І. Стадницького наведено класифіка-
цію інвестицій за п’ятьма ознаками [1, с. 9], у навчальному посібнику І.А. Бланка — за п’ятнад-
цятьма ознаками [2, с. 23], у монографії А.А. Садекова та Н.А. Лисової — за вісьма ознаками [4,
с. 24-26, 198-201]. Але у всіх випадках чомусь відсутня наведена вище класифікація інвестицій
залежно від інвестування у основні фонди та матеріальні оборотні кошти, яка регламентована у
статті 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність».

Між тим без наведеної класифікації та групування видів інвестицій по суті стає неможливим
будь-який аналіз інвестиційної діяльності в економіці країни. Тому конче потрібно виділити головні
ознаки класифікації інвестицій в Україні з тим, щоб спиратись на них в разі потреби при аналізі
інвестиційного процесу в економіці, галузях економіки та на підприємствах України. Результат ви-
рішення цієї проблеми наведено у табл. 1. Ми виходили з того, що потрібно об’єднати підходи до
вирішення проблеми, які викладено як в начальній літературі, так і в законі України «Про інвести-
ційну діяльність». Крім розглянутих у схемі на рис. 1. ознак класифікації видів інвестицій в еко-
номіці України можливою і необхідною у разі потреби також є класифікація інвестицій за регіона-
ми (областями, економічними районами), за галузями економіки країни [2, с. 23], за видами стра-
тегії, за наявністю інвестиційних пільг, за ступенем реальності втілення [4, с. 199-201].

Розглянувши сутність та класифікацію інвестицій в економіці України та використовуючи цю
основу, можна проводити аналіз стану та умов інвестиційної діяльності в Україні. У законі Украї-
ни «Про інвестиційну діяльність» виділено окрему статтю щодо регламентування порядку регу-
лювання умов інвестиційної діяльності. У пункті 1 статті 12 цього закону відзначено «Державне
регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також
регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням усіма інвесторами та
учасниками інвестиційної діяльності» [3, ст. 12]. А у пункті 3 тієї ж статті регламентується: «Регу-
лювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом: подання фінансової допомоги у
вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей,
виробництв; державних норм та стандартів; заходів щодо розвитку та захисту економічної конку-
ренції; роздержавлення і приватизації власності; визначення умов користування землею, водою
та іншими природними ресурсами; політики ціноутворення; проведення державної експертизи
інвестиційних проектів; інших заходів» [3, ст. 12].

Таким чином, однією із складових систем організації інвестиційної діяльності в Україні є дер-
жавне регулювання умов інвестиційної діяльності, тобто законодавчо введено поняття «інвести-
ційної діяльності». Однак в нашій законодавчий та науковій літературі сутність поняття «умов
інвестиційної діяльності», їх склад ще майже не стали об’єктом, тобто майже не розроблялись.
Ще менше можна говорити про розробленість апарату кількісної характеристики ступеню роз-
витку кожної з умов інвестиційної діяльності в Україні. На тлі вкрай недостатньої уваги до тлума-
чення сутності та практичного використання поняття «умов інвестиційної діяльності» розроб-
ленні та набули широкого застосування інструментарії «інвестиційної привабливості» та «інвес-
тиційного клімату». Але вивчення інвестиційної діяльності збоку її умов та збоку привабливості
для вкладання інвестицій не має єдиної спрямованості, а у багатьох аспектах ці підходи мають
навіть протилежну спрямованість, що можна прослідити вже на прикладі складових державного
регулювання умов інвестиційної діяльності, регламентованих у пункті 3 статті 12 Закону України
«Про інвестиційну діяльність» [3,ст. 12], наведених вище. Можна, на наш погляд, вважати, що
інструментарій поняття «інвестиційної привабливості» більше потрібен для прийняття рішень
«інвестору», тобто вкладнику інвестицій, а інструментарій «інвестиційної діяльності» більше
потрібен «реципієнту», тобто одержувачу інвестицій, яким може бути підприємство, галузь, регі-
он, країна. Поділ учасників інвестиційного ринку на «інвесторів» і «реципієнтів» вже можна вва-
жати загально визначеним у нашій науковій та навчальній літературі [4, с. 27].

Про належність інструментарію «інвестиційної привабливості» недвозначно вказується і у
визначеннях цього поняття які поширенні в нашій науковій та навчальній літературі. Так у моно-
графії Садекова А.А. та Лисової Н.А. [4] пропонується таке визначення інвестиційної привабли-
вості: «Інвестиційна привабливість може бути представлена як інтегральний показник доціль-
ності вкладання капіталу інвестором у будь-який об’єкт (країну, регіон, галузь, підприємство або
проект). При цьому у широкому тлумаченні цього терміну показник може представляти безліч як
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Таблиця 1. Класифікація інвестицій в економіці України за головними ознаками *
№ Ознаки класифікації інвестицій Види інвестицій за ознаками

1 За вкладенням в капітал підприємств Капітальні вкладення (інвестиції)
Некапітальні вкладення (інвестиції)

2 За вкладенням в реальні чи фінансові
об’єкти

Реальні інвестиції
Фінансові інвестиції

3 За характером участі в інвестуванні Прямі інвестиції
Непрямі інвестиції

4 За формами власності
Приватні інвестиції
Державні інвестиції
Спільні (сумісні) інвестиції

5 За відношенням до відтворення капіталу
Валові інвестиції
Реноваціонні інвестиції
Чисті інвестиції

6 За територією вкладання інвестицій Внутрішні інвестиції
Закордонні інвестиції

7 За періодом здійснення

Короткотермінові інвестиції
Середньотермінові інвестиції
Довготермінові інвестиції
Безтермінові інвестиції

8 За рівнем інвестиційного ризику

Високоризикові інвестиції
Серелньоризикові інвестиції
Низькоризикові інвестиції
Безризикові інвестиції

9 За рівнем ліквідності

Високоліквідні інвестиції
Середньоліквідні інвестиції
Низьколіквідні інвестиції
Неліквідні інвестиції

10 За рівнем дохідності

Високодохідні інвестиції
Середньодохідні інвестиції
Низькодохідні інвестиції
Бездохідні інвестиції

11 За регіоном джерела інвестицій Вітчизняні інвестиції
Іноземні інвестиції

12 За характером використання капіталу в
інвестиційному процесі

Первинні інвестиції
Реінвестиції
Дезінвестиції

13 За ознаками залежності у реалізації
інвестицій

Незалежні інвестиції
Взаємозалежні інвестиції
Взаємовиключні інвестиції

14 За ознакою ринку реалізації інвестицій Інвестиції на внутрішньому ринку
Інвестиції на міжнародному ринку

* Складено автором

формалізованих, так і неформалізованих факторів або критеріїв, а в більш вузькому понятті цього
терміну інвестиційна привабливість повинна розумітись як інтегральний показник суто обмеже-
ного складу формалізованих показників, які стандартизовані за єдиним принципом для коректно-
го зіставлення» [4, с. 39].

В той же час сутність поняття «умов інвестиційної діяльності», на нашу думку, виступає як
сукупність матеріальних та нематеріальних активів, які створюють можливість для формування і
реалізації інвестицій. У більш конкретизованому та широкому тлумаченні «умови інвестиційної
діяльності» представляють собою сукупність матеріальних та нематеріальних складових: наявність
ресурсів для формування інвестицій; наявність прогресивної законодавчої бази для формування і
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реалізації інвестицій; наявність прогресивної нормативно-методичної бази для проектування та
здійснення інвестиційної діяльності; наявність проектно-кошторисної документації для реалізації
інвестиційних проектів, які забезпечують достатньо високу ефективність інвестицій. Як можемо
бачити, забезпечення умов інвестиційної діяльності виступає початковим ступенем досягнення
інвестиційної привабливості реципієнта (підприємства, галузі, регіону, країни).

Таким чином, першою і, мабуть, головною умовою інвестиційної діяльності є забезпеченість
ресурсами для формування інвестицій. Джерелами ресурсів для формування інвестицій можуть
виступати: власні кошти підприємств (регіонів), кошти іноземних інвесторів, банківські кредити,
позики з інших джерел, кошти державного бюджету, кошти місцевих бюджетів, кошти благо-
дійних внесків фізичних та юридичних осіб.

Власні інвестиції підприємств складаються з відрахувань від прибутку та амортизаційних відра-
хувань. Тобто першоосновою власних інвестицій підприємств виступає обсяг продукції та рівень
її рентабельності. Отже, головною характеристикою умов інвестиційної діяльності в економіці
України слугують обсяги валового внутрішнього продукту і прибутку та їх динаміка. Відповідні
дані наведено у табл. 2.

Таблиця 2. Динаміка обсягів ВВП, прибутку, інвестицій в основний капітал, долі збиткових
підприємств в економіці України та рівня рентабельності операційної діяльності у 1991-2011роках *

Роки

Індекс ВВП
(до 1990 року)

в економіці
України, %

Індекс прибутку
(до 1995 року) в
економіці Укра-

їни, %

Індекс інвестицій
в основний капі-

тал (до 1990 року)
в економіці Укра-

їни, %

Частка збит-
кових підпри-
ємств в еко-

номіці Украї-
ни, %

Рентабельність
операційної

діяльності, %

1 2 3 4 5 6
1991 91,3 … 93,0 … …
1995 70,7 … 29,0 … …
1997 41,7 73,7 21,0 … …
1998 41,0 23,7 22,0 55,0 …
1999 40,8 51,5 22,0 56,0 …
2000 53,3 96,6 25,2 38,0 2,7
2005 62,7 446,5 56,8 34,2 7,0
2006 67,3 528,9 67,6 33,5 6,6
2007 72,7 62,1 85,4 37,2 3,9
2008 74,3 942,6 87,7 32,5 6,8
2009 63,3 -294,2 50,0 39,9 3,3
2010 66,0 377,6 49,7 41,0 4,1
2011 69,4 404,6 60,8 37,9 5,8

* Розраховано за даними: [5, с. 37, 41, 72, 73, 217; 6, с. 32, 37, 69, 71, 229; 7, с. 30, 35, 65, 68, 202; 8, с. 22].

Як свідчить інформація, яка міститься у табл. 2, стан та умови інвестиційної діяльності в еко-
номіці України в 1991-2011 роках можна охарактеризувати тільки негативно. Такий висновок ба-
зується на показниках динаміки інвестицій в основний капітал та валового внутрішнього продук-
ту в Україні у вказаний період. Так, інвестиції в основний капітал у 1991-2011 роках на протязі
всього періоду були значно нижчими, ніж у 1990 році. Вони різко знизились у 1990-ті роки: у
1997, 1998, 1999 роках їх обсяг впав до 21-22% до рівня 1990 року. У 2000-і роки обсяг інвестицій
в основний капітал дещо збільшився, але все ж він був значно нижчим, ніж на початку періоду
1991-2011 років, тобто у 1990 році. Так, найбільшого обсягу він досяг у 2007 році, склавши 87,7%
до рівня 1990 року, А потім він почав знов знижуватись і склав у 2009 і 2010 роках лише 50% до
рівня 1990 року, а у 2011 році він склав 60,8% до рівня 1990 року (табл. 2).

Така негативна динаміка обсягу інвестицій в основний капітал в економіці України цілком
пояснюється динамікою головного джерела інвестицій — валового внутрішнього продукту. Його
рівень на протязі 1991-2011 років також був різко знижений у порівнянні з обсягами 1990 року, і
рівень 1990 року досі не досягнений. Так, у 1997, 1998 і 199 роках обсяг ВВП впав до самого
низького рівня періоду 1991-2011 років: 41,7%, 41,0% та 40,8%. На ці ж роки прийшовся і най-
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більший спад обсягу інвестицій. У 2000-і роки обсяг ВВП України дещо збільшився, і у 2008 році
він досяг найбільшого значення обсягу у періоді 1991-2011 років — 74,3% до рівня 1990 року. Але
вже у 2009 році обсяг ВВП в Україні впав до 63,3% до рівня 1990 року, у 2010 році він склав 66%
до рівня 1990 року, а в 2011 році — 69,4%.

Негативна динаміка ВВП в Україні пов’язана з таким негативними для формування інвестицій
явищами як висока частка збиткових підприємств в економіці України та водночас низький рівень
рентабельності операційної діяльності. Так, у 1998 році в економіці України 55% підприємств
були збитковими, у 1999 році — 56%. У 2000-і роки рівень цього показника дещо зменшився, але
все ще має доволі високе значення: у 2008 році він склав 37,2%, у 2009 39,9%, у 2010 — 41%, у
2011 — 34,9%. В той же час рентабельність операційної діяльності в економіці України знахо-
диться на вкрай низькому, майже нульовому, рівні: у 2000 році іона склала 2,7%, у 2003 — 7%, у
2006 — 6,6%, у 2007 — 6,8%, у 2008 — 3,9%, у 2009 — 3,3%, у 2010 році — 4,1%, у 2011 — 5,8%
(табл. 2). Таким чином формування інвестицій за рахунок прибутку і економіці України має вкрай
низькі можливості внаслідок гранично низької рентабельності операційної діяльності та високої
долі збиткових підприємств.

У табл. 2 наведено також динаміку обсягу прибутку в економіці України. При цьому прибуток
обчислений у фактичних цінах, і спостерігається доволі високий темп росту прибутку, що не ко-
релюється з темпом росту ВВП, якій чітко демонструє зниження обсягу ВВП у 1991-2011 роках.
Це може бути пояснено тільки одним фактором — високими темпами росту цін в економіці Украї-
ни. І дійсно, дані табл. 3 висвітлюють дуже високі темпи росту цін як у споживчому, так і у вироб-
ничому секторі економіки України.

Таблиця 3. Темпи росту цін в економіці України у 2000-2011 роках (% до рівня 1999 року) *
№
з/п Види цін Роки

2000 2001 2005 2008 2009 2010 2011
1 Споживчі ціни 128,2 143,6 162,5 228,2 264,5 289,3 312,5

2 Ціни виробників промислової
продукції 120,8 131,3 204,6 363,2 386,8 464,6 556,5

3 Ціни реалізації сільськогосподарського
підприємства 155,8 163,6 197,0 306,6 326,2 424,1 481,8

4 Ціни інвестицій в основний капітал 117,7 134,3 204,3 340,1 378,6 429,3 488,1
5 Ціни на будівельно-монтажні роботи 118,0 136,9 227,2 467,3 520,0 602,2 719,1
* Розраховано за даними: [7, с. 70]

Як свідчать дані табл. 3, у всіх секторах економіки України у період 2000-2011 років спостері-
галось значне підвищення цін. Споживчі ціни (інфляція цін на споживчі продукти) зросли у 3,12
рази. Ціни виробників промислової продукції зросли за цей період у 5,57 рази, ціни виробників
сільськогосподарської продукції — у 4,82 рази. Ціни на виробничі продути обумовлюють величи-
ну цін інвестицій та цін на будівельно-монтажні роботи. Ціни інвестицій в основний капітал зросли
за 2000-2011 роки у 4,88 рази, а ціни на будівельно-монтажні роботи — у 7,19 рази. Нестійка
цінова ситуація негативно впливає на формування прибутку, оскільки при цьому підприємства
намагаються збільшити доход не за рахунок збільшення фізичного обсягу продукції, а за рахунок
підвищення цін. Але ж за таких умов росту обсягу реального прибутку не досягається, і реально-
го джерела створення інвестицій не формується. Більше того, зростання цін на продукцію вироб-
ників підштовхує зростання цін на інвестиції в основний капітал, а також зростання цін на буді-
вельно-монтажні роботи, які зросли більше ніж ціни виробників промислової та сільськогоспо-
дарської продукції. А така тенденція різко знижує попит на будівельно-монтажні роботи, тобто
відштовхує замовників на послуги будівельно-інвестиційного сектора, що штучно зменшує обся-
ги інвестиційної діяльності в України. Таким чином, інфляційні процеси у всіх секторах еконо-
міки України постають самостійним та впливовим чинником у сфері інвестиційної діяльності,
який додатково до падіння обсягів валового внутрішнього продукту та прибутку, створює в еко-
номіці України вкрай негативну ситуацію, коли потенціал позитивного впливу умов інвестицій-
ної діяльності на її активізацію майже відсутні.

Слід відзначити, що факт різкого зменшення у порівнянні з 1990 роком можливостей для фор-
мування інвестицій в економіці України відображено і в державних нормативних документах.
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Так, у прийнятій у лютому 2011 року Кабінетом Міністрів України «Програмі розвитку інвести-
ційної діяльності в Україні» (у її «Загальній частині») зазначено: «Валове нагромадження основ-
ного капіталу становило у 2008 році 43,5 відсотка його обсягу за 1990 рік, а у 2009 році — лише
21,5 відсотка. Частка валового нагромадження основного капіталу у внутрішньому валовому про-
дукті у 2009 році становила 18,3 відсотка.

На даний час не визначено інституційних засад формування національної інноваційної систе-
ми, не створено сприятливих умов для збільшення кількості підприємств, що впроваджують інно-
вації, зокрема їх питома вага зменшилася у 2009 році до 12,8 відсотка, а частка реалізованої інно-
ваційної продукції в обсязі промислової продукції — до 4,8 відсотка, обсяг імпорту високотехно-
логічної продукції перевищує обсяг її власного виробництва, темпи приросту основних фондів
уповільнилися, зокрема у 2009 році до 2,6 відсотка порівняно з 5 відсотками у 2005-2008 роках»
[9, «Загальна частина].

Таким чином, однією з причин послаблення інвестиційної діяльності Кабінет Міністром Ук-
раїни вважає недоліки в організації інноваційної діяльності, оскільки зменшення її обсягів веде
до зменшення потреб в інвестиційних ресурсах. В той же час зменшення інноваційної діяльності
зменшує можливості для росту обсягів продукції та прибутку, і відповідно — до зменшення інве-
стиційних ресурсів.

Далі у «Загальній частині» вказаної «Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяль-
ності в Україні» вказується: «Проблемами розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності є:
недостатній обсяг заощаджень населення, коштів суб’єктів господарювання та держави для
здійснення інвестицій з метою реалізації інвестиційних та інноваційних проектів; невизначеність
правового інструменту залучення недержавних інвестицій з метою розвитку економіки, у тому
числі механізму забезпечення розвитку державно-приватного партнерства; низькі темпи впровад-
ження високих технологій; висока енергоємність внутрішнього валового продукту; зношеність
основних фондів; недосконалість законодавства щодо розвитку інноваційної діяльності; невико-
нання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо взяття на облік об’єктів права інте-
лектуальної власності та відсутність механізму заохочення введення таких об’єктів у комерцій-
ний обіг; слабкий розвиток інноваційної інфраструктури, недостатня кількість інноваційних
підприємств (інноваційних центрів, технопарків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів),
наукових парків, центрів трансферу технологій і промислових кластерів; недосконалість механіз-
му комерціалізації результатів наукових досліджень та розробок; невизначеність пріоритетів роз-
витку базових галузей економіки та відсутність сприятливих умов для залучення інвестицій з
метою забезпечення розвитку високотехнологічного виробництва; незначна кількість вітчизня-
них виробників високотехнологічної продукції, що беруть участь у міжнародному обміні техно-
логіями, у зв’язку з недосконалістю законодавства щодо трансферу технологій; недостатня дер-
жавна підтримка впровадження інновацій для забезпечення розвитку малого та середнього підпри-
ємництва» [3, «Загальна частина»].

З наведеного вище з «Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в України»
чітко видно, що вище керівництво України вже почало приймати важливі практичні заходи щодо
виправлення вкрай негативного стану в інвестиційній діяльності в економіці України. Цьому бе-
зумовно буде сприяти дослідження теоретичних і практичних питань поліпшення умов інвести-
ційної діяльності в економіці України.

ВИСНОВКИ
Детальне вивчення сутності поняття інвестиційного процесу дає можливість виявити струк-

турні недоліки в розвитку та регулюванні інвестиційної діяльності в Україні. Таким чином, наве-
дений в даній статті аналіз умов формування інвестиційної діяльності в економіці України пока-
зує, що вони не заслуговують позитивної оцінки, про що й свідчить різький спад інвестиційної
діяльності у 1991-2011 роках. Тому актуальним виступає завдання активізації інвестиційної діяль-
ності в економіці України, включаючи розробку методичного забезпечення управління та законо-
давче створення умов для ефективного стимулювання цього процесу.
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ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

В статье рассматривается инновационная составляющая устойчивого развития экономики региона — региональная
инновационная подсистема. Обосновывается роль и значение региональной инновационной подсистемы для устойчи-
вого развития экономики региона.

Ключевые слова: региональная инновационная подсистема,  устойчивое развитие, экономика региона.

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня перед Россией стоит приоритетная задача модернизации экономики, заключающаяся

в переходе на инновационную социально-ориентированную модель развития, решение которой
является единственным возможным способом достижения долгосрочного динамичного развития
страны и обеспечения высокого уровня благосостояния населения. Еще в 2009 г. в своем посла-
нии Федеральному Собранию Д.А. Медведев в качестве стратегической задачи для страны назвал
всестороннюю модернизацию. Причем, по его словам, это должен быть «первый в нашей исто-
рии опыт модернизации, основанной на ценностях и институтах демократии» [3].

На современном этапе инновационная деятельность становится одной из важнейших сфер
социально-экономического развития, что является объективной тенденцией, вызванной к жизни
современным научно-технологическим прогрессом и модернизационными процессами. Вопросы
устойчивого развития экономики региона рассматриваются в работах М.Г. Ганнопольского [1],
А.Л. Гапоненко и В.Г. Полянского[2], П.М. Иванова [3] и других. Учитывая, что центры науки и
образования превращаются в ведущий комплексообразующий фактор регионализации сферы
инновационной деятельности, они становятся «полюсами» притяжения инвестиций, квалифици-
рованных трудовых ресурсов, «точками роста» определенной направленности градообразующих
процессов. Поэтому дальнейшее развитие регионов во многом зависит от состояния их инноваци-
онной подсистемы как важнейшего фактора формирования инновационного потенциала страны,
позволяющего не только модернизировать экономику и обеспечить условия устойчивого эконо-
мического роста.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — обосновать роль и значение региональной инновационной подсистемы для ус-

тойчивого развития экономики региона.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Усиление роли региональной инновационной подсистемы в обеспечении устойчивого разви-

тия экономики региона связано с тем, что инновационные системы регионального уровня позво-
ляют интенсифицировать инновационную деятельность, создают условия для перевода экономи-
ки на инновационный тип развития и тем самым формируют условия для устойчивого экономи-
ческого развития региона [2].

В настоящее время мы наблюдаем, что наша страна приступила к отправному  этапу создания
и развития национальной инновационной системы. В соответствии с Основными направления
политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010
года, утвержденные Президентом РФ. В. Путиным 30 марта 2002 г. Пр-576» и Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года го-
сударство возложило на себя обязанность по формированию структуры и созданию корпоратив-
ных форм развития инновационной деятельности, так как «формирование национальной иннова-
ционной системы является неотъемлемой частью экономической политики государства».

В Российской газете от 25.03.2008 г., была опубликована Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [4], которая опреде-
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ляет пути и способы обеспечения в долгосрочной перспективе (2008–2020 годы) устойчивого
повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного раз-
вития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе.

Этим действием Правительство РФ подтвердило, что дальнейшее развитие нашей страны и ее
регионов не может продолжать по сформировавшемуся пути. Необходимы кардинальные меры,
которые позволят российской экономике не только оставаться мировым лидером в энергетичес-
ком секторе, добыче и переработке сырья, но и создавать конкурентоспособную экономику зна-
ний и высоких технологий. И к 2020 году Россия может занять значимое место (5-10 процентов)
на рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг в 5-7 и более секторах. Будут
сформированы условия для массового появления новых инновационных компаний во всех секто-
рах экономики, и в первую очередь в сфере экономики знаний. Для реализации поставленных
задач в первую очередь необходимо сформировать национальную инновационную систему, кото-
рая должна способствовать объединению усилий государственных органов управления всех уров-
ней, организации научно-технической сферы и предпринимательского сектора экономики в инте-
ресах ускоренного использования достижений науки  и техники.

Региональная инновационная подсистема объединяет усилия региона, организаций научно-
технической и образовательной сфер, предпринимательского сектора экономики, финансово-кре-
дитной сферы, структур государства и негосударственных институтов инновационной сферы в
интересах ускоренной реализации результатов интеллектуальной деятельности на рынке высоко-
технологичной наукоемкой продукции на основе формирования между субъектами инновацион-
ной деятельности равноправных партнерских отношений. Основными территориями для форми-
рования региональной инновационной системы являются территории субъектов и муниципаль-
ных образований Российской Федерации с высокой концентрацией научного, научно-техническо-
го, образовательного и инновационного потенциалов (наукограды, академгородки, закрытые ад-
министративно-территориальные образования, технополисы, инновационно-активные экономи-
ческие зоны и др.).

Инновационная подсистема региона включает в себя совокупность субъектов и объектов ин-
новационной деятельности региона, взаимодействующих в процессе создания и реализации ин-
новационной продукции и осуществляющих свою деятельность при наличии необходимых инст-
рументов поддержки (правовых, финансовых, социальных и др.) со стороны государства и част-
ного сектора экономики. Иными словами, это совокупность взаимосвязанных структур, занятых
производством и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах конкрет-
ных региональных границ. С  одной стороны данная подсистема является благоприятной для
инновации институциональной средой, а с другой — в рамках региональной инновационной под-
системы эффективно реализуется вся мощность государственной финансовой поддержки фунда-
ментальных научных исследований, а также возможность осуществления финансирования част-
ными финансовыми и нефинансовыми корпорациями. Формирование региональной инноваци-
онной подсистемы предполагает создание благоприятной экономической и правовой среды, прежде
всего создание правовых условий для трансфера научных разработок и технологий в производ-
ство и эффективной финансовой поддержки инновационной деятельности (трансфера техноло-
гий); формирование и развитие инфраструктуры инновационной подсистемы; подготовку кадров
для инновационной деятельности, а также совершенствование механизмов государственного со-
действия коммерциализации результатов научных исследований и экспериментальных разрабо-
ток, что требует активного государственного вмешательства в инновационную сферу региона.

Региональная инновационная подсистема объединяет в целостное множество различных субъек-
тов — участников инновационных процессов в совокупности отношений и связей между ними.
Региональная инновационная система способна самостоятельно и во взаимодействии с другими
инновационными системами (микро-, мезо- и макроэкономического уровня) удовлетворять по-
требности региона в инновациях и обеспечивать его инновационное развитие в различных аспек-
тах (административном, отраслевом, территориальном и пр.). Функционирование региональной
инновационной подсистемы обеспечивает реализацию управления инновационным развитием
региона, заключающееся в создании необходимых условий для появления инновационных идей и
изменений, их развития и воплощения в виде инновационных продуктов и технологий.

Что дает региональной экономике функционирование региональной инновационной подсис-
темы? Во-первых, инновационные технологии получат необходимую институциональную струк-
туру, организацию разработок, будет создана индустрия нововведений. Во-вторых, данная подси-
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стема организует необходимую кооперацию, создает необходимые организационные структуры
для обеспечения непрерывного инновационного процесса, а также организует обучение. В-треть-
их, с помощью региональной инновационной подсистемы возможно решение проблем тематики
и финансирования НИОКР, развития единой научно-технической базы, управления и обеспече-
ния реализации инновационных проектов и программ. Уже сегодня российские регионы доказы-
вают рациональность и эффективность функционирования инновационных структур в рамках
разных региональных образований (наукограды, региональные ассоциации, союзы инновацион-
ных образований) [1].

В связи с этим представляется необходимой модель устойчивого развития экономики региона
на инновационной основе, важнейшими составляющими которой являются структурные преоб-
разования в экономике региона, позволяющие реализовать переход экономики региона к устойчи-
вому развитию и значительно повысить параметры качества жизни населения. В частности речь
идет о создании и функционировании региональной инновационной подсистемы и соответствую-
щей политики, научно-технологических кластеров и др., способствующих обеспечению стабиль-
ного воспроизводства, приумножению производственного, экономического, технического, соци-
ального, хозяйственного, инновационного, научно-образовательного и природно-ресурсного по-
тенциалов региона в целях перехода экономики региона на новый уровень развития и повышения
его конкурентоспособности.

Любой регион, в первую очередь, заинтересован в подъеме своей экономики и уровня благосо-
стояния своего населения, а поскольку, на настоящем этапе, добиться этого практически невоз-
можно без эффективного научно-технического обеспечения, то возникает необходимость исполь-
зования существующего научно-технического потенциала в интересах региона, сопряжения на-
учно-технической деятельности с проблемами социально-экономического развития региона, а
также целенаправленного формирования и развития научно-технического потенциала с учетом
особенностей социально-экономической политики региона. Иначе говоря, научно-техническая
деятельность востребована регионом в той мере, в которой она способна внести вклад в решение
задач его социально-экономического развития.

В целом функционирование региональной инновационной подсистемы следует отнести к чис-
лу стратегически важной, т.к. она связана с резким возрастанием роли инноваций как фактора,
обеспечивающего, с одной стороны, реструктуризацию и оптимизацию научно-технического и
инновационного потенциалов, а с другой — технологическую модернизацию промышленного
производства, высокое качество и конкурентоспособность отечественной продукции. В целом
общепризнано, что инвестиции в инновации — это магистральный путь, обеспечивающий посто-
янный рост и процветание экономических систем разного уровня.

В решении глобальной задачи по выводу страны на новый уровень достижения динамически
устойчивого развития экономики первостепенная роль принадлежит инновациям и инновацион-
ной деятельности, способным обеспечить непрерывное обновление технической и технологичес-
кой базы производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, эффективное
проникновение на мировые рынки товаров и услуг, что требует модернизации всех сфер обще-
ственной жизни и, прежде всего, экономики.

Современная модернизация — это ускоренный и инициируемый государством процесс пре-
вращения страны в промышленную державу, конечная продукция которой становится конкурен-
тоспособной на мировом рынке. Модернизация предполагает широкие и масштабные заимство-
вания технологий и стереотипов поведения на рынке. Кроме того, модернизация основывается на
осознанной концентрации финансовых и иных хозяйственных ресурсов и направлении их в зара-
нее определенные «точки роста», т.е. отрасли, которые могут быть обновлены и выведены с наи-
большей эффективностью на соответствующий мировому уровень. После достижения устойчи-
вого роста в этих отраслях модернизация распространяется вширь — сначала на другие сектора
экономики, затем на социальную и, как правило, в последнюю очередь на политическую сферу.
Модернизация способствует становлению «новой экономики» в стране и ее регионах.

Необходимо отметить, что становление «новой экономики» в ведущих индустриальных стра-
нах в значительной мере обусловлено изменением экономической роли инноваций, темпов, на-
правлений и механизмов реализации инновационных процессов. Эмпирический анализ тенден-
ций и факторов экономического роста в странах ОЭСР в 1990-е годы свидетельствует о том, что
инновации стали «ключевой движущей силой более продуктивного экономического роста» [5].
Это подтверждается: резким ростом таких индикаторов, как мультифакторный индекс произво-
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дительности труда, отражающий эффективность производительного использования труда и капи-
тала; усиливающимся влиянием технологического прогресса, овеществленного в инвестицион-
ных товарах (включая информационно-коммуникационные технологии — ИКТ), и знаний, воп-
лощенных в квалифицированной рабочей силе.

Современные тенденции и характерные особенности инновационной экономики предопреде-
ляют основные требования к региональной инновационной подсистеме. Поэтому региональная
инновационная подсистема, прежде всего, должна:

1) полностью обеспечивать постоянный и устойчивый экономический рост и конкурентоспо-
собность региона за счет использования научно-технического и инновационного потенциала;

2) обладать самодостаточностью (необходимы собственные ресурсы для восстановления и
развития экономики) и устойчивостью  по отношению к воздействию внешней среды;

3) выступать одним из механизмов выравнивания социально-экономического положения региона;
4) обладать способностью взаимодействия и интегрирования в инновационные системы более

высокого уровня;
5) формироваться на основе сбалансированного сочетания рыночных и государственных

механизмов.
ВЫВОДЫ
В заключение необходимо отметить, что переход на инновационную социально-ориентиро-

ванную модель развития, является единственным возможным способом достижения динамично-
го устойчивого роста экономики страны и ее регионов, а также обеспечения высокого уровня
благосостояния населения.

В целом регионы должны стремиться не только к тому, чтобы просто производить больше
инновационной продукции, а к тому, чтобы концентрировать у себя интеллектуальные права на
нее, финансовые ресурсы, квалифицированные кадры. Это, в свою очередь, на региональном уровне
содействует решению одной из ключевых задач государственной политики России — созданию
экономики знаний. Кроме того, это содействует расширению процессов, связанных с реализаций
структурных реформ, направленных на повышение конкурентоспособности и инновативности
экономики. Только при таком подходе создаются равные возможности для регионов с разным
потенциалом развития, в результате чего разнообразие российских регионов становится не пре-
пятствием, а дополнительным источником развития, в том числе и инновационного, для каждого
из них и для страны в целом.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ
Розглянуто теоретичні основи забезпечення економічної безпеки регіонів, підходи до визначення цього поняття, кри-

терії і показники для оцінки її рівня. Запропоновані організаційно-економічні та правові заходи, що будуть сприяти забез-
печенню економічної безпеки регіонів в Україні.

Ключові слова: економічна безпека регіону, регіональна економічна політика, валовий регіональний продукт.

ВСТУП
Як зазначено у Концепції державної регіональної політики [1] та Державній стратегії регіо-

нального розвитку [2], здійснення ефективної регіональної політики є пріоритетним завданням
державної влади, що направлене на ослаблення і ліквідацію диспропорцій у розвитку адміністра-
тивних територій і зменшення їх негативних наслідків для соціально-економічних систем всіх
рівнів. Для досягнення економічної стабільності та забезпечення економічного зростання країни
та її регіонів пріоритетним завданням економічної політики є підтримання сталого рівня регіо-
нальної безпеки. Отже, економічна безпека регіону є важливою складовою економічної безпеки
держави, а підтримання сталого її рівня набуває вагомого значення для подальшого економічного
розвитку України.

На сьогодні існує багато праць, присвячених розгляду проблем економічної безпеки. Основни-
ми вітчизняними та іноземними науковцями, які приділяють увагу цим питанням, є Л. Абалкін,
А. Архипов, О. Бандурка, І. Богданов, З. Варналій, А. Гальчинський, О. Головченко, І. Заблодська,
О. Носова, Г. Пастернак-Таранушенко, М. Єрмошенко, а також Е. Андерсон, В. Бекерман, Д. Лам-
бер, Т. Хор та інші.

Однак в Україні проблемою управління економічною безпекою регіону займаються недо-
статньо та не комплексно, особливо з урахуванням особливостей окремих регіонів та їх сек-
торів економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є уточнення окремих теоретичних положень економічної безпеки регіону й об-

ґрунтування напрямків її подальшого розвитку.
РЕЗУЛЬТАТИ
Вирішення завдань щодо забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку держави

неможливе без визначення пріоритетних напрямів регіонального розвитку, врахування особливо-
стей адміністративно-територіального устрою країни. У вітчизняній науковій літературі існує
багато підходів до визначення змісту поняття «регіон». Найбільш узагальненим є трактування
його як території зі специфічними природно-кліматичними та економічними умовами і характер-
ною спрямованістю розвитку продуктивних сил, що враховує демографічні, історичні та соціальні
особливості, розвиток якої здійснюється на основі економічних законів, у результаті чого форму-
ються специфічні економічні відносини [3, с. 164].

Згідно Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» [4], регіон визначається як адмі-
ністративно-територіальне утворення (області), а також територія Автономної Республіки Крим,
міст Києва та Севастополя. Регіон характеризується територіально-адміністративною структу-
рою в сукупності усіх міст та населених пунктів області; єдиним виробничим комплексом на
основі регіонального розподілу праці, забезпеченого власними трудовими, матеріальними і фінан-
совими ресурсами; відносною самостійністю господарювання сукупності підприємств, установ з
переважно замкнутим виробничим циклом; єдиною комунікаційною, транспортною й економіч-
ною системами; регіональним ринком товарів і робочої сили та ринковою інфраструктурою.

Економічна безпека регіонального розвитку має бути підґрунтям як зміцнення національної
економічної безпеки, так і стабільного розвитку регіонів та добробуту громадян. Вона являє со-
бою такий стан регіональної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх
загроз і здатен задовольнити потреби особи, сім’ї, регіону, суспільства, держави.

Під економічною безпекою регіону розуміється сукупність властивостей економічної системи
регіону, що забезпечують стабільність, стійкість і поступовість розвитку регіону, певну незалежність
і інтеграцію з економікою держави в умовах дії різного роду дестабілізуючих загроз [5, с. 56].
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І.В. Заблодська вважає, що економічна безпека регіону — сукупність взаємовпливу економіч-
них інтересів і загроз, що забезпечують його стійке функціонування, конкурентоспроможність й
самодостатність, а також сприяють підвищенню рівня і якості життя населення в контексті забез-
печення національної безпеки[6].

Регіональну економічну безпеку необхідно розглядати в плані реалізації цілей і завдань дер-
жавної регіональної політики, у якій повинні бути відбиті роль і місце окремих регіонів у забезпе-
ченні загальнонаціональних економічних інтересів. Практично мова йде про реалізацію субнаці-
ональних інтересів країни в окремих територіально-адміністративною структурах, враховуючи,
що регіональні особливості визначають усю сукупність погроз і небезпек, які впливають на без-
пеку як певного регіону, так і країни загалом.

До об’єктів економічної безпеки регіону відносяться не тільки сам регіон, його економічна
система і природні багатства, але і суспільство з усіма його інститутами, й особистість.

Сутність економічної безпеки регіону реалізується в системі критеріїв і показників (рис. 1).
Критерій економічної безпеки — оцінка стану регіональної економіки з погляду найважливіших
процесів, що відбивають сутність економічної безпеки. Критерійна оцінка безпеки містить у собі
оцінки: ресурсного потенціалу і можливостей його розвитку; рівня ефективності використання
ресурсів, капіталу і праці і його відповідності до рівня інших регіонів, а також рівню, при якому
погрози внутрішнього і зовнішнього характеру зводяться до мінімуму; конкурентоздатності еко-
номіки; цілісності території й економічного простору; можливості протистояння зовнішнім по-
грозам; соціальної стабільності й умов запобігання соціальних конфліктів. У системі показників
— індикаторів економічної безпеки регіону необхідно виділяти: рівень і якість життя; норму без-
робіття; економічне зростання; обсяг реалізованої промислової продукції; рівень інтегрованості
до національної економіки; діяльність тіньової економіки.

Критерії
економічної

безпеки регіону

• ресурсний потенціал;
• ефективність використання ресурсів, капіталу і праці;
• конкурентоздатність економіки;
• цілісність території й економічного простору;
• можливість протистояння зовнішнім погрозам;
• соціальна стабільність

Показники
економічної

безпеки регіону

• рівень і якість життя;
• норма безробіття;
• темпи економічного зростання;
• фінансова  забезпеченість;
• стан місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин;
• рівень інтегрованості до національної економіки;
• діяльність тіньової економіки

Рис. 1. Система критеріїв і показників економічної безпеки регіону (Складено автором)

Узагальнюючим показником, який характеризує рівень розвитку економіки регіону, є валовий
регіональний продукт, який обчислюється регіональними Головними управліннями статистики
виробничим методом. Валовий регіональний продукт у ринкових цінах визначається як сума ва-
лової доданої вартості усіх видів економічної діяльності, включаючи чисті податки на продукти.
Валова додана вартість розраховується як різниця між випуском та проміжним споживанням кож-
ного виду економічної діяльності, зменшена на величину оплати послуг фінансових посередників.
Вона містить у собі первинні доходи, що створюються учасниками виробництва.

За своїм економічним змістом валовий регіональний продукт є близьким регіональним анало-
гом показника валового внутрішнього продукту.

За період 2004-2011 років валовий регіональний продукт загалом по Україні зріс в 3,8 рази з
345113 млн. грн. до 1302079 млн. грн. (рис. 2). Найбільший вклад в його формування вносить
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Рис. 2. Частка регіонів при формуванні валового регіонального продукту України в 2011 році,
% (Складено автором за даними Держкомстату України: http://www.ukrstat.gov.ua)

м. Київ, частка якого на кінець 2011 року склала 17,2% (в 2004 році — 17,8%). Другим за значен-
ням регіоном є Донецька область, частка якої в формуванні загального валового регіонального
продукту в 2011 році склала 12,4%. На третьому місці — Дніпропетровська область — 10,8%. Це
обумовлюється зосередженням основних фінансових потоків держави та промисловості у цих
регіонах.

Частка Автономної Республіки Крим у загальному валовому регіональному продукту України
в 2011 році склала 2,93% (в 2004 році — 2,87%), що відповідає 11 місцю серед усіх регіонів
країни.

Найменш значимими регіонами при формуванні валового регіонального продукту України в
2011 році були м. Севастополь — 0,72% та Чернівецька область — 0,92%.

Важливим показником, який характеризує рівень життя населення, є валовий регіональний
продукт у розрахунку на одну особу.

На рис. 3, показана динаміка валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу за
період 2004-2011 років по двох регіонах-лідерах, двох регіонах-аутсайдерах, у середньому по
Україні та, для порівняння, по Автономній Республіці Крим.

Валовий регіональний продукт в розрахунку на одну особу на протязі усього аналізуємого
періоду, за виключенням найбільш кризового 2009 року, зростав як по окремим регіонам, так і в
середньому по Україні.

Так, його значення в середньому по Україні зросло за період 2004-2011 років в 3,91 разів, що
дозволило досягти в 2011 році 28488 грн. на одну особу. Регіоном-лідером є м. Київ, який значно
відірвався від інших регіонів країни. Валовий регіональний продукт в розрахунку на одну особу
м. Київ зріс з 23130 грн. в 2004 році до 79729 грн. в 2011 році, що в 2,8 разів більше ніж в серед-
ньому по Україні.

Величина валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу по Автономній Рес-
публіці Крим значно менша за середнє значення по Україні, проте має позитивну тенденцію, а
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Рис. 3. Динаміка валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу за період 2004-
2011 років, грн. (Складено автором за даними Держкомстату України: http://www.ukrstat.gov.ua)

темпи зростання дещо кращі за середні по країні. Так, величина показника зросла за період 2004-
2011 років в 3,93 разів, що дозволило досягти в 2011 році 19467 грн. на одну особу.

Найгірші значення валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу мають Чер-
нівецька та Закарпатська області, відповідно 13228 грн. та 14455 грн. При цьому, темпи зростання
показника суттєво відстають від середніх по країні.

В системі економічної безпеки регіону можна виділити наступні елементи:
 економічна самостійність, яка в першу чергу повинна проявлятися в здійсненні контролю

над регіональними ресурсами, що забезпечує її конкурентоспроможність серед регіонів;
 стабільність і стійкість роботи, яка передбачає надійність всіх елементів економічної систе-

ми, захисту всіх форм власності, надання гарантій для ефективної підприємницької діяльності,
недопущення впливу дестабілізаційних факторів;

 здатність до саморозвитку й прогресу, що реалізується через можливість самостійно реалізо-
вувати і захищати регіональні економічні інтереси, здійснювати постійну модернізацію вироб-
ництва, ефективну інвестиційну і інноваційну політику, розвивати інтелектуальний і трудовий
потенціал регіону.

При цьому потрібно придержуватися урівноваженості соціально-економічного розвитку регі-
онів, розриви в якому не дозволяють досягти оптимального забезпечення національних інтересів
країни й обумовлюють можливість загострення погроз безпеки розвитку суспільства й економі-
ки. Стабільність і стійкість регіональних економічних систем забезпечується при обов’язковому
скороченні державного впливу із центру й розвитку здатності економіки регіонів до саморозвитку
й соціально-економічного прогресу.

В розвинених країнах центр передає все більше повноважень на місця, сприяє розвиткові са-
моврядування, самостійному розв’язанню економічних і соціальних проблем мікрорівня. Досвід
цих країн засвідчує позитивні результати такого поділу влади, бо місцеві органи самоврядування
швидше досягають визначених цілей, повніше враховують особливості регіону, ефективніше ви-
користовують природні ресурси [7, с. 41].

Забезпечення безпеки економіки регіону покликано запобігати загостренню кризових ситу-
ацій. До найважливіших з них можна віднести наступні:

 зміни в демографічній ситуації, що приводять до депопуляції населення, погіршення гено-
фонду;

 перевищення раціональних норм техногенного навантаження території при розміщенні
об’єктів, що приводить до погіршення екосистеми регіону;

 падіння виробництва більш ніж на 50-60% у галузях спеціалізації регіону;
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 ріст безробіття, що перевищує 15% чисельності економічно активного населення;
 диспропорції експлуатації природних ресурсів регіону вітчизняними й іноземними приват-

ними фірмами (відставання створення об’єктів інфраструктури, погіршення екології);
 низька забезпеченість фінансовими ресурсами, що дестабілізує ситуацію в регіоні й усклад-

нююча взаємини з центральними органами влади (наприклад, дотації перевищують 30% фінансо-
вих коштів регіону);

 низька забезпеченість об’єктами інфраструктури, що обмежує можливості подальшого роз-
витку, що й приводить до росту напруженості та інш.

Забезпечення економічної безпеки регіону безпосередньо здійснюється за допомогою механіз-
му її реалізації, що представляє собою систему організаційно-економічних та правових заходів,
яка впроваджується через діяльність системи державних органів економічної безпеки.

До найважливіших організаційно-економічних та правових заходів, що будуть сприяти забез-
печенню економічної безпеки регіонів в Україні, можна віднести:

 проведення регіональної політики для вирівнювання соціально-економічного розвитку регі-
онів, підтримки відстаючих в економічних відносинах регіонів з низьким фінансовим потенціа-
лом і невисоким середнім доходом на душу населення, а також для підтримки розвинених і перс-
пективних регіонів;

 розробка нормативно-законодавчої бази з розмежування функцій місцевих органів влади й
державного управління, завершення поділу повноважень центральних і регіональних органів влади;

 удосконалення технології узгодження з регіонами рішень центральних органів на стадії їх
вироблення і прямі консультації із адміністративно-територіальними утвореннями;

 вирівнювання умов соціально-економічного розвитку регіонів, створення єдиного економіч-
ного простору шляхом проведення єдиної податково-бюджетної політики й ціноутворення, до-
дання відносинам «центр-регіон» необхідної прозорості;

 прискорення реформи місцевого самоврядування, забезпечення правових і економічних ос-
нов місцевого самоврядування, завершення побудови цілісної системи державної влади;

 удосконалення міжбюджетних відносин, створення сучасної системи формування бюджетів,
спрямованої на вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості регіонів.

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження дають змогу сформулювати наступні висновки:
1. Економічна безпека регіонів стає одним із пріоритетних напрямів стабільного функціону-

вання держави. Вона являє собою такий стан регіональної економіки, який дозволяє зберігати
стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатен задовольнити потреби особи, сім’ї, регіону,
суспільства, держави.

2. Забезпечення безпеки економіки регіону покликано запобігати загостренню кризових ситу-
ацій, серед яких найбільш актуальними для України є негативні зміни в демографічній ситуації,
падіння виробництва, ріст безробіття, низька забезпеченість фінансовими ресурсами та об’єкта-
ми інфраструктури та інш.

3. Забезпечення належного рівня національної безпеки неможливе без проведення виваженої
політики у сфері регіональної економічної безпеки, яка відповідатиме інтересам людини, регіону,
суспільства та держави.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТУВАННЯМ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності бюджетування інноваційної діяльності підприємств,
розглянуто специфічні риси цього процесу. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до управління бюджету-
ванням інноваційних процесів та наведено його характерні аспекти.

Ключові слова: бюджетування, управління бюджетуванням, інноваційна діяльність, інноваційний процес, управління.

ВСТУП
Інноваційний вектор розвитку економіки за всіма галузями визначається як стратегічний в кон-

тексті розвитку національного господарства України. Необхідність розвитку економіки іннова-
ційного типу сьогодні зумовлена тим, що економіка, яка орієнтована на експорт невідновлюваних
природних ресурсів, неспроможна в стратегічній перспективі залишатися конкурентоспромож-
ною в світі. Саме технологічна складність та орієнтованість економіки визначає характер її зрос-
тання, економічне положення країни в світовому господарстві та її потенціал.

Технологічна складність України за всі роки незалежності не зазнала істотних змін, оскільки
економічна система і досі побудована на видобутку та низько технологічній первинній обробці
традиційних природних ресурсів, що пояснює відставання, що зберігається сьогодні, від високо-
розвинених країн. Економіка цих країн базується на розвитку високотехнологічних галузей та
використанні новітніх технологій глибокої замкненої переробки сировини. В цих умовах перехід
до «нової економіки», яка орієнтована на знання та інформацію як головний ресурс, має стати для
України першочерговим завданням. Класичні уявлення економіки, яка базується на найбільш ефек-
тивній комбінації трьох ресурсів, сьогодні трансформуються, оскільки в традиційну виробничу
парадигму впроваджено такий елемент, як інформація. Відповідна ефективність виробництва
визначається більш складною комбінацією цих факторів, їх інтегруванням з інформацією, техно-
логіями, інтелектуальними ресурсами, а відтак найважливішим чинником успіху підприємства
стають інвестиції в інновації. Ризикованість інноваційної діяльності, а також значні витрати на її
здійснення обґрунтовують необхідність аналізу як загальної доцільності витрат, так і їх структу-
ри. Одним з найбільш ефективних інструментів управління інноваційною діяльністю в контексті
обґрунтування її витрат та оцінки ефективності є бюджетування. Впровадження та подальше уп-
равління бюджетуванням вирішує задачі раціоналізації використання ресурсів підприємства, до-
зволяє ефективно управляти і контролювати фінансові потоки, забезпечує їх прозорість та значно
підвищує фінансову дисципліну інноваційного підприємства. У зв’язку з цим визначення сут-
ності бюджетування інноваційних підприємств, а також дослідження ролі бюджетування в сис-
темі управління інноваційним підприємством є актуальним.

Теоретичні та практичні проблеми визначення сутності бюджетування та його ролі як інстру-
мента управління висвітлені в роботах наступних вчених-економістів: Керимов В.Э., Крятов М.С.,
Ковтун С., Голов С.Ф., Хруцкий В.Е., Шаховська Л.Н., Ансофф И., Аткинсон А., Атрилл П., Хенсен
Дон Р., Хоуп Д. [1-10] та інші. Однак питання бюджетування розглядаються більшістю авторів в
загальному контексті виробничих підприємств, при цьому особливостям бюджетування інновацій-
них підприємств приділяється недостатньо уваги. Інноваційній діяльності підприємств притаманна
ризикованість через фактор невизначеності, що з урахуванням значної її витратності вимагає ефек-
тивних інструментів з управління потоками усіх видів ресурсів, зокрема фінансових.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження існуючих поглядів на визначення сутності поняття бюджетуван-

ня, його управлінської ролі, формулювання пропозицій по його адаптації до діяльності інновацій-
них підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ
В умовах необхідності досягнення ефективності управління розвитком інноваційних

підприємств необхідно забезпечити замкнення всього повного функціонального контуру управ-
ління. В системі управління важливою підсистемою, що потребує посиленої уваги, є система
бюджетування, яка у порівнянні з аналітичними та обліковими підсистемами є більш комплекс-
ною та такою, що здатна надати більшу економічну ефективність. Однак слід зазначити, що завдан-
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ням бюджетування сьогодні в системах управління приділяється замало уваги внаслідок недостат-
нього розроблення та висвітлення у спеціальній та галузевій літературі теоретичних аспектів про-
блем організації бюджетування у системі управління підприємством, а також практичного досвіду.

Бюджетування, виступаючи керуючою підсистемою управління, розглядається з двох точок
зору: як різновид фінансового планування або як інструмент раціонального формування та вико-
ристання всіх ресурсів підприємства.

Так, на підтвердження першого положення в економічній енциклопедії викладено визначення
бюджету як фінансового плану, що представляє собою «план доходів і витрат підприємства, залу-
чення ним коштів та їх використання, здійснення різних платежів» [11, с. 748].

Кляшторна О. підтверджує також, що «бюджетування можливо визнати як прогнозування май-
бутніх фінансових показників, грошових потоків, потреби у фінансових засобах, яке базується на
моделі функціонування підприємства, з метою формування планів та бюджетів різного рівня» [12].

При цьому Соколов Я.В. зазначає здатність бюджетування «встановити зв’язок кожної госпо-
дарської операції з бюджетом» [13, с. 468].

Ряд авторів наголошують на тому, що бюджетування є функцією ефективного управління фінан-
совими ресурсами підприємств. Наприклад, М.В. Фатєєва та О.А. Силенко, вказують на те, що
«ефективним інструментом управління фінансовими ресурсами організації є … система бюдже-
тування» [14, с. 117]. Синонімічну точку зору висловлює Шафранська Т.Ю. та зазначає, що бюд-
жетування «на даний час є найбільш ефективною системою управління фінансами господарю-
ючого суб’єкта» [15, с. 78].

Данилов О.Д. також викладає бюджетування «як інтегровану систему складання бюджетів,
поточного контролю за їх виконанням, обліку відхилень фактичних показників від бюджетних та
аналізу причин суттєвих відхилень. При цьому бюджет підприємства є засобом балансування
доходів та витрат, надходжень і виплат грошових коштів»[16, с. 125].

Федосова В.М. також зазначає, що «бюджетування — це управлінська технологія, основа фінан-
сової дисципліни. Воно використовується для підвищення відповідальності керівників різного
рівня управління за фінансові результати, досягнуті очолюваними ними структурними підрозді-
лами» [17, с.3].

З іншої точки зору бюджетування охоплює всі сторони діяльності підприємства, а не тільки
його фінансову складову. З цієї позиції бюджетування виступає як інструмент раціонального фор-
мування та ефективного використання матеріальних, трудових, фінансових та інформаційних ре-
сурсів підприємства. На користь цієї думки свідчить думка Б. Дука «бюджетування — це коорди-
нація усіх сторін діяльності компанії» [18].

При цьому Компанец Н.М. приходить до висновку щодо комплексності та багатоаспектності
бюджетування та відзначає, що «бюджетування являє собою сукупність взаємопов’язаних процесів
планування, контролю і аналізу діяльності як усього підприємства в цілому, так і його окремих
підрозділів з метою розроблення та прийняття оптимальних управлінських рішень» [19, с. 85].

Ще Рудановський А.П. відзначав, що «бюджетування є метод обчислення або обліку нових
оцінок, які створюються в самому процесі оберту» [20, с.80].

 Огійчук М.Ф. зазначає, що «бюджетування — це стандартизований процес визначення обсягу
і складу витрат, пов’язаних з діяльністю окремих структурних одиниць і підрозділів та забезпе-
чення покриття цих витрат ресурсами підприємства» [21, с. 356]. Зазначені трактування дозволя-
ють розглядати бюджетування як процес управління всіма потоками ресурсів підприємства, а не
тільки фінансових.

Розгляд управління бюджетом реалізації інноваційної діяльності підприємств також має бути
орієнтоване на досягнення стратегічних цілей підприємства, які в подальшому визначають опера-
тивні. Відповідно, бюджетування можна визначати як стратегічно орієнтовану та стратегічно-
підпорядковану підсистему управління інноваційною діяльністю підприємства. Тому можна по-
годитися з Хліпальською В., що «бюджетування — це процес колективний, який дає змогу пого-
дити діяльність підрозділів усередині підприємства і підпорядкувати її загальній стратегічній
меті»[22, с. 19]. Схожу думку висловлює і Сомов В.Ф., зазначаючи, що «процес бюджетування
базується на загальній концепції розвитку підприємства більш детально розробляє економічний і
фінансовий аспект стратегії і являє собою єдину систему взаємопов’язаних технічних організа-
ційних і економічних змін на визначений період часу» [23, с. 368].

Варто також відзначити тісний взаємозв’язок бюджетування інноваційних процесів з іншими
функціями менеджменту інноваційних підприємств. Бюджетування взаємопов’язано з функцією
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обліку, оскільки остання виступає джерелом інформації про результати діяльності об’єктів. При
цьому процес бюджетування впливає на форму обліку, оскільки мають забезпечувати оперативність
бюджетування.

Економічний аналіз, як функція управління, пов’язаний з бюджетуванням через систему ана-
лізу роботи підприємств за певний проміжок часу для виявлення потенціалу використання ре-
сурсів підприємств. З одного боку бюджетування ґрунтується на економічному аналізі, а з іншого
— є базою аналізу виконання планових завдань для визначення результатів інноваційної діяль-
ності. Необхідно також відзначити тісний зв’язок між бюджетуванням інноваційної діяльності та
її регулюванням, оскільки бюджетування є основою прийняття управлінських рішень, а відповід-
но базою регулювання.

Враховуючи вище зазначене, бюджетуванню притаманні такі риси як комплексність, складність,
багатоаспектність, стратегічна орієнтація тощо.

Для визначення сутності бюджетування інноваційної діяльності необхідно відзначити, що в
сучасних умовах до системи управління інноваційними підприємствами висуваються специфічні
умови, що пояснює використання бюджетування, як відповідного цим умовам інструмента. Ком-
плексність управлінського підходу до бюджетування забезпечує управління по генеральним цілям,
розв’язання організаційних проблем підприємства, сприяє ефективній реалізації основних видів
діяльності підприємства, оптимізації всіх ресурсів інноваційної діяльності та отриманню опера-
тивної інформації щодо різноманітних аспектів функціонування підприємств. Управління бюд-
жетуванням інноваційних процесів забезпечує зв’язок стратегічних цілей підприємства з опера-
тивними процесами. Бюджетування для більшості сучасних українських інноваційних підприємств
може набути нового значення та змінити свою роль з інструменту фінансового планування на
систему управління ресурсами підприємства, зокрема фінансовими. Такий підхід дозволяє чітко
систематизувати діяльність підприємства в цілому та за окремими інноваційними проектами за
умови досягнення стратегічних цілей на основі постійного аналізу динамічної внутрішньої та
зовнішньої середи. При цьому бюджетування має бути орієнтоване на забезпечення ефективної
діяльності підприємств на основі цільової орієнтації всіх дій що до будь-яких ресурсних змін та
їх джерел, підвищення гнучкості системи реагування, а також максимізувати використання по-
тенціалу підприємства за рахунок збільшення кількості правильних управлінських рішень.

Необхідно відзначити, що бюджетуванню, яке виступає підсистемою управління інновацій-
ною діяльністю підприємства, мають бути притаманні як загальні функції управління: плануван-
ня, організація, стимулювання, контроль, оцінка ефективності роботи підприємства, стратегічна
орієнтація, так і специфічні функції бюджетування: забезпечення фінансової стійкості та безпе-
ки, оптимізації комбінування та використання обмежених ресурсів. В умовах діяльності іннова-
ційних підприємств бюджетування також має бути адаптовано до загальної системи управління
та інтегровано на принципах ефективності, системності та взаємозв’язку.

Враховуючи вище викладене, бюджетування можна визначити як процес управління ресурса-
ми інноваційного підприємства, який базується на формуванні комплексної бюджетної системи,
що поєднує всі процеси на підприємстві та дозволяє трансформувати стратегічні цілі інновацій-
ної діяльності в сукупність конкретних оперативних заходів для досягнення комплексної ефек-
тивності інноваційного підприємства.

ВИСНОВКИ
Таким чином, за результатами проведеного дослідження можна відзначити, що необхідність

підвищення ефективності загальної системи бюджетування інноваційних підприємств в сучас-
них умовах зумовлює зміну його змістовного наповнення з функції фінансового планування на
комплексну багатоаспектну систему управління фінансовими, виробничими, господарськими та
інноваційними процесами, орієнтованість на стратегічну мету інноваційної діяльності підприєм-
ства, за умови досягнення фінансової безпеки. Впровадження системи бюджетування та ефектив-
не управління нею дозволить раціонально розподіляти та використовувати ресурси інноваційних
підприємств, оптимізувати витрати на реалізацію інноваційної діяльності та її фінансові резуль-
тати, скоординувати дії всіх підрозділів для досягнення стратегічних цілей.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В АНАЛИЗЕ И АУДИТЕ»

Обоснована целесообразность изучения дисциплины «Модели и методы принятия решений в анализе и аудите.
Рассмотрены особенности методики преподавания в условиях кредитно-модульной системы обучения с учетом совре-
менных требований к профессиональным знаниям бухгалтеров и аудиторов.

Ключевые слова: модели и методы, принятие решений, методика преподавания, лабораторные занятия, самостоя-
тельная работа студентов.

ВВЕДЕНИЕ
Целью ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности является предостав-

ление пользователям для принятия решений полной, правдивой и непредвзятой информации о фи-
нансовом положении, результатах деятельности и движении денежных средств предприятия [3].
Таким образом, конечным этапом использования бухгалтерской информации является принятие
решений в процессах управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий и орга-
низаций. Современная практика управления свидетельствует, что очень часто, работники бухгал-
терской службы хозяйствующих субъектов осуществляют не только функции сбора и системати-
зации информации, но и непосредственно реализуют задачи ее аналитической обработки и при-
нятия управленческих решений. Следовательно, знание специалистами-бухгалтерами современ-
ных моделей и методов принятия управленческих решений является жизненно необходимым для
их эффективной профессиональной деятельности.

Подготовка специалистов по направлению 7.03050901 Учет и аудит предусматривает изучение
нормативной дисциплины «Модели и методы принятия решений в анализе и аудите», предметом
которой является освоение теории и практики использования данных бухгалтерского учета, эко-
номического анализа и аудита для подготовки проектов управленческих решений. Т.е., предмет
данной дисциплины находится на пересечении знаний экономических дисциплин (Экономика
предприятий, Бухгалтерский учет, Экономический и Финансовый анализ и другие), а также ки-
бернетических (Теория систем управления, Принятие управленческих решений, Моделирование
экономики, Информатика и КТ), что порождает серьезные проблемы в ходе формирования мето-
дики преподавания данной дисциплины и освоения ее материалов студентами.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной статьи является раскрытие особенностей методики преподавания дисциплины

«Модели и методы принятия решений в анализе и аудите» в условиях кредитно-модульной систе-
мы обучения, позволяющих успешно реализовать ее цели и задачи.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Принципиальными моментами, которые, по нашему мнению, следует учитывать при органи-

зации учебного процесса по дисциплине «Модели и методы принятия решения в анализе и ауди-
те» для успешной реализации ее целей и задач, должны быть:

1) сосредоточение внимания учебного процесса на изучении моделей и методов принятия ре-
шений, а не на повторении материалов по анализу и аудиту;

2) ориентация на максимальное использование компьютерных технологий в ходе освоения
современных моделей и методов принятия решений (организация лабораторных практикумов в
компьютерных классах);

3) реализация студентами по результатам изучения дисциплины итогового проектного задания
(в форме курсовой или расчетной работы) по идентификации управленческих проблем реального
предприятия и формированию решений по их преодолению.

Таким образом, сформулированные на кафедре Учета и аудита Национальной академии приро-
доохранного и курортного строительства, целевые установки изучения данной дисциплины (рис. 1)
в свете вышеописанных требований полностью соответствуют предмету и цели дисциплины за-
ложенных в образовательно-профессиональной программе специальности [2].

Учебный материал рассматриваемой дисциплины в условиях кредитно-модульной системы по
объему часов и содержанию хорошо разделяется на два содержательных модуля (табл. 1), соответ-
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Цель изучения дисциплины «Модели и методы принятия решений в анализе и аудите» — фор-
мирование у будущих специалистов системных знаний использования данных бухгалтерского
учета, экономического анализа и аудита для подготовки проектов управленческих решений.


Основные задачи изучения дисциплины «Модели и методы принятия решений в анализе и

аудите» есть формирования знаний, умений и навыков использования современных моделей и ме-
тодов принятия управленческих решений в системе менеджмента предприятия.


В результате изучения дисциплины студенты должны:


ЗНАТЬ:

1. Сущность, роль и требова-
ния к управленческим решени-
ям.
2. Методику подготовки и реа-
лизации управленческих реше-
ний.
3. Теоретические основы со-
временных моделей и методов
обоснования управленческих
решений.
4. Прикладные аспекты обос-
нования различных управлен-
ческих решений предприятий и
организаций.


УМЕТЬ:

1. Проводить ситуационный
анализ управленческих про-
блем предприятий и организа-
ций.
2. Выбирать и реализовывать
адекватную модель или метод
формирования управленческо-
го решения
3. Использовать современные
информационные технологии в
управлении предприятием.
4. Организовывать выполне-
ние принятых управленческих
решений


ОВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ:

1. Идентификации проблем-
ных ситуаций в ходе управле-
ния предприятиями и органи-
зациями.
2. Выбора и использования
современных моделей и мето-
дов обоснования управленче-
ских решений.
3. Реализации моделей и ме-
тодов обоснования управлен-
ческих решений в современ-
ных программных пакетах.
4. Планирования реализации
управленческих решений в
предприятиях и организациях.

Рис. 1. Целевые установки изучения дисциплины «Модели и методы принятия решений в ана-
лизе и аудите» (Разработано автором)

ствующих теоретическим основам формирования управленческих решений в экономике и бизнесе,
а также конкретным прикладным аспектам разработки управленческих решений предприятий.

Методы изучения дисциплины «Модели и методы принятия решений в анализе и аудите» вклю-
чают современные способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и студентов в высшей
школе с целью достижения целей обучения, а именно: лекции (с использованием мультимедий-
ных средств), лабораторно-практические занятия (работа с пакетами прикладных программ и
системами автоматизированного тестирования в компьютерном классе), самостоятельная работа
(включая научно-исследовательскую работу студентов).

Поскольку в настоящее время в практике обоснования управленческих решений доминирует
прескриптивный подход [1, 4, 5], который ориентирован на активное использование специалиста-
ми предприятий и организаций в процессе обоснования решений компьютерных средств и техно-
логий, то практическую часть курса студенты должны изучать в форме лабораторно-практичес-
ких занятий, проводимых в компьютерном классе.

Лабораторный практикум построен нами по принципу рассмотрения и компьютерной реали-
зации различных методов обоснования управленческих решений:

 Статистические методы — корреляционно-регрессионный анализ с расчетом нелинейной
эконометрической модели и нахождением точек ее экстремума (оптимальных значений экономи-
ческих параметров деятельности предприятия).
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Таблица 1. Распределение фонда учебного времени по темам и видам занятий дисциплины
«Модели и методы принятия решений в анализе и аудите» *

Название модуля, темы Дневная форма обучения, часов
Лекции Лаборатор. СРС

Модуль 1. Теоретические основы использования моделей
и методов принятия управленческих решений 12 14 40

Тема 1. Сущность, принципы и требования к управленческим
решениям 2 2 6

Тема 2. Системный анализ управленческих проблем 2 2 6
Тема 3. Подготовка и обоснования управленческих решений 1 4 6
Тема 4. Анализ вариантов и подготовка проектов
управленческих решений 1 2 6

Тема 5. Ситуационный анализ при принятии управленческих
решений 2 2 6

Тема 6. Программно-целевой подход к принятию
управленческих решений 2 — 5

Тема 7. Анализ выгод и затрат 2 2 5
Модуль 2. Прикладные аспекты формирования
управленческих решений на предприятиях 12 16 41

Тема 8. Модели решения проблем безубыточности
производства 2 2 6

Тема 9. Модели и методы анализа инвестиций в основные
средства 1 2 6

Тема 10. Методы и модели анализа финансовых инвестиций 1 2 6
Тема 11. Модели и методы управления материальными
запасами 2 2 6

Тема 12. Модели финансового управления 2 4 6
Тема 13. Методы принятия стратегических решений 2 2 6
Тема 14. Методы принятия решений в прогнозировании
развития предприятий 2 2 5

Итого 24 30 81
Всего 135

* Разработано автором

 Метод анализа иерархий (Т. Саати) — определение субъективной вероятности наступления
событий, а также построение иерархических структур выбора наилучших решений с учетом зна-
чимости влияющих на него факторов, акторов, их целей и политик.

 Метод Паттерн — построение древовидных структур, характеризующих поле возможных
решений той или иной проблемы и реализация алгоритмов оценки предпочтительности опреде-
лённых ветвей и конкретных решений проблемных ситуаций.

 Экспертные методы обоснования решений — разделение потока студентов на условные группы
экспертов, выбор ими конкретной задачи принятия решения, проведение процедур сбора эксперт-
ных оценок по вопросу обоснования решения и обработка полученной экспертной информации с
помощью компьютерных средств и технологий.

 Принятие решений при сочетании количественных и субъективных оценок — реализация
алгоритмов и правил принятия решений МАКСИМАКС, МАКСИМИН, МИНИМАКС, правило
Гурвица, а также методик учитывающих вероятностные оценки.

 Математические методы оптимизации управленческих решений — решение комплекса за-
дач с использованием модуля Поиск решения MS Excel, с помощью которого реализуются алго-
ритмы математического программирования.

 Комплексная оценка уровня управления финансами предприятия (или отдельных его участ-
ков) с использованием метода скоринга.

 Модели оценки безубыточности деятельности (графический метод, Подбор параметра, ме-
тод максимальной и минимальной точки).

 Модели и методы обоснования инвестиционных решений (расчет критериев эффективности
инвестиций, а также анализ их чувствительности, обоснование финансовых инвестиций).
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 Модели управления денежными средствами предприятия (Миллера-Орра, Баумоля).
 Модели управления материальными запасами (EOQ и ее модификации).
 Методы прогнозирования показателей деятельности предприятия
Важным элементом самостоятельной работы студентов специальности «Учет и аудит» в Наци-

ональной академии природоохранного и курортного строительства по рассматриваемой нами
дисциплине является выполнение курсовой работы (рис. 2). Тематика курсовых работ выбирает-
ся студентами исходя из планируемой тематики дипломов и определяет направление исследова-
ния определенных хозяйственных средств либо их источников (предмета исследования) в конк-
ретном предприятии. Это в дальнейшем позволяет студентам использовать результаты курсовой
работы в дипломном проектировании.

Возможна организация такой работы в форме индивидуального задания или расчетно-графи-
ческой (контрольной) работы, если курсовой проект, по тем или иным причинам, нет возможнос-
ти включить в учебный план специальности.

В первом разделе курсовой студенту необходимо выделить теоретическую сторону вопроса:
сущность конкретного вида хозяйственных средств или их источников в системе функционирова-
ния предприятия и оценить их роль в управлении предприятием в современной рыночной среде;
источники информации для анализа и принятия решений; методика анализа, а также возможные
модели и методы принятия решений по регулированию.

Во втором разделе необходимо произвести комплексный анализ состояния предмета исследо-
вания в анализируемом предприятии и сформулировать перечень существующих проблем. Тра-
диционно дается финансово-экономическая характеристика исследуемого предприятия и деталь-
но изучается предмет исследования. Возможно рассмотрение предмета исследования как состав-
ной части более крупного элемента средств либо источников предприятия. Например, расчеты по
социальному страхованию как элемент текущих обязательств. В этом случае анализ должен быть
направлен на рассмотрение текущих обязательств и дальнейшее регулирование расчетов по соц-
страху как их составного элемента.

На основании всего вышеперечисленного студенту необходимо сформулировать перечень про-
блем, связанных с управлением предметом исследования, а также определить факторы качественно
или количественно влияющие на проблемную ситуацию.

В третьем разделе производится описание параметров предлагаемой модели (метода) обосно-
вания решения, при необходимости, описывается компьютерная технология ее реализации, а так-
же выполняется ее применение на реальных данных анализируемого предприятия. Осуществля-
ются необходимые финансовые, экономические, оптимизационные, статистические, экспертные
и другие расчеты вариантов решений их проверка на соответствие установленным критериям
принятия решения. При моделировании ситуации могут применяться теоретически изученные
модели или предлагаться другие модели и методы. Предпочтение должно отдаваться методам
финансового управления, носящим прикладной характер.

Предложения по разрешению анализируемой проблемной ситуации должны быть реальными
и всесторонне обоснованными. Кроме того, следует раскрыть механизм реализации принятого
решения и контроля за его исполнением.

Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемым элементом их самостоя-
тельной работы, которая в условиях кредитно-модульной системы может позволить им повысить
свой итоговый рейтинг. Направлениями НИРС могут быть написание научных статей, подготовка
выступлений на конференциях и публикация тезисов по вопросам теории и практики использова-
ния современных методов обоснования управленческих решений в разрешении конкретных про-
блемных ситуаций реальных хозяйствующих субъектов.

Для проведения промежуточного и итогового контроля усвоения материала дисциплины сту-
дентами в НАПКС активно используется компьютерное тестирование. В тестах находят отраже-
ние как теоретические, так и практические вопросы, кроме этого в используемой тестовой обо-
лочке Assist 2 существует возможность использования графических объектов, что позволяет рас-
ширить спектр и типы тестовых заданий. Сформированная по дисциплине база насчитывает бо-
лее 250 тестов и постоянно пополняется, в т.ч. и за счет тестов составленных студентами по ре-
зультатам самостоятельного изучения тем курса (засчитывается им как один из видов самостоя-
тельной работы).
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Рис. 2. Структурно-логическая схема выполнения основных разделов курсовой работы по дис-
циплине «Модели и методы принятия решений в анализе и аудите» (Разработано автором)

Раздел 1. Теоретические основы принятия решений в регулировании предмета исслед ования
(сущность и роль предмета исследования, источники данных, методика анализа и методы принятия

решений по регулированию)
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ВЫВОДЫ
Учитывая вышеизложенный материал, необходимость изучения дисциплины «Модели и мето-

ды принятия решений в анализе и аудите» обусловлена практической потребностью содержания
профессиональной деятельности бухгалтеров и аудиторов. Обучение должно быть ориентирова-
но, в большей степени, на изучение современных средств обоснования управленческих решений
на основе данных бухгалтерского учета, анализа и аудита с использованием компьютерных сис-
тем и технологий. Лучше усвоить материал и закрепить полученные на лекциях и лабораторных
занятиях знания позволит выполнение курсовой (контрольной) работы на материалах конкретно-
го предприятия, а также организация НИР студентов и проведение автоматизированного тестово-
го контроля.

Дальнейшему исследованию подлежат вопросы формирования комплекса взаимосвязанных
управленческих задач, подлежащих решению студентами в процессе изучения данной дисципли-
ны, а также расширения спектра рассматриваемых моделей и методов принятия решений.
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В ЕКОНОМІЦІ:
СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ВЛАСТИВОСТІ

У статті на підставі аналізу наукових джерел, в яких вивчаються різні аспекти категорій «капітал» і «соціальний
капітал», автор виділив і проаналізував їхні схожі та відмінні властивості, характеристики капіталів соціального та
фізичного (як однієї із загальноприйнятих форм капіталу в економіці). Порівняльним аналізом встановлено, що со-
ціальний капітал має більше відмінностей, ніж подібностей з фізичним капіталом. Автор схиляється до наукової точки
зору західних економістів, що термін «соціальний капітал» недостатньо розроблений як економічна категорія, що ста-
вить під сумніви коректність, валідність його використання в науці і практиці економіки та зумовлює необхідність його
заміни на «соціальний потенціал».

Ключові слова: соціальний капітал; фізичний капітал; види капіталу; властивості капіталу; економічний розвиток;
економіка.

ВСТУП
Термін «капітал», як наукова категорія, перебуває віддавна на вістрі пильної уваги, як мисли-

телів давнини, так і сучасних дослідників і науковців. Відомо, що вперше цей термін ще в сере-
дині XVIII ст. використав у своїх працях Франсуа Кене, відомий французький економіст, осново-
положник школи фізіократів. Адам Сміт, шотландський економіст, засновник сучасної економіч-
ної теорії, надавав важливого значення людському капіталу [24, с. 89].

При всьому тому, що капітал є здебільше економічною категорією, немає, мабуть, поняття, яке
б так часто і неоднозначно в значній мірі використовувалося в економічній теорії та практиці.
Нині поширеною є наукова думка, що сучасні реалії економічного розвитку, які характеризуються
інтенсифікацією глобалізації, відкритістю світової економіки, підвищенням ролі нематеріальних
чинників економічного розвитку, зокрема соціального капіталу, які кидають все нові виклики на-
ціональним економікам та відповідно вносять свої корективи в визначення та розуміння категорії
«капітал».

А відтак, питання аналізу сутності капіталу, його особливостей, типологізації в реаліях сучас-
ного економічного розвитку не тільки не втрачають, а навпаки, набувають все більшої актуаль-
ності. Залишається поки що недостатньо дослідженим і соціальний капітал, як різновид капіталу
та економічна категорія. У викладеному вище контексті й актуалізується потреба у більш ґрунтов-
ному вивченні категорій «капітал» та «соціальний капітал», як економічної категорії.

Фундаментальні дослідження поняття «соціальний капітал» на науковому рівні проведено у
наукових роботах і публікаціях таких західних учених і дослідників, як Г. Беккер, Р. Берт, П. Бурд’є,
Г. Вестланд, П. Вілсон, О. Вільямсон, М. Вулкок, Д. Гаггіо, К. Грутаерт, Дж. Коулмен, Д. Нараян,
Р. Патнем, А. Портес, Г. Свендсен, Р. Роуз, М. Шифф, Б. Файн, П. Франкоіса, Ф. Фукуяма,
Ф. Херрерос та ін. При підготовці даної статті цінними і корисними виявилися результати науко-
вих досліджень різних аспектів соціального капіталу, проведених такими вітчизняними вченими
і дослідниками як А.Л. Багнюк, С.І. Бандур, Н.В. Бобро, А.А. Бова, Л.Г. Богуш, М.Є. Горожанкіна,
О.А. Грішнова, М.С. Дороніна, Є.С. Драгомірова, Ю.К. Зайцев, Ю.Р. Мішин, А.І. Нечепуренко,
М.Д. Лесечко, І.І. Семків, О.Г. Сидорчук, О.О. Убейволк та ін. Російські дослідники, зокрема
О.Т. Коньков, О.О. Конєв, А.В. Ланцман, Н.І. Ларіонова, Д.В. Меркулов, Д.Д. Попов, В.В. Радаєв,
С.В. Ракша, О.М. Татарко, Н.М. Лебедева, М.Я. Фейзба, С.А. Штирбул, в своїх дисертаційних
роботах ґрунтовно досліджували положення сучасної теорії соціального капіталу, зробивши тим
самим доробок у її розроблення.

Автор статті, базуючись на результатах зробленого аналізу робіт і публікацій зазначених вище
вчених і дослідників, поділяє наукову точку зору, що соціальний капітал має значення в розвитку
економіки та суспільства. Цей вид капіталу є нематеріальним чинником, який сприяє розвитку, як
економічному, так і суспільному в цілому.

Аналіз джерельної бази статті дає підстави зробити висновок, що впродовж останніх деся-
тиліть тематика капіталу, як економічної категорії, та його різновиду — соціального капіталу, є
предметом проведення багатьох емпіричних досліджень, як серед вітчизняних, так і серед зару-
біжних науковців. Аналізом також виявлено, що нині існує неодностайність, як економістів, так і
вчених інших галузей науки, в підходах до визначення поняття «капітал». Наявні в наукових пра-
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цях і публікаціях дефініції соціального капіталу є в значній мірі мозаїчними і фрагментарними, а
положення даної концепції характеризуються суперечливістю та неоднозначністю підходів до їх
трактування. Не в повній мірі дослідженим наразі залишається і соціальний капітал, як різновид
капіталу та економічна категорія. Вкрай неоднозначними та суперечливими є і точки зору еко-
номістів щодо коректності віднесення соціального капіталу до видів капіталу, які сьогодні існу-
ють в економіці.

Дійсно, якщо зробити поверхневий аналіз дефініцій соціального капіталу, наведених у науко-
вих роботах і публікаціях, то можна виявити їх строкатість, неоднозначність, мозаїчність, фраг-
ментарність і суперечність тлумачень. Недосконалість положень концепції та слабка розробленість
понятійно-термінологічного апарату не дає змогу дослідникам, зокрема економістам, здійснити
повноцінну оцінку даної категорії, об’єктивно ускладнює кількісну та якісну оцінку впливу соці-
ального капіталу на економічний розвиток і життєдіяльність суспільства. Термінологічна неви-
значеність також призводить закономірно до існування цілої низки палких наукових диспутів на-
вколо цього поняття, кількість яких в останні роки тільки невпинно збільшується [26, с. 243]. З
огляду на викладене вище й зумовлюється необхідність у виокремленні даних питань в окремий
напрям дослідження і його проведення в межах даної статті.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є теоретичне обґрунтування соціального капіталу як економічної категорії.
Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання:
 розкрити сутність поняття «капітал» як економічної категорії;
 проаналізувати поняття «капітал» і «соціальний капітал», виявити й охарактеризувати їх спільні

та відмінні властивості та на цій базі уточнити місце другого поняття серед визнаних в економіці
форм капіталу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Доречним, на думку автора, видається на початку дослідження зробити стислий термінологіч-

ний аналіз категорій «капітал» і «соціальний капітал». «Вихідним пунктом» дослідження стане
розкриття змісту та сутності поняття «капітал» в економіці. Слово «капітал», яке походить від
латинського слова — capitalist, означає головний, домінуючий. У процесі господарської взаємодії
суб’єктам господарювання, після того як вони визначили конкретні цілі та мотиви, які спонука-
ють їх до такої взаємодії, слід мати в своєму розпорядженні певну сукупність та обсяги ресурсів,
які вони зможуть задіяти для реалізації визначених цілей. В економічній термінології такі ресур-
си називають «капіталом».

Н.Ґ. Менк’ю, американський економіст українського походження, професор економіки Гар-
вардського університету, під капіталом (capital) розуміє обладнання, будівлі та споруди, а також
структури, які використовуються для виробництва товарів і послуг [10, с. 773; 19, с. 833]. Тобто
поняття «капітал» поширюється на найрізноманітніші об’єкти, спільною рисою яких є спро-
можність приносити економічний прибуток.

Під капіталом розуміють здебільше фінансові активи, обладнання та інструменти, заводи і
фабрики, сировину і готову продукцію, складські приміщення і транспортні комунікації, знання,
вміння людини тощо [2, с. 257].

На підставі аналізу джерел [2, с. 259; 6, с. 121-123; 7, с. 21-31] виокремимо й охарактеризуємо
базові властивості, які притаманні капіталу (рис. 1).

Першою властивістю, яка характерна капіталу, є те, що він є обмеженим ресурсом, тобто його
запаси мають певні межі, які визначені в кількісних, просторових і часових вимірах. Капіталу, як
ресурсу, притаманна проблема його дефіциту та абсолютного вичерпування, внаслідок чого на-
стає неможливість одночасного задоволення всіх потреб, як суб’єктів господарювання, так і сус-
пільства в цілому. Кількісна обмеженість і граничність ресурсів, а також рідкісність окремих особ-
ливо цінних ресурсів зумовлюють певні їхні обмеження у виробничій діяльності. До цього блоку
властивостей капіталу слід також віднести можливість його залучення та використання в госпо-
дарському процесі, а також привласнення.

Другою властивістю капіталу є можливість його накопичення — капітал, як ресурс, можна не
тільки зберігати, але й поповнювати, кооперувати та примножувати. Накопичення капіталу озна-
чає перетворення частини прибутку в капітал, розширення виробництва, його збільшення за раху-
нок вкладання у капітал (машини, обладнання, будівлі, робоча сила, сировина та ін.). Накопичен-
ня може відбуватися в таких формах капіталу, як грошовій і реальній (будівлі, споруди, устатку-
вання, обладнання тощо).
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Рис. 1. Схема властивостей капіталу як економічної категорії (Складено автором)

Третя властивість полягає в тому, що капітал — це господарський ресурс, який володіє певною
ліквідністю — здатністю швидко перетворюватися в гроші. Тобто невід’ємною рисою капіталу є
його спроможність інвертування в грошову форму безпосередньо або опосередковано незалежно
від своїх форм. Ліквідність капіталу забезпечується завдяки наявності вартості, під якою розумі-
ється кількісно визначена величина, яку можливо обміняти на інші ресурси, яку ще називають
міновою вартістю*.

Четверта властивість розкривається в спроможності капіталу до конвертації — до його постій-
ного руху, зміни форм, переведення з однієї форми в іншу. Варто відмітити, що взаємоперетворен-
ня форм капіталу є основою його відтворення. Рух капіталу, що передбачає послідовну зміну його
функціональних форм, характеризує кругообіг капіталу. Так, капітал перебуває в процесі безпе-
рервного кругообігу: грошовий капітал перетворюється на виробничий, який перетворюється в
товарний, а останній знову спроможний прийняти грошову форму капіталу. Кругообіг капіталу
(послідовне його перетворення з однієї форми в іншу) складається з трьох стадії перетворення:
грошовий капітал  продуктивний капітал  товарний капітал  грошовий капітал. Іншими
словами, капітал є динамічним ресурсом: його, як правило, не залишають у пасивному, «закон-
сервованому» стані, а його накопичення аж ніяк не означає звичайне збирання ресурсів і складу-
вання їх у скарби. Капітал постійно включають у процес кругообігу вартості, в якому грошова
форма визначає одночасно відправну та кінцеву точки його руху.

П’ята властивість — капітал у процесі свого кругообігу не тільки відтворює свою вартість, але
і приносить певну дельту — додаткову вартість. Це прибуток, отриманий внаслідок проданого
товару, наданих послуг з вирахуванням вартості ресурсів, витрачених на його виробництво (на-
дання послуг), витрат на заробітну плату, оренду тощо. Придбання або привласнення капіталу
змушує його власника забезпечувати функціонування та використання цього капіталу, як фактора
виробництва. Це передбачає наявність у нього достатніх для цього коштів, призначених для ви-
робництва та отримання додаткової вартості, які в економічній теорії визначають поняттям «аван-
сований капітал». Зазвичай це грошові кошти, які використовуються для придбання предметів
виробництва, наймання робочої сили, здатних виробити товар, надати певні послуги, реалізація
яких дасть змогу отримати дохід, що містить додаткову вартість. У цьому випадку капітал вихо-
дить за межі фактора виробництва та набуває специфічного економічного змісту — капітал по-
стає як вартість, що приносить додаткову вартість або самозростаючу вартість. Тобто, капітал є
самозростаючою вартістю. На думку К. Маркса «життєвий процес капіталу полягає в його русі як
самозростаючої вартості» [4, с. 320]. Мова ведеться вже не просто про накопичення ресурсу в
його натуральному вигляді, а про його вартісний приріст, який виникає в результаті конвертації
капіталу з однієї його форми в іншу.

* Мінова вартість — співвідношення, що постійно змінюється в залежності від часу  і місця, її можна подати у
вигляді кількісного співвідношення, пропорції, в якій споживчі вартості одного виду обмінюються на споживчі вар-
тості іншого виду [4, с. 44].
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В контексті викладеного вище сповна аргументованою видається позиція сучасного російського
економіста та соціолога В.В. Радаєва, відповідно до якої під капіталом він пропонує розуміти
будь-який «накопичуваний господарський ресурс, який включений у процеси відтворювання і
зростання вартості шляхом взаємної конвертації своїх різноманітних форм» [7, с. 21]. З викладе-
ним вище узгоджується і визначення О.В. Сорокіна, професора кафедри політичної економії Мос-
ковського державного університету імені М.В. Ломоносова, який трактує поняття «капітал», як
вартість, яка : авансується; зберігається в обігу; приносить додаткову (порівняно з авансованою)
вартість. У ході свого руху капітальна вартість набуває форми грошей і товарів, але капітал не
зводиться ні до грошей, ні до товарів. До того ж можна спостерігати та фіксувати тільки окремі
моменти (фази) руху капіталу, в якому він постає або в якості грошей або у формі предмету (запа-
су предметів, майна, статків тощо) [8, с. 116].

Розрізняють такі базові форми капіталів [6, с. 124; 7, с. 22-23; 2, с. 258-259]: фізичний; еконо-
мічний; грошовий; людський; соціальний; політичний; адміністративний; символічний; культур-
ний. Слід відмітити, що перелік форм капіталу можна продовжити. Це пояснюється тим, що в
сучасних реаліях економічного розвитку коло форм капіталу, що використовується у господарській
діяльності, розширюється. Це, в свою чергу, призводить до внесення змін у трактування самого
поняття «капітал». Сучасне визначення терміну «капітал» виходить за межі економіки, оскільки
його виміри мають не тільки вартісні виміри та виключно економічні властивості. Свідченням
цього є соціальний капітал — неекономічний чинник економічного розвитку.

Під «соціальним капіталом» в економічній сфері автор пропонує розуміти систему визнаних і
усталених норм (формальних або правових; неформальних або соціальних), інститутів (держав-
них, недержавних, приватних), зв’язків і взаємовідносин між ними, економічними агентами, які
базуються здебільше на розумінні, довірі та формуються в межах інституціонального середовища
соціального капіталу, яке сприяє більш ефективній економічній діяльності суб’єктів, об’єднаних
соціальними мережами. Проявом соціального капіталу є здатність індивідуумів до взаємодій, спри-
яння їм у колективній діяльності, кінцевим результатом якої є досягнення спільної мети. Соціаль-
ний капітал виникає та формується в ході взаємодії економічних агентів у певних структурах
економічної та господарської діяльності, внаслідок чого виникають конкретні відносини парт-
нерства та взаємодовіри. Іншими словами, базою соціального капіталу є довірчі та партнерські
відносини, які встановлюються та підтримуються між економічними агентами — учасниками
соціальних мереж — та стимулюють кожного з них робити свій внесок у досягнення визначеної
спільної мети. Як правило, ступінь віддачі кожного з економічних агентів корелюється рівнем
довіри, яка встановлюється між ними.

В.Л. Римський [9, с. 13-14] вважає, що поняття «соціальний капітал», яке було введено для
врахування впливу соціально-культурних факторів на економічний розвиток, можна розуміти, як:
внесок організацій в економічну діяльність; сукупність соціальних зв’язків і відносин, встановле-
них взаємних зобов’язань, які нарівні з економічним і фінансовим капіталами можуть накопичу-
ватися і витрачатися, інвестуватися в види економічної діяльності, та приносити опосередковано
конкретні фінансові прибутки.

З метою виявлення спільних і відмінних рис соціального капіталу з усталеним в економіці
поняттям «капітал» стисло охарактеризуємо одну з найбільш поширених і загальновизнаних форм
капіталу — фізичний капітал. На підставі результатів аналізу можна буде зробити порівняння
властивостей, притаманних соціальному та фізичного капіталам, а також встановити якою мірою
соціальний капітал можна віднести до економічної категорії.

Фізичний (виробничий або реальний) капітал (англ. — physical capital) — це форма капіталу,
яка безпосередньо використовується у виробництві. Іншими словами, це засоби виробництва —
запас обладнання, будівель і споруд, які використовуються для виробництва товарів і надання
послуг [10, с. 517].

Слід зауважити, що фізичний капітал є результатом процесу виробництва : чим досконалішим
і сучаснішим він є, тим більше можна за його допомогою виробити товарів і надати послуг. Фізич-
ний капітал втілений в матеріальних активах, він помітний і його можна відчути на дотик. А
відтак, будь-які засоби виробництва можна розглядати фізичним капіталом. Однак засоби вироб-
ництва можуть стати капіталом тільки тоді, коли його власник безпосередньо або опосередковано
вступить в економічні відносини (наймання робочої сили, здача в оренду тощо). Карл Маркс за-
значав, що «капітал виникає тільки там, де власник засобів виробництва знаходить на ринку робіт-
ника в якості продавця своєї робочої сили … капітал з часу свого виникнення сповіщає початок
епохи суспільного процесу виробництва» [4, с. 181].
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Важливою рисою фізичного капіталу є те, що всі матеріальні активи, основні засоби тривало-
го користування, крім землі, мають обмежений термін експлуатації. Основною причиною цього є
фізичний і моральний зноси. Несвоєчасна заміна морально та фізично застарілих засобів вироб-
ництва призводить до того, що собівартість продукції підвищується, а їх якість знижується по-
рівняно з продукцією, яку виготовлено на більш досконалих машинах та устаткуванні. Новітні
технології сприяють створенню прогресивних, економічно ефективніших і продуктивніших ма-
шин, видів устаткування. Це також зумовлює доцільність заміни діючих засобів виробництва ще
до їхнього фізичного та морального зносу.

Фізичний капітал виконує й інші функції та має властивості, притаманні «капіталу» як еко-
номічній категорії, а саме [1, с. 98-103; 3, с. 3-11; 5, с. 77-82]: нагромадження (фізичний капітал
може накопичуватися у формі запасів засобів виробництва, матеріальних активів, товарно-матері-
альних оборотних активів тощо); чинник виробництва (виробничий ресурс, який характеризуєть-
ся певною продуктивністю та який можна задіяти, передусім, в виробничому процесі); є об’єктом
власності та розпоряджання (на фізичний капітал поширюються права власності та розпоряджан-
ня з боку окремих суб’єктів економіки — власників капіталу, які можуть передавати права розпо-
рядження іншим фізичним і юридичним особам); можливість конвертації у фінансові ресурси,
які можна оцінити в грошових одиницях; інвестиційний ресурс, який має економічну природу та
є об’єктом для інвестування; джерело доходу, прибутку (фізичний капітал є ресурсом, який потен-
ційно здатний завжди приносити його власнику прибуток за умови ефективного його застосуван-
ня, використання); довготривалий ресурс, який є об’єктом купівлі-продажу (придбання, передусім,
як інвестиційного ресурсу та чинника виробництва) на певному ринку капіталу, який характери-
зується попитом і пропозицією, ціною та певними ринковими відносинами; ліквідний (може бути
реалізованим за своєю ринковою вартістю, що забезпечує постійну можливість його реінвесту-
вання в разі настання несприятливих економічних умов.

Використовуючи наукові джерела [13, с. 300-325; 14; с. 2-21; 18, с. 3-20; 20, с. 1-21], побудуємо
діаграму (рис. 2), на якій порівняємо фізичний та соціальний капітали за окремими параметрами,
зокрема такими як : форми втілення та сприйняття, джерела виникнення, зносостійкість, продук-
тивність, характер власності, можливості вимірювання та оцінки, передача прав власності або
успадкування.

Використовуючи матеріали, які вміщено на рис. 2, виокремимо властивості, за якими капітали
фізичний і соціальний є схожими. Як можна бачити на рис. 2, схожою для обох капіталів рисою є
продуктивність, яка для фізичного капіталу (вироблення потоку товарів та надання послуг) є фак-
тором виробництва, а соціальний капітал є продуктивним в частині зменшення трансакційних
витрат. З огляду на викладене вище соціальний капітал можна розглядати економічною катего-
рією, оскільки він має ознаки, які притаманні капіталу, зокрема, соціальний капітал може: нако-
пичуватися; конвертуватися в інші форми капіталу; сприяти принесенню прибутку.

Порівняння по всіх інших позиціях критеріїв (рис. 2), дає підстави стверджувати, що соціаль-
ний капітал і фізичний капітал мають здебільше відмінні властивості. Втім, соціальний капітал
не є капіталом, який агенти можуть вільно отримати, розпоряджатися та використовувати з метою
забезпечення зростання їхнього сукупного капіталу. Соціальний капітал є «моральним ресурсом»,
який при його використанні збільшується, а не зменшується і який, на відміну від капіталу фізич-
ного, зменшується, якщо його не використовувати. Тобто це соціальні активи, які сприяють в
подальшому ефективному та результативному співробітництву в сфері господарювання.

Отже, соціальний капітал є особливою формою капіталу, якій притаманні такі властивості, як
(рис. 2):

 неможливість бути приватною власністю, оскільки є колективним або суспільним благом;
 соціальна природа цього виду капітал, який є результатом взаємовідносин між індивідуумами,

економічними агентами в соціальних мережах і базуються переважно на неформальних нормах,
моральних цінностях, які сприяють досягненню їх членами кращих результатів і спільної мети;

 може зменшувати трансакційні витрати та сприяти досягненню між економічними агентами
консенсусу та взаємовигідної згоди;

 входить в структуру активів суб’єктів господарювання, може використовуватися ними та впли-
вати на рівень розвитку економіки.

Наукові точки зору західних дослідників на соціальний капітал як економічну категорію є до-
сить неоднозначними та розбіжними. Зокрема, професор Н. Лін в спрощеній формі подає нейт-
рально визначення соціального капіталу, як «інвестиції з очікувану прибутковість на ринку», «інве-
стиції в соціальні відносини з очікуваною прибутковістю на ринку» [18, с. 6, 9, 19].
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Рис. 2. Діаграма порівняльного аналізу капіталів фізичного та соціального за окремим пара-
метрами (Складено автором)
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Разом з тим, варто відмітити, що багато західних економістів, критиків ведуть палкі та неви-
черпні дебати щодо доцільності віднесення соціального капіталу до форм капіталу [11, с. 285-
289]. Американські дослідники, зокрема, С. Сміт і Дж. Кулинич [21, с. 149-186], Дж. Собель [22,
с. 139-154], дійшли висновку про невідповідність терміну «соціальний капітал» критеріям, за
якими визначається капітал в економіці. Виникає багато питань і непорозумінь, пов’язаних з асо-
ціацією соціального капіталу з історично усталеним в економіці поняттям «капітал», вносячи
аналітичні дослідження багатьох дослідників плутанину та «розмиваючи» їх результати, а серед
громадян — це призводить до поширення закликів «стати соціальними капіталістами». Щоб усу-
нути такий недолік вони запропонували замінити термін «соціальний капітал» на «соціальний
потенціал» (social capacity). Останній, на думку авторів, є евристичним терміном, який вміщує в
собі всі притаманні терміну «соціальний капітал» властивості. Термін «соціальний потенціал»
позбавляє примітивності, «ілюзорності» та «теоретичної обмеженості» дефініції «соціальний ка-
пітал», а також сприяє адекватному його розумінню в трикутнику «фінансовий капітал — люд-
ський капітал — соціальний капітал».

Російська дослідниця С.А. Штирбул у дисертаційній роботі [12, с. 6, 13–15, 25] зробила висно-
вок, що до феномену соціального капіталу неприйнятною є така форма капіталу, як самозростаю-
ча вартість. Коректність вживання поняття «соціальний капітал» є сумнівним, якщо врахувати
один принципово важливий аспект та властивість капіталу, якої немає в соціальному капіталі, а
саме вартість, що приносить додаткову вартість. Тобто, закони К. Маркса щодо функціонування
капіталу можуть бути адекватними виключно для фізичного капіталу, а не для соціального капіта-
лу. Автор в повній мірі погоджується з С.А. Штирбул та вказаними західними науковцями, що в
самому понятті «соціальний капітал» закладено протиріччя, а саме несумісність компонентів:
ринкової «капітал» та неринкової «соціальний».

Останні дослідження, які проведено Л. Робінсоном, А. Шмідтом і М. Сайлсом [20, с. 1-21],
дали їм підстави для аргументованих заперечень, що соціальний капітал можна віднести власне
як капітал. Вони також досить резонно пропонують модернізувати поняття «соціальний капітал»
у «соціальний потенціал», який повніше відбиває сутність і зміст першого. Слово «соціальний»
— категорія неринкова або така, що виходить за межі ринку та означає суспільний, тоді як капітал
— категорія, що безпосередньо відноситься до ринку. Іншими словами «капітал» виступає як
теза, а «соціальний» — як антитеза. Словосполученням, яке усуває це протистояння є «соціаль-
ний потенціал». Перехід від поняття «соціальний капітал» до «соціальний потенціал» є позитив-
ним кроком: соціальні ресурси можна буде розглядати не тільки з точки зору ринку або капіталу
(виходячи з ринкових, капіталістичних критеріїв), що важливо для вирішення завдань соціально-
орієнтованої економіки, розвитку людських якостей.

Подібну наукову точку зору обстоює великобританський економіст, професор Кембриджсько-
го університету П. Дасгупта [14, с. 2-21], який аргументовано доводить, що соціальний капітал
має цілу низку відмінностей від фізичного капіталу, а тому сумнівною є коректність віднесення
соціального капіталу до форм капіталу. Б. Файн і Д. Мілонакос відмічають, що їхнє ставлення до
концепції соціального капіталу є категоричним і негативним. Словосполучення «соціальний капі-
тал» є, на їхню думку, взагалі несумісним з економічною наукою: якщо соціальний, то не капітал,
а якщо капітал, то не соціальний. Іншими словами, з економічної точки зору між цими двома
словами не може бути взаємозв’язку [15, с. 2-8].

Професор Г. Вестланд, відомий економіст зі Швеції, та інші західні науковці [25] також зроби-
ли висновок, що поняття соціальний капітал є несумісним з економічною теорією капіталу. Фено-
мен під назвою «соціальний капітал» не має ніякого відношення до факторів виробництва, а тому
не може бути віднесеним до традиційного, в економічному сенсі, капіталу. На підставі отриманих
результатів дослідження автори внесли пропозицію заміни в терміні «соціальний капітал» слово
«капітал» на «мережі», а концепцію соціального капіталу трансформувати в концепцію соціаль-
них мереж, яка є більш прийнятною для розуміння сутності першого поняття.

Ф. Херрерос, державний експерт іспанської Національної науково-дослідної ради, також виявив,
що соціальний капітал має досить незначну причетність до загальновизнаних в економіці видів
капіталу. Він вважає, що дана категорія здебільше пов’язана з морально-етичними якостями індиві-
дуумів. Сутність соціального капіталу експерт пропонує розуміти через встановлення зв’язків і член-
ство в соціальних мережах, метою яких є отримання доступу до певних ресурсів [17, с. 17, 123].

Експерти з Інституту економічних досліджень при Уряді Фінляндії [23, с. 179-181], також звер-
тають увагу на необхідність зміни поняття «соціальний капітал» на «соціальні мережі». Внесення
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таких змін придасть першому терміну коректності та валідності з точки зору економічної науки.
Цінністю таких мереж є обмін інформацією між їхніми членами, а взаємодія між ними на мікрорівні
може справляти позитивний вплив на макрорівні. Фінський економіст-дослідник Р. Хєрппе [16,
с. 20-21] з вказаного вище інституту, на підставі результатів проведеного ним дослідження стверд-
жує, що залишається проблемним питання оцінки соціального капіталу, який, на відміну від фізич-
ного, людського та інших видів капіталу, неможливо оцінити з причини повної відсутності показ-
ників вартості.

ВИСНОВКИ
Опрацювання наукових джерел дає підстави стверджувати, що соціальний капітал можна пев-

ною мірою розглядати як економічну категорію, яка має ознаки та властивості, притаманні уста-
леному в економіці поняттю «капітал». А саме, соціальний капітал : можна накопичувати; піддаєть-
ся конвертуванню в інші форми капіталу; може сприяти принесенню економічного прибутку та
підвищенню рівня продуктивності шляхом зменшення трансакційних витрат. Разом з тим, по-
рівняльним аналізом фізичного капіталу, як найбільш вираженої форми капіталу в економіці, та
соціального капіталу за такими параметрами, як форми втілення та сприйняття, джерела виник-
нення, зносостійкість, характером власності, можливостями вимірювання та оцінки, передачі прав
власності, ліквідність, додаткова вартість, успадкування, виявлено здебільше відмінні ознаки та
властивості. З’ясовано, що специфічною ознакою соціального капіталу, яка вирізняє його від інших
форм капіталу, є те, що він втілюється не в конкретних економічно-господарських об’єктах і
суб’єктах, а у відносинах між такими суб’єктами. Виявлено, що соціальний капітал, який має
соціальну природу та є результатом взаємодії індивідуумів, економічних агентів, неможливо ні,
придбати, ні передати іншій особі, тобто на цей вид капіталу не поширюється право власності,
оскільки він є суспільним благом. Соціальний капітал, який базується соціальних мережах, довірі,
репутації, інших неформальних усталених цінностях, є ресурсом, який може сприяти досягнен-
ню встановлених економічними агентами цілей, отриманню економічного ефекту.

Аналіз зарубіжних джерел дає підстави стверджувати про неоднозначність підходів щодо роз-
гляду та оцінки терміну «соціальний капітал» як економічної категорії. Нині багато західних еко-
номістів і критиків ставлять під сумнів доцільність віднесення соціального капіталу до форм ка-
піталу та роблять висновки про невідповідність даного терміну історично усталеним критеріям,
за якими визначається капітал в економіці. З огляду на виявлені автором в ході дослідження роз-
біжності між соціальним та фізичним капіталом достатньо аргументованою видається внесена
ними пропозиція щодо заміни терміну «соціальний капітал» на «соціальний потенціал». У пер-
шому понятті закладено протиріччя — несумісність його складових: «соціальний» (неринкова) та
«капітал» (ринкова). Тобто, «капітал» є тезою, а «соціальний» — антитезою. «Соціальний потен-
ціал» є евристичним терміном, який усуває вказані протиріччя, більш адекватно та повно відби-
ває сутність і зміст феномену соціального капіталу.

Результати проведеного дослідження засвідчили, що економічні аспекти категорії «соціальний
капітал» потребують проведення подальших наукових досліджень, зокрема такі аспекти, як уточ-
нення і внесення змін до дефініції «соціальний капітал», визначення та наукове обґрунтування
показників, методології та ефективних підходів до вимірювання даної категорії.
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БАГАТОАСПЕКТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЧНИЙ СИСТЕМІ
В статті визначено пріоритетні напрями мотивації підприємницької діяльності. Розроблено інструментарій досяг-

нення перспективних завдань економічного розвитку, протидії конкурентному середовищу. Досліджено теоретичні підхо-
ди щодо обґрунтування створення та розвитку нових суб’єктів господарювання.

Ключові слова: підприємництво, розвиток, власність.

ВСТУП
У світовій системі господарювання підприємництво визначається як форма господарювання,

що є найбільш активним учасником ринкової економіки, забезпечуючи не лише її ефективний
розвиток, але й успішно вирішуючи соціальні питання у сфері зайнятості населення й безробіття.
Це інтегрована система, для якої притаманним є новаторство, ефективне використання ресурсів,
готовність долати ризик, гнучкість технологічних процесів, спрямованість на одержання прибут-
ку й особистого доходу. За таких умов вкрай актуальним є питання постійного вдосконалення
теоретичних аспектів підприємництва, його складових і факторів впливу.

Становлення і розвиток підприємницької ініціативи є однією із складових проблем виходу
економіки України з кризового стану, пошуку шляхів підвищення економічної ефективності ви-
робництва. Підвищення рівня підприємництва сприяє активізації структурної перебудови еконо-
міки, створенню додаткових робочих місць, забезпеченню швидкої окупності витрат оперативно-
му реагуванню на зміни споживчого попиту.

Протягом останніх років з’явилося немало досліджень як українських, так і зарубіжних нау-
ковців, що досліджували питання підприємництва та перспектив його розвитку. Серед них можна
виділити роботи З.С. Варналія, С.Н. Барейка, В.М. Гейця, Л. Вороніна, Н.В. Ігнатовой, М.Г. Лапу-
сти, О.О. Блінова, С.М. Григор’єва, В.І. Видяпіна, В.А. Кредісова та іншіх, проте, ці роботи мають
різну спрямованість та характеризують підприємництво з найрізноманітніших сторін, а недоско-
налості та суперечності щодо трактування підприємництва, пояснюються його багатоаспектність,
що потребує подальшого вдосконалення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження пріоритетних напрямів вдосконалення розвитку підприємництва

в Україні, визначення основних аспектів підприємництва, характерних для сучасної економічної
системи.

РЕЗУЛЬТАТИ
На всіх етапах розвитку суспільства з’являлись люди, що прагнули поліпшити своє буття шля-

хом створення нових знарядь праці і кращої організації виробництва.
З історії економічної теорії відомі різні підходи до організації безтоварного і товарного вироб-

ництва, обміну і збуту результатів праці. Вирішальну роль в цих процесах відіграє форма влас-
ності на засоби виробництва, що визначає форми і методи розпорядження результатами праці.
Проте найважливішу роль для підвищення ефективності діяльності, як окремих індивідуумів, так
і організацій і підприємств забезпечує людський фактор. Сучасна економічна теорія визначає різні
підходи до організації безтоварного і товарного виробництва, обміну і збуту результатів праці,
однак вирішальну роль в цих процесах займає форма власності на засоби виробництва, що є вирі-
шальною у питаннях визначення форм і методів розпорядження результатами праці. Проте най-
важливішу роль для підвищення ефективності діяльності, як окремих індивідуумів, так і органі-
зацій і підприємств займає саме людський чинник, вплив якого виявляється на всіх етапах органі-
зації виробництва і реалізації продукції, товарів і послуг. У цьому сенсі можна говорити і про
підприємницьку діяльність, що на початкових стадіях розвитку суспільства розуміли як ініціати-
ву, ідею, спосіб досягнення мети в різних сферах діяльності. Таким чином, ми можемо стверджу-
вати, що підприємницька діяльність, підприємництво, «комерційна жилка» були властиві людині
з моменту появи результатів праці, призначених не лише для задоволення первинних потреб, але
і для обміну.

Також, ми можемо говорити про прояв підприємництва, пов’язаний як з бажанням людини
задовольнити певний інтерес, так і прагненням задовольнятися в суспільстві на певному рівні, що
є притаманним не лише сфері матеріального виробництва, але й сфері науки, культури та ін.
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Таким чином, ми можемо констатувати, що історія підприємництва як сфера діяльності почи-
нається з моменту освоєння людиною знарядь праці, а підприємництва як суспільного явища з
моменту появи товарного виробництва.

Під час розвитку суспільства підходи до визначення поняття підприємництва змінювались,
уточнювались, доповнювались, а деякі твердження відкидались [12]. Це обумовлено, на нашу
думку, як зміною форм власності на засоби виробництва і відповідно зміною політичної системи,
так і зміною свідомості людини, його уявлень про цінності, моралі, культурі.

Відповідно до Господарського Кодексу України підприємництво визначається як «самостійна,
ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єкта-
ми господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та
одержання прибутку» [4].

Сутність підприємництва найповніше виражається в принципах його діяльності, а саме вільного
вибору видів підприємницької діяльності; самостійного формування системи господарювання, у
тому числі здійснення зовнішньоекономічної діяльності, розпорядження прибутком, вибору по-
стачальників і споживачів продукції; вільного найму підприємцем працівників; комерційного
розрахунку та власного комерційного ризику [4].

Аналіз літературних джерел показує, що у міру цих змін суть підприємництва трактується з
врахуванням політичної системи, що діє в певний період, по мірі розвитку науки і техніки, куль-
турного і освітнього рівня населення.

У роботі Блінова А.О. і Шапкина І.М. виділені наступні тенденції, характерні для сучасного
етапу підприємництва:

 зростання дрібнотоварного виробництва, обумовленого індивідуалізацією вжитку у зв’язку
із зростанням платоспроможності населення, що вимагає обліку конкретних потреб споживача;

 використання сучасних технологій, що дозволяють організувати виробництво на відносно
дрібних підприємствах;

 інноваційна спрямованість підприємництва, що дозволяє розробляти і упроваджувати нові
товари, послуги, сучасне устаткування, форми і методи організації діяльності;

 визнання та підтримка на державному рівні малого підприємництва як важливого чинника
соціальної і політичної стабільності;

 інтернаціоналізація і транснаціоналізація малого і середнього бізнесу, впровадження нових
форм взаємодії крупного, середнього і малого бізнесу (лізинг, франчайзинг, факторинг) [2].

Таким чином підприємництво визначається як поєднання середовища, що представляє мож-
ливість використання економічних ресурсів і набору особових характеристик підприємця, необ-
хідних для його використання з метою здобуття певного комерційного результату.

Окреме уявлення більшості авторів про суть підприємництва не суперечать одне одному, а
доповнює і конкретизує інше, що є додатковою базою для сучасних дослідників.

Проте, на нашу думку, не завжди у визначення підприємництва враховуються всі аспекти ха-
рактерні для сучасних економічних і суспільних стосунків. Обумовлено це тим, що поняття підпри-
ємництво є багатоаспектним. Ми пропонуємо при характеристиці підприємництва враховувати
наступні аспекти (рис. 1).

Моральний аспект підприємництва обумовлений тим, що цей вид діяльності сприймається як
заняття не цілком пристойне. Такий підхід обумовлений впливом християнської релігії і комуні-
стичної пропаганди, що сформували поняття про доброту, відношення до ближнього. Діяльність
окремих фірм, організацій і індивідуальних підприємців не завжди відповідає християнській мо-
ралі і тому в суспільстві формується негативне відношення до підприємництва.

Політичний аспект підприємництва відображає вплив політичної системи на якість життя, тобто
на соціально культурне середовище. Політична система, яка не забезпечує своїм громадянам гідний
рівень життя, формує негативне відношення до власників капіталу, що є джерелом підприємництва.

Соціальний аспект підприємництва виявляється як відношення окремих груп населення до
цього явища, а так само здатністю підприємців надавати товари і послуги, відповідні їх вимогам,
гідну зарплату і гарантовані умови праці.

Економічний аспект підприємництва відображає економічний стан в країні, що істотно впли-
ває на підприємницьку діяльність, оскільки від неї залежить можливість фінансування підприєм-
ницької діяльності, виробництва і збут товарів і послуг, об’єми грошових коштів, що покупці
можуть витратити на придбання відповідних товарів і послуг, зайнятість населення, можливість
здобуття позик тощо.
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Підприємництво

Політичний аспект

Соціальний аспект

Науково-технічний
(інноваційний аспект)

Національний аспект

Моральний аспект

Економічний аспект

Правовий аспект

Особовий аспект

Рис. 1. Багатоаспектність категорії підприємництво (Складено автором)

Правовий аспект — підприємницька діяльність в будь-якій країні регулюється правовими нор-
мами і повинна відповідати певним вимогам. Це стосується умов відкриття і реєстрації підприємств,
захисту підприємництва від необґрунтованого контролю і нагляду, оподаткування, спільної діяль-
ності підприємців, захисту довкілля, вимог до якості продукції і послуг, безпеки продукції, робіт
і послуг, захисту суспільства від неправомірної діяльності підприємців та ін.

Науково-технічний (інноваційний) аспект підприємництва обумовлений здатністю опановува-
ти нові наукові результати, активно впроваджувати нові технології і методи організації виробниц-
тва, а також розробляти сучасні бізнес-процеси.

Національний аспект підприємництва полягає в тому, що хоча цей вид діяльності характерний
для всіх країн і народів, проте відношення до нього підприємців в окремих країнах істотно відрізня-
ються, наближуючись до соціального аспекту.

Особовий аспект визначається через моральні, етичні, ділові, організаторські, інноваційні, ква-
ліфікаційні і інші особливі характеристики підприємця.

Враховуючи багатоаспектність підприємництва, сучасні дослідники для характеристики
підприємництва використовують різні підходи: системний, поведінковий, концептуальний, про-
цесовий, синергетичний, ситуаційний, функціональний і структурний [7].

Досліджуючи системний підхід, ми можемо говорити, що враховуючи проблем класичної теорії
підприємництва в сучасних умовах, залишаються поза увагою питання ознак типів підприєм-
ницької діяльності, умов їх функціонування.

Представниками поведінкового підходу підприємництво розглядається лише з позиції іннова-
ційного типа поведінки. Істотним обмеженням вживання цього підходу є та обставина, що в су-
часних умовах підприємництво у багатьох випадках носить вимушений характер.

При концептуальному підході підприємництво розглядається як суспільне явище.
Прибічниками цього підходу аналізується вся сукупність стосунків пов’язаних з організацією

діяльності підприємця.
Останніми роками у зв’язку з впровадженням систем менеджменту якості для характеристики

підприємництва використовується процесовий підхід.
Підприємництво розглядається як процес, направлений на створення нового об’єкту, що володіє

вартістю, при цьому підприємець повністю несе відповідальність за результати своєї діяльності, а
зазначений підхід до визначення підприємництва враховує лише загальні риси підприємництва.

Окремо слід наголосити, що у структурі процесового підходу виділяється синергетичний підхід.
Так, послідовники цього напряму досліджень вважають, що підприємництво є системою само-
оновлення і самоорганізації істотних форм і видів підприємництва, залишаючи поза увагою дії
регулюючих чинників.

Ситуаційний підхід відображає соціально-психологічні аспекти підприємництва, де підприєм-
ництво розглядається як мобілізуюча сила. Обмеженість такого підходу до визначення підпри-
ємництва підкреслюється багатьма дослідниками.
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При функціональному підході до дослідження підприємництва виділяється лише одна його
сторона — вигляд або різновид соціально-економічної діяльності.

Структурний підхід дозволяє виділити підприємництво в системі соціально економічних інсти-
тутів тобто соціально-економічній структурі господарської діяльності.

Можна передбачити, що до теперішнього часу не вдалося знайти таке визначення підприєм-
ництва, що відображало б всі особливості його прояву як в суспільній свідомості, так і в госпо-
дарському житті. Доказами цьому можуть служити уточнення визначення підприємництва, пред-
ставлені М.Г. Лапустой [10]. Автор вказує, що підприємництво як вид господарської діяльності
— це принципово новий тип господарювання, що базується на інноваційній поведінці власників
підприємства, на умінні знаходити і використовувати цілі, втілювати їх в конкретні підприєм-
ницькі проекти, який пропонує розглядати підприємництво як вид господарської діяльності, як
явище і як процес.

На нашу думку таке розширене поняття підприємництва з одного боку є виправданим, проте
не формує цілісного уявлення про предмет дослідження.

Таким чином при обґрунтуванні визначення поняття підприємництва доцільно враховувати
законодавчу базу, що діє, досягнутий рівень розуміння його суті в рамках проведених раніше
досліджень. На цій основі необхідно формувати сучасне наукове уявлення про підприємництво з
врахуванням умов здійснення підприємницької діяльності.

ВИСНОВКИ
Враховуючи викладене, ми можемо констатувати, що підприємництво як явище відображає

всю сукупність відносин, як економічних, так і соціальних, організаційних, особистісних.
Стратегія підприємства в умовах багатоаспектності підприємницької діяльності являє собою

комплексний план управління, який покликаний зміцнити стан підприємства на ринку і забезпе-
чити координацію зусиль, залучення та задоволення споживачів, успішну конкуренцію і досяг-
нення глобальних цілей, що ґрунтується на ретельному вивченні всіх можливих напрямів розвит-
ку та діяльності і полягає у виборі загального напряму, освоюваних ринків, обслуговування по-
треб та методів конкуренції.
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АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ
В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано стан соціальної нерівності в Україні. Розглянуті основні цикли формування та поширення
даного явища. Визначені основні індикатори, які визначають рівень та небезпеку соціальної нерівності в країні.

Ключові слова: соціальна нерівність, диференціація доходів, майнова нерівність, соціальна стратифікація, соціаль-
на поляризація, нерівність життєвих можливостей.

ВСТУП
Найбільш помітним наслідком ринкових реформ, що відбуваються в Україні стало соціальне

розшарування населення, ступінь якого перевищує допустимі норми. Вирішення питань, пов’яза-
них з соціальною нерівністю в Україні має актуальний характер, особливо в сучасних умовах
реформування законодавчої бази. Найважливішою проблемою, що стоїть перед вітчизняною нау-
кою є підвищення рівня соціальної та економічної безпеки. При цьому низка науковців вважає,
що соціальна нерівність — це корисне явище для суспільства та його економічної безпеки. Проте,
як показує практика, соціальна нерівність все частіше стає основною причиною появи багатьох
соціальних та економічних загроз.

Соціальна нерівність, яка тісно пов’язана з відносинами розподілу та споживання, зумовлює
диференціацію в суспільстві, створюючи тим самим об’єктивні умови для його структурування.
Таким чином, дослідження тенденцій соціальної нерівності надає можливість вносити корективи
у соціальну політику держави. Саме тому необхідне детальніше вивчення даного явища в Україні.

Найвидатнішими українськими науковцями, які досліджували проблему соціальної нерівності,
зокрема намагалися статистично проаналізувати чинники, котрі і спричиняють нерівність у
суспільстві, дослідити підходи до вимірювання нерівності й бідності, простежити вплив соціаль-
ної нерівності в розподілі доходів і можливостей на добробут громадян можна назвати: Лібанову Е.,
Новикова В., Комар Н., Гнибіденко І., Черенько Л. та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Незважаючи на актуальність питання та значну кількість розробок щодо його розв’язання,

залишаються дискусійними питання основних елементів соціальної нерівності та їх стан в Ук-
раїні, що обумовлює проведення подальших наукових досліджень. Основною метою даного до-
слідження є проведення аналізу стану соціальної нерівності в Україні та визначення основних її
елементів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Першочерговим при дослідженні проблеми соціальної нерівності в Україні та її економічного

ефекту є проведення статистико-економічного аналізу умов за яких вона формується, а також
основних її шляхів поширення.

Умови, за яких зростає соціальна нерівність, яскраво демонструє структура доходів україн-
ського населення (рис. 1).
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Рис. 1. Структура доходів населення за 2012 рік [5]

Відповідно до даного ри-
сунку найбільшу частку до-
ходів станом на 2012 рік зай-
мала заробітна плата (42,2%).
Вона порівняно з 2011 роком
зросла на 12,1%, відповідно і
її частка у загальній структурі
доходу теж зросла на 0,4%.
Слід відмітити, що таке зрос-
тання відбулося в основному за
рахунок зменшення частки
прибутку та змішаного доходу
на 0,7%, та зменшення доходу
від власності на 0,1%. В даній
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ситуації спостерігається брак розвитку економічної активності, оскільки частка доходу від соціаль-
ної допомоги вдвічі більша за частку доходу від підприємницької діяльності. Можна зробити висно-
вок, що формування соціальної нерівності відбувається в умовах пасивної соціальної сфери.

Проаналізуємо основні шляхи формування та поширення соціальної нерівності в Україні. До
таких шляхів слід віднести: диференціацію доходів, майнове розшарування, соціальну стратифі-
кацію, поляризацію рівня життя та нерівність життєвих можливостей.

1. Диференціація доходів. Багато вчених-економістів визначають, що основним елементом соці-
ального розшарування у країні являється диференціація доходів населення. Дане явище може
проявлятись як і внутрішньо — тобто коливаннями доходів усередині країни, так і зовнішньо —
як різниця доходів населення різних країн. Для України як і зовнішня, так і внутрішня суспільна
нерівність становить значну загрозу для соціальної та психологічної стабільності населення.

Так, розглядаючи зовнішню нерівність доходів, слід звернути увагу на статистичні дані, за
якими в Україні середньомісячна заробітна плата станом на січень-березень 2013 року становить
3044 грн., або 295 дол. США в місяць, у той час як у розвинутих країнах цей показник коливається
від 6000 до 1000 дол. США [7]. Не краща ситуація і з рівнем доходу на душу населення (рис. 2).
Навіть порівнюючи з сусідніми державами, такими як Білорусь чи Росія, Угорщина чи Польща,
Україна відстає майже удвічі.
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Рис. 2. Середньодушовий дохід деяких країн світу [8]

Така тенденція свідчить про великий розрив у доходах України та решти світу. Ця ситуація загро-
жує, у першу чергу, значними еміграційними потоками за межі України, особливо «втечею інтелек-
туального капіталу», а, по-друге, формуванням у свідомості українського суспільства нервового
напруження та відчаю щодо несправедливо отримання доходу за однаково виконану роботу.

Загальний процес розшарування населення за рівнем грошових доходів посилюється і внутріш-
ньодержавними, регіональними відхиленнями в рівні заробітної плати. Так, аналіз динаміки се-
редньомісячної заробітної плати в регіонах України демонструє збереження значних регіональ-
них відхилень цього показника. Хоча протягом 2012 року середньомісячна заробітна плата в Ук-
раїні зросла у 1,2 рази, проте тенденція регіональної нерівномірності розподілу доходів не зміни-
лась. Так, найнижчий рівень заробітної плати простежується у Вінницькій, Тернопільській,
Чернігівській та Волинській областях, найвищий — у Донецькій, Дніпропетровській, Луганській
областях. Найвища заробітна плата зафіксована у місті Києві — 5368 грн./міс., найнижча у Тер-
нопільській області — 2466 грн./міс [7]. Слід відмітити, що найменшою заробітна плата є у захід-
них областях, у той час, як вища — у східних, що можна пояснити лише нерівномірним розвитком
регіонів.

Значна нерівність у доходах простежується також у гендерній призмі. Праця жінок більше
поширена у низько дохідних галузях соціальної сфери, саме тому середня заробітна плата жінок
становить 77,6% відповідного показника у чоловіків. При цьому кожне друге господарство в Ук-
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раїні очолюють жінки (54,9%), а кількість домогосподарств з дітьми, в яких немає батька, а лише
матір, становить приблизно 19,2% усіх сімей з дітьми [1, 2].

Отже, диференціація доходів є гострою проблемою українського суспільства, подальше зрос-
тання якої спричиняє величезне майнове розшарування населення.

2. Майнове розшарування. Значне місце у суспільстві становлять багатство та активи, якими
володіє кожна людина. В Україні спостерігається достатньо помітний розрив між багатими вер-
ствами населення та бідними. За даними журналу Forbes, активи 10 найбагатших українців-мільяр-
дерів становлять приблизно 32,1 млрд. дол., або майже 3% ВВП країни за 2012 рік [5, 9].

Основним критерієм майнового розшарування є забезпеченість власним житлом. За даними
Держкомстату, щодо розподілу житлової площі на одну особу, найбільші площі дістаються де-
сятій децильній групі, тобто понад 10,65 м2 отримують 73,9% усіх опитаних багатих верств насе-
лення, що майже у 2 рази більше опитаних представників першої децильної групи [10].

Цікава ситуація пов’язана з наявністю різного типу житла. Національні опитування показу-
ють, що багаті верстви населення можуть собі дозволити окремі квартири (65,6%), серед бідних
така розкіш доступна лише 38,9%. Однак слід відмітити, що справа з індивідуальними будинками
набагато краща саме для представників нижчої соціальної групи — 54,7% опитаних живуть у
власних будинках [10]. Таку ситуацію можна пояснити тим, що більша кількість низько дохідних
груп проживають у селах, де у їхньому розпорядженні є будинок, проте стан такого житла, в
більшості випадках є майже непридатним для проживання.

Проілюструємо можливості придбання житла для різних соціальних груп. Для прикладу візьме-
мо середньорічну заробітну плату першої, п’ятої та десятої децильних груп, та визначимо скільки
часу необхідно їм для придбання житла у великому місті.

Таблиця 1. Доступність житла для різних децильних груп *

Кількість кімнат
у квартирі

Середня вартість
квартири

Середня кількість років, необхідна для погашення
вартості квартири, роки

перша
(з/п 11987,4)

п’ята
(з/п 21632,4)

десята
(з/п 56934,0)

однокімнатна 296 800 грн. 25 р 13 р. 5 р.
двокімнатна 470 400 грн 38 р. 21 р. 8 р.

трьохкімнатна 724 800 грн. 60 р. 33 р. 13 р.
* Складено за даними [4, 6]

Дані розрахунки демонструють ситуацію, за якої для більшої половини населення країни влас-
не житло практично не доступне, а для деяких груп взагалі стає за межею можливого.

Не кращою також є ситуація з орендою житла. Розглянемо частку від середньої заробітної
плати за місяць, яку становлять витрати на оренду житла у різних квінтильних групах.

Таблиця 2. Частка витрати на оренду за квінтильними групами *
Кількість
кімнат у
квартирі

Середньомісячна
вартість оренди в

Україні (грн.)

Частка витрати на оренду у середньомісячній зарплаті за
квінтильною групою (відсотки)

перша друга третя четверта п’ята
однокімнатна 1620 74,4 56,4 44,6 31,3 20,0
двокімнатна 2663 122,3 92,7 73,4 51,5 33,1

трьохкімнатна 5200 238,8 181,1 143,3 100,5 64,7
* Складено за даними [4, 6]

З даних табл. 2 помітно, що перша та друга квінтильні групи не можуть собі дозволити оренду-
вати квартиру одноосібно. У той час, як четверта квінтильна група може дозволити собі одно і
двокімнатні квартири, а найбагатша, п’ята група, може одноосібно орендувати будь-яку квартиру.

Щодо інших видів майна, то необхідно відмітити, що соціальну нерівність в основному аналі-
зують за показниками доходів населення, проте надзвичайно великий обсяг прихованих доходів,
особливо найбагатших груп населення, робить недоцільним використання лише цих показників,
тому ситуацію варто розглядати і через призму витрат населення.За даними Держкомстату необ-
хідно відзначити, що витрати найбагатших верств перевищують витрати найбідніших у 2,8 рази.
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Проаналізуємо видатки різних децильних груп в Україні за статтями витрат за 9 місяців 2012 року
(табл. 3).

Таблиця 3. Структура сукупних витрат домогосподарств (за місяць на одне домогосподарство) *

Сім’ї,
які у

складі:

Усього
сукупних
витрат,
(грн. в
місяць)

Споживчі витрати (%), у тому числі:
Неспо-
живчі

сукупні
витрати,

(%)

продукти
харчування

предмети
домашнього

вжитку,
побутова
техніка
тощо.

охорона
здоров’я

відпочинок
та культура

освіта

першої
дециль-

ної
групи

2242,9 61,5 1,4 3,1 1,1 1,2 4,1

десятої
дециль-

ної
групи

6207,1 36,3 3,0 3,9 2,6 1,4 17,0

* Складено за даними [7]

Відповідно до даних таблиці, витрати, які здійснює населення першої децильної групи, в ос-
новному на 61,5% зосереджені на продуктах харчування. У той час, як у представників десятої
децильної групи ці витрати становлять лише 36,3%. Тобто, у даному випадку, незначні витрати
нижча децильна група здійснює на побутову техніку та предмети домашнього вжитку — 31,4 грн.
в місяць, або лише 1,4%. Мізерними також є неспоживчі витрати, тобто такі, як купівля нерухо-
мості, акцій, будівництво житла тощо. Частка таких витрат у бідних становить лише 4,1%. Звідси
можна зробити висновок, що бідні верстви населення не здатні забезпечити себе ні житлом, ні
товарами тривалого використання, а, отже, перспектива майнової забезпеченості дуже низька.

У той час, як вища децильна група витрачає на одяг і взуття в 2,7 рази більше, ніж нижча
децильна група, а на предмети побуту — у 6,5 рази більше. Набагато кращою виглядає картина і
з неспоживчими витратами, які становлять 17% від сукупних загальних витрат, тобто в 11 разів
більше від бідних, що є суттєвою різницею у майновому розподілі. Майнова нерівність, як бачи-
мо, в багатьох випадках є надзвичайно небезпечною для суспільства, а також загрозою економічній
безпеці держави.

3. Соціальна стратифікація. Основною проблемою стратифікації українського суспільства є
проблема середнього класу як основної запоруки стабільного функціонування економіки та сус-
пільства певної країни.

Якщо аналізувати стан українського суспільства за методикою деяких учених щодо визначен-
ня представників середнього класу, осіб, котрі отримуюсь середній грошовий дохід за місяць, то
станом на 2012 рік середній грошовий дохід за місяць на одне домогосподарство становив 3566,3
грн. У такому випадку, як видно із рис. 3, до групи середнього класу можна віднести лише від
3,3% до 2,1% населення.

Якщо брати за середній клас основну частину населення, то доходи середнього класу колива-
тимуться від 1200 до 1920 гривень, тобто до категорії середнього класу в Україні відносяться
групи людей, які за показником освітнього рівня та рівня суспільної активності у зарубіжних
країнах отримують набагато вищі доходи.

В Україні працівники сфери освіти та культури, які за рівнем престижу мали б відноситись до
середнього класу, отримують середню заробітну плату близько 2461 грн. в місяць, працівники
медицини — 2154 грн. в місяць, що відповідно у 2,5 та у 2,8 раз менше, ніж працівники фінансо-
вої та страхової сфер [7].

Якщо проаналізувати динаміку зміни середніх грошових доходів різних децильних груп з 2002-
2012 роки, тобто за останні десять років, то середній показник наявного доходу населення Украї-
ни зріс майже у 7,7 рази, і зараз становить 1091,1 млрд. грн. Відповідно найбільшого зростання
досягли доходи восьмої та десятої децильних груп, тоді як більша частина населення продовжує
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Рис. 3. Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних гро-
шових доходів за 2012 рік [6]
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Рис. 4. Динаміка частки доходів різних децильних груп [6]

найбагатшими верствами, вона майже у тричі перевищує частку нижньої децильної групи та у 2,2
рази — середню децильну групу.

Необхідно відмітити, що соціальна стратифікація в певній мірі необхідна для суспільства, проте
динаміка нерівномірного збільшення доходів багатої верстви та незначна кількість представників
середнього класу стає основною причиною поляризації рівня життя населення.
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4. Поляризація рівня життя. В Україні виникає нестандартна ситуація, відповідно до якої, за
умов невисокого зростання ВВП, з 2011 він зріс лише на 0,2%, і становив 1408,9 млрд. грн. В
умовах невисокого доходу на душу населення, в Україні цей показник станом на 2012 рік стано-
вив 1994,3 грн. відбувається таке явище, як надмірно висока поляризація доходів і, відповідно,
рівня життя населення [5].

Основною проблемою поляризації рівня життя українців є бідність більшої частини населен-
ня. Разом з тим, проблема бідності населення в Україні посилилась за умовах світової фінансової
кризи, яка значно вплинула на соціально-економічний стан України. Світовий досвід показує, що
за часів економічних та політичних криз проблема бідності надзвичайно загострюється та здатна
досягти масштабів соціальної катастрофи. Основна ситуація з бідністю в Україні поступово по-
кращується, як видно з динаміки основних показників, бідність зменшується, проте можна кон-
статувати факт, що вона продовжує залишатися загрозою економічній безпеці держави (рис. 5).
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Рис. 5. Динаміка зміни бідності українського населення [7]

Межа відносної бідності, визначена за критерієм 75% медіанного рівня сукупних еквівалент-
них витрат, становила у 2012 р. 1346,76 грн. і збільшилась у порівнянні з відповідним періодом
попереднього року на 363,94 грн., або на 37%. У четвертому кварталі 2012 р. межа бідності пере-
вищила рівень прожиткового мінімуму (в середньому на одну особу), встановленого на 2012 р., на
251,76 грн., або на 22,9%, та рівень мінімальної заробітної плати на 212,76 грн., або на 18,8%.
Отже, вартісне значення межі бідності, визначеної за відносним критерієм, і надалі випереджає
рівень державного соціального стандарту.

Тому необхідно відмітити, що важливим наслідком поляризації рівня життя та доходів в Ук-
раїні є бідність, що провокує поступове формування нерівності життєвих можливостей та інте-
лектуального потенціалу.

5. Нерівність життєвих можливостей. Як відомо, від рівня розвитку продуктивних сил — фак-
торів, які забезпечують потреби людей та створюють матеріальні та духовні блага, залежить зрос-
тання їхнього добробуту. Основною життєвою потребою людини є її здоров’я. Саме від фізичного
та психологічного стану людини залежать її шанси на гідне та достойне життя, а також відповідне
місце у суспільстві. На здоров’я людини важливий вплив здійснює спосіб життя та харчування.

Важливим аспектом також виступає доступ до якісного медичного обслуговування. Аналізую-
чи дані табл. 3 можна відмітити, що витрати на охорону здоров’я у 3,5 рази відрізняються за
децильними групами, тобто нижча група затрачає 69,5 грн. на місяць, а вища — 242,1 грн.

На наступному етапі слід проаналізувати самооцінку стану здоров’я членами домогосподарств
відповідно до вибіркового обстеження Держкомстатом за 2012 рік. Дані показують, що не зважа-
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ючи на те, що свій стан, як добрий оцінили 57,7% бідного населення, що на 13,4% більше ніж
оцінка багатих, проте до лікарні протягом останніх 12 місяців члени нижчої соціальної групи
звертались в 1,2 рази більше ніж члени вищої соціальної групи; до приватних установ, тобто,
наприклад, до приватного стоматолога звертались майже в 4 рази менше багатого населення, відпо-
відно і до платної медичної установи на 131,45 тис. осіб менше, така ж ситуація і з зверненнями
до знахарів та цілителів, майже у 4 рази менше [3].

Відповідно до опитувань, проведених Держкомстатом у 2012 році, домогосподарств ниж-
ньої децильної групи, які не здатні придбати ліки через їх високу вартість, налічувалось близь-
ко 265,25 тисяч, тоді як домогосподарства вищої децильної групи було лише 90,99 тисяч, або
майже у 3 рази менше [3].

Проблема доступності якісної освіти для громадян на всіх рівнях залишається актуальною і по
нині. Сформовані умови зростання молодих людей з бідних сімей забезпечують, в першу чергу,
низькі шанси для розвитку їхнього освітнього рівня.

Статистика витрат на освіту свідчить, що перша децильна група витрачає 21,9 грн. в місяць, а
десята децильна група — 86,9 грн., що у 4 рази більше.

Особливо гострою є ситуація з вищою освітою, адже вища освіта в Україні є найдорожчою. У
дослідженні ми проаналізували середню вартість різних спеціальностей восьми найпрестижні-
ших університетів України відповідно до рейтингу «Компас-2012» (табл. 4).

Таблиця 4. Доступність вищої освіти для різних децильних груп *

Назва
спеціальності

Середня вартість спеціальності
за денну форму навчання
станом на 2012-2013 рік

перша
(з/п 11987,4

грн. в рік)

п’ята
(з/п 21632,4
грн. в рік)

десята
(з/п 56934,0
грн. в рік)

економічна 12 274,52 грн. 102,4% 56,7% 21,5%
юридична 15 765,35 грн. 130,7% 72,9% 27,5%
комп’ютерна 9966,40 грн. 83,1% 46,1% 17,5%
хімічна 7001,03 грн. 66,7% 32,3% 14,0%
фізична 7793,55 грн. 73,3% 36,0% 15,4%
гуманітарна 11079,55 грн. 92,4% 51,2% 19,5%
міжнародні
відносини 12464,50 грн. 103,9% 57,6% 21,9%

* Складено за даними [6, 11].

З даної таблиці можна зробити висновок, що бідне населення із заробітної плати може оплати-
ти в найкращих вузах країни лише спеціальності в області хімії, витрачаючи при цьому 66,7%
усього доходу, представники п’ятої групи здатні оплатити навчання на будь-якій спеціальності,
крім юридичної, у той час як багаті верстви населення можуть собі позволити оплачувати спеці-
альність за бажанням у будь-якому вузі.

Досвід та історія зарубіжних країн демонструють, що в основному, до збідніння населення
приводить низький рівень освіти. Нерівність у доступі до освіти відповідно спричиняє і нерівність
у розподілі робочих місць та винагороди за працю. Тобто працівники некваліфікованої та фізич-
ної праці, яка є низькооплачуваною, здебільшого є представниками першої децильної групи. До
даної категорії також можна віднести і велику кількість безробітних (в Україні частка безробіт-
них сягає 8,0). Представники десятої децильної групи мають професії інтелектуальної праці, котрі
відповідно і високооплачувані.

 Відповідно можна зробити висновок, що величезна нерівність життєвих можливостей при-
зводить до диференціації доходів населення. Отже, як можна зауважити за даними дослідження,
процес формування та здійснення соціальної нерівності має циклічний характер. Тому у кожному
циклі можна визначити такі основні показники (табл. 5).

За даними табл. 5 видно, що в загальному дані показники демонструють велике відхилення від
норми, так показники які повинні спадати такі як децильний коефіцієнт фондів, децильний ко-
ефіцієнт диференціації доходів, рівень бідності, вони збільшуються, а показники які повинні зро-
стати, зменшуються, частка населення із доходом нижче медіанного рівня загальних доходів, лише
деякі показники рівня соціальної нерівності поволі зростають, як наприклад, співвідношення не-
споживчих витрат чи надто непомітно спадають, як коефіцієнт дитячої смертності, проте такі
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Таблиця 5. Основні індикатори соціальної нерівності *
Цикл соціальної

нерівності Основні індикатори циклу 2011 2012 Зміна

диференціація
доходів

децильний коефіцієнт диференціації доходів 2,7 2,9 +0,2
децильний коефіцієнт фондів 4,9 4,9 0
квінтильний коефіцієнт диференціації доходів 1,9 3,4 +1,5
квінтильний коефіцієнт фондів 3,4 3,4 0
співвідношення середньомісячних доходів сільського
і міського населення 1,1 1,1 0

співвідношення середньомісячних заробітних плат
жителів найбагатшого регіону та найбіднішого 2,1 2,1 0

майнова
нерівність

співвідношення кількості витрат на товари тривалого
користування 1-ої та 10-ої децильних груп 5,9 5,0 -0,9

децильний коефіцієнт диференціації витрат 2,3 2,3 0
децильний коефіцієнт фондів (витрат) 2,7 2,7 0
співвідношення неспоживчих витрат 1-ої та 10-ої
децильних груп 14,4 11,6 -2,8

стратифікація
суспільства

коефіцієнт Джині (по загальним доходам),% 24,3 23,8 -0,5
частка населення з середнім рівнем середньодушових
еквівалентних загальних доходів в місяць,% 12,4 15,5 -3,1

коефіцієнт Джині (по грошовим доходам),% 26,3 25,3 -1

поляризація
рівня життя

рівень бідності 18,3 23,0 +4,7
частка населення із середньодушовим еквівалентним
загальним доходом у місяць нижче прожиткового
мінімуму,%

15,3 9,5 -5,8

межа бідності, грн. 1147,0 1346,8 +199,8
частка населення із середньодушовим еквівалентним
загальним доходом у місяць нижче 50% середнього
рівня загальних доходів, %

6,1 7,2 +1,1

частка населення із середньодушовим еквівалентним
загальним доходом у місяць нижче медіанного рівня
загальних доходів

44,1 50,0 +5,9

нерівність
життєвих

можливостей

співвідношення кількості витрат на відпочинок та
культуру 1-ої та 10-ої децильних груп 6,6 8,7 +2,1

співвідношення кількості витрат на освіту 1-ої та 10-
ої децильних груп 3,5 3,2 -0,3

співвідношення часток осіб, які вважають свій стан
здоров’я поганим у 1-й та 10-й децильних груп
(лакейський показник)

5,4 4,4 -1,0

коефіцієнт дитячої смертності 8,9 8,6 -0,3
* Складено за даними [2, 6, 7, 10, 11].

зміни є мінімальним і тому показник остається в небезпечному рівні. Тобто тенденція свідчить
про переростання загрози соціальної нерівності в українському суспільстві у небезпеку.

ВИСНОВОК
Отже, можна зробити висновок, що стан соціальної нерівності в Україні має загрозливий ха-

рактер та зростаючу динаміку. Значний рівень зовнішньої та внутрішньої соціальної нерівності
зумовлює виникнення значних розбіжностей у цінах, купівельній спроможності заробітної плати
працівників бюджетної сфери, соціальних трансфертів і, зрештою, державних соціальних гарантій
у цілому. Тому необхідно здійснювати постійний моніторинг та аналіз стану соціальної нерівності
в Україні, для здійснення певного регулювання її наслідків.
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ПОБУДОВА ЛОГІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРТНОГО ОПИТУВАННЯ
У статті на основі логістичного підходу до ефективності управління підприємством, базуючись на результатах експерт-

ного опитування, запропоновано формулу інтегрального показника ефективності управління будівельним підприємством.
Ключові слова: ефективність управління, логістика, логістичний підхід, узагальнюючий показник, будівельне

підприємство.

ВСТУП
Поняття «економічна ефективність» є найважливішим питанням економіки будівництва, тому

що ефективність відображає результативність діяльності підприємств. Кількісне вираження ефек-
тивності розкривається в її показниках і методах оцінки. Суть логістичного підходу полягає в
тому, що потокові процеси, які протікають між учасниками логістичного ланцюга, розглядаються
як якась системна цілісність, а моделювання результатів такої системи здійснюється на основі
критерію досягнення мети. При реалізації очевидних переваг логістичного підходу до оцінки
ефективності управління підприємством на сучасному етапі розвитку українських підприємств,
його впровадженню перешкоджає наявність певних проблем, одним з яких є відсутність методик
формування логістичних показників, розрахунок яких би характеризувався відносною простотою
і високою адаптивністю до дій зовнішнього і внутрішнього середовища.

При логістичному підході до визначення ефективності управління будівельним підприємством
нами використовуються логістичні критерії ефективності такі як кількість, якість час та витрати.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є побудова економіко-математичної моделі визначення на основі логістичного

підходу ефективності управління будівельним підприємством.
РЕЗУЛЬТАТИ
Логістичний підхід до ефективності управління підприємством полягає в побудові логістич-

ної моделі оцінки ефективності управління будівельним підприємством, яка приймає наступ-
ний вигляд:

I5O4F3T2M1 YwYwYwYwYwY  ,
де Y — інтегральна ефективність управління будівельним підприємством

YM — узагальнюючий показник ефективності управління матеріальними ресурсами за логі-
стичним підходом;

YT — узагальнюючий показник ефективності управління трудовими ресурсами за логістич-
ним підходом;

YF — узагальнюючий показник ефективності управління фінансовими ресурсами за логістич-
ним підходом;

YO — узагальнюючий показник ефективності управління основними засобами за логістичним
підходом;

YI — узагальнюючий показник ефективності управління інформаційними ресурсами за логі-
стичним підходом;

w1, w2, w3, w4, w5 — вагові коефіцієнти узагальнюючих показників ефективності управління
відповідним видом ресурсів.

Вагові коефіцієнти узагальнюючих показників ефективності управління відповідним видом
ресурсів може бути визначений за допомогою методу експертних оцінок.

Методи, які основані на припущенні про те, що на базі думок спеціалістів в певній галузі знань
можна побудувати адекватну картину теперішнього та майбутнього стану з урахуванням всіх мож-
ливих зсувів та стрибків, отримали назву методів експертиз або методів експертних оцінок.

Врахувавши всі переваги та недоліки різних методів експертних оцінок, ми вирішили зупини-
тись на модифікованому методі Дельфі, обмеженому двома турами опитувань.

Точність та надійність експертних оцінок, в першу чергу визначається складом експертної гру-
пи, їх професіоналізмом, обсягом знань, ерудованістю. Специфічні вимоги до членів експертної
групи роблять свій відбиток на принципи їх відбору.
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На першому етапі, виходячи з задачі експертизи, необхідно виявити власне самих експертів.
На другому етапі з виявлених експертів необхідно сформувати робочу групу. Виявлення потен-
ційних експертів здебільшого залежить від встановленої мети експертизи. В нашому випадку скла-
дення прогнозу орієнтовано на зацікавленості будівельних підприємств і вимагає при цьому гли-
бокого знання їхньої господарської політики, виробничих особливостей, то доцільно використо-
вувати експертів самих будівельних підприємств. Перевагу треба віддати тим спеціалістам, що
мають вільний час, бажання та високий професіоналізм.

При формуванні експертної групи необхідно вирішити дві важливі проблеми: визначити число
членів експертної групи та оцінити компетентність експертів.

Кількість експертів, включених до експертної групи, може бути від 10 до 150 чоловік. Число
експертів суттєво впливає на точність групової оцінки. Зменшення числа експертів веде до зни-
ження точності прогнозу, тому що на кінцеві результати значно впливає кожен експерт. Збільшен-
ня числа експертів, хоча і підвищує, як правило, точність прогнозу, однак ускладнює організацію
проведення експертизи, продовжує строки її проведення в часі. Тому при виборі числа експертів
також потрібен компроміс між точністю та трудомісткістю роботи, часом проведення експертизи.

Установити оптимальну чисельність групи експертів є складною задачею.
Число експертів в групі можна визначити на основі теорії вибіркового спостереження за

формулою:

2

p
2 t)P1(Pn





де n — потрібна кількість членів групи експертів;
P — питома вага експертів, які мають певні ознаки, що встановлені організаторами експертизи;
t — критерій Ст’юдента при заданому рівні істотності (інтервал довіри);
Dp — середня гранична помилка частки.
В нашому дослідженні вагомим показником є стаж роботи на будівельному підприємстві. По-

передні дослідження показали, що серед керівників та спеціалістів будівельних підприємств
Дніпропетровської області 30% мають стаж роботи не менше 10 років.

Виходячи з заданої межі стажу роботи визначимо необхідну чисельність експертів при імовір-
ності 0,95 і середній граничній помилці частки 0,15
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Для визначення компетентності експерта використовується анкетне опитування та самооцін-
ка. Ступінь придатності спеціаліста до експертизи по анкетному опитуванню визначається по
коефіцієнту компетентності







s
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де gks — вага k-ії градації характеристиці s  в балах;
gs — максимальна вага характеристики  в балах.
В анкету було включено питання, які характеризують базову освіту експерта, рівень освіти,

наявність публікацій в сфері управління підприємствами, стаж роботи на підприємстві.
Самооцінка необхідна для додаткової оцінки обізнаності експерта відносно конкретного пи-

тання, по якому робляться висновки. В процесі самооцінки кожен спеціаліст оцінює ступінь своєї
освіченості за 10 бальною шкалою, підкреслюючи відповідні бали:

 «0» балів — експерт не знайомий з суттю обговорюваного питання;
 «10» балів — якщо питання входить в сферу вузької спеціалізації експерта; решта оцінок

присвоюється в залежності від ступеня обізнаності експерта в досліджуваній проблемі.
Компетентність експерта за самооцінкою обчислюється за формулою:





maxj

j
2 B

B
k

де Bj — самооцінка (в балах), яка характеризує ступінь обізнаності спеціаліста з j-ою проблемою;
Bjmax — максимально можлива самооцінка (10 балів).
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Найкращі результати дає узагальнююча оцінка компетентності, яка включає як анкетний ме-
тод, так і самооцінку.

Компетентність спеціаліста за комплексним методом визначається за формулою:

2
kkk 21 

На основі експертних оцінок нами були отримані коефіцієнти вагомості узагальнюючих по-
казників ефективності управління різними видами ресурсів за логістичним підходом. Оцінка ек-
спертом відносної важливості узагальнюючих показників ефективності управління різними ви-
дами ресурсів здійснюється шляхом присвоєння деякої кількісної оцінки, наприклад, за 100-баль-
ною системою. Експерт надає кожному узагальнюючому показнику ефективності управління пев-
ним видом ресурсів кількість балів в межах від 0 до 100. Нуль присвоюється в тому випадку, якщо
показник, на думку експерта, не має суттєвого значення, 100 балів присвоюється тому показнику,
який має найбільш важливе вирішальне значення. Експерт може надати однакову кількість балів
декільком показникам, якщо на його думку вони в рівному ступені суттєві. При обробці матері-
алів колективної експертної оцінки відносної ваги узагальнюючих показників ефективності уп-
равління різними видами ресурсів доцільно використовувати метод рангової кореляції. Тому дані,
отримані в балах, відповідним чином ранжують по мірі зменшення та отримують оцінки рангів.
Порядковий номер, що визначає місце кожного показника в загальній сукупності факторів, нази-
вається рангом. Зазвичай ранги відповідають числам натурального ряду 1, 2, 3,... n, де n — кількість
ранжованих факторів. Ранг, рівний одиниці, присвоюються найбільш важливому фактору; ранг з
максимальним числом n — найменш важливому фактору. Якщо експерт присвоює однакову
кількість балів декільком факторам, то їм присвоюється стандартизовані ранги. Стандартизова-
ний ранг — це частка від ділення суми місць, зайнятих факторами з однаковими рангами, на
загальну кількість таких альтернатив.

Введемо наступні позначення:
m — кількість експертів, що взяли участь в колективній експертній оцінці;
1, 2, 3, ..., i, ..., m — можливі номери експертів;
n — кількість напрямків досліджень, що запропоновані до оцінки;
1, 2, 3, ..., j, ..., n — можливі номери напрямків досліджень;
mj — кількість експертів, які оцінили j-ий напрямок;
m100j — кількість максимально можливих оцінок (100 балів), отриманих j-им напрямком

досліджень;
Cij — оцінка відносної ваги (в балах), даних i-ому експертом j-ому напрямку досліджень.
Всі бальні оцінки експертів, що приймають значення від 0 до 100, розміщені в окрему матри-

цю (табл. 1).
Для кожного узагальнюючого показника визначається середня величина в балах:
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Чим більше значення середньої величини в балах, тим більше, на думку експертів, важливість
даного узагальнюючого показника ефективності управління різними видами ресурсів. Як бачимо
з даних таблиці, найбільш важливим з точки зору експертів є ефективність управління фінансови-
ми ресурсами з точки зору логістичного підходу (середня оцінка складає 93,9 бала).

При оцінці важливості окремих показників представляє інтерес частота максимально можли-
вих оцінок, що визначається за формулою:
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Важливість j-го показника збільшується при зміні K100j від 0 до 1. Цей показник слід розгляда-
ти як додатковий до інших показників оцінки відносної важливості напрямку. Він характеризує
важливість розвитку j-го показника з точки зору кількості поставлених йому перших місць. Пере-
вагу тому чи іншому напрямку слід віддавати в першу чергу в залежності від середніх величин
рангу чи балів. І тільки при інших рівних умовах напрямок можна вважати найбільш важливим
при максимальному значенні K100j.
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Таблиця 1. Матриця балів *

Експерти
Узагальнюючі показники за логістичним підходом до ефективності управління

матеріальними
ресурсами

трудовими
ресурсами

фінансовими
ресурсами

основними
засобами

інформаційними
ресурсами

1 90 80 100 70 60
2 80 100 90 70 60
3 90 80 100 60 70
4 90 80 100 70 60
5 60 90 80 100 70
6 90 80 100 70 60
7 80 100 90 70 60
8 90 80 100 60 70
9 90 80 100 70 60

10 60 90 80 100 70
11 90 80 100 70 60
12 80 100 90 70 60
13 90 80 100 60 70
14 90 80 100 70 60
15 60 90 80 100 70
16 90 80 100 70 60
17 80 100 90 70 60
18 90 80 100 60 70
19 90 80 100 70 60
20 60 90 80 100 70
21 90 80 100 70 60
22 80 100 90 70 60
23 90 80 100 60 70
24 90 80 100 70 60
25 60 90 80 100 70
26 90 80 100 70 60
27 80 100 90 70 60
28 90 80 100 60 70
29 90 80 100 70 60
30 60 90 80 100 70
31 90 80 100 70 60
32 80 100 90 70 60
33 90 80 100 60 70
34 90 80 100 70 60
35 60 90 80 100 70
36 90 80 100 60 70
37 90 80 100 70 60
38 60 90 80 100 70

Разом 3110 3260 3570 2820 2440
Середній бал 81,8 85,8 93,9 74,2 64,2

* Розраховано автором

Таблицю балів необхідно перетворити в матрицю рангів (табл. 2).
Сума рангів, призначених експертами j-ому узагальнюючому показнику ефективності управ-

ління ресурсами, визначається за формулою:





m

1j
ijj RS

Очевидно, чим менша сума рангів, тим важливіший певний показник.
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Таблиця 2. Матриця рангів *

Експерти
Узагальнюючі за логістичним підходом показники ефективності управління

матеріальними
ресурсами

трудовими
ресурсами

фінансовими
ресурсами

основними
засобами

інформаційними
ресурсами

1 2 3 1 4 5
2 3 1 2 4 5
3 2 3 1 5 4
4 2 3 1 4 5
5 5 2 3 1 4
6 2 3 1 4 5
7 3 1 2 4 5
8 2 3 1 5 4
9 2 3 1 4 5

10 5 2 3 1 4
11 2 3 1 4 5
12 3 1 2 4 5
13 2 3 1 5 4
14 2 3 1 4 5
15 5 2 3 1 4
16 2 3 1 4 5
17 3 1 2 4 5
18 2 3 1 5 4
19 2 3 1 4 5
20 5 2 3 1 4
21 2 3 1 4 5
22 3 1 2 4 5
23 2 3 1 5 4
24 2 3 1 4 5
25 5 2 3 1 4
26 2 3 1 4 5
27 3 1 2 4 5
28 2 3 1 5 4
29 2 3 1 4 5
30 5 2 3 1 4
31 2 3 1 4 5
32 3 1 2 4 5
33 2 3 1 5 4
34 2 3 1 4 5
35 5 2 3 1 4
36 2 3 1 5 4
37 2 3 1 4 5
38 5 2 3 1 4

Сума рангів 107 92 61 136 174
Середній

ранг 2,8 2,4 1,6 3,6 4,6
* Розраховано автором

Середній ранг для кожного показника дорівнює:

m
S

S j
j 

При порівнянні важливості різних узагальнюючих показників ефективності управління різни-
ми видами ресурсів по Sj найбільш важливим слід вважати той, що характеризується найменшим
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значенням середньої величини рангу. В нашому випадку, це є узагальнюючий показник ефектив-
ності управління фінансовими ресурсами, середній ранг якого складає 1,6.

Крім абсолютних величин оцінки важливості напрямку при обробці даних анкет опитування
застосовуються також відносні показники. Для цього індивідуальні показники спочатку норму-
ються, а потім обчислюються середньозважені величини. Нормування — це перехід від абсолют-
них величин до відносних.

Середня вага кожного показника (нормована оцінка) розраховується за формулою:
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C

C
w — відносна оцінка показника j з точки зору і-го експерта.

В таблиці 3 наведені дані відносних оцінок по кожному показнику з урахуванням думки окре-
мих експертів.

Як видно з даних таблиці, найбільш вагомим, на думку експертів, є узагальнюючий показник
ефективності управління фінансовими ресурсами (відносна оцінка дорівнює 0,235), найменш ва-
гомим — узагальнюючий показник ефективності управління інформаційними ресурсами.

Активність експертів по кожному напрямку обчислюється за допомогою коефіцієнта активності:

m
m

K j
a 

де Ka — коефіцієнт активності експертів по j-му показнику;
mj — кількість експертів, що оцінили j-й показник;
m — загальна кількість експертів.
В таблиці 4 наведені показники, що відображають порівняльну важливість показників, обчис-

лених за формулами.
Оцінка показників відносної важливості напрямків, що містяться в таблиці, свідчать про те,

що група експертів віддала перевагу в основному узагальнюючому показнику ефективності уп-
равління фінансовими ресурсами і схильна вважати менш вагомими ефективність управління
основними засобами та інформаційними ресурсами. За значенням показника активності експертів
можна судити, з одного боку, про компетентність експертів, а з іншого боку, що всі напрямки
досить обґрунтовані, оскілки, всі експерти дали оцінку запропонованим показникам. Показники
частоти максимально можливих оцінок свідчать про те, що тільки для трьох напрямків експерти
призначили 100-бальну оцінку.

Оцінкою відносної важливості показників не обмежується обробка даних опитувальних анкет.
Не менш важливі питання для наукового обґрунтування прогнозу має оцінка ступеня узгодже-
ності думок експертів за допомогою системи показників.

Для оцінки узагальненої міри узгодженості думок по всім показникам використовується ко-
ефіцієнт конкордації:
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 — відхилення суми рангів від середньої суми рангів по всіх показниках;





m

1i
ijj RS — сума рангів j-го показника;
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Таблиця 3. Матриця відносних оцінок узагальнюючих показників ефективності управління
ресурсами *

Експерти
Узагальнюючі за логістичним підходом показники ефективності управління

матеріальними
ресурсами

трудовими
ресурсами

фінансовими
ресурсами

основними
засобами

інформаційними
ресурсами

1 0,225 0,200 0,250 0,175 0,150
2 0,200 0,250 0,225 0,175 0,150
3 0,225 0,200 0,250 0,150 0,175
4 0,225 0,200 0,250 0,175 0,150
5 0,150 0,225 0,200 0,250 0,175
6 0,225 0,200 0,250 0,175 0,150
7 0,200 0,250 0,225 0,175 0,150
8 0,225 0,200 0,250 0,150 0,175
9 0,225 0,200 0,250 0,175 0,150

10 0,150 0,225 0,200 0,250 0,175
11 0,225 0,200 0,250 0,175 0,150
12 0,200 0,250 0,225 0,175 0,150
13 0,225 0,200 0,250 0,150 0,175
14 0,225 0,200 0,250 0,175 0,150
15 0,150 0,225 0,200 0,250 0,175
16 0,225 0,200 0,250 0,175 0,150
17 0,200 0,250 0,225 0,175 0,150
18 0,225 0,200 0,250 0,150 0,175
19 0,225 0,200 0,250 0,175 0,150
20 0,150 0,225 0,200 0,250 0,175
21 0,225 0,200 0,250 0,175 0,150
22 0,200 0,250 0,225 0,175 0,150
23 0,225 0,200 0,250 0,150 0,175
24 0,225 0,200 0,250 0,175 0,150
25 0,150 0,225 0,200 0,250 0,175
26 0,225 0,200 0,250 0,175 0,150
27 0,200 0,250 0,225 0,175 0,150
28 0,225 0,200 0,250 0,150 0,175
29 0,225 0,200 0,250 0,175 0,150
30 0,150 0,225 0,200 0,250 0,175
31 0,225 0,200 0,250 0,175 0,150
32 0,200 0,250 0,225 0,175 0,150
33 0,225 0,200 0,250 0,150 0,175
34 0,225 0,200 0,250 0,175 0,150
35 0,150 0,225 0,200 0,250 0,175
36 0,225 0,200 0,250 0,150 0,175
37 0,225 0,200 0,250 0,175 0,150
38 0,150 0,225 0,200 0,250 0,175




m

1i
ijw

7,775 8,150 8,925 7,050 6,100
jw 0,205 0,214 0,235 0,186 0,161

* Розраховано автором





L

1l
l

3
li )tt(T — значення, що враховує наявність зв’язаних (однакових) рангів;

l — кількість груп зв’язаних (однакових) рангів;
t1 — кількість зв’язаних рангів в кожній групі.
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Таблиця 4. Показники порівняльної важливості узагальнюючих показників ефективності уп-
равління різними видами ресурсів *

Показник
Ум.

позна-
чення

Узагальнюючі за логістичним підходом показники ефективності управління
матеріальними

ресурсами
трудовими
ресурсами

фінансовими
ресурсами

основними
засобами

інформаційними
ресурсами

1. Сума ран-
гів, jS 107 92 61 136 174

2. Середній
ранг jS 2,8 2,4 1,6 3,6 4,6

3. Середнє
значення в
балах

jM 81,8 85,8 93,9 74,2 64,2

4. Частота
максимально
можливих
оцінок

j100K 0 0,184 0,579 0,237 0

5. Середня
вага jw 0,205 0,214 0,235 0,186 0,161

6. Коефіці-
єнт активно-
сті експертів

aK 1 1 1 1 1

* Розраховано автором

Для визначення коефіцієнта конкордації використовуємо дані таблиці 2. Проміжні розрахунки
показані в таблиці 5.

Таблиця 5. Визначення середньої суми рангів та квадратів відхилень суми рангів від середньої
суми *

Визначення за логістичним
підходом

Сума рангів, jS
Відхилення суми від
середньої суми, jd

2
jd

Ефективність управління ма-
теріальними ресурсами 107 -7 49

Ефективність управління тру-
довими ресурсами 90 -22 484

Ефективність управління фі-
нансовими ресурсами 61 -53 2809

Ефективність управління ос-
новними засобами 136 22 484

Ефективність управління ін-
формаційними ресурсами 174 60 3600

Сума 570 — 7426
В середньому 114 — —

* Розраховано автором

Розрахуємо коефіцієнт конкордації, підставляючи отримані значення в формулу.
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Коефіцієнт конкордації приймає значення від 0 до 1. Чим більше значення коефіцієнта конкор-
дації, тим вище ступінь узгодженості думок експертів. При коефіцієнті конкордації, що дорівнює
1 є повна узгодженість думок експертів; якщо він дорівнює 0, то узгодженість практично відсут-
ня. Враховуючи отримане значення коефіцієнта конкордації, думки експертів можна відрізняють-
ся помітною узгодженістю.
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Статистичне значення коефіцієнта конкордації провіряється по критерію Пірсона:
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Розраховане значення 2
p співставляється з табличним значенням 2

т для n – 1 ступенів свобо-
ди та довірчої ймовірності (Р = 0,95). Для нашого дослідження 2

т  = 14,86. Коефіцієнт конкордації
істотний, адже 2

т  > 2
т .

Розкид думок експертів, рівень якого по суті відображає узгодженість думок, оцінюється, окрім
коефіцієнта конкордації, за допомогою інших статистичних показників, в тому числі:

а) дисперсія оцінок, даних j-му показнику ефективності:
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б) коефіцієнт варіації оцінок, даних j-oму показнику ефективності:
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в) загальна дисперсія оцінок:
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C
M — середня величина балів, наданих усіма експертами за усіма показниками.

В таблиці 6 наведені результати розрахунків дисперсії оцінок та коефіцієнтів варіації оцінок
по всіх показниках.

Таблиця 6. Статистичні показники оцінки узгодженості думок *

Показник
Узагальнюючі за логістичним підходом показники ефективності управління

матеріальними
ресурсами

трудовими
ресурсами

фінансовими
ресурсами

основними
засобами

інформаційними
ресурсами

Дисперсія
оцінки 141,34 61,22 65,99 192,80 24,38

Коефіцієнт
варіації
оцінок, %

14,53 9,12 8,65 18,71 7,69

* Розраховано автором

Як видно з даних таблиці, коефіцієнти варіації за всіма узагальнюючими показниками є мен-
шими за 33%, отже думки експертів можна вважати узгодженими.

ВИСНОВКИ
На основі даних експертного опитування трансформуємо початкову формулу ефективності

управління підприємством на основі логістичного підходу:
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IOFTM Y161,0Y186,0Y235,0Y214,0Y205,0Y 
Ця формула може бути використана в подальшому для визначення взаємозв’язку між ефектив-

ністю управління підприємством на основі логістичного підходу та рентабельністю підприєм-
ства, а також для прогнозування та оптимізації управління ресурсами підприємства на основі
логістичного підходу.
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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ
ЄВТУШЕВСЬКОЇ ОЛЬГИ ВОЛОДИМИРІВНИ

«Теорії розвитку корпоративних відносин», К., 2013. — 164 с.

Стан вітчизняної економіки значною потребує удосконалення корпоративних відносин, які зай-
мають вагоме місце у глобальній і соціально-економічній системі і формують специфічні еко-
номічні зв’язки. Корпоративні відносини, які функціонують у межах акціонерного сектора, ство-
рюють потужний організаційно-економічний потенціал. Фактично корпорації є рушійною силою
перетворень у вітчизняному господарстві. Динамічний розвиток корпоративних відносин є од-
ним з найбільш суттєвих наслідків становлення нових форм відносин. Водночас, у вітчизняних
корпоративному секторі економіки нагромаджена значна кількість проблем, які потребують все-
бічного досягнення та подальшого вирішення.

Аналіз праць, присвячених різним аспектам розвитку корпоративних відносин загалом та в
Україні зокрема, виявляє недостатнє висвітлення деяких питань, а також суперечливість наукових
позицій. Переважна більшість вітчизняних досліджень, на відміну від зарубіжних, присвячена
недолікам функціонування корпоративних відносин, проте недостатньо висвітленими залиша-
ються проблеми їх структуризації, аналізу інституційних чинників, що впливають на поширення
корпоративних зв’язків, формування корпоративної культури вітчизняних компаній, суперечнос-
тей у нормативній базі, яка регулює корпоративну діяльність.

Провідна роль корпоративного сектора у розвитку вітчизняної економіки призводить до необ-
хідності пошуку нових теоретичних та практичних підходів до дослідження проблеми корпора-
тивних відносин.

У зв’язку з цим поява наукового дослідження, спрямованого на удосконалення та поглиблення
корпоративних відносин, є актуальною та своєчасною.

Монографія складається з 3-х розділів, які присвячені висвітленню основних положень теорії
та методології розвитку корпоративних відносин. В роботі наведено огляд поглядів представ-
ників основних економічних шкіл на становлення корпоративних зв’язків, викладено авторські
підходи до визначення сутності та структури корпоративних відносин, аналізовано основні чин-
ники розвитку корпоративних зв’язків у вітчизняних умовах, розкриваються основні суперечності
становлення корпоративного сектора в Україні.

У першому розділі «Теорії розвитку корпоративних відносин в працях класиків економіч-
ної думки» досліджено теорії корпоративних зв’язків представниками меркантилізму, класичної
політичної економії, марксизму, історичної школи. Розкриті основні положення кейнсіанських та
неокласичних концепцій корпоративних відносин, висвітлено особливості дослідження корпора-
тивної діяльності в працях українських вчених-економістів.

У другому розділі «Теоретичні засади дослідження корпоративних відносин в сучасних
умовах» аналізовані сучасні теорії розвитку корпоративних контактів, а саме концепції корпора-
тивної діяльності в інституціоналізмі та теорії трансформації економіки і суспільства. Надано
авторський підхід до цих питань.

Третій розділ «Висвітлення основних тенденцій розвитку корпоративних зв’язків у вітчиз-
няній економічній літературі» присвячено розкриттю поглядів вітчизняних економістів на су-
перечності функціонування корпоративних відносин, особливості становлення зовнішньо- та
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внутрішньокорпоративних зв’язків у вітчизняних умовах, перспективи управління корпоратив-
ним сектором в Україні та досвід розвинених країн у формуванні системи корпоративного управ-
ління. Автором надаються рекомендації щодо вдосконалення функціонування вітчизняного кор-
поративного сектора.

Дана робота є результатом опрацювання значного масиву літературних джерел, зокрема праць
зарубіжних та вітчизняних класиків економічної науки, історичних публікацій, сучасної еконо-
мічної літератури та статистичних даних.

Монографія Євтушевської О.В. є самостійним науковим дослідженням, виконаним на актуаль-
ну тему. Монографія має наукову та практичну цінність. Результати дослідження можуть бути
використані у навчальному процесі при викладанні дисципліни «Корпоративне управління» для
майбутніх фахівців-економістів. Даному дослідженню властива наукова новизна, що свідчить про
глибоку обізнаність автора з проблемами становлення та розвитку корпоративних відносин.

Монографія є результатом узагальнення досвіду наукових досліджень та практики функціону-
вання корпоративних утворень й розробки пропозицій щодо підвищення ефективності управлін-
ня такими суб’єктами господарювання. Вона може бути корисною для науковців, викладачів, сту-
дентів економічних спеціальностей та фахівців у сфері корпоративного управління.
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АНОТАЦІЇ
Воробйова О.І. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ

АСПЕКТ
У статті досліджуються теоретико-методичні аспекти економічної і фінансової безпеки держави.

На основі аналізу наукових поглядів учених обґрунтовано, що на сучасному етапі розвитку національ-
ної і світової економіки доцільним розглядати не фінансову чи економічну безпеку, а фінансово-еконо-
мічну безпеку держави.

Ключові слова: економічна безпека держави, фінансова безпека держави, фінансово-економічна
безпека держави.

Ушенко Н.В., Друзін Р.В. ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ
Досліджено еволюцію інституту банкрутства в Україні, обґрунтовано виділення 6 етапів розвитку

інституту банкрутства та їх характерні риси, з’ясовано шляхи подальшого розвитку інституту банк-
рутства в умовах фінансової кризи.

Ключові слова: банкрутство, інститут банкрутства, фінансова криза.

Воробйов Ю.М. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ
МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розкриваються теоретичні засади державної фінансової підтримки розвитку малих
підприємств. Досліджено теоретичні засади розвитку малих підприємств в економіці України. Сфор-
мульовано власне визначення сутності державної фінансової підтримки малих підприємств. Обґрун-
товано, що на рівні держави необхідні зміни, які забезпечать умови для розвитку малих підприємств
як гарантію позитивних змін в національній економіці. Встановлено, що державна фінансова підтрим-
ка повинна базуватися на відповідній методологічній базі до якої належать: принципи, методи і меха-
нізми державної фінансової підтримки. Визначено основні принципи, методи і механізми, які необхід-
но покласти в основу методології державної фінансової підтримки. Розкрито інтереси держави та ма-
лих підприємств в процесі реалізації державної фінансової підтримки. Обґрунтовано варіанти вза-
ємодії держави і суб’єктів малого підприємництва в процесі здійснення державної фінансової підтримки.
Запропоновано власне розуміння інституційної структури державної фінансової підтримки малих
підприємств.

Ключові слова: малі підприємства, державна фінансова підтримка.

Блажевич О.Г. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПО-
КАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглядаються теоретичні аспекти підвищення ефективності фінансових показників підпри-
ємства. Показники прибутковості (збитковості) є основними показниками, які характеризують ефек-
тивність діяльності суб’єкта підприємництва. Здійснено розрахунки різних видів прибутку та показ-
ників ефективності діяльності для суб’єкта малого підприємництва.

Ключові слова: економічний ефект, економічна ефективність, рентабельність, прибутковість (збит-
ковість), прибуток підприємства.

Куссий М.Ю. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ТА ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуті існуючі підходи до визначення таких економічних категорій як «фінансовий

ризик» і «фінансова безпека підприємства». Проведений аналіз показав, що існуючі визначення цих
категорій не досить відповідає їхнім сутнісним характеристикам, відзначеним у сучасній науковій літе-
ратурі. Було запропоновано авторське визначення економічної категорії «фінансовий ризик» і, на підставі
проведеного аналізу для визначення економічної категорії «фінансова безпека підприємства», було
запропоновано прийняти дефініцію професора А.В. Гукової і доцента І.Д. Анікіної.

Ключові слова: ризик, невизначеність, фінансовий ризик, фінансова безпека підприємства.

Олійник О.О. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ З ПОГЛЯДУ ВІТЧИЗНЯНОЇ
ТА ЗАХІДНОЇ НАУКИ

Проведено аналіз сучасних методологічних підходів до визначення сутності категорії фінансова
система з погляду вітчизняної та західної науки. Обґрунтовано власне тлумачення дефініції фінансова
система.

Ключові слова: фінанси, фінансова система, фінансові інструменти, фінансовий сектор, фінансові
відносини, інституційні одиниці.



145
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №4

Ткач С.В. ВПЛИВ ДЕВАЛЬВАЦІЙНОЇ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СТАН ТОРГОВЕЛЬ-
НОГО БАЛАНСУ КРАЇНИ В РІЗНИХ ЧАСОВИХ ПЕРІОДАХ

У статті аналізується вплив девальваційних процесів на динаміку чистого експорту країни. Обґрун-
товано залежність стану торговельного балансу від еластичності та схильності країни до експортно-
імпортних операцій.

Ключові слова: валютний курс, девальвація, торговельний баланс, національний дохід, еластичність
попиту, чистий експорт, грошова одиниця.

Гуменюк В.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ КУРОРТНИХ ПОСЛУГ
У статті розглянуто теоретичні аспекти споживчого кредитування курортних послуг. Проаналізова-

но суспільно-економічні умови, що впливають на формування та подальше функціонування спожив-
чого кредитування курортних послуг в Україні. Окреслено сучасні тенденції та перспективи розвитку
цього виду кредиту.

Ключові слова: банківські установи, кредитні спілки, курортні послуги, споживчий кредит, сана-
торно-курортні заклади.

Кондрашова Г.П. СУЧАСНІ ПРОГРАМИ КРЕДИТУВАННЯ КУПІВЛІ ЖИТЛА В УКРАЇНІ
В статті досліджена сутність, умови та механізм реалізації сучасних іпотечних житлових програм в

Україні.
Ключові слова: доступне житло, пільгові іпотечні житлові програми (державна іпотека), умови іпо-

течного житлового кредитування.

Козак Г.І. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙ-
НИЙ ФОНД»

У статті досліджено сутність недержавних пенсійних фондів як соціально-фінансових інститутів.
Представлено критичний огляд існуючих в економічній літературі підходів до визначення поняття «не-
державний пенсійний фонд», що дає можливість обґрунтувати авторський підхід до його трактування.

Ключові слова: недержавний пенсійний фонд, пенсійне забезпечення, інституційний інвестор.

Чирак І.М. СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В
ПЕРІОД ФІНАНСОВИХ КРИЗ

Досліджено практику використання інструментів грошово-кредитної політики центральними банками
розвинутих країн у періоди посилення фінансової нестабільності. Проаналізовано ефективність викорис-
тання традиційних інструментів монетарної політики з настанням фінансової кризи, причини зниження їх
дієвості та необхідності використання нетрадиційних антикризових заходів і нових інструментів.

Ключові слова: монетарна політика, фінансова криза, традиційні і нетрадиційні заходи монетарної
політики, пруденційні стандарти, операції рефінансування, викуп проблемних активів, операції зво-
ротного РЕПО.

Жернова Е.В. РОЗВИТОК ФОРМ І МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОЇ УЧАСТІ В РЕГІОНАЛЬНИХ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Анотація. У статті розкриті особливості державно-приватного партнерства й проектного фінансу-
вання як сучасних інструментів ринкового господарювання. Запропоновані форми їх комбінування
для реалізації державного впливу на регіональні інвестиційні процеси.

Ключові слова: інвестиційні процеси, державне регулювання, державно-частка партнерство, про-
ектне фінансування, моделі.

Завезіон М.О. СТАН ТА УМОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
У статті розкрито суть поняття інвестиції та похідних від нього термінів, визначено умови розвитку

та недоліки формування інвестиційної діяльності в економіці України.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, джерела формування інвестицій, законодавче

регулювання інвестиційного процесу.

Меньщикова В.І., Пахомов М.О. ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІ-
КИ РЕГІОНУ

У статті розглядається інноваційна складова сталого розвитку економіки регіону — регіональна
інноваційна підсистема. Обґрунтовується роль і значення регіональної інноваційної підсистеми для
стійкого розвитку економіки регіону.

Ключові слова: регіональна інноваційна система, сталий розвиток, економіка регіону.
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Бондар О.П. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ
Розглянуто теоретичні основи забезпечення економічної безпеки регіонів, підходи до визначення

цього поняття, критерії і показники для оцінки її рівня. Запропоновані організаційно-економічні та
правові заходи, що будуть сприяти забезпеченню економічної безпеки регіонів в Україні.

Ключові слова: економічна безпека регіону, регіональна економічна політика, валовий регіональ-
ний продукт.

Рассихіна В.Є. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності бюджетування інноваційної діяль-
ності підприємств, розглянуто специфічні риси цього процесу. Обґрунтовано необхідність комплексного
підходу до управління бюджетуванням інноваційних процесів та наведено його характерні аспекти.

Ключові слова: бюджетування, управління бюджетуванням, інноваційна діяльність, інноваційний
процес, управління.

Фролов В.І. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МОДЕЛІ Й МЕТОДИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ Й АУДИТІ»

Обґрунтована доцільність вивчення дисципліни «Моделі й методи прийняття рішень в аналізі й
аудиті. Розглянуті особливості методики викладання в умовах кредитно-модульної системи навчання з
урахуванням сучасних вимог до професійних знань бухгалтерів і аудиторів.

Ключові слова: моделі й методи, прийняття рішень, методика викладання, лабораторні заняття,
самостійна робота студентів.

Шаповалова Т.В. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В ЕКОНОМІЦІ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ВЛАСТИВОСТІ
У статті на підставі аналізу наукових джерел, в яких вивчаються різні аспекти категорій «капітал» і

«соціальний капітал», автор виділив і проаналізував їхні схожі та відмінні властивості, характеристи-
ки капіталів соціального та фізичного (як однієї із загальноприйнятих форм капіталу в економіці).
Порівняльним аналізом встановлено, що соціальний капітал має більше відмінностей, ніж подібнос-
тей з фізичним капіталом. Автор схиляється до наукової точки зору західних економістів, що термін
«соціальний капітал» недостатньо розроблений як економічна категорія, що ставить під сумніви ко-
ректність, валідність його використання в науці і практиці економіки та зумовлює необхідність його
заміни на «соціальний потенціал».

Ключові слова: соціальний капітал; фізичний капітал; види капіталу; властивості капіталу; еконо-
мічний розвиток; економіка.

Дядін А.С. БАГАТОАСПЕКТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЧНИЙ СИСТЕМІ
В статті визначено пріоритетні напрями мотивації підприємницької діяльності. Розроблено інстру-

ментарій досягнення перспективних завдань економічного розвитку, протидії конкурентному середо-
вищу. Досліджено теоретичні підходи щодо обґрунтування створення та розвитку нових суб’єктів гос-
подарювання.

Ключові слова: підприємництво, розвиток, власність.

Зотова М.Є. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано стан соціальної нерівності в Україні. Розглянуті основні цикли формуван-

ня та поширення даного явища. Визначені основні індикатори, які визначають рівень та небезпеку
соціальної нерівності в країні.

Ключові слова: соціальна нерівність, диференціація доходів, майнова нерівність, соціальна страти-
фікація, соціальна поляризація, нерівність життєвих можливостей.

Іваницька Т.Є. ПОБУДОВА ЛОГІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРТНОГО ОПИТУВАННЯ

У статті на основі логістичного підходу до ефективності управління підприємством, базуючись на
результатах експертного опитування, запропоновано формулу інтегрального показника ефективності
управління будівельним підприємством.

Ключові слова: ефективність управління, логістика, логістичний підхід, узагальнюючий показник,
будівельне підприємство.
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АННОТАЦИИ
Воробьева Е.И. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА: ТЕОРЕ-

ТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье исследуются теоретико-методические аспекты экономической и финансовой безопаснос-

ти государства. На основе анализа научных взглядов ученых обосновано, что на современном этапе
развития национальной и мировой экономики целесообразно рассматривать не финансовую или эко-
номическую безопасность, а финансово-экономическую безопасность государства.

Ключевые слова: экономическая безопасность государства, финансовая безопасность государства,
финансово-экономическая безопасность государства.

Ушенко Н.В., Друзин Р.В. ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА В УКРАИНЕ
Исследована эволюция института банкротства в Украине, обосновано выделение 6 этапов разви-

тия института банкротства и их характерные особенности, выяснены пути дальнейшего развития ин-
ститута банкротства в условиях финансового кризиса.

Ключевые слова: банкротство, институт банкротства, финансовый кризис.

Воробьев Ю.Н. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье раскрываются теоретические основы государственной финансовой поддержки развития
малых предприятий. Исследовано теоретические основы развития малых предприятий в экономике
Украины. Сформулировано собственное определение сущности государственной финансовой поддерж-
ки малых предприятий. Обосновано, что на уровне государства необходимы изменения, которые обес-
печат условия для развития малых предприятий как гарантия позитивных изменений в национальной
экономике. Установлено, что государственная финансовая поддержка должна базироваться на соответ-
ствующей методологической базе, к которой относятся: принципы, методы и механизмы государствен-
ной финансовой поддержки. Определены основные принципы, методы и механизмы, которые необхо-
димо положить в основу методологии государственной финансовой поддержки. Раскрыты интересы
государства и малых предприятий в процессе реализации государственной финансовой поддержки.
Обоснованы варианты взаимодействия государства и субъектов малого предпринимательства в процес-
се осуществления государственной финансовой поддержки. Предложено собственное понимание ин-
ституциональной структуры государственной финансовой поддержки малых предприятий.

Ключевые слова: малые предприятия, государственная финансовая поддержка.

Блажевич О.Г. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСО-
ВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрены теоретические аспекты повышения эффективности финансовых показателей
предприятия. Показатели прибыльности (убыточности) являются основными показателями, характери-
зующими эффективность деятельности субъекта предпринимательства. Осуществлены расчеты разных
видов прибыли и показателей эффективности деятельности субъекта малого предпринимательства.

Ключевые слова: экономический эффект, экономическая эффективность, рентабельность, прибыль-
ность (убыточность), прибыль предприятия.

Куссый М.Ю. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены существующие подходы к определению таких экономических категорий как

«финансовый риск» и «финансовая безопасность предприятия». Проведенный анализ показал, что
существующие определения этих категорий не достаточно соответствует их сущностным характери-
стикам, отмеченным в современной научной литературе. Было предложено авторское определение
экономической категории «финансовый риск» и, на основании проведенного анализа для определе-
ния экономической категории «финансовая безопасность предприятия», было предложено принять
дефиницию профессора А.В. Гуковой и доцента И.Д. Аникиной.

Ключевые слова: риск, неопределенность, финансовый риск, финансовая безопасность предприятия.

Олейник Е.А. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ С ТОЧКИ ЗРЕ-
НИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАПАДНОЙ НАУКИ

Проведен анализ современных методологических подходов к определению сущности категории
финансовая система с точки зрения отечественной и западной науки. Обосновано собственное толко-
вание дефиниции финансовая система.

Ключевые слова: финансы, финансовая система, финансовые инструменты, финансовый сектор,
финансовые отношения, институциональные единицы.
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Ткач C.В. ВЛИЯНИЕ ДЕВАЛЬВАЦИОННОЙ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЙ ПОЛИТИКИ НА СОСТО-
ЯНИЕ ТОРГОВОГО БАЛАНСА СТРАНЫ В РАЗЛИЧНЫХ ВРЕМЕННЫХ ПЕРИОДАХ

В статье анализируется влияние девальвационных процессов на динамику чистого экспорта стра-
ны. Обоснована зависимость состояния торгового баланса от эластичности и склонности страны к
экспортно-импортным операциям.

Ключевые слова: валютный курс, девальвация, торговый баланс, национальный доход, эластич-
ность спроса, чистый экспорт, денежная единица.

Гуменюк В.В. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ КУРОР-
ТНЫХ УСЛУГ

В статье рассмотрены теоретические аспекты потребительского кредитования курортных услуг.
Проанализированы общественно-экономические условия, влияющие на формирование и дальнейшее
функционирование потребительского кредитования курортных услуг в Украине. Определены совре-
менные тенденции и перспективы развития этого вида кредита.

Ключевые слова: банковские учреждения, кредитные союзы, курортные услуги, потребительский
кредит, санаторно-курортные учреждения.

Кондрашова Г.П. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ В
УКРАИНЕ

В статье исследованы сущность, условия и механизм реализации современных ипотечных жилищ-
ных программ в Украине.

Ключевые слова: доступное жилье, льготные ипотечные жилищные программы (государственная
ипотека), условия ипотечного жилищного кредитования.

Козак Г.И. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕФИНИЦИИ «НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»

В статье исследовано сущность негосударственных пенсионных фондов как социально-финансо-
вых институтов. Представлено критический обзор существующих в экономической литературе под-
ходов к определению понятия «негосударственный пенсионный фонд», что дает возможность обо-
сновать авторский подход к его трактованию.

Ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд, пенсионное обеспечение, институциональ-
ный инвестор.

Чирак И.Н. МИРОВОЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ В ПЕРИОД ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ

Исследована практика использования инструментов денежно-кредитной политики центральными
банками развитых стран в периоды усиления финансовой нестабильности. Проанализирована эффек-
тивность использования традиционных инструментов монетарной политики с наступлением финан-
сового кризиса, причины снижения их эффективности и необходимости использования нетрадицион-
ных мер и новых инструментов.

Ключевые слова: монетарная политика, финансовый кризис, традиционные и нетрадиционные меры
монетарной политики, пруденциальные стандарты, операции рефинансирования, выкуп проблемных
активов, операции обратного РЕПО.

Жерновая Э.В. РАЗВИТИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В РЕГИО-
НАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ

В статье раскрыты особенности государственно-частного партнерства и проектного финансирова-
ния как современных инструментов рыночного хозяйствования. Предложены формы их сочетания
для реализации государственного воздействия на региональные инвестиционные процессы.

Ключевые слова: инвестиционные процессы, государственное регулирование, государственно-ча-
стное партнерство, проектное финансирование, модели.

Завезион Н.А. СОСТОЯНИЕ И УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНО-
МИКЕ УКРАИНЫ

В статье раскрыта суть понятия инвестиции и производных от него терминов, определены условия
развития и недостатки формирования инвестиционной деятельности в экономике Украины.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, источники формирования инвести-
ций, законодательное регулирование инвестиционного процесса.

Меньщикова В.И., Пахомов М.А. ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

В статье рассматривается инновационная составляющая устойчивого развития экономики региона
— региональная инновационная подсистема. Обосновывается роль и значение региональной иннова-
ционной подсистемы для устойчивого развития экономики региона.

Ключевые слова: региональная инновационная подсистема, устойчивое развитие, экономика региона.
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Бондарь А.П. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ В УКРАИНЕ
Рассмотрены теоретические основы обеспечения экономической безопасности регионов, подхо-

ды к определению этого понятия, критерии и показатели для оценки ее уровня. Предложены органи-
зационно-экономические и правовые мероприятия, которые будут содействовать обеспечению эконо-
мической безопасности регионов в Украине.

Ключевые слова: экономическая безопасность региона, региональная экономическая политика,
валовой региональный продукт.

Рассихина В.Е. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЕМ ИННО-
ВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрены теоретические подходы к определению сущности бюджетирования иннова-
ционной деятельности предприятий, рассмотрены специфические черты этого процесса. Обоснована
необходимость комплексного подхода к управлению бюджетированием инновационных процессов и
приведены его характерные аспекты.

Ключевые слова: бюджетирование, управление бюджетированием, инновационная деятельность,
инновационный процесс, управление.

Фролов В.И. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МОДЕЛИ И
МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В АНАЛИЗЕ И АУДИТЕ»

Обоснована целесообразность изучения дисциплины «Модели и методы принятия решений в ана-
лизе и аудите. Рассмотрены особенности методики преподавания в условиях кредитно-модульной
системы обучения с учетом современных требований к профессиональным знаниям бухгалтеров и
аудиторов.

Ключевые слова: модели и методы, принятие решений, методика преподавания, лабораторные за-
нятия, самостоятельная работа студентов.

Шаповалова Т.В. СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В ЭКОНОМИКЕ : ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА

В статье на основании анализа научных источников, в которых изучаются различные аспекты ка-
тегорий «капитал» и «социальный капитал», автор выделил и проанализировал их схожие и отличи-
тельные свойства, характеристики капиталов социального и физического (как одной из общеприня-
тых в экономике форм капитала). Сравнительным анализом установлено, что социальный капитал
имеет больше различий, чем сходств с физическим капиталом. Автор склоняется к научной точки
зрения западных экономистов, что термин «социальный капитал» недостаточно разработан как эко-
номическая категория, что ставит под сомнение корректность, валидность его использования в науке,
практике экономики и вызывает необходимость его замены на «социальный потенциал».

Ключевые слова: социальный капитал; физический капитал; виды капитала; свойства капитала;
экономическое развитие; экономика.

Дядин А.С. МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
В статье определены приоритетные направления мотивации предпринимательской деятельности.

Разработан инструментарий достижения перспективных задач экономического развития, противодей-
ствия конкурентной среде. Исследованы теоретические подходы по обоснованию создания и разви-
тия новых субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: предпринимательство, развитие, собственность.

Зотова М.Е. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА
В УКРАИНЕ

В статье проанализировано состояние социального неравенства в Украине. Рассмотрены основ-
ные циклы формирования и распространения данного явления. Определены основные индикаторы,
которые определяют уровень и опасность социального неравенства в стране.

Ключевые слова: социальное неравенство, дифференциация доходов, имущественное неравенство,
социальная стратификация, социальная поляризация, неравенство жизненных возможностей.

Иваницкая Т.Е. ПОСТРОЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ

В статье на основе логистического подхода к эффективности управления предприятием, основы-
ваясь на результатах экспертного опроса, предложено формулу интегрального показателя эффектив-
ности управления строительным предприятием.

Ключевые слова: эффективность управления, логистика, логистический подход, обобщающий по-
казатель, строительное предприятие.
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ANNOTATION
Vorobyova E.I. FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE STATE: THEORETICAL AND

METHODICAL ASPECTS
The article examines the theoretical and methodical aspects of the economic and financial security of the

state. Based on the analysis of scientific views of scientists proved that at the present stage of development of
the national and world economy should be viewed not financial or economic security and financial and
economic security of the state.

Keywords: economic security of the state, financial security of the state, financial and economic security
of the state.

Ushenko N.V., Druzin R.V. EVOLUTION OF BANKRUPTCY INSTITUTE IN UKRAINE
The evolution of the institution of bankruptcy in Ukraine is justified allocation of 6 stages of development

of the institution of bankruptcy and their characteristics, clarified the further development of the institution of
bankruptcy during the financial crisis.

Keywords: bankruptcy, the bankruptcy of the financial crisis.

Vorobyov Yu.N. THEORETICAL BASES OF STATE FINANCIAL SUPPORT OF SMALL ENTERPRISES
Theoretical bases of state financial support of development of small enterprises open up in the article.

Theoretical bases of development of small enterprises are investigational in the economy of Ukraine. Own
determination of essence of state financial support of small enterprises is formulated. It is grounded, that at
the level of the state changes which will provide terms for development of small enterprises as a guarantee of
positive changes is in a national economy are needed. It is set that state financial support must be based on the
proper methodological base to which behave: principles, methods and mechanisms of state financial support.
Basic principles, methods and mechanisms which must be put in basis of methodology of state financial
support, are certain. Revealed interests of the state and small enterprises are exposed in the process of realization
of state financial support. The variants of co-operation of the state and small business entities are grounded in
the process of realization of state financial support. The own understanding of the institutional structure of
state financial support of small enterprises is offered.

Keywords: small enterprises, state financial support.

Blazhevich O.G. THEORETICAL ASPECTS THE INCREASE OF EFFICIENCY FINANCIAL INDEXES
IN THE ENTERPRISE

The theoretical aspects the increase of efficiency financial indexes in the enterprise are considered in the
article. Indexes of profitability (unprofitableness) are basic indexes which characterize efficiency of activity
the business entity. The calculations different types of income and indexes the efficiency of activity are
carried out for a small business entity.

Keywords: economic effect, economic efficiency, profitability, profitability (unprofitableness), income of
enterprise.

Kussy M.Yu. FINANCIAL RISKS AND FINANCIAL SECURITY OF THE COMPANY
The article dismantled the existing approaches to the definition of such economic categories as «financial

risk» and «financial security of the company». The analysis has shown that the existing definitions of these
categories are not enough matches their intrinsic characteristics, which noted in the current scientific literature.
It was suggested that the author’s definition of economic category «financial risk» and, on the basis of the
analysis to determine the economic category of «financial security of the company», has been invited to the
definition of Professor A.V. Gukova and of associate professor I.D. Anikina.

Keywords: risk, uncertainty, financial risk, financial security company.

Oliynyk O.O. THE ECONOMIC ESSENCE OF THE FINANCIAL SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE
OF NATIONAL AND FOREIGN SCIENCES

Analysis of current methodological approaches of essence of the financial system from the perspective of
national and foreign science has been made. Own interpretation of the definition of the financial system has
been proved.

Keywords: finance, financial system, financial instruments, financial sector, financial relations, institutional
units.
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Tkach S.V. THE IMPACT OF DEVALUATION EXCHANGE RATE POLICY ON COUNTRY’S TRADE
BALANCE IN DIFFERENT TIME PERIODS

The impact of devaluation processes on the dynamics of net exports is analyzed in this article. The
dependence of the country’s trade balance on the elasticity and the propensity to export and import operations
is proved.

Keywords: exchange rate, devaluation, trade balance, national income, elasticity of demand, net export,
currency.

Gumeniuk V.V. FEATURES OF RESORT SERVICES CONSUMER CREDITING DEVELOPMENT
The article deals with the theoretical aspects of resort services consumer crediting. It analyzes the socio-

economic conditions that influence the formation and further functioning of resort services consumer crediting
in Ukraine and outlines the modern trends and prospects of this kind of credit.

Keywords: banking institutions, credit unions, resort services, consumer credit, health resorts.

Kondrashova G.P. MODERN CREDITING PROGRAMS OF BUYING HOUSING IN UKRAINE
The article investigates the nature, circumstances and implementation of modern mortgage housing

programs in Ukraine.
Keywords: affordable housing, favorable mortgage housing programs (the state mortgage), the conditions

of mortgage housing lending.

Kozak G.I. THEORETICAL APPROACHES TO CONCEPT DEFINITION «A PRIVATE PENSION
FUND»

This article examines the nature of private pension funds as social and financial institutions. It is presented
the critical review of approaches existing in the economic literature to definition of concept «a private pension
fund» which gives the chance to prove the author’s approach to its interpretation.

Keywords: a private pension fund, pension provision, institutional investor.

Chyrak I.M. WORLD EXPERIENCE OF USE MONETARY POLICY INSTRUMENTS DURING THE
FINANCIAL CRISIS

It was researched the practice of use of the monetary policy instruments by the central banks of developed
countries in periods of increased financial instability. The effectiveness of use of traditional instruments of
monetary policy at the beginning of the financial crisis causes for the decline of their effectiveness and the
need of use of unconventional measures and new tools are analyzed.

Keywords: monetary policy, financial crisis, traditional and non-traditional measures of monetary policy,
prudential standards, refinancing, purchase of bad assets, reverse repurchase agreements.

Zhernovaya E.V. DEVELOPMENT OF THE STATE PARTICIPATING FORMS AND METHODS IN
REGIONAL INVESTMENT PROCESSES

In the article the features of state-private partnership and project financing are exposed as modern
instruments of market management. The forms of their combination are offered for realization of the state
affecting regional investment processes.

Keywords: investment processes, government control, state-private partnership, project financing, models.

Zavezion M. STATE AND CONDITIONS OF INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINIAN ECONOMICS
An article reveals an essence of the concept of investments and it’s derivative terms, and also conditions

and shortcomings of formation the investment activities in the Ukrainian economy.
Keywords: investment, investment activity, sources of investment, legal regulation of the investment process.

Menshchikova V.I., Pahomov M.A. INNOVATIVE COMPONENT OF THE SUSTAINABLE DEVE-
LOPMENT OF ECONOMY OF THE REGION

In article the innovative component of a sustainable development of economy of the region — a regional
innovative subsystem is considered. The role and value of a regional innovative subsystem for a sustainable
development of economy of the region locates.

Keywords: regional innovative subsystem, sustainable development, region economy.

Bondar A.P. ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE REGIONS IN UKRAINE
The theoretical foundations of economic security areas, approaches to the definition, criteria and indicators

to assess its level are considered. Proposed organizational, economic and legal measures that will promote
the economic security of the regions in Ukraine.

Keywords: economic security of the region, regional economic policy, the gross regional product.
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Rassykhina V.Е. THEORETICAL BASIS OF BUDGETING INNOVATION ACTIVITIES OF
ENTERPRISES

The articles considers theoretical approaches to the definition of budgeting innovation enterprises, reviewed
the specific features of the process. The necessity of an integrated approach to the budgeting’s management
of innovation processes justified and his characteristic aspects indicated.

Keywords: budgeting, budgeting’s management, innovation, innovation process, management.

Frolov V.I. FEATURES OF TEACHING METHODOLOGY OF DISCIPLINE «MODELS AND
METHODS OF MAKING DECISION ARE IN ANALYSIS AND AUDIT»

Expediency of discipline studies «Model and methods of making decision in analysis and audit» are
reasonable. The features of teaching methodology in the conditions of the credit-module departmental teaching
taking into account modern requirements to professional knowledge of accountants and public accountants
are considered.

Keywords: models and methods, making decision, teaching methodology, laboratory employments, inde-
pendent work of students.

Shapovalova T.V. SOCIAL CAPITAL IN ECONOMICS: SIMILAR AND DISTINCT FEATURES
In the article that is based on the scientific sources analysis, which are studied different aspects of «capital»

and «social capital», the author identified and analyzed the similarities and distinctive features, the
characteristics of the social capital and the physical capital (as one of the most accepted forms of «capital» in
the economics). Comparative analysis revealed that the social capital has more differences from than similarities
with the physical capital. The author is inclined to the scientific point of view expressed by Western economists
that the term «social capital» is not sufficiently developed as an economic category. As a result, it puts in
doubt the correctness, validity of the «social capital» term usage in the economy and economics and it calls
for its replacement by the «social capacity» term.

Keywords: social capital, physical capital, varieties of the capital; social capital characteristics; the economic
development; economics.

Dyadin A.S. AGGRAVATED BUSINESS IN ECONOMIC SYSTEM
The paper defines the priority areas of motivation business. The tool of reaching prospective tasks of

economic development, anti-competitive environment. The theoretical approaches to study the creation and
development of new businesses.

Keywords: business, development, ownership.

Zotova M.E. ANALYSIS AND EVALUATION URGENT PROBLEMS OF SOCIAL INEQUALITY IN
UKRAINE

The article analyzes the social inequality in Ukraine. The basic cycle of formation and spreading of the
phenomenon. The basic indicators that determine the level of risk and social inequalities in the country.

Keywords: social inequality, income inequality, income inequality, social stratification, social polarization,
inequality of life opportunities.

Ivanytska T.E. CREATION OF LOGISTICS MANAGEMENT EFFICIENCY ASSESSMENT MODEL
BASED ON EXPERT SURVEY

On the basis of logistic approach to management efficiency, based on the results of the expert survey, the
formula of integrated indicator of a construction company management efficiency is suggested in the issue.

Keywords: management efficiency, logistics, logistic approach, general indicator, construction company.
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Виписка з постанови

ПРЕЗИДІЇ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  (ВАК) УКРАЇНИ

15 січня 2003 р.                                                                            м. Київ №7-05/1

Про підвищення вимог до професійних видань занесених в список ВАК України

п. 3. Необхідні елементи наукової статті:

1. Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими або практичними зав-
даннями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких здійснена розв’язка даної проблеми, і на які спираєть-
ся автор.

3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття.
4. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів.
6. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших пошуків у даному напрямі.

Вимоги до авторських рукописів журналу «Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції»

1. Для публікації в журналі приймаються роботи, які раніше не публікувалися, в сферах: фінансів (теорія
фінансів, фінанси підприємств, фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, фінансовий механізм, фінан-
совий менеджмент, фінанси домогосподарств, державні фінанси, місцеві фінанси, податки і оподаткування,
страхування, фінансовий ринок, міжнародні фінанси тощо); банків (банки і банківська діяльність, кредиту-
вання, грошово-кредитна політика держави, банківські інвестиції тощо); інвестицій (на макро-, мезо- і
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