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УДК 331:316 
Абрашка О. В. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ТРУДА 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

У статті розглянуто вплив глобалізації на світовий ринок праці, а також тенденції розвитку 
світового ринку праці в умовах глобалізації. 

Ключові слова: глобалізація, світовий ринок праці, міграція, міграційна політика, трудові ре-
сурси. 

В статье рассмотрено влияние глобализации на мировой рынок труда, а также тенденции 
развития мирового рынка труда в условиях глобализации. 

Ключевые слова: глобализация, мировой рынок труда, миграция, миграционная политика, 
трудовые ресурсы. 

In the article the impact of globalization on the world labor market, and trends of development of 
world labor market in the context of globalization. 

Key words: globalization, global labor market, migration, migration policy, human resources. 

Постановка проблемы. На современном 
этапе глобализация выходит на новый виток 
развития и захватывает все новые сферы, про-
должая усиливать взаимозависимость стран. 
Глобализационные процессы охватили не толь-
ко экономическую, но и политическую, право-
вую, духовную и социальную сферы. Харак-
терной чертой современного этапа глобализа-
ции является увеличение значимости социаль-
ных факторов в обеспечении общественного и 
экономического развития. Социальные аспекты 
и ориентиры начинают доминировать и в меж-
дународной политике. 

В условиях глобализации образуется сете-
вая экономика, при функционировании которой 
государства согласовывают между собой и с 
международными организациями все направ-
ления развития. В результате формируется но-
вая семантика международной политики. Среди 
социальных вопросов, которые она призвана 
решать на глобальном уровне, приоритетной 
является проблема занятости и развития рынка 
труда как одной из ключевых предпосылок по-
вышения уровня социально-экономического 
развития стран. 

Анализ литературы. Вопросам трансфор-
мации национальных рынков труда в условиях 
глобализации, а также закономерностям возник-
новения такого рынка в рамках глобального 
пространства уделяется большое внимание со 
стороны современных исследователей. 

В целом доминирует точка зрения, что гло-
бализация оказывает многоаспектное влияние на 
развитие как национальных, так и мирового 
рынка труда. Это, в частности, подтверждается 
исследованиями Х.-Ю. Бема (H.-J. Bohm) [1], 
который рассматривает следующие субпроцессы 

глобализации: появление особых видов инфра-
структуры, функционирующих без прямого 
вмешательства человека; формирование гло-
бальной системы производства на основе его 
перемещения в развивающиеся страны (что 
улучшает конъюнктуру рынка труда этих стран); 
формирование свободных рынков, доступных 
каждому человеку. В качестве последствий рас-
сматриваются снижение информационных из-
держек до минимального уровня (благодаря 
глобализации информационных сетей); диффе-
ренциация расходов на рабочую силу в разных 
странах (в результате чего международные ком-
пании стремятся переносить производство в 
наименее затратные страны, нанося ущерб рын-
ку труда стран базирования); повышение значи-
мости инновационного развития экономики, в 
котором на первый план выходит человеческий 
капитал и уровень квалификации рабочей силы 
[1, с. 81–84]. 

М. Оберг (M. Oberg) пишет, что, начиная с 
1990-х гг. мир формировался под влиянием гло-
бализации не только как информационное обще-
ство и глобальная экономика, но и как «планета 
мигрантов». Миграционные процессы в гло-
бальном масштабе перестроили этническую, де-
мографическую, социально-экономическую и 
социально-политическую структуры мирового 
сообщества. Множество стран «получили» но-
вую миграционную ситуацию, на которую они 
обязаны дать адекватный ответ, выбрав опти-
мальную миграционную политику. Причиной 
«миграционного бума» стала демократизация 
коммуникаций, сделавшая вызов институту гос-
ударства, которое практически перестало кон-
тролировать пересекающие его границы мигра-
ционные потоки [2, с. 68–85]. 
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Глобализация повлекла за собой создание 
таких глобальных финансовых институтов, как 
Мировой Валютный Фонд и Мировой банк, ко-
торые, по мнению Дж. Стиглица (J. Stiglitz) [3], 
уже выполнили свою миссию. Их существова-
ние осложняет положение в мире, так как эти 
организации координируются узкой группой 
развитых стран и способствуют защите только 
их интересов. Автор осуждает реформы, кото-
рые способствуют развитию глобализации и 
считает необходимым пересмотр отношений 
между государством и рынком, поскольку ре-
шения государства часто приносят лучшие ре-
зультаты, чем функционирование свободного 
рынка [3, с. 74–76]. В условиях глобализации 
роль государства должна существенно обога-
щаться. 

В результате влияния глобализации фактор 
расстояния престал быть доминирующей ха-
рактеристикой, определяющей развитие миро-
вых экономических связей и развитие мирового 
рынка труда. Организационные изменения сти-
мулируются распространением аутсорсинга, 
оффшоринга, развитием сетей снабжения и 
услуг в сфере логистики [4; 5]. 

В работах [6] и [7] более детально рассмат-
риваются глобализационные изменения рынка 
труда, сопровождающиеся активизацией трудо-
вых миграционных потоков. Прежде всего, ав-
торы обращают внимание на социально-
экономические аспекты международной трудо-
вой миграции, упуская при этом значимость 
некоторых глобализационных тенденций раз-
вития мирового рынка труда. 

Цель настоящей работы – обобщить и 
охарактеризовать современные глобализацион-
ные тенденции развития мирового рынка труда. 

Изложение основного материала. Итак, в 
мире наблюдалось две основные волны массо-
вой миграции населения. Во время первой вол-
ны (1820–1920 гг.) иммиграция шла преимуще-
ственно из Европы в Новый Свет. Вторая волна, 
которая началась после окончания Второй ми-
ровой войны и длится по сей день, значительно 
усилилась в условиях глобализации и характе-
ризуется разной направленностью миграцион-
ных потоков. В обоих случаях процесс миграции 
имеет два базовых аспекта: первый определяется 
предложением мигрантов, а второй – спросом на 
их труд. 

В результате сокращения разрыва в уровне 
жизни стран третьего мира и промышленно 
развитых стран в ХХ в. наблюдалась тенденция 
к увеличению количества эмигрантов. После 
Второй мировой войны бедные страны стали на 
путь модернизации, что способствует повыше-
нию способности к эмиграции. 

В течение 50 послевоенных лет наблюда-
лось сокращение европейской миграции, вы-
званное увеличением миграционных потоков 
внутри Европы. Раньше в страны Западной Ев-
ропы прибывали мигранты из стран Среднего 
Востока и Африки, а в результате распада СССР 
увеличились потоки мигрантов с Востока. По 
уровню ежегодного прироста объемов иммигра-
ции ЕС существенно превысил показатели 
США. Латинская Америка превратилась из ре-
гиона иммиграции в регион эмиграции. На пер-
вом этапе глобализации предполагалось, что ин-
дустриализация бедных стран Латинской Аме-
рики приведет к росту эмиграции. В результате 
индустриализации латиноамериканским госу-
дарствам не только удалось удержать свое насе-
ление, но и привлечь иммигрантов за счет по-
вышения уровня заработной платы. Наблюдался 
существенный отток мигрантов из стран Азии, 
Африки и Среднего Востока, который до недав-
него времени был ограничен. Индустриализация 
в восточноазиатских странах способствовала ро-
сту потока мигрантов из Азии, однако впослед-
ствии они постоянно уменьшались. Затем 
наблюдался приток мигрантов из стран Средне-
го Востока, а позднее из стран Африки. Доля 
мигрантов из развивающихся стран увеличива-
ется более высокими темпами, чем из стран-
членов ОЭСР. В то же время 50% мигрантов пе-
ремещается из одной развивающейся страны в 
другую [6; 7]. 

В течение первого этапа глобализации 
промышленная революция и демографический 
рост привели к увеличению роста эмигрантов 
из бедных стран, в то время как в промышлен-
но развитых странах наблюдался обратный эф-
фект. 

Принимающими странами в основном яв-
ляются США, Канада, Австралия. В ЕС ми-
гранты сосредоточены преимущественно в че-
тырех странах – Франции, Германии, Италии, 
Великобритании. 

Квалификационный состав трудовых ми-
грантов в современном мире достаточно разно-
образен. Во-первых, мигрантами становятся 
специалисты и управляющие, которые переез-
жают в более динамичные регионы мира вслед 
за перемещением международных корпораций. 
Большинство таких работников мигрирует из 
одной развитой страны в другую или в новые 
индустриальные страны Восточной Европы и 
Южной Америки. Отмечаются крупные мигра-
ционные потоки специалистов по информаци-
онным и телекоммуникационным технологиям, 
в области здравоохранения, образования, мор-
ского и воздушного транспорта, журналистики 
и коммуникаций, индустрии развлечений. Во-
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вторых, мигрируют работники, меняющие ме-
сто жительства с целью заполнения вакансий, 
не требующих специальной квалификации. 

При этом различается миграция с целью 
постоянного проживания, которая в первую 
очередь охватывает высококвалифицированных 
мигрантов, лиц, выезжающих с целью воссо-
единения семей и беженцев; а также времен-
ную миграцию для трудоустройства на корот-
кий срок. 

Потоки мигрантов через границу отражают 
различия между странами как в демографиче-
ской ситуации, так и в области развития эконо-
мики. В ближайшие годы можно ожидать уве-
личения показателей миграции вследствие воз-
растания таких различий. 

Дальнейшему развитию трудовой мигра-
ции также способствует дефицит квалифициро-
ванного труда, неравномерная плотность насе-
ления и наличие районов избыточного населе-
ния, а также рост экономического неравенства 
в конкретных странах. 

Большого внимания традиционно заслужи-
вает воздействие миграционных процессов на 
страны эмиграции и иммиграции, которое так-
же рассматривается как многоаспектное. 
Например, среди основных последствий для 
стран эмиграции рассматриваются снижение 
демографического давления и уровня безрабо-
тицы; эмиграция квалифицированных специа-
листов («утечка мозгов»); рост социальных из-
держек; расширение денежных переводов; 
формирование транснациональных сообществ; 
развитие обратной миграции. 

При этом важно исследовать специфиче-
ские последствия отдельных видов миграции. В 
частности, миграцию студентов, которая акти-
визировалась в последние годы, следует рас-
сматривать как особый тип «утечки мозгов», а 
денежные переводы – как процесс утечки капи-
талов. 

В перспективе международная трудовая ми-
грация будет возрастать, что дает потенциаль-
ные выгоды для стран эмиграции, иммиграции и 
для самих мигрантов. Главной проблемой оста-
ется обеспечение достойных условий труда для 
трудовых мигрантов. В настоящее время трудо-
вые условия для мигрантов отличаются сверх-
эксплуатацией со стороны работодателей, низ-
кой заработной платой, плохими условиями 
труда, практическим отсутствием социальной 
защиты и прав на свободу объединения в проф-
союзы, дискриминацией и ксенофобией, а также 
социальной изоляцией. Развитие институтов 
труда для защиты трудовых мигрантов отстает 
от темпов миграции. Это также приобретает 
глобальный аспект. 

Миграция рабочей силы даже в кратко-
срочном плане приводит к существенным со-
циальным и экономическим переменам, созда-
ющим стрессовые ситуации, влияющие на раз-
ные стороны экономической и социальной по-
литики. В этой связи необходимо, чтобы прави-
тельства принимающих стран сделали мигра-
ционную политику неотъемлемым элементом 
системы государственного управления. Мигра-
ционная политика должна быть открытой для 
обсуждения и представлять социальный диалог 
между заинтересованными сторонами, а также 
согласовываться с другими направлениями гос-
ударственной политики, в том числе в сфере 
управления экономикой и обеспечения полити-
ческой стабильности. Кроме того, миграцион-
ная политика должна быть прозрачной, гибкой 
и последовательной, учитывающей тенденции 
развития глобального пространства. 

Таким образом, внешние миграции работ-
ников в поисках занятости, стабильности и без-
опасности в ближайшее десятилетие будут воз-
растать, особенно в случае, если сохранится от-
ставание районов концентрации населения в 
плане создания новых рабочих мест и исполь-
зования возможностей от усиления процесса 
глобализации. В последние десятилетия про-
цесс трудовой миграции стимулируется углуб-
лением экономических, демографических, со-
циальных и политических различий между 
странами и регионами. Эта тенденция будет 
развиваться, если не произойдет коренных из-
менений в глобальной экономике, которые бу-
дут стимулировать экономический рост, содей-
ствовать более справедливому распределению 
доходов и снижению экономической неста-
бильности в наиболее слаборазвитых регионах 
мира. 
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У статті отримали розвитку обґрунтування проблем ЄС у галузі підвищення конкурентоспро-
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Постановка проблемы. Новая волна гло-
бализации, которая наблюдается в последнее 
десятилетие, ведет к «лавинообразному» нарас-
танию противоречий, неопределенности и ди-
намизму изменений. Наиболее значительные 
«эффекты» глобализации связаны с ужесточе-
нием и активизацией конкуренции, появлением 
новых возможностей в ориентации на глобаль-
ное пространство трансакций, достижением но-
вого уровня мобильности товаров, услуг и фак-
торов производства, что вызывает коренную 
перестройку мирохозяйственной системы. 

Отмечаемые сегодня закономерности раз-
вития мировой экономики еще больше связы-
вают весь мир в единое целое и все больше де-
лают его национальное деление анахронизмом. 
Структурные и институциональные изменения 
в глобальном экономическом пространстве по-
степенно ускоряются, в том числе и на отдель-
ных товарных и факторных рынках, обостря-
ются конъюнктурные проблемы, дестабилизи-
рующие общую ситуацию. Зачастую возникают 
признаки «коллапса» современной парадигмы 
развития и механизмов глобального регулиро-
вания экономических процессов и явлений. 

В этой связи перед отдельными националь-
ными хозяйствами и интеграционными группи-
ровками возникают новые вопросы управления 
конкурентоспособностью и развития конку-
рентного потенциала как «двигателя» экономи-
ческого роста. 

Анализ литературы. Поиск новых путей и 
дополнительных резервов повышения эконо-

мической эффективности стал «краеугольным 
камнем» экономической политики современно-
сти. Так, например, Ж.-Ж. Роза говорит о том, 
что всем иерархическим системам современно-
сти присущи кризисные явления. Слабый рост 
в Европе автор связывает с тем, что для этого 
региона (для ЕС) характерна высокая степень 
централизации, иерархичности политических и 
экономических систем, что препятствует при-
нятию эффективных решений и ведет к тормо-
жению инноваций, которые затрагивают сло-
жившиеся интересы. Это вызывает депрессию, 
делает структурные реформы «шоковыми» и 
недейственными. Ж.-Ж. Роза отмечает, что Ев-
ропе для стабилизации роста необходимо осу-
ществить информационную революцию и 
обеспечить децентрализацию экономических 
структур [1, с. 58–65]. 

В то же время, как интеграционный ком-
плекс национальных хозяйств, ЕС имеет, бес-
спорно, огромные преимущества, ценности Ев-
ропы остаются актуальными (даже при значи-
тельных разногласиях). Открытость ЕС и уро-
вень его интегрированности растет наряду с 
уровнем конкуренции, которая с введением ев-
ро стала еще активнее. 

По мнению К. Нуайе, ЕС достиг невидан-
ного, уровня взаимодействия и взаимозависи-
мости стран-участниц, диверсифицировав 
направления общей политики. Интеграция, 
происходящая в ЕС амбициозна, но и неравно-
правна во всех сферах. Учитывая, что процесс 
интеграции является динамичным и связан со 
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многими трудностями (особенно в области по-
литики), автор поднимает ряд вопросов, напри-
мер: имеет ли интеграция долгосрочный харак-
тер? Каковы перспективы союза, если возмо-
жен рост конфликтности внутри него? В иссле-
довании также обосновывается необходимость 
трансформации модели ЕС, особенно в области 
повышения конкурентоспособности [2]. 

Более сфокусированным является исследо-
вание О. Михайловской, которая отмечает 
наличие «Европейского парадокса». Он связан 
с тем, что в ЕС обеспечены все основные усло-
вия для реального повышения уровня иннова-
ционного развития (финансирование фундамен-
тальных и прикладных исследований, правовое 
поле для защиты интеллектуальной собствен-
ности, благоприятная среда для малого и сред-
него бизнеса), но значимых сдвигов в этой сфе-
ре на практике не наблюдается. 

Обоснования такого парадокса достаточно 
широки, но для настоящей работы важно то, 
что он характеризует низкий уровень иннова-
ционности в реальном секторе, и, следователь-
но, отсутствие сдвигов в области конкуренто-
способности [3, с. 80–82]. 

Таким образом, ЕС, развивающийся под 
влиянием многонационального интеграционно-
го процесса, имеет сложности с повышением 
темпов экономического роста, углубляется его 
отставание от других лидеров мирового хозяй-
ства. Низкая активность проведения структур-
ных и институциональных преобразований от-
ражается на уровне конкурентоспособности и 
возможностях отвечать на вызовы глобализа-
ции. В современных исследованиях констати-
руется множество проблем, связанных с актив-
ностью действий в области повышения конку-
рентоспособности ЕС. Такие проблемы остают-
ся открытыми, что требует углубления иссле-
дований (под новым ракурсом). 

Целью работы является определение ос-
новных направлений активизации изменений в 
области повышения конкурентоспособности на 
уровне ЕС в контексте реализуемой Сообще-
ством Лиссабонской стратегии. 

Изложение основного материала. Итак, 
сегодня Европа остается ведущим мировым 
экономическим центром и представляется как 
мощный промышленный кластер интернацио-
нальной природы. По итогам 2007 года, ВВП 
стран ЕС составил 14,3 трлн. USD, что на 1,2 
трлн. USD или 9,16% больше, чем аналогичный 
показатель США. В банках Европы сосредото-
чен 41% всех мировых депозитов (доля США – 
13,5%). По итогам 1997–2008 гг. восемь из де-
сяти ведущих мировых нетто-экспортеров ка-
питала относились к Европе. 

Объединенная Европа остается однознач-
ным лидером в мировой торговле, при этом ее 
развитие происходит в условиях, когда за по-
следние 5 лет курс евро к доллару вырос на 
62%, что должно было затормозить наращива-
ние экспорта. Европа в мировой торговле игра-
ет «по правилам»: в рамках ВТО за последние 
годы 3/4 торговых споров ЕС–США решались в 
пользу ЕС, что говорит о приверженности ЕС 
«открытым» принципам конкуренции, после-
довательному соблюдению договоренностей, 
нежелании спекулировать своим влиянием [4]. 

ЕС все чаще представляется в современном 
мире как единый политический центр, демон-
стрирует сплоченность и солидарность в раз-
решении глобальных противоречий. Руковод-
ствуясь общими принципами, Европа берет на 
себя инициативу в обустройстве новой гло-
бальной структуры международных отноше-
ний, что делает Сообщество мощнейшим «иг-
роком» на экономической и политической кар-
те мира. 

Текущее состояние дел определено харак-
тером интеграции и процесса «строительства» 
торгово-экономического комплекса Европы. 
Диапазон интеграционного взаимодействия, а 
значит консолидации усилий, максимально 
широкий для современного мира, охватывает 
все отрасли хозяйствования, различные уровни 
экономики, государственный и частный секто-
ры. Интеграция дала толчок экономическому 
развитию с точки зрения качества и количества, 
однако превратила европейскую экономику в 
сложный «организм» со значительным конку-
рентным давлением извне и недостаточно гиб-
кой структурой внутри. 

В результате упускаются некоторые аспек-
ты позитивности. Так, усложняются многие ди-
намические эффекты, которые становятся мно-
гоаспектными и проявляются во многом не-
предсказуемо. Экономическая интеграция при-
несла не только выгоды, но и определенные по-
тери, внутренние противоречия и сложности 
развития интеграционной системы. В этой свя-
зи необходимым дополнением к построению 
обшего экономического пространства является 
действенный план конкурентоспособности, а ее 
уровень становится мерилом эффективности 
рационального управления и использования 
«сверхсилы» ЕС. 

Таким образом, сложности развития торго-
во-экономического комплекса ЕС в условиях 
нарастания конкурентного давления извне ста-
вит задачу достижения высокого уровня конку-
рентоспособности в единстве и солидарности 
его стран-участниц как элементов единой эко-
номической системы. Определенные объектив-
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ные и субъективные причины способствуют 
снижению или нестабильности уровня конку-
рентоспособности «экономической Европы». 
Среди них проблемы пространственного рас-
ширения и структурных реформ, различия 
стран в уровне развития и экономической ак-
тивности, сложности формирования институ-
ционального поля европейского экономическо-
го пространства, незавершенность некоторых 
интеграционных проектов и многое другое. 

Международные сопоставления основных 
макроэкономических показателей (прежде все-
го с США и Японией) отражают некоторые 
сложности в стабильной динамике экономиче-
ского роста и развития ЕС. Так, например, в 
табл. 1 в качестве критериев эффективности хо-
зяйственной деятельности и конкурентоспо-
собности приведены несколько макроэкономи-
ческих показателей, динамика которых свиде-
тельствует о наличии определенных проблем. 

 

Таблица 1. 
Сводная таблица макроэкономических показателей развития ЕС [5]. 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 
ВВП на душу населения (по ППС, ЕС-27=100), % 

ЕС-27 100,0 100,0 100,0 100,0 (f) 100,0 (f) 
ЕС-25 104,2 104,1 103,9 103,9 (f) 103,8 (f) 
ЕС-15 113,1 112,8 112,1 111,8 (f) 111,3 (f) 
Зона евро 111,1 111,0 110,2 109,7 (f) 109,3 (f) 
США 153,5 155,3 154,5 (f) 151,1(f) 148,4 (f) 
Япония 113,2 114,2 113,7 (f) 112,6 (f) 111,9 (f) 

Валовой внутренний продукт по рыночным (текущим) ценам, ППС 
на одного жителя, млн. EURO 

ЕС-27 21600 22300 23500 24700 (f) 25800 (f) 
ЕС-25 22500 23300 24400 25600 (f) 26800 (f) 
ЕС-15 24400 25200 26300 27600 (f) 28700 (f) 
Зона евро 23900 24800 25900 27100 (f) 28200 (f) 
США 33100 34700 36300 (f) 37300 (f) 38300 (f) 
Япония 24400 25500 26700 (f) 27800 (f) 28900 (f) 

Производительность труда на одного занятого 
(ВВП по ППС на одного занятого относительно ЕС-27, ЕС-27=100), % 

ЕС-27 100,0 100,0 100,0 100,0 (f) 100,0 (f) 
ЕС-25 104,1 104,0 103,9 103,9 (f) 103,9 (f) 
ЕС-15 110,8 110,7 110,4 110,5 (f) 110,2 (f) 
Зона евро 110,8 111,0 110,5 110,1(f) 109,6 (f) 
США 139,1 140,5 140,3(f) 138,6 (f) 138,5 (f) 

Доля высокотехнологической продукции в объеме общего экспорта, % 
ЕС-27 18,49 18,78 16,67 – – 
США 26,82 26,15 26,13 – – 
Япония 22,37 21,14 20,04 – – 

 

В этой связи вокруг конкурентоспособно-
сти сложилась ситуация, которой необходимо 
управлять на качественно новом уровне, не пы-
таясь «уходить» от возникших проблем. Есте-
ственно частностей, касающихся повышения 
конкурентоспособности, очень много, поэтому 
следует сосредоточиться на принципиальных, 
концептуальных положениях, вокруг которых 
сложилось множество споров. Снять их мето-
дом согласования невозможно. Многие из та-
ких положений не могут быть сформулированы 
путем поиска компромисса, они требуют выбо-
ра и принятия политического решения. Именно 
такое решение было принято и озвучено Сове-
том ЕС в марте 2000 г. в рамках Лиссабонской 
стратегии. Установлено задание превратить 
экономику ЕС к 2010 г. в наиболее конкуренто-
способную, основанную на знаниях, которую 
характеризовали бы высокие и стабильные 

темпы экономического роста, социальное спло-
чение и сосредоточение внимания на защите 
окружающей среды (такие три «опоры» охва-
чены целями Лиссабонской стратегии). Всего 
установлено 28 основных и 120 дополнитель-
ных целей, достижение которых должно оцени-
ваться с помощью 117 показателей [6]. 

Документ, принятый в Лиссабоне, направ-
лен, прежде всего, на переход к информацион-
ному обществу, активизации политики в обла-
сти научных исследований и разработок, уско-
рение структурных реформ и использование 
всех возможностей и преимуществ единого 
внутреннего рынка. 

Первоначально в 2004 году Европейской 
Комиссией было предложено оценивать следу-
ющие параметры: ВВП на душу населении; 
производительность (часовая и на душу насе-
ления); уровень занятости (общий, женщин, 
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пожилых людей); уровень образования моло-
дежи в возрасте 20–24 лет; расходы на исследо-
вания и разработки; сравнительный уровень 
цен; производственные инвестиции; уровень 
риска бедности; уровень длительной безрабо-
тицы; дисперсию регионального уровня занято-
сти; эмиссию парниковых газов; энергоемкость 
экономики; объем транспортных перевозок. 
Данные показатели открывают нам те направ-
ления, по которым предполагалось проводить 
первоочередные действия. 

В марте 2005 года при обсуждении хода 
реализации Лиссабонской стратегии установ-
лены 4 типа дефицитов («дефицит уровня жиз-
ни», «дефицит занятости», «дефицит произво-
дительности» и «дефицит в области природо-
охранной деятельности») и принято решение о 
том, что промежуточные цели этого документа 
не достигнуты [9]. В результате еще больше ак-
туализировались задачи интенсификации эко-
номического роста и повышения уровня заня-
тости, что требует развития конкурентного по-
тенциала европейской экономики. 

Вызовы, стоящие сегодня перед ЕС, не толь-
ко диверсифицируются, но и повышают свою 
значимость. Дополняя исследования Е. Балла-
дюра [7], можно выделить связь актуализации и 
решения задач повышения конкурентоспособ-
ности с существующими вызовами, стоящими 
перед ЕС. 

1. «Институциональный вызов» заключает-
ся в обострении проблем принятия решений в 
ведущих органах ЕС после пространственного 
расширения, в результате чего будет расши-
ряться вариативность подходов к повышению 
конкурентоспособности, усложнится процесс 
разработки и реализации практических мер по 
регулированию экономики. 

2. «Экономический вызов» заключается в 
поиске пути обеспечения экономического роста 
на уровне коммунитарной экономики за счет 
лучшей координации экономической политики 
стран-членов, наращивания инвестиций в зна-
ния и реализации европейской стратегии по-
вышения международной конкурентоспособно-
сти. Повышение уровня конкурентоспособности 
коммунитарной экономики достижимо только 
за счет соответствующих изменений в каждой 
стране-участнице ЕС, что на первый план вы-
водит проблему «выравнивания» структурных 
и системных различий национальных хозяйств. 

3. «Территориальный вызов» заключается в 
расширении географического пространства ЕС, 
что сопровождается перестройкой (зачастую 
дестабилизацией) зоны внутренних и внешних 
интересов Европы. Географические границы 
ЕС не совпадают с границами нескольких про-

странств зоны интересов Союза (экономиче-
ского, информационного, политического, 
транспортного, пространства безопасности), 
которые формируются вокруг консолидирован-
ного пространства стран-членов и распростра-
няются на определенное количество разнород-
ных по интересам стран. С экономической точ-
ки зрения ЕС и зона его интересов (прежде все-
го, соседние страны) рассматриваются как образ 
и пространство для трансакций, что отобража-
ется на решении проблем международной кон-
курентоспособности. 

4. «Экзистенциальный вызов» заключается 
в обострении противоречий понимания смысла 
европейской интеграции и целей существования 
ЕС. Содержание интеграционной стратегии и 
стратегии развития трактуется по-разному, что 
усугубляет ее восприятие в разных уголках ЕС. 
В результате обеспечение конкурентоспособ-
ности будет напрямую зависеть от доминиро-
вания одного из подходов (ЕС – зона свободно-
го обмена, политическое объединение и пр.). 
Кроме этого особое значение приобретают 
идейные факторы интеграции, обновление ко-
торых в соответствии с новыми вызовами поз-
волит наполнить содержанием современный 
этап европейской интеграции. 

5. «Технологический вызов» заключается в 
том, что с формированием глобального техно-
логического пространства изменяются условия 
развития национальных экономик стран ЕС. К 
традиционным центрам прогресса технологий 
добавились Китай, Индия, Бразилия, Малайзия, 
Индонезия и другие страны, которые теснят по-
зиции лидеров (в том числе ЕС) на мировом и 
локальных рынках продукции высоких техно-
логий. Существующий технологический разрыв 
между странами не сокращается, а переходит в 
новую плоскость. Новые технологии и обеспе-
чиваемый ими рост эффективности производ-
ства позволяют добиваться ключевых условий 
конкурентоспособности, поэтому остро встает 
вопрос сокращения отставания от мирового 
технологического прогресса, тем более, что 
уровни соответствующего развития стран-
членов ЕС существенно различаются. Виду 
важности технологий в обеспечении конкурен-
тоспособности экономики выделяется техноло-
гическая конкурентоспособность, борьба за ко-
торую становится приоритетом государствен-
ной экономической политики. 

Таким образом, перечисленные вызовы 
объединяются вокруг «вызова конкурентности» 
(стандарта конкурентоспособности) ЕС, кото-
рый требует активизации инновационного раз-
вития, перехода инновационных процессов в 
масштабах ЕС на новый уровень с более высо-
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кими параметрами эффективности и интенсив-
ности. Наращивание конкурентного потенциала 
ЕС в этой связи подчинено новым требованиям 
к управлению факторами инновационности и 
связано с получением быстро меняющихся 
преимуществ, основанных на использовании 
передовых научно-технологических достиже-
ний и инноваций. 

Исследование общей линии инновационно-
го развития ЕС и его стран-участниц требует 
анализа количественных и качественных его 
характеристик. 

Для «европейской модели» на протяжении 
последних десятилетий характерны высокий 
уровень финансирования исследований и раз-
работок, стимулирование инновационного 
предпринимательства, многоплановая защита 
интеллектуальной собственности, значительное 
по степени и диверсифицированное по формам 
участие государства (правительства, прави-
тельственных учреждений) в инновационных 
процессах (в том числе в частном секторе эко-
номики). Сегодня она трансформируется адек-
ватно новым глобальным экономическим усло-
виям. В рамках ЕС взят курс на формирование 
коммунитарной модели инновационно-эконо-
мического развития, что касается, прежде все-
го, целевых установок, структуры приоритетов 
и их пропорций, некоторых механизмов обес-
печения (ресурсного, институционально-право-
вого, организационного). Данные аспекты по-
пали под компетенцию наднациональных орга-
нов. С другой стороны, сохраняется разнообра-
зие национальных моделей инновационного 
процесса, которые складывались десятилетия-
ми сообразно национальным и историческим 
условиям. Зачастую эти различия просто необ-
ходимы для нормального протекания иннова-
ционных процессов. 

При анализе особенностей инновационного 
развития ЕС зачастую без должного внимания 
остаются качественные аспекты, а именно они 
являются теми принципиальными и ключевыми 
моментами, необходимыми для кардинальных 
сдвигов в области инновационности. В рамках 
настоящей работы хотелось бы сделать не-
сколько замечаний, касательно реализуемой ЕС 
инновационной политики. 

Представляется, что крайне принципиаль-
ным при формировании наднациональной мо-
дели инновационной политики является обога-
щение роли наднациональных (государствен-
ных) институтов в обеспечении инновационно-
го процесса. Это обусловлено возрастающим 
значением инноваций в вопросах международ-
ной конкурентоспособности и стабильного 
экономического роста. Контролируемые инно-

вационные системы на национальном уровне – 
это уже реальность последних десятилетий, о 
чем свидетельствуют результаты исследований 
[8]. 

Сегодня в Европе происходит формирова-
ние контролируемой (управляемой) инноваци-
онной системы блока стран, что еще больше 
будет способствовать конвергенции их научно-
технологических комплексов и выработке уни-
версальных подходов к регулированию инно-
вационных процессов. Государство постепенно 
берет на себя роль координации рутинных зве-
ньев инноваций, стимулирования независимых 
инноваций, формирует систему оперативного 
участия на основе коммуникационных и ин-
формационных технологий. Такие системы 
имеют четкую «целевую» направленность и все 
больше охватывают частный бизнес, так как 
его заинтересованность в них также значитель-
на. Важно, что в условиях нового мирового по-
рядка такие «управляемые инновационные си-
стемы» приобретают «прозрачные» формы и 
нацелены, прежде всего, на решение обще-
ственно-экономических проблем, что подтал-
кивает их глобальную интернационализацию. 
Усиление «мощи» государственных (наднацио-
нальных) институтов в таких системах есте-
ственно накладывает отпечаток на параметры 
их функционирования. И этот отпечаток может 
быть и негативным, когда роль государства бу-
дет гипертрофированной, вносить явные де-
формации, не только в инновационную, но и в 
экономическую систему. 

В этой связи изменение роли государства 
должно быть контролируемым и направленным 
на стимулирование частной инициативы, а 
управляемые инновационные системы должны 
характеризоваться повышенной гибкостью и 
четко очерченной областью прямого влияния (в 
Европе вопрос распределения зоны компетен-
ций национальных и наднациональных инсти-
тутов стоит достаточно остро). Функциониро-
вание таких систем является важным фактором 
изменений, поэтому любые генерируемые гос-
ударством меры должны обосновываться и по-
лучать длительную апробацию. 

В контексте реализации модели расширен-
ного государственного участия важно не допу-
стить (или преодолеть) «кризис инертности» 
государственных институтов, когда, во-первых, 
может возникнуть реальная бездеятельность и 
пассивность государственных институтов и, во-
вторых, возникнут предпосылки превалирую-
щего влияния существовавших ранее моделей 
инновационной политики на действия, осу-
ществляемые сегодня, что затруднит и замед-
лит их оптимизацию. 
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Также критически важными направления-
ми на современном этапе представляются: 
- повышение качества управления факторами 

инновационности на наднациональном 
уровне при учете различий и особенностей 
стран, отраслей и отдельных компаний; 

- совершенствование управления параметра-
ми инновационного процесса на «входе» и 
«выходе» при концентрации внимания на 
результатах при наращивании объемов за-
действованных ресурсов; 

- нормализация характера инновационного 
процесса по признакам, отражающим темпы 
(динамичность), масштабы и непрерывность 
протекания, устойчивость и сбалансирован-
ность его параметров; 

- оптимизация цивилизационных условий и 
их изменения при конвергенции социальных 
(социокультурных) сред стран Европы, а 
также недопущение проблем социального 
сплочения. В этом контексте целесообразно 
обеспечить изменение общих ценностей 
стран ЕС, переориентировав их на прогресс 
инновационности; 

- переход к более эффективному использова-
нию глобального и регионального синергиз-
ма в инновационной сфере; 

- синхронизация процессов трансформации 
национальных инновационныхсистем стран 
Европы на основе выявления общих про-
блем, управления барьерами активности, уче-
та специфических проблем стран ЕС в 
«строительстве» трех опор Лиссабонской 
стратегии. 

Управление международной конкуренто-
способностью стран и ЕС в целом имеет опре-
деленную специфику, в связи с чем, сосредото-
чение внимания на вышеперечисленных 
направлениях трансформации инновационных 
систем позволит повысить качество принимае-
мых решений и повысит результативность по-
литики в области конкурентоспособности. 

Так, в контексте более активного использо-
вания возможностей глобального синергизма, 
необходимо в качестве основного направления 
рассматривать развитие взаимоотношений с со-
седними странами. Международное сотрудни-
чество, начиная с заключения Римского дого-
вора, рассматривалось как важный фактор ин-
тенсификации инновационного развития стран 
ЕС. Это связано с высвобождением ряда «эф-
фектов» общей и поэлементной интеграции 
национальных инновационных систем, связан-
ных с коопераций в области исследований, бо-
лее широкими возможностями диффузии и 
коммерциализации инноваций. Возник специ-
фический региональный синергизм, основан-

ный на научно-технической интеграции. 
Если рассматривать региональный синер-

гизм как составную часть глобального, то 
необходимо отметить, что он характеризуется 
рядом особенностей (большая теснота связи, 
более устойчивый характер взаимодействия 
субъектов, лучшие возможности институцио-
нализации и др.), учет которых является есте-
ственно вторичным перед оценкой возможно-
стей глобального сотрудничества. Однако при 
«равенстве» условий региональный уровень 
имеет ряд преимуществ и является более пред-
почтительным. Региональное сотрудничество 
как более гармоничное и устойчивое может 
рассматриваться в качестве механизма взаимо-
действия с глобальным пространством, «опо-
ры» для глобальной активности, дающей воз-
можности снизить издержки и охватить больше 
сфер за счет своих региональных партнеров. 

Расширяя пространство мобильности и си-
нергизма на основе Европейского исследова-
тельского пространства (ЕКА), ЕС двигается в 
правильном направлении извлечения регио-
нального и на его основе глобального синер-
гизма. В работу ЕКА вовлечены соседние стра-
ны, не являющиеся членами интеграционных 
соглашений с ЕС. Усиление роли ЕС в мире 
требует преодоления формального характера 
политики развития сотрудничества со всеми 
без исключения странами-партнерами, обеспе-
чение паритетности усилий и симметричности 
взаимных интенций. 

Выводы. Таким образом, можно уверенно 
говорить о том, что сила ЕС в единстве его 
стран. Именно сплоченность позволит преодо-
леть проблемы конкурентоспособности эконо-
мики. Вместе с тем необходимы не частичные, 
а полноценные реформы, способные изменить 
формат «европейской экономической модели», 
переориентировать ее на инновационность. По-
вышение активности изменений является опре-
деляющим условием обеспечения реальных 
успехов. Перспективные исследования предпо-
лагается направить на анализ динамики эконо-
мического потенциала ЕС на современном эта-
пе экономического развития. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

У статті розглядаються питання виявлення критеріїв і тенденцій розвитку і стану економіч-
них криз і розробки програм по їх подоланню, в т. ч. антициклічних. 

Ключові слова: криза, програми (стратегічні, антициклічні, антикризові), глобалізація, госу-
дарство, регіон, структура економіки країни і регіону, реформування. 

В статье рассматриваются вопросы выявления критериев и тенденций развития и состояния 
экономических кризисов и разработки программ по их преодолению, в т.ч. антициклических. 

Ключевые слова: кризис, программы (стратегические, антициклические, антикризисные), гло-
бализация, государство, регион, структура экономики страны и региона, реформирование. 

In the article the questions of exposure of criteria and progress and state of economic crises and 
program development trends are examined on their overcoming, including anticyclic. 

Key words: crises, programs (strategic, anticyclic, anticrises), globalization, developement, region, 
structure of economy of country and region, reformation. 

Постановка проблемы. Последнее время 
мировая экономическая система переживает 
сложное время. Глобализация, охватившая все 
регионы и секторы мирового хозяйства, прин-
ципиально изменила соотношение между 
внешними и внутренними факторами развития 
национальных хозяйств. Ни одно государство 
не в состоянии рационально формировать и ре-
ализовывать экономическую стратегию разви-
тия, не учитывая приоритеты и нормы поведе-
ния основных участников мирохозяйственной 
деятельности. Конечным результатом глобали-
зации предполагается всеобщее повышение 
благосостояния в мире. 

Однако, наряду с положительными факто-
рами глобализации, ей присущи острые про-
блемы, одной из которых является глобальная 
нестабильность из-за взаимозависимости наци-
ональных экономик на мировом уровне. 

Украина почувствовала влияние глобали-
зации с первых лет независимости. Несмотря на 
возросшие шансы использования преимуществ 
глобализации, страна стала открытой для новых 
угроз, к которым она не была подготовлена и, 
как показали события 2008–2009 гг., не была от 
них защищена. Поэтому разразившийся миро-
вой кризис, наложившись на внутринациональ-
ную нестабильность Украины, вызвал в ней 
общесистемный кризис, включающий в себя по-

литику, экономику, экологию, культуру и т. п. 
Правительством Украины вырабатывался 

комплекс рекомендаций по экономико-
правовому обеспечению антикризисных мер, 
связанных с государственным гарантированием 
сохранности населению социальных стандар-
тов. Однако предложенные правительством ан-
тикризисные меры без должного научного 
обоснования могут только усилить негативные 
последствия кризиса. Автономная Республика 
Крым, как и любой другой регион Украины, 
являясь составной частью государства и миро-
вого сообщества, испытывает системные де-
формации не только местного, но также нацио-
нального и глобального характеров, что понуж-
дает ее разрабатывать пути развития региона в 
рамках национальных и мировых стратегий. 

Признавая объективность и неизбежность 
циклических трансформаций динамического 
экономического развития регионов, государств 
и мирового сообщества, современная экономи-
ческая теория установила, что обновление ос-
новных фондов, структурная перестройка эко-
номики, отмирание устаревших экономических 
систем может происходить не только в фазах 
оживления и подъема, а практически непрерыв-
но. Следовательно, в современных условиях ры-
ночных трансформаций экономики и общества 
Украины большое значение имеет научный 
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анализ и обоснование экстремальных состоя-
ний, проявляющихся в виде кризисов, и по-
строение антициклических (в т. ч. антикризис-
ных) программ развития регионов, государств. 

Анализ литературы. К особенностям ры-
ночной экономики принадлежат закономерно-
сти проявления цикличности экономических 
процессов, в т. ч. кризисных, что давно являет-
ся предметом научных исследований. Вопроса-
ми теоретического обоснования циклических и 
кризисных явлений занимались Дж. Кейнс [1], 
Й. Шумпетер [2], М. Фридмен [3], К. Маркс [4], 
А. Туган-Барановский [5; 6], Н. Кондратьев [7], 
В. Вернадский [8], А. Чижевский [9], Н. Вави-
лов [10], Д. Шиян [11], В. Василенко [12], С. 
Иванюта [13], О. Белоус [14], В. Геец [15]. 

Однако следует отметить тот факт, что в 
последние годы в Украине резко изменилась 
ситуация в информационном обеспечении эко-
номических исследований за счет снижения до-
стоверности статистической информации, ис-
кажения ее наличием теневой экономики, сни-
жением ответственности властных структур за 
прозрачность фактического состояния эконо-
мики и ее статистической четкости. 

На протяжении последних двух лет внима-
ние исследователей и аналитиков было направ-
лено на разработку проблем ликвидации фи-
нансового кризиса, который присущ мировому 
хозяйству, что было лишь одной из составляю-
щих общесистемного кризиса, охватившего 
всю Украину, что привело к недооценке реаль-
ного состояния падения национальной эконо-
мики, а, соответственно, низкой эффективности 
разработанных мер по выходу из кризиса и, как 
следствие, скоропалительным, ничем не обос-
нованным выводам по его преодолению. 

Целью исследования является выявление 
критериев и тенденций развития и состояния 
экономических кризисов и разработки про-
грамм по их преодолению, в т. ч. антицикличе-
ских профилактических программ. 

Изложение основного материала. Иссле-
дование было проведено с учетом следующих 
обстоятельств: а) определения реалистического 
варианта поведения мирового сообщества; б) 
учета «прокрустова ложа» государственной 
стратегии Украины; в) определения принципов 
отбора вариантов развития региона. 

Причины мирового, национального и реги-
онального кризисов, их дифференциация и 
классификация, меры и пути их преодоления 
освещены в работе [16]. За прошедший год по-
сле официального признания начала глобально-
го финансового кризиса мир ощущает тревогу 
за реальность его преодоления. За это время 
мировое сообщество пришло не только к пони-

манию степени глубины и масштабов нанесен-
ного ему удара, но и зависимости происходя-
щих событий от темпов восстановления гло-
бальной экономики. 

Согласно оценкам Всемирного банка об-
щие потери активов, недвижимости, капитали-
зации фондовых рынков сопоставимы с годо-
вым мировым ВВП (мировой ВВП превышает 
50 триллионов долларов США), при этом 29 
триллионов долларов США – реальные потери 
капитализации фондовых рынков. По оценке 
Института международных финансов, чистые 
потоки капитала из развитых стран в развива-
ющиеся в 2009 г. сократились в 3 раза по срав-
нению с 2008 г. и в 6 раз по отношению к 2007 
г. Процессы рецессии еще ни для кого не за-
кончились, и неясны общие сроки ее заверше-
ния. Самые общие черты их просматриваются 
только в некоторых странах (Германия, Фран-
ция – 0,3%, Китай, Индия, Бразилия – около 8–
10%). 

Мировая экономическая наука, обобщив 
итоги кризисов за последние сто лет, сделала 
вывод, что такого рода финансовые потрясения 
приводят к длительному экономическому спа-
ду. При этом надо отметить, что снижение ВВП 
в среднем занимает 2 года и составляет 6%, а 
вот снижение показателей фондовых рынков 
продолжается 3–5 лет и достигает 56%; показа-
тели рынка жилья падают 6 лет и цены на него 
снижаются на 35%; безработица увеличивается 
на 7 пунктов в течение 5 лет. 

Но главное – это рост государственного 
долга в среднем до 86%. Период восстановле-
ния экономики в 2 раза превышает сроки ее 
кризисного падения (в США в период «Вели-
кой депрессии» падение длилось 4 года, а вос-
становление – 8 лет). Отсюда можно сделать 
вывод, что восстановительный период будет 
достаточно продолжительным. 

В апреле 2009 г. в Лондоне прошел саммит 
стран-членов G-20 (группа наиболее развитых 
стран мира, которые в совокупности представ-
ляют более 85% мирового ВВП, в которую вхо-
дят страны ЕС, Аргентина, Австралия, Брази-
лия, Канада, Китай, Индия, Индонезия, Мекси-
ка, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная 
Корея, Турция, Япония, США), главной целью 
которого была разработка стратегии выхода из 
мирового кризиса. В этой встрече также участ-
вовали МВФ и Всемирный банк. 

Эксперты отметили, что главным достиже-
нием саммита G-20 стал компромисс для вхо-
дящих в него стран, экономические и геополи-
тические интересы которых не просто не сов-
падали, а являлись во многом диаметрально 
противоположными. Его участники разбились 
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на 2 лагеря: первый из них выступал за финан-
совую поддержку мировой экономики, в основу 
которой заложено стимулирование потребле-
ния (США, Великобритания, Канада, Бразилия, 
Корея, Япония); второй – из опасения государ-
ственного долга выступал за более жесткое ре-
гулирование финансового рынка, главные ры-
чаги которого находятся за океаном (Германия, 
Франция, Австралия, Италия, Нидерланды). В 
основе разногласий – согласятся ли США поде-
литься с Европой своими амбициями мирового 
лидера и попытка трансформировать финансо-
вую модель мира, которая позволяет махинато-
рам уходить из-под контроля. (По первому во-
просу американский президент заявил: «… Я 
прибыл сюда … обеспечивать американское 
лидерство», чем исключил обсуждение данной 
проблемы). 

Подписанная декларация G-20 включала 
несколько положений. 

1. Финансовое обеспечение МВФ на 1,0 
триллион долларов США на поддержку эконо-
мик стран, наиболее пострадавших от кризиса, 
из них 250 млрд. долларов, имеющихся в МВФ, 
получение 500 млрд. долларов МВФ в виде 
долгосрочных кредитов от стран G-20 и 250 
млрд. долларов в виде эмиссии специальных 
прав заимствования (SDR). SDR – это система, 
по которой за каждой страной-участницей 
МВФ зарезервировано определенное количе-
ство SDR (например, США – 16,77%, а Украина 
– 0,63%). Поэтому львиная доля эмиссии оста-
нется в самых развитых странах, не пользую-
щихся услугами МВФ, а развивающиеся стра-
ны получат от эмиссии весьма малую выгоду. 

2. Стимулирование собственных экономик 
стран «Большой двадцатки» на 5 триллионов 
долларов США, в т. ч. на 250 млрд. дол. в ми-
ровую торговлю. В этом в первую очередь за-
интересованы США и Китай, которые очень за-
висят от экспортных рынков, восстановление 
которых в ближайшее время не предвидится. 
Согласно оценкам Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР) мировая 
торговля вступила в зону свободного падения 
(по итогам 2009 г. ее сокращение может до-
стигнуть 13,2%). 

3. Проведение реформы мировых финансо-
вых институтов и правил, которая пока заклю-
чается в изменении критериев оценки квот ми-
ровых государств в МВФ. За увеличение своих 
квот борются сейчас Россия и Китай: В отно-
шении правил игры на мировом финансовом 
рынке – главным итогом саммита стали реше-
ния о его жестком регулировании и организа-
ции жесткой борьбы против оффшоров налого-
вых уклонистов и теневого сектора. 

4. Выработка общего подхода к проблеме 
очищения банковской сферы от проблемных 
активов, от невозвратов и теневых денег, крити-
ческая масса которых обрушила мировой фон-
довый рынок и привела к глобальному кризису. 
В МВФ определили, что объемы таких активов 
в мировых банках и страховых компаниях мо-
гут достигать 4 триллионов долларов (причем 
3,1 триллиона долларов приходится на США). 

5. Необходимость установления контроля 
над выплатой многомиллионных бонусов ме-
неджерам крупнейших компаний [4]. 

Эксперты отмечают, что Лондонский сам-
мит стал всего лишь частью процесса, который 
еще находится в развитии, поэтому все реше-
ния данного саммита являются в большей мере 
пока еще декларативными, т. к. большинство 
государств G-20, участвовавших в ноябре 2008 г. 
в Вашингтонском саммите, не выполнили сво-
их обязательств о противодействии протекцио-
низму, открытии внешних рынков и создании 
международных надзорных коллегий для гло-
бальных банков. 

Несмотря на экстремальные условия, раз-
витые страны приобретают новые рынки, но-
вые технологии, выходят на новые уровни вли-
яния, меняют свои стратегии и тактики, в част-
ности максимального развития внутренних 
рынков (особенно выделяется в этом Китай). 
Неслучайно эксперты все увереннее константи-
руют, что мировое лидерство сегодня сдвигает-
ся от США в Азию, в т. ч. к Китаю и России [2]. 

Международные структуры на основе вы-
водов большой науки считают, что обвальное 
падение в мире закончилось. По их оценкам, 
если одни страны «просели» на 2–6%, то укра-
инский провал достиг 20% ВВП. При этом если 
подавляющее большинство стран используют 
собственные внутренние источники, то в Укра-
ине таковые источники исчерпаны. 

Следовательно, можно сделать определен-
ные выводы. 

1. Обвальное падение в мире закончилось, 
но сам мировой кризис продолжается. Сроки 
его окончания не определены. 

2. Мир продолжает находиться в депрес-
сивном состоянии. 

3. Шансы выхода из кризиса у всех стран 
различны. 

4. Кризис ударил Украину сильнее других 
стран (неслучайно Украину включают в список 
более всего пострадавших стран). 

У Украины шансы успешного выхода из 
кризиса практически безнадежные и их пози-
тивное решение, практически, лежит в полити-
ческой сфере. В стране продолжается рецессия; 
существуют огромные внешние и внутренние 
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долги; отсутствуют новые источники для эко-
номического роста; банковская система слаба; 
внешняя миграция квалифицированных люд-
ских ресурсов достигла 6,0 млн. чел.; растет 
безработица; инфляция достигла 10%; прямые 
промышленные инвестиции упали в три–
четыре раза; экономика тотально не профинан-
сирована, падает внутренний спрос. 

Украинская экономика – наихудшая в СНГ. 
Об этом свидетельствуют цифры, обнародован-
ные межгосударственным статкомитетом СНГ. 

ВВП Украины упал на 01.08.09 г. на 20,3%; 
промышленное производство – на 30,4%; объе-
мы грузоперевозок – на 31,5% и розничного то-
варооборота – на 15,9%; банковская система 
потеряла 100 млрд. грн. В то же время в стране 
подорожала промышленная продукция на 7,2%. 
Падение курса гривни составило 78,2%. Де-
вальвация гривни привела к коллапсу кредито-
вания. Одна из главных причин рекордного об-
вала украинской экономики – это устаревшая 
структура экономики страны, требующая ре-
формирования еще с 90-х годов. 

Украина находится на пороге бюджетного 
кризиса (на казначейском счете осталось 750 
млн. грн. вместо необходимых 2,0–3,0 млрд. 
грн.). При этом правительство повысило до-
ходность ОВГЗ на 30% (из 4,6 млрд. грн., при-
влеченных по ОВГЗ в 2009 г., надо отдать в 
2010 г. – 4,4 млрд. грн.). Такие действия власт-
ных структур эксперты считают похожими на 
аферы, подобные финансовым пирамидам типа 
МММ. Дефицит госбюджета 2009 г. составит 
50%, что соответствует 120–130 млрд. грн. при 
планируемых 31,2 млрд. грн. Совокупный от-
ток депозитов из банковской системы Украины 
в сентябре 2009 г. составил 1,248 млрд. грн. 
(отчет НБУ). По данным НБУ, совокупный 
долг Украины на 01.07.2009 г. составил 100,6 
млрд. дол. США (это при том, что он составлял 
в 2005 г. – 30,7 млрд. дол.; 2006 г. – 39,6 млрд. 
дол.; 2007 г. – 54,5 млрд. дол.; 2008 г. – 80 
млрд. дол.). 

Общая макроэкономическая ситуация в 
стране усугубляется перманентным нарастани-
ем внутреннего госдолга (по данным Минфина 
Украины за январь–август 2009 г. он вырос на 
37,7 млрд. грн. – до 82,4 млрд. грн.). 

Валовые золотовалютные резервы НБУ на 
01.10.2009 г. составляли 28,1 млрд. дол. США 
(на 01.01.09 г. – 31,5 млрд. дол.; на 01.01.08 г. – 
32,5 млрд. дол.). В то же время чистые резервы 
(за вычетом кредитов МВФ) составляют 18 
млрд. дол. США. С сентября 2008 г. НБУ из-
расходовал 20,0 млрд. дол. США собственных 
резервов, при этом гривня девальвирована на 
65%. По прогнозам Совета НБУ во второй по-

ловине 2009 г. отрицательное сальдо платежно-
го баланса превысит 5 млрд. долларов США. 
Следовательно, НБУ придется израсходовать 
приблизительно такую же сумму для недопу-
щения дальнейшей девальвации национальной 
валюты, что приведет к сокращению на начало 
2010 г. чистых резервов до 13–15 млрд. дол. 
США. Объем госдолга, дефицит бюджета, ак-
тивизация выпуска ОВГЗ с высокой доходно-
стью, сокращение чистых золотовалютных ре-
зервов приведет к тому, что банки всех видов 
не смогут выкупить ОВГЗ, и НБУ вынужден 
будет включиться во все эти процессы через 
необеспеченную эмиссию гривни, что чревато 
гиперинфляцией на уровне 1993–1994 гг. При 
всем этом эксперты считают, что если не про-
изойдет внешнего заимствования в феврале–
апреле 2010 г., то Украину, с высокой степенью 
вероятности, ожидает суверенный дефолт. В то 
же время МВФ отказал в кредитовании Украи-
ны до окончания президентских выборов. Сле-
довательно, независимость Украины находится 
под реальной угрозой. 

Мировой кризис в полную силу обнажил 
развертывание жесткой борьбы за передел вли-
яния в глобальных масштабах. Украина же жи-
вет, как бы не замечая этих процессов, в систе-
ме собственных координат и иллюзий – старых 
и неэффективных. 

При этом Украине придется противостоять 
трудностям, вызванным изменением ситуации 
на международных рынках в ключевых для нее 
отраслях. Украинский экспорт пострадал в ре-
зультате не только мирового экономического 
кризиса и усиления протекционизма, но и 
вследствие структурных изменений на основ-
ных для Украины рынках (особенно на миро-
вом рынке стали; так, Китай за 2004–2007 гг. 
увеличил сталелитейные мощности на 195 млн. 
т, что в 4 раза превышает совокупные установ-
ленные мощности Украины). Изменение струк-
туры спроса и предложения на мировых рынках 
создало дополнительные трудности для укра-
инских сталелитейных компаний, т. к. сокра-
тился объем спроса и снизились цены до поло-
вины. Эти структурные изменения не исчезнут 
с окончанием кризиса, поэтому, чтобы остаться 
на рынке, украинские производители должны 
повышать свою конкурентоспособность. 

Перед Украиной на фоне международной 
конкуренции очень остро стоит проблема ста-
рения производственных мощностей. Коэффи-
циент износа основных фондов в стране соста-
вил более 50%. Мощности по производству 
электроэнергии нуждаются в капитальном ре-
монте, 40% из них функционируют более 40 лет. 

Безработица, по данным Европейского ста-
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тагенства, опубликованным 13.11.2009 г., в Ев-
розоне достигла по итогам сентября 9,7%, в 
США – 9,8%, в Украине – 1,9% от работоспо-
собного населения. В то же время, по данным 
экспертов, скрытая безработица в Украине со-
ставляет 10%. 

В Украине продолжается увеличение отри-
цательного сальдо внешней торговли. За сен-
тябрь 2009 г. торговый баланс ухудшился на 
1,17 млрд. долларов США и находится на 
уровне 14–15 млрд. дол. США. Процесс этот 
будет продолжаться, т. к. ценовая конкурент-
ность Украины сведена сегодня к минимуму. 

В Украине растет долг по заработной плате 
и составляет на 01.10.2009 г. 1,679 млрд. грн. 
(за сентябрь увеличился на 3,7%); сокращаются 
объемы розничной торговли (более 15% с нача-
ла года), что говорит о падении доходов насе-
ления; снижается реальная зарплата (на 12,3% с 
начала года). 

На фоне вышеприведенного (на наш взгляд 
катастрофического) положения в экономике, ее 
состояние усугубляется критическим уровнем 
внутренней и внешней политики в Украине. 
Это проявляется во всем, в т. ч. в геополитиче-
ской, сырьевой, социальной, экологической, 
гуманитарной сферах, в межнациональных от-
ношениях, в т. ч. с соседними государствами. 
Все это происходит в условиях, когда мир 
вступил в фазу глобального передела влияния; 
в фазу мощнейших сдвигов. Поэтому Украине 
надо думать о том, какое место она сможет за-
нять в новом раскладе сил мирового влияния, а 
не оставаться на старых позициях, провален-
ных по всем статьям, в т. ч. планам вхождения 
в ЕС и НАТО; шовинистической линии в поли-
этническом государстве с реабилитацией и 
поддержкой крайне националистических сил; 
сознательному противостоянию с Россией, 
подрывающему экономику страны за счет по-
тери огромнейшего рынка; конфликтам в газо-
вой сфере и потере экономической эффектив-
ности газотранспортной системы; созданию ин-
теграции рыночных пространств и человече-
ских отношений, ведущих к совместной капи-
тализации, эффективному партнерству, смене 
системы социальных отношений, образа жизни 
и поведения элиты, которые способствуют де-
морализации общества и являются катализато-
рами негативных процессов в стране; катастро-
фическому состоянию экологии; ослаблению 
роли государства в финансово-хозяйственной 
деятельности страны и т. п. 

Для решения вышеперечисленных проблем 
необходима разработка долгосрочного курса, 
основанного на конкурентоспособной эконо-
мике сильного государства с развитой демокра-

тией, приоритетами которого станут преодоле-
ние кризиса и создание условий для экономи-
ческого роста страны; оживление банковской 
системы и кредитного рынка; уменьшение до-
минирования крупного олигархического бизне-
са и расширение малого и среднего бизнеса с 
доведением его доли до 75% ВВП; уменьшение 
налоговой нагрузки на бизнес за счет упроще-
ния налоговой системы и снижения основных 
налогов для производителей конечного продук-
та (кроме предприятий экспортирующих сырье 
и полуфабрикаты;) улучшение инвестиционно-
го климата в стране; проведения регуляторной 
реформы с целью уменьшения количества, со-
гласований и решений, четко определив пол-
номочия чиновников; разработка комплексной 
программы борьбы с коррупцией и теневой 
экономикой; отмена политических квот на гос-
ударственные должности и введение запрета на 
политическую деятельность чиновников; пре-
вращение села в зону развития; реформирова-
ние системы местного самоуправления в 
стране, передав ей большую часть властных и 
бюджетных полномочий; обеспечение государ-
ственной поддержки системам образования и 
медицины с одновременным реформированием 
их (медицина – в сторону профилактики; обра-
зование – в сторону равных условий получения 
высшего образования) с поднятием социально-
го статуса медработников и педагогов; рефор-
мирование внешней политики на основе равно-
правных отношений с ЕС на основе договора 
об ассоциации и зоне свободной торговли и 
восстановлении и развитии гуманитарных от-
ношений и экономических (в т. ч. ВПК) с Рос-
сией, СНГ и другими странами; культивирова-
ние главного вектора внешней политики как 
экономической дипломатии, основанной на ра-
циональном прагматизме и государственной 
эффективности; изменение внутренней полити-
ки в стране на основе объединения украинского 
общества, полного обеспечения внутреннего 
рынка, приоритетности инновационного разви-
тия экономики, поддержки спроса на отече-
ственные научные разработки со стимулирова-
нием их внедрения в национальную экономику, 
создания конкурентных систем генеририрова-
ния знаний, формирования инновационной ин-
фраструктуры и систем трансфера технологий, 
развития системы управления интеллектуаль-
ной собственностью; организация прозрачных 
адресных госзаказов для отечественных пред-
приятий, увеличение закупок в Госрезерв, реа-
лизация больших инфраструктурных строи-
тельных проектов с обеспечением преференций 
для украинских компаний; установка норма-
тивных барьеров против утечки капиталов за 
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рубеж; проведение рефинансирования и ре-
структуризации внешнего долга; проведение 
структурной отраслевой реформы экономики 
страны с приоритетным развитием сельского 
хозяйства, туризма, логистики и информацион-
ных технологий, строительства, авиастроения и 
т. п. 

С учетом кризисных явлений, учитывая 
возможное ухудшение экономической ситуа-
ции, с целью предотвращения и смягчения 
негативных последствий и недопущения фи-
нансовой дестабилизации в Украине необходи-
мо осуществить ряд срочных неотложных мер. 

1. Принять государственный бюджет на 
2010 год и привести его расходы в соответствие 
с ресурсами государства, существенно ограни-
чив расходы на всех уровнях управления, в т. ч. 
на его аппарат, включая все высшие эшелоны 
власти. Ввести жесткий контроль над расхода-
ми и затратами. 

2. Пересмотреть и сократить государствен-
ные бюджетные программы и сконцентриро-
вать государственные средства на реализации 
жизненно необходимых комплексных общего-
сударственных программах, приоритетами ко-
торых должны стать решения проблем охраны 
здоровья людей, жилищно-коммунального хо-
зяйства, продовольственного обеспечения, со-
циальной защиты населения, развития фунда-
ментальных научных исследований. 

3. Использовать стабилизационный фонд 
государства как инструмент урегулирования 
наиболее острых проблем в финансовой, бан-
ковской и социальной сферах. 

4. Создать принципиально новую систему 
финансового контроля за государственными 
средствами и имуществом, их эффективным 
использованием. 

Российский президент Д. Медведев в по-
слании к Федеральному собранию 12.11.2009 г. 
назвал 5 стратегических направлений развития 
государства: развитие медицины и фармацев-
тики; усиление мотивации здорового образа 
жизни; модернизации энергетики и повышение 
энергоффективности; информационное разви-
тие и развитие современных технологий. Во 
внешней политике он определил, что главной 
задачей России является создание Договора о 
европейской безопасности, а эффективность 
внешней политики должна определяться только 
прагматизмом и эффективностью, критерием 
оценки которой является способствование 
улучшению жизненных стандартов страны. На 
наш взгляд, стратегические векторы России яв-
ляются жизненноважными и для Украины. 

Проблемы, вставшие перед мировым со-
обществом и Украиной, автоматически присут-

ствуют в Автономной республике Крым. Одна-
ко по результатам социально-экономического 
положения АРК за 2008 г. и 11 месяцев 2009 г. 
можно сделать вывод, что негативное воздей-
ствие мирового и национального кризисов еще 
не получило адекватного развития на регио-
нальном уровне за счет инерционного позитива 
спонтанной защитной функции централизован-
ной системы управления государства. 

Но признаки кризисных явлений имеются 
уже и в Крыму, в т. ч. недофинансирование от-
раслей; снижение доходов населения, что отра-
зилось в снижении объема продаж потреби-
тельских товаров в сети розничной торговли и 
ресторанного хозяйства, на организованных и 
неформальных рынках за 10 месяцев 1009 года 
на 17% по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года; прогрессированию сокращения 
населения (за 9 месяцев 2009 г. на 0,06%); росте 
долгов по зарплате (за 9 месяцев – 71,3 млн. 
грн. на 01.10.09 г.; на 01.09.09 г. – 67,4 млн. 
грн., в т. ч. более 50% долгов по зарплате на 
госпредприятиях) и уровню бедности (27%; в 
сельской местности – 38,2%), снижению потока 
реакреантов и т. п. 

Парадоксальность национальной и регио-
нальной экономик Украины состоит в том, что 
развитием мы считаем за последние 10 месяцев 
2009 г. не падение промышленного производ-
ства, (на 20,4% в Украине и на 21,7% в АРК) по 
отношению к тому же периоду прошлого года, 
а рост по сравнению с глубиной падения в ян-
варе 2009 г. (на 34,6%) в Крыму. 

Снижение промышленного производства 
происходит на фоне снижения притока внеш-
них инвестиций в 2009 г. (с начала 2009 г. по 
отношению к тому же периоду 2008 г.) на 
21,9%, что составило 19,2 млн. дол. США сни-
жения и 87,5 млн. дол. США – общий их объем, 
которые были вложены в традиционные для 
последних лет отрасли (строительство, недви-
жимость, транспорт и связь). 

При этом объемы строительства снизились 
с начала 2009 г. на 27,9%, а в индивидуальном 
строительстве на 48,1%; объемы грузоперево-
зок – на 24,4%. Инвестиции в основной капитал 
промышленных предприятий сократились за 10 
месяцев 2009 г. по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 53,5%. Причем из 
общего их объема в 3,1 млрд. грн. 2,0 млрд. грн. 
составили средства самих предприятий. 

Среди перечня причин, ведущих к сниже-
нию промышленного производства, можно от-
метить острый дефицит кредитных ресурсов, 
которые коммерческие банки предоставляют 
реальному сектору экономики (в Крыму их 
объем сократился почти в 3 раза); огромные 
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долги государства по возврату НДС, что лиша-
ет предприятия оборотных средств; увеличение 
налоговых нагрузок; сокращение доли продук-
ции отечественного производства на внутрен-
нем рынке с 60% до 39%; сворачивание про-
грамм господдержки украинских предприятий. 

Та же парадоксальность присутствует в 
развитии АРК, в котором прирост производства 
в целом составил 6%; но данный прирост про-
изошел за счет прироста производства личных 
хозяйств на 14% при падении его в сель-
хозпредприятиях на 1,4%. Причем такое поло-
жение сложилось давно, поэтому данная тен-
денция к кризису не имеет никакого отноше-
ния, но несет за собой массу проблем, в т. ч. 
контроля качества, стабильности, выхода на 
интеграцию с европейскими рынками, стандар-
тизации и т. п. 

В Крыму выработана определенная систе-
ма использования стратегического планирова-
ния с применением программно-целевого мето-
да планирования, на основе согласования госу-
дарственных приоритетов регионального раз-
вития Украины с приоритетами Крыма, кон-
центрации государственных и местных ресур-
сов с целью повышения качества жизни на по-
луострове. Такие программы разрабатываются 
и действуют с 2006 г., в т. ч. по развитию здра-
воохранения, занятости населения, малого 
предпринимательства, образования, охраны со-
хранения нематериального культурного насле-
дия, профилактике преступности, экологии и т. 
п. Ведется мониторинг эффективности выше-
указанных программ по решению эколого-
социальных и экономических проблем в АРК. 

Наработанный опыт стал основой разрабо-
танного проекта «Стратегия развития Авто-
номной Республики Крым на период до 2017 
года», который был презентован 20.11.2009 г. в 
Совете Министров АРК под девизом «Крым – 
территория успеха» (разработчик проекта – 
НИЦ «Технологии устойчивого развития» ТНУ 
им. В. И. Вернадского). 

Главное внимание в проекте сконцентри-
ровано на определении важнейших стратегиче-
ских приоритетов социально-экономического 
развития, перспектив, целей и путей их дости-
жения для повышения уровня и качества жизни 
населения автономии. За основу взяты отрасли, 
которые объективно являются «локомотивами» 
реформ и положительных изменений в произ-
водственной, финансовой и управленческой 
сферах, а также имеющие благоприятные пред-
посылки для развития: агропромышленный 
комплекс, туризм, реакреция. В социальной 
сфере главная цель – человек, качество его 
жизни, что соответствует принятой в мире эко-

номической парадигме: «Человек – начальный 
и конечный продукт экономики». 

Надо отметить, что в этом проекте уже 
сделана попытка учета глобальных трансфор-
маций в развитии региона и разработки актив-
ного формирования конкурентно-привлекатель-
ного образа Крымского полуострова в мировом 
коммуникационном пространстве. Важным яв-
ляется принятие объективной необходимости 
рассматривания АРК как субъекта планирова-
ния в трех уровнях: первый – в системе гло-
бального развития и трансформаций: второй – в 
«прокрустовом ложе» государства Украины, 
как административный регион Украины; третий – 
Крым как система территориально-администра-
тивных регионов. При этом в системе всех трех 
уровней учитываются векторы развития, как 
совпадающие с векторами развития всех 3-х 
уровней, так и не совпадающие с ними. 

В программе учитываются основные осо-
бенности Крымского региона и их влияние на 
построение стратегических и тактических про-
грамм развития, в т. ч. переферийность (погра-
ничность) региона, определяющее его геополи-
тическую составляющую в развитии торговых 
и транспортных коммуникаций, доступа к энер-
гетическим источникам и обеспечению энерге-
тической безопасности Европы; полиэтнич-
ность населения полуострова, оказывающее 
влияние на геоэкономическую систему между-
народных и межрегиональных отношений; со-
вокупность материальных ресурсов и т. п. 

Для достижения целей данной программы 
необходим новый уровень конкурентоспособ-
ности экономики Крыма на основе структурной 
перестройки экономики региона и привлечении 
внешних инвестиций. Программой рассматри-
вается транспортно-географическое положение 
и коммуникационный потенциал как важное 
конкурентное преимущество региона и суще-
ственный фактор влияния. Приоритетами раз-
вития региона в программе предлагаются: реа-
креационный туристический комплекс; эколо-
гически чистая продукция сельского хозяйства; 
перерабатывающая и добывающая промыш-
ленность; морехозяйственный комплекс, транс-
портно-коммуни-кационный потенциал. 

Стратегические векторы развития АРК – 
экономический, социальный, экологический. 

Многие вопросы, поднятые в вышеуказан-
ной программе, являются дискуссионными, 
многие недоработаны или вовсе не разработа-
ны, некоторые являются неприемлемыми. Сле-
довательно, данная программа практически яв-
ляется декларацией концепции подобной про-
граммы и требует дальнейшей доработки с уча-
стием всего научного потенциала региона. 
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Вопросы создания стратегических и такти-
ческих программ должны строиться на глубоко 
научной основе. Однако сама экономическая 
наука, как показал глобальный экономический 
кризис и результаты международных экономи-
ческих саммитов по его преодолению, пережи-
вает кризис мировой экономической мысли, 
порождающей системные фундаментальные 
проблемы современного капитализма. 

В условиях инновационного финансового 
бума экономическая и политическая элита 
утратили контроль за движением финансовых 
потоков и инструментов. Стремление к макси-
мальной капитализации вступило в противоре-
чие с реальным основанием социально-
экономического прогресса и ростом производи-
тельности труда. Либеральная модель капита-
лизма задыхается, система буксует, но никаких 
серьезных достижений в качестве адекватного 
ответа этому вызову экономическая наука не 
предлагает, на эту тему нет серьезных исследо-
ваний. Сама наука оказалась неэффективной. 

Капиталистическая модель слишком от-
кровенно оказалась оторванной от социального 
пласта поддержки, внеся негатив в нравствен-
ную составляющую. Обращение к теории кон-
вергенции (совмещение лучшего в двух систе-
мах: капиталистической и социалистической), 
которая существует более полувека, становится 
главной реалией дня. Все актуальнее становит-
ся теория К. Маркса о прибавочной стоимости, 
вытекающих из нее принципов обогащения, 
нравственные и социальные направления кото-
рых оказались глубоко оторванными от реаль-
ного бытия. Поскольку определить сроки инте-
грации элементов капиталистической и социа-
листической систем практически трудно, а 
быстро решить эту проблему сложно, то это 
свидетельствует о серьезных противоречиях в 
сфере теории рыночной экономики [4]. 

Следовательно, одной из главных задач яв-
ляется необходимость закладки новой эконо-
мической системы, включающей обобществле-
ние или национализацию рисков, как серьез-
ную трансформацию капиталистической систе-
мы, претерпевающую изменение форм соб-
ственности. При этом национализация осу-
ществляется по трем направлениям: выкуп дол-
гов фирм; рекапитализация в обмен на акции, 
инфляция накопленных обязательств. Следова-
тельно, государство должно стремиться испра-
вить провалы рынка и переходить к более ак-
тивному его регулированию. 

Сегодня в мире разворачиваются две моде-
ли борьбы с кризисом, требующие противопо-
ложных подходов. Первая модель, когда высо-
коразвитые страны в противостоянии с кризи-

сом осуществляют борьбу с дефляцией, вытал-
кивая инфляцию за пределы своих границ в 
развивающиеся страны. При этом если Украина 
будет копировать западные рецепты борьбы с 
кризисом, то быстро окажется в ловушке стаг-
фляции. Вторая модель, когда развивающиеся 
страны, в т. ч. Украина, ориентируются прежде 
всего на предотвращение макроэкономической 
разбалансированности системы. При этом, реа-
гируя на вызовы кризиса, важно, в т. ч. и для 
Украины, чтобы произошло проведение глубо-
ких институциональных реформ в экономиче-
ской и политической областях, последователь-
ная диверсификация производства, усиление 
государственного контроля над эффективным 
управлением принадлежащих ему активов, мо-
дернизация образования, борьба с инфляцией. 

Система социальных отношений, сложив-
шаяся в Украине, способствует деморализации 
общества. Поведение элиты и ее образ жизни 
стали катализаторами негативных процессов. 
Обществу необходим согласованный общий 
моральный Кодекс, задачами которого являют-
ся не только сдерживающие (человеческую 
необузданность) и регулирующие (отношения) 
функции, но и стимулирующие (производ-
ственные и экономические отношения, наце-
ленные на прогресс) функции. 

Одним из главных критериев должна стать 
ставка на умеренность, регламентирующая 
уровень прибыли, объем собственности. Такой 
подход позволил бы увеличить количество соб-
ственников, повысить конкурентоспособность, 
снизить социальную напряженность, обеспе-
чить справедливое перераспределение ресур-
сов. Богатый должен быть уверен, что его лич-
ная жизнь, имущество и активы будут непри-
косновенны, а бедные – что им достанется 
часть национальных ресурсов. Такой подход 
может обеспечить социальный мир. Необходи-
мо сдерживать потребительскую невоздержан-
ность, т. к. сегодня люди со средним достатком 
тратят деньги на лишнее, а завтра им не хватает 
на необходимое. 

Важным является поддержание системы 
воспитания: уважение населения к трудовой 
дисциплине и культуре труда как залогу эконо-
мического успеха; отказ элиты от вызывающе-
го показного поведения (особенно в СМИ); со-
здание атмосферы осуждения общественным 
мнением этических установок, разрушающих 
личность и общество (таких как праздность, 
уничижительное отношение к деньгам, лень, 
потребительство, несоблюдение обязательств, 
ложь и т. п.). 

Согласно [17], разразившийся финансово-
экономический кризис – это один из ощутимых 
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сигналов антропологического кризиса, при-
ближающего мир к так называемой «точке 
невозвращения», после которой нас ждет миро-
вой коллапс, который, по прогнозам футуроло-
гов, может наступить уже через 40–50 лет. Но 
катастрофы можно избежать, если человече-
ство пересмотрит нынешние ценности в бли-
жайшие 3–4 года. В связи с этим на первый 
план должна выйти право и духовность, т. к. 
правовая культура и правовое образование на 
основе морали и духовности являются фунда-
ментом гражданского общества, условия для 
развития которого призвано создавать государ-
ство [6]. 

В то же время в соответствии с теорией 
длительных экономических циклов (длинных 
экономических волн) Н. Кондратьева была вы-
явлена взаимозависимость между изменением 
базисных технологий (технологических систем 
производства) и закономерностями экономиче-
ской системы. Как показала экономическая ис-
тория ХIХ–ХХ вв., циклы технологических 
трансформаций совпадают с циклами органи-
зационно-экономических трансформаций [7]. 

Таким образом, сегодня в мировой эконо-
мике идет процесс завершения IV технологиче-
ского уклада (завершение индустриального 
общества, т. е. научно-технической революции 
и транснациональной экономики), который 
определяется временным диапазоном между 
1975–1985 гг. – 2025–2035 гг. Следовательно, 
не трудно вычислить, что мировое сообщество 
прошло пик данного уклада и находится на пу-
ти спада мировой экономики, который должен 
перейти в 10–12 летний мировой кризис, за ко-
торым ожидается начало V технологического 
уклада (глобальной постиндустриальной ин-
формационной экономики), который продлится 
до 2075–2085 гг. и перейдет к VI технологиче-
скому укладу (системе глобальной ноосферной 
экономики постиндустриальной эры). 

Таким образом, циклы антропологического 
и экономического кризисов по временному пе-
риоду совпадают, что может еще более усилить 
разрушающий эффект для мирового сообще-
ства. Однако мир оказался неготовым к выше-
приведенным негативам в силу не только эгои-
стических целеполаганий сверхразвитых стран, 
но и таких же устремлений развивающихся 
стран, в т. ч. Украины. 

Экономическая система постоянно нахо-
дится в состоянии динамики и неоднозначно-
сти. Кризис обнажает опасные вызовы и про-
блемы, которые требуют разработки стратегии 
антициклических мер, являющихся в то же 
время профилактикой кризисных состояний 
экономик [2–7]. Особо важными стратегиче-

скими факторами влияния на экономическое 
развитие (с точки зрения антицикличности) яв-
ляются следующие процессы: 
а) наращивание удельного веса отраслей, про-

изводящих товары народного потребления 
вплоть до полного насыщения внутреннего 
рынка; 

б) внедрение ресурсосберегающих и энергосбе-
регающих технологий и новых экономиче-
ских систем; 

в) развитие сферы услуг и индустрии информа-
тики и информатизации; 

г) развитие фундаментально-научной части об-
щественного сознания для получения пер-
вично-объективных информационных зна-
ний, определяющих отправные пункты для 
целеполагания научно-обоснованных страте-
гических программ развития. 

Надо признать, что объективный характер 
трансформаций в направлении глобальной эко-
номической системы происходит на принципи-
ально новом уровне. Разные страны находятся 
на различных этапах глобальной трансформа-
ции вследствие различных стартовых возмож-
ностей и разной степени сложности проблем. 
Наиболее сложными являются проблемы груп-
пы посткоммунистических стран, к которым 
относится Украина, для которых речь идет не 
только об изменении технологического способа 
производства и изменениях в экономической 
системе, но и об изменении экономической 
формации (процесс которого, на наш взгляд, 
слишком затянулся). 

Вследствие вышесказанного эти страны, в 
т. ч. Украина, объективно обречены на суще-
ственное отставание в процессах трансформа-
ции. На наш взгляд, ответ о наличии и соответ-
ствии трансформаций, их масштабах и темпах в 
Украине может дать только государство, кото-
рое, по сути, само проходит стадию трансфор-
мации. При этом только государство, на наш 
взгляд, является единственной структурой, спо-
собной ускорить трансформационные процес-
сы; только от примененных государственных 
форм и методов решения проблем трансформа-
ции будет зависеть успех преобразований и 
эффективность борьбы с кризисом. 

Исходя из вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы. 

1. Обвальное падение в мире закончилось,
но сам мировой кризис еще продолжается. При 
этом сроки его окончания не определены. Мир 
продолжает находиться в депрессивном состо-
янии и шансы выхода из кризиса у всех стран 
различны. 

2. Кризис ударил Украину сильнее других
стран и шансы позитивного выхода из него, в 
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первую очередь, лежат в политической сфере. 
3. Одна из главных причин рекордного об-

вала украинской экономики является устарев-
шая структура экономики страны, требующая 
реформирования. 

4. Украине необходимо думать о месте, ко-
торое займет она в новом раскладе сил мирово-
го влияния, а не оставаться на старых позициях. 

5. Необходимо создать на национальном и
региональном уровне все условия для развития 
фундаментальной науки, в т. ч. экономической. 

6. Одной из главных задач является необ-
ходимость закладки новой экономической си-
стемы, включающей обобществление или 
национализацию рисков, как серьезную транс-
формацию капиталистической системы, пре-
терпевающей изменение форм собственности и 
усиление роли государства в регулировании 
национального и регионального рынков. 

7. В связи с продолжающимся кризисом
для Украины важно, чтобы произошли прове-
дение глубоких институциональных реформ в 
экономической и политической областях, по-
следовательная диверсификация производства, 
усиление государственного контроля над эф-
фективным управлением принадлежащих ему 
активов, модернизация образования, борьба с 
инфляцией. 

8. Система сложившихся социальных от-
ношений в Украине требует согласованного со-
обществом морального кодекса, задачами кото-
рого будут не только сдерживающие и регули-
рующие функции, но и стимулирующие функ-
ции развития производства и экономических 
отношений. 

9. Украина должна разработать стратегиче-
скую программу развития страны с учетом ан-
тициклических мер (в т. ч. антикризисных) и 
усилением роли государственного влияния. 

10. Региональная стратегия с учетом анти-
циклических мер (в т. ч. антикризисных) долж-
на быть разработана с учетом национальной 
стратегии и глобальных факторов. 
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УДК 330.3:330.341.1 
Гейер Г. В. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
У статті розглянуто зміст технологічної парадигми сучасної економіки, виділено чинники її 

детермінації і сутнісні риси. Сформульовано принципи пізнання технологічної парадигми. 
Ключові слова: технології, парадигма, прогрес, сучасна економіка, технологічний розвиток. 
В статье рассмотрено содержание технологической парадигмы современной экономики, 

выделены факторы ее детерминации и сущностные черты. Сформулированы принципы познания 
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технологической парадигмы. 
Ключевые слова: технологии, парадигма, прогресс, современная экономика, технологическое 

развитие. 
The article reviewed the contents of the technological paradigm of the modern economy, the factors its 

determination and essential features was considered. The principles of knowledge of technological 
paradigm was formulated. 

Key words: technology, paradigm, progress, modern economy, technological development. 
 
Постановка проблемы. Современная эко-

номика характеризуется четко выраженным 
возрастанием значимости технологической 
компоненты. Постоянно ускоряются и увели-
чиваются масштабы технологических иннова-
ций. Эта закономерность характерна не только 
для сферы производства, но и для других обла-
стей жизнедеятельности человека. Интенсив-
ный научно-технологический прогресс в корне 
меняет облик экономики, ее структурные и ин-
ституциональные аспекты. В этой связи влия-
ние технологического фактора заслуживает по-
вышенного внимания со стороны экономиче-
ской науки. Связь экономического и техноло-
гического развития экономики проявляется как 
прямо, так и опосредованно через институты, 
культуру, интеллектуальную среду и т. п. Тес-
нота этой связи достаточно высока, что необ-
ходимо учитывать с точки зрения тактического 
и стратегического управления экономикой на 
всех ее уровнях. 

Технологическая компонента экономики 
является ее системообразующим фактором. 
Она формирует структурные пропорции обще-
ственного производства и хозяйственного обо-
рота, во многом определяет институциональ-
ный облик хозяйственной сферы, так как за-
ставляет создавать новые институциональные 
условия экономической активности (как реак-
ция на появление технологических новинок). 
Технологические изменения лежат в основе 
смены фаз экономического цикла, а их проте-
кание комплементарно колебаниям экономиче-
ской активности. 

Анализ работ ведущих отечественных и 
зарубежных исследователей, в частности Л. Фе-
дуловой [2], Д. Львова и Г. Фетисова [3], С. 
Глазьева [3; 4], И. Демьяненко и А. Буряка [6], 
М. Йенсена, Б. Джонсона, Е. Лоренцо и Б. 
Лундвалла [7], Я. Фагерберга и М. Шролека [8], 
Г. Рыбниковой и Л. Ляшенко [9], показал, что 
исследованиям технологической парадигмы в 
ее институциональном и социальном аспекте 
уделяется недостаточно внимание. 

Ретроспективный анализ технического, а 
позднее научно-технологического прогресса, 
проведенный, например, в источнике [1], поз-
воляет установить тесную связь технологиче-
ских изменений и общественного прогресса, 

которая в течение истории человечества все 
больше приобретала характер растущей взаи-
мозависимости. Содержание технологической 
компоненты современной экономики ради-
кально отличается от предыдущих этапов. Это 
определено и составом культивируемых техно-
логий (структурой технологического «ядра»), и 
возрастанием их значимости как фактора про-
изводства, и изменением экономического со-
держания технологии как способа бытия (дея-
тельности). К тому же появление принципиаль-
но новых по своей природе технологий глубоко 
трансформировало сферу общественного про-
изводства – как материального, так и нематери-
ального. «Усложнение» экономики привело к 
тому, что технологии возникли практически во 
всех видах экономической деятельности, то 
есть там, где необходима определенная система 
знаний, направленных на реализацию эффек-
тивных действий (проявление активности). 

В основе современной экономики лежит 
технологическая компонента, определяющая 
модели общественного производства и хозяй-
ственного механизма. Более того, технология 
(как обобщающее понятие) стала общественной 
культурой, так как повлекла формирование си-
стемы норм поведения и отношений в социуме, 
что также оказало влияние на экономические 
механизмы. Определенному этапу развития че-
ловечества характерен определенный техноло-
гический уклад [1–4]. Общественный прогресс 
обусловлен сменой укоренившихся технологи-
ческих укладов новыми, более передовыми, что 
может трактоваться как технологическая эмер-
дженция. Появление новых технологий обу-
словлено изменениями в структуре обществен-
ных институтов и приводит к их дальнейшему 
развитию. 

Каждому историческому этапу развития 
человечества присуща своя технологическая 
парадигма, лежащая (наряду с другими детер-
минантами) в основе доминирующей обще-
ственно-экономической формации. Современ-
ная экономика в «фокусе» технологического 
развития исследуется достаточно основательно, 
детально выделены черты ее технологической 
модели. Однако сам термин «парадигма» поли-
семантичен и может трактоваться не только как 
модель или образец, но и как традиция гносео-

 101 



 

логии, выраженная в совокупности культиви-
руемых ценностей и принципов познания и бы-
тия. В результате за счет расширенного тракто-
вания этого термина можно преодолеть узкое 
рассмотрение технологий и однообразные 
представления об их роли в экономике (исклю-
чительно как способа превращения вещества, 
энергии, соответствующей информации в про-
цессе изготовления продукции, обработки и пе-
реработки сырья и материалов, сборки готовых 
изделий, контроля их качества, управления 
технологическими процессами производства [5, 
с. 31]). В этой связи представляется необходи-
мым расширить понимание технологической 
парадигмы и представить ее как методологию 
познания экономики через инновационно-
технологический детерминизм, а, с другой сто-
роны, ввести представление о технологической 
компоненте как об институциональной и обще-
ственной системе. Такое новое сочетание поз-
волит более полно исследовать технологиче-
скую, институциональную и социальную при-
роду современной экономики, выделить новые 
смыслы (содержание) технологической компо-
ненты как элемента и фактора хозяйствования. 

В этой связи цель работы заключается в 
формулировании основных содержательных 
характеристик технологической парадигмы со-
временной экономики и принципов ее позна-
ния. При этом «современная экономика» пони-
мается как некий собирательный образ, так как 
даже развитые страны мира не могут воплотить 
все прогрессивные технологические достиже-
ния ввиду их неравномерного появления в ми-
ровом пространстве и необходимости длитель-
ного времени на полноценное практическое 
освоение. Хотя следует учитывать и законо-
мерность ускорения «всемирной» диффузии 
определенных категорий технологий, что поз-
воляет говорить об универсальности рассмат-
риваемой парадигмы. 

Изложение основного материала. Итак, в 
историческом аспекте развитие экономики бы-
ло обусловлено общественным и технологиче-
ским прогрессом и связано с расширением объ-
ема и спектра производства различных благ. 
Общественное производство должно было со-
ответствовать новым требованиям удовлетво-
рения общественных потребностей. Для этого 
было необходимо постоянно совершенствовать 
технологическую базу за счет разработки и 
внедрения новых, более совершенных техноло-
гий. 

Ввиду того, что отрасли производства тес-
но связаны между собой в функциональном 
плане, обновление технологической базы имеет 
цепной характер, а технологический прогресс 

представляет собой системный процесс. Появ-
ление новых технологий в одних отраслях 
практически всегда приводит к технологиче-
ским изменениям в других. Это обеспечивает 
изменение параметров функциональности всего 
общественного производства. Однако нельзя 
ограничить исследование технологического 
прогресса только рассмотрением «цепочки» 
изменений и ее распространением по всем сфе-
рам создания благ. 

Обновление технологий связано с измене-
нием в структуре и объеме общественных по-
требностей, которые в свою очередь определя-
ются общественным прогрессом. Однако такой 
прогресс заключается не только и не столько в 
тех аспектах, которые связаны с удовлетворе-
нием растущих потребностей. Его содержание 
охватывает и другие составляющие и стороны 
обеспечения жизнедеятельности и существова-
ния человека. В этом контексте общественный 
прогресс, заключающийся главным образом в 
совершенствовании массива институтов регу-
лирования всех общественных процессов, 
включает и выработку требований к использу-
емым в сфере производства технологиям. Ма-
териальное и нематериальное производство 
оказывает воздействие (главным образом нега-
тивное) на природную среду, предполагает ис-
пользование ограниченных природных и чело-
веческих ресурсов. Технологии в свою очередь 
определяют соответствующие технико-
экономические параметры эффективности про-
изводства благ, в том числе результативность 
использования ресурсов и степень воздействия 
на окружающую природную среду. В этой свя-
зи уровень технологии имеет большое значение 
не только для повышения степени удовлетво-
рения общественных потребностей, но и для 
сохранения природной среды жизни человека и 
рационального использования ресурсов. 

Функционирование и развитие современ-
ной экономики осуществляется в условиях 
ограниченности ресурсов (в особенности при-
родных), которые становятся все более крити-
ческими. Это стало основой и для создания 
технологической парадигмы экономики: «ре-
сурсоограниченный» хозяйственный механизм 
[9, с. 21] предполагает определенный подход к 
разработке и выбору тех технологий, которые 
обеспечивают функционирование обществен-
ного производства. Технологии должны соот-
ветствовать требованиям минимизации и более 
эффективного использования ограниченных ре-
сурсов, что по возможности компенсируется 
использованием ресурсов, имеющихся в избыт-
ке. Разработка технологий становится более 
трудоемкой, требует масштабных научно-
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исследовательских изысканий. Это стало фак-
тором возрастания значимости соответствую-
щих ресурсов – финансовых и интеллектуаль-
ных (в том числе человеческих и информаци-
онных). Разработка технологий подчинена 
определенным императивам, которые заданы 
параметрами их конечного использования. Эти 
же требования, представленные в форме крите-
риев, закладываются в основу выбора техноло-
гий, полученных в результате прикладных раз-
работок. 

Учитывая возможное негативное влияние 
технологий на природную среду и аспекты ис-
пользования человеческих ресурсов, государ-
ство как регулятор общественного производ-
ства и науки устанавливает императивы ис-
пользования (и соответственно разработки) 
технологий. Возникает массив специальных 
стандартов, который объединяет различные по 
сущности и характеру требования (экологиче-
ские, биологические, физические, социальные и 
пр.). Государство провидит технологическую 
политику, которая представляет собой систему 
взглядов на технологическое развитие эконо-
мики, принципов, направлений и механизмов 
его регулирования в соответствии с националь-
ными интересами и стратегией экономического 
развития. Технологическая политика тесно увя-
зана с другими направлениями социально-
экономической политики государства, в осо-
бенности с научно-технической (инновацион-
ной), экологической, социальной политикой. 
Посредствам законодательно-правовых, адми-
нистративных и организационно-экономических 
мер создается определенный режим разработки 
и использования технологий, качественные ха-
рактеристики которого определяют параметры 
общественного производства. 

В действиях государства проявляется и 
влияние общества. В условиях демократии об-
щество различными способами влияет на поли-
тику государства, в том числе в сфере техноло-
гий. С одной стороны, в ходе саморегуляции 
оно координирует увеличение и структуру об-
щественных потребностей, с другой, – воздей-
ствует на государство с целью удовлетворения 
их в наибольшей степени и с наименьшей 
нагрузкой на природную среду. Если в меха-
низме влияния общества на государство име-
ются какие-либо нарушения, то последнее име-
ет возможность реализовать те свои интересы, 
которые более важны с точки зрения власти 
(политических целей), либо не способно охва-
тить все сферы использования технологий, где 
возможны действия, расходящиеся с интереса-
ми общества. Общество также имеет возмож-
ность прямого воздействия на реальный сектор 

– сферу разработки и использования техноло-
гий. 

В отличие от общества государство являет-
ся крупнейшим субъектом деятельности по 
разработке и использованию технологий. Это 
увеличивает роль государства как регулятора 
технологического развития, но и возлагает до-
полнительные функции по его регулированию. 
Однако было бы ошибочным отдавать государ-
ству приоритет во всех областях разработки и 
использования технологий. Существуют сферы, 
где степень регулирующего влияния общества 
является определяющим, в других – отмечается 
приоритет частного сектора в разработке и 
освоении технологий. К таким относятся, 
например, области использования информаци-
онных технологий, где возможности государ-
ственного регулирования относительно суже-
ны. В целом же государство, учитывая обще-
ственные интересы, стимулирует частный сек-
тор к эмердженции технологий, внедрению но-
вых технологических продуктов в соответствии 
с меняющимися требованиями. 

Учитывая, что субъектом использования 
технологий являются частные компании, их со-
вершенствование детерминируется рынком и 
хозяйственным комплексом в целом. Со сторо-
ны рынка решающие влияние имеет конкурен-
ция и изменение потребностей потребителей. 
Эти силы заставляют производителей благ 
непрерывно совершенствовать технологии (с 
целью улучшения качества продукции и сни-
жения затрат) в рамках установленных госу-
дарством и обществом требований. Со стороны 
хозяйственного комплекса совершенствование 
технологии отдельными производителями и на 
уровне отраслей обусловлено технологическим 
прогрессом экономики в целом. В экономиче-
ской теории это представляется как развитие 
технологического способа производства, 
направленное на достижение равновесного со-
стояния макроэкономической системы. В рам-
ках хозяйственного комплекса технологиче-
ский прогресс может иметь кумулятивную при-
роду (разработка технологий на основе накоп-
ленных новых знаний) или природу импланта-
ции, когда в новые технологические продукты 
внедряются извне (из международного про-
странства). 

Современная экономика по ее внутренним 
качествам эклектически сочетает в себе стро-
гую упорядоченность и хаотичность. Такой 
симбиоз порождает стохастические характери-
стики экономических процессов и явлений. К 
тому же неупорядоченные процессы и явления 
могут существенно нарушать и деформировать 
внутренний порядок. Это порождает некоторые 
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изменения в сфере разработки и использования 
технологий, которые по своей специфике явля-
ются элементами порядка, определяющими 
принципы социальной, ресурсной и материаль-
ной организации, устройства материальных 
объектов и т. д. От того, насколько порядок, со-
здаваемый технологией, по своим параметрам 
вписывается в общую систему упорядоченного 
хаоса экономики, зависит уровень противоре-
чий, сопровождающих ее использование. На 
детерминацию рынка и экономики накладыва-
ются требования, генерируемые государством и 
обществом. Все это сопровождает и обеспечи-
вает процесс эмердженции технологий, в кото-
ром соответственно необходимо разграничи-
вать интересы государства, общества (в том 
числе человека) и отдельных производителей 
(собственников предприятий). 

Разработка и использование технологий 
имеют сложное институциональное обеспече-
ние. На всех уровнях экономики (мега-, макро-, 
мезо- и микро-) оно ориентировано на создание 
соответствующих конкурентных преимуществ. 
При этом технологии выступают не только как 
компонент общественного производства, но и 
как один из основных «рычагов» его развития 
(в контексте развития всей экономики). В этой 
связи должен рассматриваться технологиче-
ский ресурс экономики и потенциал его разви-
тия. 

В рамках экономики под влиянием рыноч-
ной, государственной и общественной регуля-
ции формируется целый пласт мотивов, инте-
ресов, традиций и норм обновления технологи-
ческой базы и практического использования 
технологий. Это создает ее технологическую 
парадигму, которая соответствует специфике 
общественно-экономической формации, уров-
ню экономического и цивилизационного разви-
тия, идеологии политического и общественного 
устройства. На современном этапе технологи-
ческая парадигма экономики характеризуется 
следующими чертами: 
• ускорением технологического прогресса, 

чему подчинены формы организации и ме-
ханизмы обеспечения научных исследова-
ний и разработок, промышленного освоения 
технологических инноваций; 

• формированием эффективного информаци-
онного механизма практического использо-
вания технологий, способствующего их 
своевременному обновлению; 

• созданием механизмов внутринационально-
го и международного обмена технологиями 
и технологическими разработками, разно-
уровневых механизмов кооперации в сфере 
научно-технических изысканий; 

• воссозданием многоярусного технологиче-
ского «ядра» производства в контексте его 
диверсификации и углубления обществен-
ного разделения труда; 

• ориентацией на реализацию установок 
устойчивого развития, рационализацию ис-
пользования природных ресурсов (ресурсо-
сбережение и снижение ресурсоемкости) и 
ужесточение экологических требований; 

• расширенным использованием принципов 
претенционности и превентивности (упре-
ждения и моделирование будущего) в разра-
ботке технологии и управлении трансфор-
мациями технологических укладов; 

• сочетанием заблаговременной подготовки 
новой технологии (до истечения жизненного 
цикла предыдущей) с гибкостью в управле-
нии технологическим развитием; 

• использованием широкого спектра модуля-
торов технологий, влияющих на технологи-
ческую систему общественного производ-
ства и ее изменения и отвечающих всем со-
держаниям технологии как экономической, 
технической и социальной категории 
(например, различных видов интеллектуаль-
ных ресурсов, институтов технологического 
превосходства, инфраструктуры разработки 
технологий и обмена разработками). 

С точки зрения управления технологиче-
ским развитием, в том числе выделения прио-
ритетов обновления технологий, важно совер-
шенствовать принципы познания технологиче-
ской парадигмы. К таковым следует отнести: 
• исследование аксиологии в сочетании с уси-

лением требований устойчивого развития; 
• учет амплификации технологического ре-

сурса экономики; 
• системная координация технологических 

изменений в отраслевом разрезе националь-
ного и глобального производства; 

• учет изменений в содержании обществен-
ных потребностей и требований к техноло-
гиям; 

• исследование институциональных аспектов 
разработки и использования технологий и в 
целом технологического развития и др. 

Выводы. Таким образом, современная 
экономика имеет особую технологическую па-
радигму, существенно отличающуюся от 
предыдущих этапов научно-технического про-
гресса. Это создает основу для новых техноло-
гических революций в ближайшем будущем, 
которые изменят структурные проявления и 
функциональные параметры экономики. Для 
обеспечения позитивных технологических из-
менений необходимы благоприятные условия, 
способные компенсировать негативное влияние 
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экономических спадов на технологический 
прогресс. 

В этой связи дальнейшие исследования в 
данном направлении предполагается направить 
на объяснение системных условий совершен-
ствования технологических укладов. 
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УДК 339.92 
Гончарова О. В. 

МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ГЛОБАЛЬНИМИ 
КОРПОРАЦІЯМИ 

Стаття присвячена розгляду проблеми функціонування механізмів та інструментів управління 
глобальними корпораціями, а саме – висвітленню основних дискусійних питань. Представлено порі-
вняння глобальних та багатонаціональних компаній, а також методів управління ними. Особливу 
увагу приділено висвітленню питання крос-культурного менеджменту. 

Ключові слова: глобальні корпорації, міжнародний менеджмент, конкуренція, управління, гло-
бальна економіка, міжнародні відносини. 

Статья посвящена рассмотрению проблемы функционирования механизмов и инструментов 
управления глобальными корпорациями, а именно – дискуссионным вопросам. В статье представ-
лена сравнительная характеристика глобальных и многонациональных компаний, а также мето-
дов управления ними. Особое внимание уделено освещению вопроса кросс-культурного менеджме-
нта. 

Ключевые слова: глобальные корпорации, международный менеджмент, конкуренция, управ-
ление, глобальная экономика, международные отношения. 

This article is dedicated to the problem of functioning of global corporations. Namely to main ques-
tions that are discussed nowadays. In this article I also described and compared global and multinational 
companies and the methods of management used in them. 

Key words: global corporations, international management, competition, management, global econo-
my, international relations. 

Постановка проблеми. Корпоративна дія-
льність в умовах глобалізації інформаційної 
економіки набуває нових форм, які зумовлю-
ють виникнення додаткових інструментів не 
тільки макроекономічного впливу, але і внут-
рішнього корпоративного управління. Глобаль-
ні тенденції інтернаціоналізації капіталопотоків 
і виробництва, лібералізації зовнішньої торгів-

лі, а також концентрації капіталів поставили 
корпоративну діяльність в епіцентр світового 
економічного розвитку. Відповідно до цього 
концепція корпоративного управління як су-
часної цілісної системи взаємовідносин між ак-
ціонерами (власниками) корпорацій, їх мене-
джерами (виконавчими органами), кредитора-
ми, найманими працівниками, державою і сус-
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пільством в цілому виникла і набула повсюдно 
розвиток. 

Особливості менеджменту компанії визна-
чаються галузевою приналежністю, цілями фі-
рми, конкурентним середовищем, а також ін-
шими чинниками. Однак набагато більше зна-
чення мають географічні межі діяльності фір-
ми: чи діє фірма тільки всередині власної краї-
ни або ж вона перейшла до операцій за кордо-
ном і стала міжнародною. 

Схоже, що світ все більше і більше перет-
ворюється на «глобальне село». Глобалізація, 
яка раніше цікавила виключно футурологів, 
сьогодні опинилась у фокусі уваги популярних 
мас-медіа. Зрушення на макрорівні соціальної 
організації вже отримали відгук серед широко-
го кола обивателів, одночасно породивши і 
протестний рух. Насамперед розглянемо від-
мінності між глобальним та багатонаціональ-
ним підходами до менеджменту, а також крос-
культурний та управлінський аспект проблеми. 

Аналіз досліджень і публікацій. Актуаль-
ність і значимість теми привертає увагу як за-
рубіжних, так і вітчизняних дослідників. Про-
блеми управління глобальними корпораціями в 
деяких ракурсах освітлені в роботах О. Сохаць-
кої, Д. Розенберга, П. Мочерного, О. Устенко, 
С. Швеця та ін. 

Феномен глобальних корпорацій, а особли-
во методи управління ними, привертають увагу 
багатьох дослідників і понині залишаються 
найбільш обговорюваною й водночас недостат-
ньо вивченою тенденцією сучасного світу, тому 
можна констатувати не тільки зростання науко-
вого інтересу до розглядуваної проблематики 
та достатній рівень опрацювання низки теоре-
тичних та практичних питань, а й невиріше-
ність окремих проблем, дискусійність і навіть 
контроверсійність значної частини висновків і 
пропонованих рекомендацій. 

Мета нашої статті – визначити та проана-
лізувати основні механізми функціонування 
глобальних корпорацій, управління ними та їх 
відмінності. 

Виклад основного матеріалу. Міжнарод-
ний бізнес характеризується особливими умо-
вами конкуренції, які висувають ряд додатко-
вих вимог до менеджменту компанії. Глобаль-
ний чи національний підхід до менеджменту 
визначається типом міжнародної конкуренції, 
яка склалася на ринку. Виділяють два типи 
конкуренції: багатонаціональна і глобальна. 

Багатонаціональна конкуренція обмежу-
ється національним ринком і не залежить від 
того, що відбувається за його межами. У цьому 
випадку ми говоримо про існування набору са-
мостійних національних ринків. Для кожної 

окремої країни компанії доводиться розробляти 
власну стратегію. 

Глобальна конкуренція має місце, коли 
конкурентні умови національних ринків тісно 
пов’язані між собою. У цьому випадку ми го-
воримо про світовий, або глобальний ринок. В 
умовах глобальної конкуренції лідерство фірми 
забезпечується її діяльністю на всіх ринках. 
Особливу увагу слід приділяти стратегічно ва-
жливій країні, де місткість ринку найбільша. 

Багатонаціональна конкуренція припускає 
багатонаціональний підхід до менеджменту, а 
глобальна – глобальний. 

Багатонаціональний підхід до менеджмен-
ту вимагає адаптації стратегії компанії до умов 
кожної країни, де діє фірма, а також врахування 
національних особливостей споживача. Це озна-
чає створення в цільових країнах юридично не-
залежних компаній, розробку приватних стра-
тегій, які відповідають умовам даної країни, 
при мінімальній координації або навіть її відсу-
тності всередині ТИК як цілого. Дана стратегія 
характеризується орієнтацією на місцевих пос-
тачальників і повною адаптацією до специфіки 
національного попиту, культури і звичаїв краї-
ни. Основною ціллю багатонаціональної стра-
тегії є забезпечення відповідності місцевих 
умов країни, а не конкурентної переваги в сві-
товому чи навіть регіональному масштабі. Для 
БНК багатонаціональна стратегія – суто виму-
шений крок, зумовлений специфікою ринку [1]. 

Глобальний підхід до менеджменту припу-
скає високий ступінь стандартизації продукції, 
що випускається, маркетингової стратегії та 
інших управлінських рішень. Облік національ-
них особливостей країн зводиться до мінімуму. 
Це передбачає значний масштаб діяльності, 
який скорочує витрати на НДДКР і дозволяє за-
стосувати останні його досягнення. 

Галузева специфіка компанії впливає на 
вибір підходу до менеджменту. Багатонаціона-
льний підхід до менеджменту характерний для 
таких галузей, як пивоваріння, торгівля проду-
ктами харчування, страхування життя. Це по-
яснюється істотними відмінностями у культур-
ному, економічному і політичному середови-
щах різних країн. 

Глобальний підхід до менеджменту найча-
стіше застосовується в цивільному авіабуду-
ванні, автомобільній, телекомунікаційній, го-
динниковій га деяких інших галузях. 

Слід зазначити, що для успішного функці-
онування на світовому ринку компанії-монстра 
необхідно грамотно поєднувати багатонаціона-
льний і глобальний підходи до менеджменту. 
Керівництву компанії потрібно навчитися по-
єднувати необхідність глибокого і детального 
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знання величезної кількості особливостей, не-
обхідних для успішного ведення бізнесу на да-
ній національній території, з вимогами однома-
нітності, властивими глобальній корпоративній 
стратегії, задає загальні контури і напрямки 
міжнародних операцій компанії. В даний час, в 
умовах глобалізації світової економіки та роз-
ширення зовнішньоекономічних зв’язків, все 
більший нахил робиться в бік глобального під-
ходу, при якому національний ринок розгляда-
ється як складова частина світового ринку [2]. 

Розглянемо розподіл повноважень: націо-
нальні та глобальні менеджери. 

Характерною особливістю транснаціональ-
ної компанії є поєднання централізованого ке-
рівництва з певним ступенем самостійності, що 
входять до неї і розташованих на територіях рі-
зних країн юридичних осіб та структурних під-
розділів (філій і представництв). 

У структурі великих фірм різні елементи 
корпоративної ієрархії прагнуть спеціалізува-
тися на різних рівнях прийняття управлінських 
рішень: глобальному, регіональному чи націо-
нальному. Менеджери, пов’язані з роботою в 
умовах специфічного національного середови-
ща, часто відповідальні за підготовку окремих 
елементів стратегії, які потім з’єднуються в за-
гальну стратегію менеджерами на рівні голов-
ної компанії ТНК. 

Менеджери національного підрозділу БНК 
відповідальні за прийняття управлінських рі-
шень у рамках окремого національного ділово-
го середовища. Такий підхід здається досить 
виправданим, адже постійно працюючи в одній 
країні, персонал краще пізнає національні тра-
диції і звичаї ведення бізнесу, смаки покупців, 
місцевих законів і ряд інших факторів, облік 
яких необхідний для досягнення найкращого 
результату і мінімізації втрат від прийняття не-
ефективних рішень. Менеджери національного 
рівня повинні адаптувати стратегію фірми до 
особливостей національного зовнішнього і вну-
трішнього середовища. Однак, працюючи в од-
ній країні, національні менеджери не здатні по-
бачити загальний напрямок, в якому повинна 
розвиватися компанія, тому що вони не знають, 
яким чином дочірні компанії ТНК діють в ін-
ших країнах [3–7]. 

За вироблення єдиної стратегії розвитку бі-
знесу транснаціональної корпорації в декількох 
країнах відповідає окрема управлінська група. 
Як правило, така група формується з підданих 
різних держав, щоб виключити односторонню 
орієнтацію діяльності головної компанії на ін-
тереси якої-небудь однієї країни. 

У процесі розробки загальної стратегії ТНК 
менеджери глобального рівня відповідають на 

наступні питання [8]: 
- Який оптимальний обсяг інвестицій 

БНК в різних країнах? Можливо дочірня ком-
панія, розташована в країні А неефективно ви-
користовує надані їй ресурси, годі як країна Б 
відчуває дефіцит фінансування? 

- Наскільки ефективною виявиться коор-
динація бізнесу в певному регіоні з іншими ре-
гіонами? Які конкурентні переваги в результаті 
цього отримає ТНК? 

- Якою має бути ступінь стандартизації 
продукції компанії? Якою мірою слід врахову-
вати національні особливості ринку? 

- Чи варто відкривати представництво 
компанії в країні В? Чи має у своєму розпоря-
дженні країна необхідні ресурси? Наскільки 
важливим є її внутрішній ринок? 

Приклад. Швейцарська корпорація Nestle є 
ТНК з великим міжнародним портфелем бізне-
су. Продукти, вироблені компанією, розділені 
на 17 товарних груп (косметичні товари, супи, 
медичні товари тощо). Nestle здійснює свою ді-
яльність більш ніж в 55 країнах. При вироблен-
ні глобальної стратегії такий БНК менеджери 
головної компанії відповідають на наступні пи-
тання: Чи достатні грошові потоки, що генеру-
ються існуючими напрямками бізнесу, щоб за-
безпечити майбутні інвестиційні погреби БНК, 
забезпечити розвиток? Чи не занадто високий 
обсяг інвестицій в країнах з високими політич-
ними ризиками? Наскільки ефективно країна А 
використовує надані їй фінансові ресурси? Які 
перспективні напрямки діяльності компанії? Чи 
сприятливі умови для виходу на ринок країни В? 

Розглянемо деякі аспекти глобальної філо-
софії бізнесу транснаціональних корпорацій. 

Глобальна філософія менеджменту припус-
кає високий ступінь стандартизації товарів і 
послуг, вироблених компаніями-монстрами. Це 
означає, що той чи інший продукт спочатку ро-
зробляється таким чином, щоб задовольняти 
умови всіх або, щонайменше, більшості націо-
нальних ринків на яких представлена ТНК. Ви-
сокий ступінь стандартизації продукції, що ви-
пускається, дозволяє багатонаціональним ком-
паніям отримувати додаткові прибутки за ра-
хунок ефекту масштабу, а також значно еконо-
мити на витратах на НДДКР. 

Приклад. Найбільший автовиробник Ford 
Motor Co. розробляє моделі своїх автомобілів 
так, щоб вони враховували особливості не тіль-
ки американського ринку, але й основних євро-
пейських ринків [8]. 

Основні принципи збутової політики також 
продумуються таким чином, щоб вони залиша-
лися ефективними, незважаючи на національні 
особливості законодавства, а також звички по-
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купців. 
У зв’язку з цим буде цікавим розглянути 

приклад збутової політики косметичного кон-
церну Avon Products. Приклад. Компанія Avon 
застосовувала на ринку США метод дистрибу-
ції «від дверей до дверей», який передбачає 
продаж продукції виключно через розповсю-
джувачів компанії. Цей метод виявився досить 
успішним, в результаті компанія вирішила ско-
піювати його для ринків Європи і Латинської 
Америки. На ринках цих країн також метод ви-
явився ефективним. 

Глобальний підхід до реклами. Реклама і 
просування товару на ринок вимагають враху-
вання національних особливостей кожної краї-
ни. Однак дуже часто дочірні компанії ТНК ви-
являються нездатними займатися просуванням 
товарів на ринку самостійно. Найбільш поши-
реною причиною цього є нестача фінансових 
ресурсів. Більше того, національні менеджери 
зайняті вирішенням в основному поточних ви-
робничих питань. Менеджери ж головної ком-
панії беруть на себе обов’зки по проведенню 
маркетингових досліджень і розробки реклам-
ної стратегії компанії. Національні ж менедже-
ри займаються «тонким налаштуванням» за-
пропонованих маркетингових інструментів [9]. 

Наприклад, головна компанія займається 
розробкою логотипу компанії та її рекламних 
слоганів. У багатьох випадках телевізійні рек-
ламні ролики також єдині для всіх країн. Вони 
лише переводяться на мову тієї країни, в якій 
транслюються. 

Отже, необхідно підкреслити, що для дося-
гнення успіху на світовому ринку менеджерам 
БНК необхідно вміло поєднувати глобальний 
підхід до бізнесу і національні особливості ри-
нків різних країн. У цьому основна складність і 
перевага менеджменту компаній-монстрів. 
Складність полягає в знаходженні ефективного 
балансу між глобальним і національним підхо-
дами. Перевага виходить від ефекту масштабу і 
економії на НДДКР, а також на розробці марке-
тингових інструментів та інших елементах ста-
ндартизації рішень. 

Глобалізація визначається як взаємозалеж-
ність транспортних, збутових, комунікаційних 
та економічних інфраструктур різних країн. Ця 
глобальна ефективність вимагає від лідера ор-
ганізації певних позитивних кроків (Гібсон та 
ін., 1998). 

Виникнення глобальної цивілізації заслу-
говує серйозної уваги, і для того, щоб розібра-
тися в цьому, необхідно розглянути три довго-
строкові тенденції: 
- рушійні сили глобалізації превалюють над 

стримуючими її факторами; 

- виникнення глобальної цивілізації створює 
безліч парадоксів, з точки зору змішання ку-
льтур, – відбувається гібридизація норм і 
стандартів; 

- глобальний характер змін, що насуваються, 
вимагає трансформації більшості існуючих 
інститутів, починаючи з держав і закінчую-
чи корпораціями. 

Теодор Левітт вважає, що по-справжньому 
глобальні ринки закономірно створюють кор-
порації нового типу. На його думку, глобальна 
компанія замінила багатонаціональну корпора-
тивну структуру як найбільш ефективного кон-
курента міжнародного масштабу. Різниця між 
ними полягає в тому, що багатонаціональна 
компанія веде свій бізнес в різних країнах, «пі-
дстроюючи» продукти і методи управління до 
місцевих умов та ринкової специфіки. Глобаль-
на ж компанія уникає порівняно високих витрат 
багатонаціональних бізнес-структур, пропону-
ючи стандартизовані продукти для інтегрова-
ного світового ринку (Levitt, 1983). Остання не 
меншою, а, можливо, навіть більшою мірою 
вимагає глибокого дослідження та аналізу крос-
культурних факторів. 

Нові виклики менеджменту пов’язані з но-
вими глобальними стратегіями і підходами до 
різнорідних людських ресурсів. Глобальний 
ринок призводить до необхідності враховувати 
специфіку країн сотень і тисяч культур. Актуа-
льна історія управління рясніє прикладами то-
го, як компанії виявлялися неспроможними 
знайти шлях на закордонні ринки або просто 
терпіли невдачу. Основна причина – міжкуль-
турна і інтернаціональна некомпетентність в 
управлінні спільними підприємствами і група-
ми компаній [7]. 

Управління глобальною компанією вимагає 
розвитку таких основних аспектів бізнесу, як: 
- впровадження глобального менталітету, що 

має на увазі розуміння світових політичних, 
економічних, соціальних, культурних, демо-
графічних, наукових, технологічних, медич-
них та екологічних факторів і процесів; 

- глобальна бізнес-компетенція – знання но-
вих можливостей в епоху гіперконцентраціі, 
періодично викликає глобального надлишку 
виробничих потужностей, зміни системи 
цінностей споживачів, безперервного розви-
тку інтернаціональної бізнес-етики, а також 
усунення кордонів між секторами глобаль-
ної економіки; 

- глобальна міжкультурна компетенція – 
створення нових форм асоціацій (у т. ч. еле-
ктронних), що включають культурні «гібри-
ди» – з продавцями, оптовиками, конкурен-
тами, клієнтами, та виникнення «третього 
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сектора» економіки, що реагує на потреби 
клієнтів у всіх частинах земної кулі. 

Виникнення глобальної цивілізації не озна-
чає миттєвого стирання кордонів і виникнення 
якоїсь над-культури. У світі, що складається з 
приблизно двохсот держав і десятків тисяч ку-
льтурних відмінностей, компанії можуть побу-
дувати досить міцний будинок для глобальної 
цивілізації, тільки базуючись на міжкультурній 
та міжнаціональній компетенції. 

Культура визначає індивідуальність люд-
ської групи так само, як особистісні характери-
стики визначають індивідуальність індивіда. 
Більше того, культура і особистість взаємоді-
ють один з одним, саме тому культурні особли-
вості можуть іноді вимірюватися за допомогою 
особистісних тестів. Можна сказати, культура 
забезпечує індивідуальність людей. 

Для класифікації макро- і мікрокультур 
можуть використовуватися наступні десять ка-
тегорій, що характеризують будь-яку групу 
людей, незалежно від їх географічного місце-
знаходження або виду бізнесу, яким вони зай-
маються [6]: 
1) відчуття себе і простору;
2) спілкування та мову;
3) одяг і зовнішній вигляд;
4) їжа та пов’язані з нею норми етикету;
5) час і ставлення до часу;
6) відносини між людьми;
7) цінності та норми;
8) вірування та світогляд;
9) процес мислення та навчання;
10) методи та прийоми роботи.

Дана класифікація є спрощеною моделлю 
для оцінки культурної специфіки. Як альтерна-
тиву або доповнення можна використовувати 
інші підходи. 

Наприклад, системне дослідження культу-
ри включає аналіз наступних підсистем (Harris-
Moran, 1991): 
- підсистеми споріднення (сімейних взаємин, 

методів відтворення, тренування та соціалі-
зації дітей); 

- підсистеми навчання (способів передачі ін-
формації, знань, навичок і цінностей моло-
дим чи новим членам товариства); 

- економічної підсистеми (спосібу виробницт-
ва і розподілу товарів і послуг); 

- політичної підсистеми (домінуючіх методів 
управління, підтримки порядку і реалізації 
владних повноважень); 

- релігійної, або духовної підсистеми (мето-
дів, що додають мотивацію поза матеріаль-
них аспектів життя, тобто духовної сторони 
культури та її підхіда до надприродного); 

- підсистеми об’єднань (мережі соціальних 

угруповань, що створюються членами дано-
го соціуму); 

- підсистеми охорони здоров’я (способів про-
філактики і лікування захворювань або на-
дання допомоги жертвам стихійних лих); 

- підсистеми відпочинку (способів соціалізації 
людей або проведення вільного часу; напри-
клад, те, що в одній культурі вважається 
грою, в іншій може розглядатися як робота і 
навпаки). 

Крос-культурний аналіз підсистеми мене-
джменту, безумовно, заслуговує на особливу 
увагу. Фахівці групи менеджмент-консалтингу 
Hay Associates of Philadelphia запропонували 
проводити його в контексті трьох організацій-
них мікрокультур. 

• Бюрократична культура, як правило, про-
цвітає в компаніях, що працюють на захищених 
або стабільних ринках (Франція, Японія). Вона 
характеризується позаперсональним стилем та 
орієнтацією на стандарти і жорстко регламен-
товані процедури. Підтримується суворо піра-
мідальною і централізованою ієрархією з дуже 
слабким ступенем внутрішньої конкуренції. Чі-
льний тип менеджера – «людина організації». 

• Управлінська культура географічно хара-
ктерна для компаній країн, що рано відкрилися 
для вільної конкуренції (Нідерланди, Швейца-
рія). Концептуально – для компаній, що пра-
цюють у висококонкурентних та інноваційних 
галузях. Підтримується гнучкої та адаптивної 
організацією, що представляє собою вотчину 
«бізнес менеджерів». 

• Технічна культура характерна для країн,
що мають давні технологічні традиції (Німеч-
чина, Великобританія). Подібний тип культури 
найчастіше можна виявити в компаніях, що 
працюють у стабільних і традиційних галузях. 
Відрізняється патсрналістським стилем керів-
ництва, і в значній мірі покладається на техніч-
ні ноу-хау. Основа – сильно функціональна ор-
ганізація. Функціональні «генерали» намага-
ються створити імперії навколо свого ноу-хау, 
що веде до запеклої конкуренції між підрозді-
лами. Визнання і верховна влада знаходяться в 
руках «технарів». 

Сучасні дослідження дозволили виділити 
дев’ять факторів, які негативно позначаються 
на крос-культурній компетентності менеджменту. 

Пов’язані з умовами ринку: 
1. Нездатність знайти правильну ринкову нішу.

(Головною проблемою є пошук відповідної
області для конкуренції. Боротьба з місце-
вою компанією, що має сильні позиції на
ринку, – далеко не кращий шлях.)

2. Небажання змінюватися при адаптації до
нових умов.
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3. Відсутність оригінальних продуктів. (Міс-
цеві покупці не вважають ваші продукти
унікальними, які мають високу додану вар-
тість.)

Пов’язані з навичками і методами управ-
ління: 
4. Невизначеність позиції. (Часто викликана

обмеженістю часового ресурсу. Наприклад,
занадто багато часу необхідно на навчання
методам роботи в таких країнах, як Японія.
При цьому коливається позиція уповільнює
процес вивчення місцевих умов.)

5. Призначення не відповідають вимогам кан-
дидатур. (Вибір відповідного кандидата ап-
ріорі є складним завданням, невірне рішення
якої веде до невдачі, оскільки безпосередньо
впливає на підбір команди.)

6. Неправильний вибір партнерів. (Успіх зале-
жить від вибору надійних і досвідчених кон-
трагентів, а також від розвитку відносин, що
базуються на спільності інтересів, взаємної
вигоди і довірі.)

7. Нездатність встановити відносини із заціка-
вленими групами. У даному випадку маєть-
ся на увазі некомпетентність у встановленні
партнерських контактів з органами місцево-
го самоврядування, профспілками, освітніми
установами, громадськими та політичними
організаціями (рухами), які можуть суттєво
впливати на роботу дочірньої компанії.)

Зміни, пов’язані з роботою штаб-
квартири: 
8. Зростання взаємної недовіри і неповаги між

головним офісом і дочірньою компанією на
різних рівнях управління.

9. Нездатність використовувати досвід та ідеї,
напрацьовані в одній країні, на інших рин-
ках.

Такі принципові підсистеми, які варто про-
аналізувати топ-менеджерам і фахівцям компа-
нії, яка прагне до виходу на нові ринки. Для ді-
лових людей, орієнтованих на досягнення успі-
ху в умовах чужої культури, наявність або від-
сутність серйозного крос-культурного аналізу 
рівноцінно різниці між успіхом і невдачею. 

Висновки. За останні роки світова практи-
ка корпоративного управління зазнала певних 
змін. На сучасному етапі розвитку економіки 
криза корпорацій і корпоративного глобалізму 
поглиблюється, оскільки вона відображає кон-
флікт інтересів корпорацій та суспільства, кор-
порацій і націй-держав. 

Особливо варто виділити нові глобальні 
небезпеки, які з’явилися в останні роки. Серед 
них провідне місце належить тотальному кор-
поративному глобалізму транснаціональних 
корпорацій, яка виникла в результаті повороту 

в розвитку об’єктивних і в цілому прогресив-
них процесів глобальної та регіональної інтег-
рації. 

Тотальний фінансовий диктат, на думку 
Дж. Сороса, має руйнівні наслідки, а саме: гло-
бальні фінансові спекуляції і віртуалізацію сві-
тової економіки; обвальні фінансові кризи; де-
стабілізацію і розвал світової фінансової систе-
ми; монополізацію інвестиційних ресурсів роз-
витку стратегічних ринків; безсилля національ-
них економік менш розвинених країн, підрив 
їхньої економічної безпеки; цінову диктатуру. 

Необхідно зазначити, що послідовники си-
стеми глобалізму стверджують, що глобальний 
топ-менеджмент корпорацій є здатним вивести 
корпоративний глобалізм з кризи. 

В умовах стрімкої глобалізації, тобто фор-
мування єдиного планетарного фінансово-
економічного простору, очевидним фактом є 
руйнування традиційних способів життя націо-
нальних держав. Їх території, їхнім економіч-
ним та інформаційним простором все агресив-
ніше опановують транснаціональні корпорації, 
які, порівняно з державами, володіють більш 
раціональною організаційною структурою і не-
зрівнянно більш ефективним управлінням. 
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УДК 330.341.1(477) 
Горбань С. Ф., Чумак О. В. 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ 

У статті викладено результати досліджень у сфері розвитку інноваційного потенціалу Укра-
їни, визначено основні його складові елементи; проведено аналіз проблем формування та можливо-
стей використання інноваційного потенціалу країни в умовах інноваційного розвитку економіки 
держави; запропоновані шляхи удосконалення інноваційної політики щодо створення сприятливих 
умов для покращення національного інноваційного потенціалу. 

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, науковий потенціал, 
кадровий потенціал, виробничий потенціал, технологічний потенціал, інвестиційний потенціал, 
інноваційна політика. 

В статье изложены результаты исследования в сфере развития инновационного потенциала 
Украины, определены основные составляющие его элементы; проведён анализ проблем формирова-
ния и возможностей использования инновационного потенциала страны в условиях инновационного 
развития экономики государства; предложены пути усовершенствования инновационной полити-
ки по созданию благоприятных условий для улучшения национального инновационного потенциала. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационный потенциал, науч-
ный потенциал, кадровый потенциал, производственный потенциал, инвестиционный потенциал, 
инновационная политика. 

Paper presents the results of investigation in the sphere of the innovation potential development of 
Ukraine. Its main constituents are defined, the analysisof formation problems and possibilities of the 
conntry innovative potential use in the economic innovation development conditions of the state is done. 
The ways of the innovation policy improvement on the creation of favorable conditions for the national 
innovation potential improvement are proposed  

Key words: innovation, innovative activity, innovative potential, scientific potential, personnel 
potential, production potential, vested potential, innovative policy. 

Постановка проблеми. Інноваційна діяль-
ність на сучасному етапі стає одним з найваж-
ливіших системних чинників економічного 
зростання, конкурентоспроможності вітчизня-
ної продукції, безпеки країни. Перехід до рин-
кових принципів господарювання визначає не-
обхідність вирішення проблем розвитку інно-
ваційної діяльності та формування науково-
технічного потенціалу країни, що дозволяє пе-
рейти до інноваційного типу економічного роз-
витку. 

Сучасна ситуація на внутрішньому і зовні-
шніх ринках України характеризується загост-
ренням конкурентної боротьби у сфері іннова-
ційної діяльності. В цих умовах проблема по-
дальшого розвитку та ефективного викорис-
тання можливостей національного інноваційно-
го потенціалу набуває все більшої актуальності. 

Аналіз останніх досліджень. Питання ви-
значення інновацій, інноваційного потенціалу і 
розробки ефективної інноваційної політики 
держави є предметом дослідження провідних 

зарубіжних і українських вчених-економістів. 
Так основні положення щодо визначення сут-
ності інновацій та інноваційної діяльності були 
викладені у працях О. В. Ареф’євої, С. В. Забу-
ранного [1], І. А. Павленко [2] та ін. Інновацій-
ний потенціал став об’єктом дослідження таких 
вітчизняних науковців, як Л. М. Ганущак [3], В. 
М. Геєць [4], Н. П. Гончарова [5] та ін. Проте 
визначення та аналіз проблем, факторів та мо-
жливостей сьогоднішнього інноваційного по-
тенціалу економіки України потребує значної 
уваги і подальшого обговорення. 

Метою даного дослідження є визначення 
проблем та можливостей ефективного викорис-
тання і розвитку інноваційного потенціалу на-
ціональної економіки. 

Виклад основного матеріалу. Комплекс-
ною характеристикою спроможності економіки 
до інноваційної діяльності є її інноваційний по-
тенціал. Це поняття є концептуальним відобра-
женням феномену інновацій. У загальноеконо-
мічному теоретичному аспекті інновація – це 

111



 

об’єктивна економічна категорія теорії іннова-
ційного розвитку, яка характеризує якісну змі-
ну продуктивних сил та виробничих відносин 
на основі впровадження прогресивних досяг-
нень науки, техніки, технології, що забезпечу-
ють економію витрат, підвищення продуктив-
ності праці, удосконалення організаційно-
правового механізму економічної діяльності, 
кращу якість та конкурентоспроможність віт-
чизняних товарів, робіт і послуг. У вузькому 
теоретичному значенні інновація – це впрова-
дження новацій у реальне життя у вигляді но-
вих технологій і послуг, організаційно-техніч-
них і соціально-економічних рішень, виробни-
чого, адміністративного, правового, комуніка-
тивного та іншого характеру [2, с. 13]. 

Що ж до поняття «інноваційний потенці-
ал», то він зовсім недавно ввійшов до числа те-
рмінів економічної науки як економічна кате-
горія, але в сучасній економічній літературі, у 
тому числі й українській, відсутнє однозначне 
його визначення. Сучасна економіка запозичи-
ла термін «потенціал» із фізики, де він означав 
кількість енергії, яку накопичила система і яку 
вона спроможна реалізувати в роботі. Найбільш 
широке визначення поняття «потенціал» (лат. 
«potentia» – сила) дав вітчизняний науковець Л. 
М. Ганущак, який під ним розуміє запаси, дже-
рела, які є в наявності та можуть бути викорис-
тані, приведені в дію для досягнення певної ме-
ти, виконання плану, розв’язання завдань, мож-
ливості якої-небудь соціальної системи у пев-
ній сфері [3, c. 18–19]. 

Що ж до інноваційного потенціалу, то у ба-
гатьох дослідженнях автори концентрують свої 
зусилля на вивченні окремих його сторін, тому 
в літературі представлені специфічні визначен-
ня цього терміну, які мало співвідносяться між 
собою. Іноді поняття «інноваційний потенціал» 
ототожнюється з науковим, інтелектуальним, 
творчим і науково-технічним потенціалом. Од-
ні автори роблять наголос на наявності ресур-
сів, інші – на можливості їх використання. Але 
більшість вчених керується так званим ресурс-
ним підходом, тобто визначає інноваційний по-
тенціал як сукупність ресурсів, виділяючи най-
частіше кадрову, інформаційно-методологічну, 
організаційну та матеріально-технічну складо-
ві. Окремо можна виділити фінансові ресурси, 
які забезпечують умови реалізації інших еле-
ментів і виконують роль їх кількісної оцінки. 
Усі складові частини мають бути узгоджені між 
собою і виконувати певні функції згідно з ме-
ханізмом їх використання як з мікроекономіч-
них, так і макроекономічних позицій [4, с. 39]. 

Структуру інноваційного потенціалу мож-
на представити такими елементами, як: 

- науковий потенціал (рівень розвитку фун-
даментальної, вузівської і прикладної нау-
ки); 

- кадровий потенціал (співвідношення потре-
би в інноваціях і можливостей їх задоволен-
ня, тобто вибір виробництва і реалізації тих 
чи інших інновацій); 

- виробничий потенціал (можливості вироб-
ництва тих або інших інновацій та визна-
чення рівня їх використання, тобто прийнят-
тя рішення про виробництво інновацій або 
придбання їх із зовні); 

- інвестиційний потенціал (можливості реалі-
зації різних інновацій, а також прийняття 
рішення про використання на внутрішньому 
ринку для комерційних цілей); 

- фінансовий потенціал (наявність коштів для 
виконання інноваційних процесів, створення 
стимулів й умов для розробки інновацій, для 
реалізації інноваційних проектів з метою за-
доволення різноманітних потреб функціону-
вання і розвитку самої інноваційної сфери) 
[5, с. 69]. 

Характеризуючи науковий потенціал нашої 
країни, слід вказати на той факт, що протягом 
тривалого періоду розбудови незалежної Укра-
їни науковий фактор не входив до її пріорите-
тів. Навпаки, стрімке скорочення обсягів підт-
римки наукової та науково-технічної діяльності 
характеризує ставлення держави до наукового 
чинника інноваційного розвитку економіки. За 
ці роки накопичилося відставання потенціалу 
вітчизняних наукових досліджень і розробок, 
що має у своїй основі слабку інфраструктуру 
інноваційної діяльності, відсутність мотивації 
товаровиробників до реалізації новацій як спо-
собу конкурентної боротьби, незатребуваність 
потенціалу прикладної науки і техніки. 

Але, незважаючи на це, Україна зберігає 
один із найвищих у світі індексів освіченості 
(96% письменного населення). Країна ще має 
потужний науковий потенціал, здатний вико-
нувати складні фундаментальні та прикладні 
дослідження, багатогалузевий промисловий 
комплекс, на 30% зорієнтований на високотех-
нологічне виробництво (машинобудування, 
приладобудування, енергетика, авіаційні та ко-
смічні технології, матеріалознавство). 

Теоретичні дослідження і практичний дос-
від свідчать, що вплив науки на інноваційний 
розвиток корелює з обсягом її фінансового за-
безпечення. При фінансуванні в межах 0,4% 
ВВП наукові дослідження мають для суспільс-
тва тільки культурно-освітнє значення; коли 
держава витрачає на науку до 0,9% ВВП, то 
можна тільки очікувати появу нових наукових 
результатів; і лише при більших обсягах фінан-
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сування наукові дослідження суттєво вплива-
ють на економіку. Світовий досвід показує, що 
успішний розвиток забезпечується тільки тоді, 
коли держава, з одного боку, бере на себе акти-
вну підтримку і стимулювання інноваційної ді-
яльності (зазначимо, що ЄС поставив за мету 
наростити обсяг фінансування науки до 3% 
свого ВВП), а з іншого, – визначає її стратегію, 
спрямовану на зміцнення наукового потенціалу 
[6, с. 69]. 

Фактично фінансування науково-технічної 
діяльності з державного бюджету упродовж 
останніх п’яти років не перевищує 0,4% ВВП, 
тоді як Законом України «Про наукову і науко-
во-технічну діяльність» передбачено 1,7%. Об-
сяг інноваційних витрат у 2007 році склав 10,8 
млрд. грн., з яких 68,8% використано для прид-
бання засобів виробництва, 7,3% – на прове-
дення власних науково-дослідних розробок, 
1,8% – на придбання результатів науково-
дослідних робіт інших організацій і лише 3% – 
на придбання нових технологій. Крім того збе-
рігається істотна диференціація фінансування 
інноваційної діяльності за регіонами. Напри-
клад у 2007 році найменший показник загаль-
них обсягів фінансування інновацій на одного 
мешканця спостерігався у Тернопільській обла-
сті (17,42 грн.) та місті Севастополі (0,42 грн.), 
а найбільший у місті Києві (612,94 грн.) та у 
Донецькій області (576,32 грн.) [7, с. 30]. Отже 
недостатнє фінансування інноваційної діяльно-
сті є причиною низької інноваційної активності 
підприємств і може вважатися наслідком низь-
кого рівня інноваційного розвитку регіону. 

Незважаючи на досить високий рівень нау-
ки, відомі у світі наукові школи, наявність зна-
чної кількості фахівців із вищою освітою у на-
родному господарстві, запас нереалізованих 
винаходів, в Україні спостерігається суттєва 
інноваційна криза промислового виробництва. 
Протягом 2005–2008 рр. обсяг інноваційних ви-
трат у промисловості збільшився приблизно в 2 
рази, у 2005 році його загальний обсяг становив 
5751,5 млн. грн., або 1,3% ВВП (у 2006 – 
1,13%, у 2007 – 1,5%, у 2008 – 1,26%) [8, с. 
329]. Для порівняння, у країнах ЄС витрати на 
проведення науково-дослідних робіт досягають 
до 2–3% ВВП. 

У 2007 році видатки бюджету на забезпе-
чення інноваційно-інвестиційного розвитку 
економіки України зросли до 26,8 млрд. грн. у 
порівнянні з 18 млрд. 2006 р. Ці кошти були 
спрямовані на розвиток будівельної галузі – 1,5 
млрд. грн., підприємств обробної промисловос-
ті – 2 млрд. грн., підприємств паливно-енер-
гетичного комплексу – понад 2,5 млрд. грн., 
житлово-комунального господарства та соціа-

льно-економічний розвиток регіонів – майже 3 
млрд. грн., транспортної інфраструктури – 5,5 
млрд. грн., підприємств АПК – 4,5 млрд. грн., 
науки – 2,9 млрд. грн., нетрадиційної енергети-
ки – 1,5 млрд. грн. [6, с. 75]. 

Напередодні економічної кризи спостеріга-
лася активізація інноваційного розвитку у про-
мисловості. У 2007 р. кількість інноваційно ак-
тивних підприємств, за статистичними даними, 
склала 1472 підприємства (14,2% від загальної 
кількості підприємств), тоді як у 2006 р. – 1118 
підприємств (11,2% від загальної кількості). 
Але вже у 2008 році кількість інноваційно ак-
тивних підприємств зменшилася до 1397 
(13,0% від загальної кількості) [8, с. 328]. Кіль-
кість підприємств промисловості, що впрова-
джували нові технологічні процеси, освоювали 
виробництво нових видів продукції, теж скоро-
тилося до 1160 проти 1186 підприємств у 2007 
році [8, с. 330]. 

Найбільшу схильність до інновацій у 2008 
році виявили підприємства державної форми 
власності та підприємств колективної власнос-
ті. Частка підприємств приватної, комунальної 
та власності міжнародних організацій і юриди-
чних осіб інших держав є незначною. До осно-
вних напрямів інноваційного розвитку у 2006–
2008 роках необхідно віднести дослідження і 
розробки; придбання прав на патенти, ліцензій 
на об’єкти промислової власності; придбання 
бухгалтерських ліцензій, ноу-хау, технологій; 
придбання засобів виробництва; технологічну 
підготовку виробництва; маркетинг та рекламу.  

Слід зазначити, проблематичним залиша-
ється питання відносно сучасного високотехно-
логічного та наукового забезпечення підпри-
ємств; зменшується кількість наукових органі-
зацій, які займаються технічним розвитком, а 
також організації конструкторського та завод-
ського секторів; зменшується чисельність висо-
коспеціалізованих фахівців науково-технічної 
сфери. На жаль, недосконалим залишається рі-
вень патентного захисту вітчизняних винахо-
дів. Винахідники або не спроможні, або не ба-
жають займатися питаннями патентування, 
оскільки не відпрацьовані дієві механізми захи-
сту прав інтелектуальної власності. У 2007 р. 
витрати на придбання патентів, ліцензій на 
право використання об’єктів промислової влас-
ності, у тому числі безпатентних ліцензій, ноу-
хау та технологій сторонніх підприємств і ор-
ганізацій, становили 149,7 млн. грн. 

Основним джерелом фінансування іннова-
ційного розвитку були власні кошти підпри-
ємств, питома вага яких у 2008 році становила 
60,6% у загальному обсязі фінансування техно-
логічних інновацій (2007 рік – 73,3%, 2006 рік – 
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84,6%). Частка бюджетних асигнувань є незна-
чною – всього 2,8% у 2008 році (2007 рік – 
1,3%, 2006 рік – 1,9%). Дещо зменшилася пи-
тома вага фінансування інноваційних робіт, що 
виконувалися за рахунок коштів вітчизняних та 
іноземних інвесторів – 1,0% у 2008 році, проти 
3,0% у 2007році та 2,9% у 2006 році [8, с. 329]. 

Роботи щодо впровадження інновацій у 
2007 році виконувало кожне сьоме підприємст-
во, тоді як у 2006 – майже кожне третє іннова-
ційно активне підприємство. Впровадження те-
хнологічних інновацій сприяло оновленню 
продукції на промислових підприємствах, під-
вищенню технічного рівня і конкурентоспро-
можності, раціональному використанню мате-
ріальних та енергетичних ресурсів. Обсяг реа-
лізованої інноваційної продукції у 2006 році 
становив 30,892 млрд. грн. (у 2007 – 40,188 
млрд. грн., у 2008 – 45,83 млрд. грн.) [8, с. 330]. 

Аналіз технологічного потенціалу розвитку 
України засвідчує, що технологічна багатоук-
ладність на теперішній час є однією із проблем 
національної економіки. На сьогодні в Україні 
переважає виробництво третього технологічно-
го укладу з домінуванням у структурі націона-
льного виробництва гірничої металургії, елект-
роенергетики, неорганічної хімії, загального 
машинобудування, залізничного транспорту, а 
також споживання вугілля. Частково наявний 4-
й уклад – розвиток органічної хімії та полімер-
них матеріалів кольорової металургії, перероб-
ки нафти, автомобілебудування, точного маши-
нобудування і приладобудування, розвиток 
традиційних галузей ВПК, електронної проми-
словості, збільшення автоперевезень і спожи-
вання нафти. Щодо 5-го технологічного укладу, 
то його частка у національному ВВП не пере-
вищує 5%. Цей уклад визначає постіндустріа-
льний тип виробництва (тобто розвиток склад-
ної обчислювальної техніки, програмного за-
безпечення, сучасних видів озброєння, авіацій-
ної промисловості, телекомунікацій, нанотех-
нологій і нових матеріалів). Згідно з даними Ін-
ституту економічного прогнозування НАН Ук-
раїни, майже 60% обсягів промислової продук-
ції припадає на 3-й технологічний уклад, 38% – 
на 4-й. Шостий технологічний уклад, який ви-
значає перспективи високотехнологічного роз-
витку країни в майбутньому, в Україні майже 
не представлений (менше 0,1%) [9, с. 29]. Низь-
кий техніко-технологічний рівень виробництва, 
висока ступінь фізичного і морального зносу 
обладнання, яке експлуатується, хронічна не-
стача інвестицій для реконструкції обладнання, 
яке застаріло, а також недостатні обсяги і низь-
ка «інноваційна» якість інвестицій у розвиток 
національних переваг стоять на перепоні зрос-

тання конкурентоспроможності української 
продукції зокрема та української економіки в 
цілому. Окрім цього, у міру підвищення рівня 
розвитку країни поступово вичерпуються і ок-
ремі об’єктивні конкурентні переваги, зокрема, 
відносно знижується кваліфікація праці, збіль-
шуються енергетичні і транспортні витрати, ви-
сока інфляція та зниження рівня митного захи-
сту у зв’язку із вступом України до СОТ. 

До низки вищеназваних проблем можна 
додати слабкість державного впливу на активі-
зацію інноваційної діяльності в країні. Все ще 
не створена давно обіцяна національна іннова-
ційна система, не розвинений інфраструктур-
ний блок, практично відсутнє венчурне фінан-
сування.  

Виходячи із проведеного аналізу стану 
інноваційного потенціалу економічного розви-
тку нашої держави можна дати певні рекомен-
дації і зробити наступні висновки. 

До загальних позитивних характеристик 
інноваційного потенціалу можна віднести: ви-
сокий рівень розвитку науки, відомі у світі нау-
кові школи, наявність значної кількості фахів-
ців із вищою освітою у народному господарст-
ві; запас нереалізованих винаходів; зацікавле-
ність різних суб’єктів господарювання у техні-
ко-технологічній модернізації підприємств че-
рез інноваційний розвиток економіки; наяв-
ність висококваліфікованої робочої сили для 
розробки та виробництва складної та наукоміс-
ткої продукції і значної кількості дешевої не-
кваліфікованої робочої сили для виробництва 
простої продукції та її елементів, що спростить 
процес створення та впровадження у виробниц-
тво інноваційної продукції. 

До числа негативних характеристик можна 
віднести низький коефіцієнт оновлення протя-
гом останніх 10–15 років промислової продук-
ції; тенденцію до зниження ефективності ви-
трат на інноваційну діяльність внаслідок недо-
статнього фінансування науки та інноваційних 
проектів, зниження інвестування в економіку 
України; відсутність необхідного законодавчо-
правового забезпечення і комплексної підтрим-
ки інноваційної діяльності; зниження позитив-
ного впливу випуску інноваційної продукції на 
ефективність виробничої діяльності підпри-
ємств базових галузей продукції; слабка інфра-
структура інноваційної діяльності; відсутність 
мотивації товаровиробників до реалізації нова-
цій як способу конкурентної боротьби. 

В цих умовах пріоритетними напрямами 
інноваційного розвитку в промисловості Украї-
ни мають стати формування наукоємного виро-
бничого процесу, створення та дієвість іннова-
ційної структури, технологічне й технічне оно-
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влення базових галузей економіки, впрова-
дження високорентабельних інноваційно-
інвестиційних проектів. Прискорене рішення 
завдань по підвищенню конкурентоспроможно-
сті української економіки вимагає також під-
вищення результативності державної іннова-
ційної політики, розширення підтримки вітчиз-
няної науки у межах її інноваційного блоку. 
Українська наука має розглядатися як важлива 
складова у загальному контурі господарських 
зв’язків, здатна самостійно індуцірувати висо-
котехнологічні рішення прикладних завдань та 
ініціювати інноваційний розвиток. 

Для більш ефективного використання інно-
ваційного потенціалу України необхідно 
- удосконалити нормативно-правове забезпе-

чення інноваційної діяльності, механізмів її 
стимулювання, системи інституціональних 
перетворень, захисту інтелектуальної влас-
ності в інноваційній сфері та введення її у 
господарський кругообіг; 

- створити систему комплексної підтримки 
інноваційної діяльності, розвитку виробниц-
тва, підвищення конкурентоздатності та ек-
спорту наукоємної продукції, у формуванні 
якої потрібна участь не лише підприємниць-
кого сектору, органів державного управлін-
ня, комерційних структур, фінансово-
кредитних установ, але і громадських орга-
нізацій як на державному, так і на регіона-
льному рівнях; 

- створити інноваційну інфраструктуру, що 
включає систему інформаційного забезпе-
чення, систему експертизи, фінансово-
економічної систему, виробничо-
технологічну підтримку, систему сертифіка-
ції і просування розробок, систему підготов-
ки та перепідготовки кадрів; 

- розвивати малий інноваційний бізнес шля-
хом формування сприятливих умов для 
утворення та успішного функціонування ма-
лих високотехнологічних організацій і на-
дання їм державної підтримки на початко-
вому етапі діяльності; 

- реалізовувати важливі базові технології та 
пріоритетні напрями, здатні інноваційно 
змінювати відповідні галузі економіки краї-
ни і її регіонів, підвищувати ефективність 

виробництва і конкурентоспроможність 
продукції у тих галузях економіки, які за-
безпечать перехід до нового технологічного 
укладу; 

- удосконалити конкурсну систему відбору 
інноваційних проектів і програм, реалізація 
яких за участю приватних інвесторів та при 
підтримці держави дозволить підтримати 
найбільш перспективні виробництва і орга-
нізації, посилить приток до них приватних 
інвестицій. 
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СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКСПОРТНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА У СОТ 

У статті розкрито теоретичні підходи до трактування поняття, ефективного використання 
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та розвитку національного експортного потенціалу. Досліджено основні сучасні дисбаланси укра-
їнських експортних потоків та запропоновано напрями вдосконалення практики стимулювання ро-
звитку вітчизняного експортного потенціалу. 

Ключові слова: експортний потенціал, конкурентоспроможність експорту, стимулювання ек-
спорту, СОТ, глобалізація. 

В статье раскрыты теоретические подходы к трактовке понятия, эффективного использо-
вания и развития национального экспортного потенциала. Исследованы основные современные 
дисбалансы украинских экспортных потоков и предложены направления усовершенствования 
практики стимулирования развития отечественного экспортного потенциала 

Ключевые слова: экспортный потенциал, конкурентоспособность экспорта, стимулирование 
экспорта, ВТО, глобализация. 

The article deals with such economic term as export potential and export competitiveness. The author 
provides definition, effective usage and development of national export potential. Main disproportions of 
Ukrainian export flows and ways of improvement of national export stimulation programs are presented in 
the article. 

Key words: export potential, export competitiveness, export stimulation, WTO, globalization. 
 
Постановка проблеми. Кризові явища, які 

останніми роками формують ключові умови 
людської життєдіяльності, виявили нові дисба-
ланси розвитку української економіки та її екс-
порту. Очевидно, що відхід від експортоорієн-
тованої стратегії розвитку вітчизняної економі-
ки, який розпочався наприкінці 2004 року під 
впливом зміни пріоритетів вищого керівництва 
держави та переорієнтації векторів розвитку 
зовнішньополітичної діяльності, негативно ві-
добразився на стані платіжного балансу країни. 
Так за період з 2004 по 2008 рр. баланс зовніш-
ньоторговельних операцій України із значного 
позитивного (+6976,1 млрд. дол. США у 2004 
році) змінився на ще більш значний негативний 
(–15568,3 млрд. дол. США у 2008 році) (розра-
ховано за даними [1]), що у поєднанні зі зрос-
танням обсягів зовнішньої державної та корпо-
ративної заборгованості викликало суттєве за-
непокоєння у колах економічних аналітиків та 
вчених. Постійне погіршення кількісних та 
структурних показників українського експорту 
в умовах зростання непередбачуваності змін 
зовнішнього середовища та не контрольованос-
ті внутрішнього актуалізують дослідження пи-
тань пов’язаних із управлінням національним 
експортним потенціалом. 

Аналіз літератури. Тематику економічно-
го, виробничого та експортного потенціалу ро-
зробляли такі вітчизняні та російські вчені: Л. І. 
Абалкін, А. Н. Азрілян, А. Ю. Архипов, Є. В. 
Волкодавова, Т. Голікова, Т. Ф. Гордєєва, В. М. 
Капіцин, Т. М. Мельник, В. П. Михайлівський, 
В. В. Рогачов, М. Е. Сейфуллаєва, Т. В. Скор-
някова, Д. М. Стеченко, О. В. Черновець, Т. М. 
Циганкова тощо. При цьому, додаткового тео-
ретичного узагальнення потребує підхід до уп-
равління експортним потенціалом в умовах 
кризового розвитку країн-членів СОТ. 

Довготривалий, глобальний та багатоаспе-
ктний характер останньої кризи виявив зрос-
тання впливу держави на економічні процеси. 
Водночас досвід Греції, яка активно переорієн-
товувалась від екзогенних до ендогенних фак-
торів розвитку, показує, що помилки націона-
льної системи регулювання є насьогодні над-
звичайно небезпечними з точки зору забезпе-
чення стабільності внутрішнього соціально-
економічного середовища та його гармонії із 
зовнішнім. В умовах здійснення глобалізацій-
них перетворень актуалізується багато дискусій 
з приводу виявлення оптимальних збалансова-
них принципів співвідношення лібералізацій-
них та регуляторних процесів розвитку міжна-
родної торгівлі. 

Фактично, регуляторний компонент розви-
тку експорту реалізується на практиці переду-
сім у двох площинах: по-перше, це експортний 
контроль; по-друге, – стимулювання або підт-
римка, або вдосконалення експорту. Оскільки 
експортний контроль виконує переважно конт-
ролюючо-обмежувальну функцію більш ваго-
мий вплив на розвиток експортного потенціалу 
здійснює стимулюючий компонент регулюван-
ня експорту. 

Метою нашого дослідження є визначення 
напрямів подальшого державного стимулюван-
ня розвитку експортного потенціалу України, 
які забезпечуватимуть загальне зростання наці-
ональної економіки в умовах вдосконалення 
глобальної торгової системи. Виходячи з мети 
дослідження, у роботі поставлені такі конкретні 
завдання: 
- дослідити теоретичні засади розвитку й про-

аналізувати результати формування та реалі-
зації національного експортного потенціалу 
України; 

- виявити особливості стимулювання експор-
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ту провідних світових експортерів країн-
членів СОТ; 

- надати рекомендації щодо напрямів стиму-
лювання розвитку українського експортного 
потенціалу. 

Під час виконання поставлених завдань ав-
тором були застосовні наступні методи дослі-
дження: структурно-факторний, якісний та кі-
лькісний аналіз, метод наукової абстракції, си-
нтезу, дедукції та індукції, метод поєднання ло-
гічного та історичного підходів до вивчення 
економічних явищ тощо. 

Виклад основного матеріалу. В умовах 
боротьби суб’єктів міжнародного бізнесу за 
обмежені ресурси та блага сучасної цивілізації 
ключовим питанням розвитку залишається 
конкурентоспроможність, яка пронизує всю го-
сподарську діяльність, як на корпоративному, 
так і на національному, а подекуди і наднаціо-
нальному рівнях. Не є виключенням й експорт: 
країни конкурують на зовнішніх ринках за пра-
во збувати свою продукцію з найбільш ефекти-
вним результатом та максимальною прибутко-
вістю. У попередніх наших дослідженнях було 
діагностовано та описано термін «конкуренто-
спроможність експорту» як детерміновану між-
народною конкурентоспроможністю товарів та 
фірм здатність країни адекватно задовольняти 
потреби споживачів на цільових зовнішніх ри-
нках, відповідаючи критеріям усталеності, ефе-
ктивності, якості/інноваційності, добросовісно-
сті конкуренції. Крім того, нами запропонована 
система показників конкурентоспроможного 
експорту на національному та корпоративному 
рівнях. Так до показників конкурентоспромож-
ного експорту за критерієм усталеності відне-
сено частка експорту країни на міжнародних 
ринках; зростання темпів експорту; розширен-
ня бази експортування; досягнення ефекту ма-
сштабу. До показників за критерієм ефективно-
сті належать зростання реальної заробітної пла-
ти в сфері експортування; позитивне сальдо ба-
лансу платіжних операцій; збільшення індексу 
«умови торгівлі». Показниками за критерієм 
якості/інноваційності визначено диверсифіка-
ція експорту країни; модернізація технологій та 
зростання кваліфікації кадрів; частка націона-
льної доданої вартості в структурі експорту; ін-
декс концентрації експорту; індекс диверсифі-
кації експорту. А показник індекс економічної 
свободи (особливо за критерієм «торговельна 
політика») покликаний оцінити національний 
експорт за критерієм добросовісності конкуре-
нції [2, с. 163–224, 275]. 

Спроектувавши рівні конкурентоспромож-
ності (товару, фірми, галузі та країни) на цикл 
відтворення світового продукту (виробництво, 

розподіл, обмін і споживання), ми довели, що 
конкурентоспроможність експорту є певним 
проміжним рівнем конкурентоспроможності, 
який базується на товарній та фірмовій конку-
рентоспроможності й впливає на процес про-
дажу товарів на зовнішніх ринках. Отже із дос-
лідження випливає, що із трьох агрегованих 
компонентів конкурентоспроможності експор-
ту двома є конкурентоспроможність: товару та 
фірми, а третій передбачає певну сукупність чи 
систему характеристик національного експор-
ту, які забезпечують реалізацію товарів на за-
кордонних ринках з максимальною вигодою 
для економіки країни. 

Аналіз публікацій, присвячених тематиці 
регулювання та управління експортом дає нам 
можливість стверджувати, що цим третім агре-
гованим компонентом конкурентоспроможного 
експорту є експортний потенціал. Цей висновок 
базується на результатах досліджень вітчизня-
них та російських науковців (див. вище), прис-
вячених економічному, виробничому та експо-
ртному потенціалу. Аналіз підходів до визна-
чення категорій економічного потенціалу, за-
пропонованих зазначеними авторами дає нам 
змогу говорити, що експортний потенціал ра-
зом із потенціалом внутрішнього ринку є над-
будовним компонентом економічного потенці-
алу, який базується на виробничому та відо-
бражає розвиток споживання економіки. 

В одній з останніх публікацій, присвячених 
проблемі експортного потенціалу [3, с. 221–
229], на нашу думку, дуже вдало зроблене уза-
гальнення щодо структурування економічного 
потенціалу на два агрегованих компонента: ви-
робництво та реалізація (споживання). Прове-
дене автором дослідження аргументовано до-
водить, що спроможність країни, галузі чи фір-
ми виробляти товари та послуги не є достатнім 
фактором гармонійного, стратегічно орієнтова-
ного розвитку економіки в глобалізованому 
світі. Здатність виробляти конкурентоспромо-
жний товар має підкріплюватися, а краще під-
силюватись спроможністю споживати, а відтак 
реалізувати цей товар. Слідуючи цій логіці, ав-
тор показує ланцюг агрегованих компонентів 
економічного потенціалу, який ми, доопрацю-
вавши, пропонуємо у вигляді схеми, представ-
леної на рис. 1. 

Враховуючи наведені аргументи, ми про-
понуємо таке визначення експортного потенці-
алу, як спроможність економіки (національної, 
галузевої, корпоративної) забезпечувати зрос-
тання власної конкурентоспроможності в ре-
зультаті збільшення споживання виробленої 
нею продукції шляхом її реалізації за кордоном. 
З огляду на це стає чітко зрозумілою роль екс-
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портного потенціалу як економічної категорії. 
Так експортний потенціал є, по-перше, інстру-
ментом підвищення конкурентоспроможності 
національного експорту; по-друге, агрегованим 
компонентом економічного потенціалу, реалі-
зація якого є базовим завданнями управління 

національною економікою орієнтованою на 
довгострокову конкурентоспроможність в умо-
вах турбулентності зовнішнього середовища; 
по-третє, об’єктом експортної стратегії, на який 
направлені основні заходи розроблені з метою 
виконання довгострокових цілей тощо. 

 
Рис. 1. Структура національного експортного потенціалу (розроблено авторами на основі роботи Т. 
Мельник [3, с. 223], де: ПП – промисловий потенціал; СгП – сільськогосподарський потенціал; ПіГ – 
потенціал інших галузей, наприклад, сфери послуг чи інноваційної сфери, залежить від особливостей 
структури економіки; ПвР – Потенціал внутрішнього ринку; ЕП – експортний потенціал; стрілками 
позначено кластери взаємозалежності агрегованих компонентів. 

 

Одним із проміжних висновків Т. Мельник 
стосовно категорій економічного, виробничого, 
промислового, експортного тощо потенціалу 
стала ідентифікація відсутності аналогічних те-
рмінів у західній літературі. Така ситуація, на 
нашу думку, обумовлена схильністю американ-
ських та західноєвропейських дослідників ви-
користовувати в якості агрегованого інструме-
нта категорію конкурентоспроможності, зокре-
ма експорту. 

На нашу думку, кількісна оцінка експорт-
ного потенціалу дає можливість визначити ха-
рактер державних інструментів управління з 
точки зору переорієнтування географічної 
складової експортного потенціалу (як правило 
предмет інтеграційної стратегії) та з точки зору 
його товарної реструктуризації (предмет експо-
ртної стратегії). Найбільш простою і пошире-
ною методологією аналізу, яка дозволяє робити 
висновки щодо якості реалізації національного 
експортного потенціалу, є кількісний та струк-
турний аналіз розвитку країнового експорту у 
порівнянні з аналогічними світовими показни-
ками та показниками країн-лідерів. 

На початку кожного року збільшується кі-
лькість вітчизняних публікацій аналітичного 

характеру, предметом яких є розвиток україн-
ської зовнішньої торгівлі, зокрема експорту. 
Стосовно останнього, висновки авторів практи-
чно не змінюються протягом багатьох років: як 
правило фактичні та розрахункові показники 
виявляють суттєві дисбаланси реалізації націо-
нального експортного потенціалу. На сьогодні 
негативними є як кількісні показники розвитку 
українського експорту, так і показники розвит-
ку його товарної та географічної структури. Оче-
видними для аналітиків є наступні проблеми. 

1. Попри зростання абсолютних показників 
експорту, як по торгівлі товарами, так і по тор-
гівлі послугами, суттєве підвищення темпів 
зростання обсягів імпорту призвели до значно-
го негативного сальдо балансу торгових опера-
цій. Такий дисбаланс є загрозливим з точки зо-
ру його впливу на валютний ринок країни, рі-
вень державної заборгованості, платоспромож-
ність населення, що негативно впливає на вну-
трішній попит та пригнічує дії, спрямовані на 
активізацію ендогенних факторів розвитку та 
розширення внутрішнього ринку. 

2. Обсяги світової торгівлі товарами та по-
слугами в останні 5 років знаходяться приблиз-
но у такому співвідношенні 80% до 20%, при 
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цьому в структурі вітчизняного експорту частка 
послуг не перевищує 15% (14,9% у 2008 році) 
(розраховано за даними [1]), що свідчить про 
низьку конкурентоспроможність сектору та йо-
го експорту. 

3. Традиційним є превалювання в структурі 
експорту послуг транспортної складової (65,2% 
у 2008 році), що аж ніяк не відповідає сучасним 
уявленням про конкурентоспроможність та ві-
дповідність експортного потенціалу інтересам 
суспільства адже транспорті послуги характе-
ризуються негативним впливом на екологію та 
низькою часткою доданої вартості порівняно з 
іншими видами послуг. 

4. Також негативною традицією для нашої 
країни є збереження на провідних позиціях в 
товарній структурі експорту чорних металів та 
продукції хімічної промисловості (табл. 1). 

Найгіршим структурним явищем розвитку екс-
порту є те, що частка машин та обладнання за 
період незалежного розвитку України поступо-
во і невпинно зменшилась з 18,2% до теперіш-
ніх 9,47%, при цьому ми вже не входимо в коло 
країн, які здатні виробляти всю номенклатуру 
машинобудівної продукції (США, Японія, Ро-
сійська Федерація, Німеччині, Великобританія 
та Франція), як це було наприкінці 90-х. Втішає 
хіба факт нашого представництва в також до-
сить вузькому колі країн, які можуть в значній 
мірі виробляти всю номенклатуру машинобуді-
вної продукції: Китай, Канада, Італія, Україна, 
а більшість інших розвинутих країн та нових 
індустріальних країн спеціалізуються на виго-
товленні окремих видів машинобудівної проду-
кції, з якими вони виходять на світовий ринок 
[4]. 

Таблиця 1. 
Товарна структура світового та українського експорту. 

 

Групи товарів Частка у структурі експорту* 

Світ, % Україна, % 
Всі товари 100 100 
Недорогоцінні метали та вироби (чорні метали) 3,5 34 
Мінеральні продукти 19,5 10,5 
Продукція хімічної промисловості 10,9 7,5 
Машини та обладнання 31,9 9,47 
Інші товари** 34,2 38,53 

* дані по світу надані за 2007 р. [5], а по Україні за 2008 р. [1] 
** с/г продукція, текстиль, одяг, інші споживчі товари, продукція деревообробної промисловості тощо 
 

5. Невтішною є й динаміка географічної 
структури товарного експорту. За період з 2003 
по 2009 рр. частка країн Європи зменшилась з 
майже 40% до 29%, натомість частка країн 
СНД зросла з 26% до 36%, що в умовах високої 
імпортозалежності від Росії створює додаткові 
загрози національній безпеці. Збільшення част-
ки країн Азії та Африки можна назвати позити-
вним фактором з точки зору диверсифікації 
експортних потоків, проте це зростання є до-
сить малим, крім того ринки цих континентів 
характеризуються значно меншою ємністю. 

Не існує єдиної успішної політики стиму-
лювання експорту. Країни використовують різ-
ні стратегії щодо державного заохочення свого 
експорту. Багато в чому це залежить від стану 
економіки країни, етапу розвитку, на якому во-
на знаходиться, загальної економічної та полі-
тичної ситуації у світі [6, c. 22]. Аналіз 
світового досвіду показує, що стимулювання 
експорту відбувається двома основними мето-
дами: 1) через формування сприятливого мак-
роекономічного клімату; 2) через створення для 
виробників і експортерів необхідних стимулів 
до експорту. Перший шлях є, безумовно, більш 
привабливим, оскільки він відповідає практиці 
країн з ринковою економікою і абсолютно не 

суперечить нормам СОТ. Заходи щодо стиму-
лювання експорту також широко застосовують-
ся як на державному рівні, так і в рамках регіо-
нальних утворень [6, c. 23], проте основний ін-
струмент такого стимулювання – експортні су-
бсидії є забороненими для країн-членів СОТ, як 
такі, що суперечать принципу «справедливої 
конкуренції». 

Останнім часом ряд розвинених держав зо-
середили свою увагу не на програмах стимулю-
вання експорту, а на його вдосконаленні [7]. 
Цим самим вони відреагували на розширення 
лібералізації правил зовнішньої торгівлі та зро-
стання конкуренції з боку іноземних товарів. 
Удосконалення експорту відрізняється від сти-
мулювання експорту тим, що воно націлене на 
виробництво нових експортних товарів та/або 
проникнення на нові ринки, які раніше були 
недоступні. Ціль діяльності по удосконаленню 
експорту полягає в тому, щоб визначити існую-
чі можливості та стимулювати створення су-
часних фірм та засобів виробництва для задо-
волення попиту на нову продукцію, яка 
з’являється на міжнародному ринку. Такі дії, на 
нашу думку, є більш доцільними, як з точки зо-
ру ефективності використання бюджетних ко-
штів, так і з точки зору стратегічної орієнтації 
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та членства у СОТ. 
Досвід таких країн-експортерів, як США, 

Канада, Франція тощо, показує, що держава 
здійснює дворівневий вплив стимулюючого ха-
рактеру на експортерів: по-перше, на великих 
виробників та ТНК зорієнтовані лише заходи, 
які формують сприятливий макроекономічний 
клімат для здійснення експортного виробницт-
ва; по-друге, для стимулювання експорту малих 
та середніх фірм створюються державні органи, 
перед якими ставляться завдання зі здійснення 
кредитної, страхової, інформаційної, консуль-
тативної, дослідницької та іншої аутсорсинго-
вої допомоги. Японія, натомість, традиційно 
стимулює виробників до укрупнення та консо-
лідації під час здійснення експортних операцій, 
крім того, в країні не застосовуються експортні 
субсидії, а основним інструментом державної 
підтримки є надання інформаційних та консу-
льтаційних послуг [8, с. 51–55; 9, с. 559]. 

Корисним у теоретичному і практичному 
плані є вивчення досвіду стимулювання експо-
рту «азійських тигрів» (Тайвань, Сінгапур, Го-
нконг і Південна Корея), які з закритих країн, 
пройшовши через етапи імпортозаміщення та 
експортоорієнтації, перетворилися на повно-
правних учасників світового торговельного 
співтовариства з досить високим рівнем лібера-
лізації. Основними чинниками успіху політики 
експортоорієнтації країн цієї групи, на нашу 
думку, стали: по-перше, вдалий вибір галузей 
економіки, який вони почали орієнтувати на 
експорт; по-друге, ефективні програми стиму-
лювання експорту, які передбачали: першочер-
гове фінансування проектів, спрямованих на 
створення експортних товарів; кредити під екс-
портні операції; пільгове оподаткування експо-
ртерів з пониженням ставок за користування 
енергоресурсами; прискорення амортизації та 
інші заходи (в Південній Кореї нараховувалося 
приблизно 39 різних заходів стимулювання ек-
спорту); по-третє, підвищена увага до приклад-
них наук, пов’язаних з випуском експортної 
продукції (витрати Кореї тільки на освітні про-
грами склали 9000 млн. доларів США [8]); по-
четверте, проведення паралельних процесів лі-
бералізації імпорту, що забезпечило позитив-
ний імідж країн та трансфер технологій тощо. 
Крім того, в країнах широко використовували 
практику державної підтримки у створенні 
крупних торговельних компаній, які почали до-
помагати малим підприємствам у здійсненні 
експортної діяльності. При цьому, досвід Пів-
денної Кореї по застосуванню прямого субси-
дування експорту був абсолютно невдалим, пі-
сля чого в країні з 1997 року повністю відмови-
лися від програм державного субсидування. 

Вивчення досвіду зазначених вище країн, а 
також КНР, Польщі, ЄС, Росії тощо, дозволяє 
нам стверджувати, що сучасні інструменти 
стимулювання, вдосконалення і підтримки екс-
порту можна поділити на такі групи: політико-
дипломатичні, інформаційно-аналітичні та фі-
нансово-економічні. При цьому спостерігають-
ся наступні тенденції: 
- по-перше, серед фінансових інструментів 

зменшується частка застосування прямого 
субсидування, за винятком сільського гос-
подарства, а зростає частка кредитування, 
страхування і гарантування експорту, що 
пов’язано як з політикою СОТ, так і з прак-
тичним усвідомленням неефективності суб-
сидування; 

- по-друге, зростає значення інформаційно-
аналітичної підтримки експортерів, що від-
повідає сучасним тенденціям розвитку інфо-
рмаційних технологій в умовах турбулент-
ності зовнішнього середовища та викорис-
тання політико-дипломатичних інструмен-
тів, що відображає тенденцію набуття наці-
ональними торговими політиками ознак 
конвенційності; 

- по-третє, політико-дипломатичні інструме-
нти поділяються на зовнішньоорієнтовані і 
внутрішньоорієнтовані; перші використо-
вуються на міжнародній арені у процесах 
ведення торговельних переговорів, вирішен-
ня конфліктів чи ведення торгових війн і 
можуть бути агресивними, помірними та за-
хисними; останні покликані забезпечувати 
ефективну співпрацю об’єктів та суб’єктів 
зовнішньоторговельного управління на всіх 
рівнях його здійснення; 

- по-четверте, характерною особливістю під-
тримки національного експорту на даному 
етапі розвитку міжнародної торгівлі є урядо-
ва підтримка різних форм об’єднань та укру-
пнень експортерів, що пояснюється зростан-
ням «ваги» та ролі ТНК на світовій арені. 

В Україні програми по вдосконаленню екс-
портного потенціалу мають стати важливим 
чинником формування нового конкурентного 
суспільства, а це, відповідно до теорії Стефана 
Гареллі [10], передбачає для держави такі три 
зовнішньоекономічні стратегічні орієнтири: 
1) підтримування рівноваги між «глобальною» 

та «місцевою» економікою; 
2) забезпечення наступальної поведінки країни 

на міжнародних ринках; 
3) залучення на внутрішній ринок іноземних 

компаній, що виробляють продукцію з висо-
кою часткою доданої вартості. 

Перший орієнтир, на нашу думку, передба-
чає комплекс державних завдань, методів та ін-

 120 



 

струментів, покликаних унеможливити дисба-
ланси, пов’язані з надмірною орієнтацію націо-
нальних виробників на внутрішній чи глобаль-
ний ринок. Як правило, у цьому контексті екс-
порторієнтовані галузі мають піддаватися пев-
ному контролю, який здійснюватиметься задля 
забезпечення продажу за кордоном лише тих 
товарів, попит на які у власній країні задоволе-
ний повністю. Натомість галузі, орієнтовані пе-
редусім на внутрішній ринок, мають бути гото-
вими до конкуренції з іноземними виробниками 
і завданням держави в цій площині є забезпе-
чення їх максимально можливою підтримкою, 
яка проте не передбачає тотального захисту. 

Другий орієнтир передбачає комплекс дер-
жавних завдань, методів та інструментів, пок-
ликаних забезпечити відповідність експорту 
критеріям конкурентоспроможності: усталено-
сті, ефективності, якості/інноваційності, добро-
совісності конкуренції. При чому, ці завдання, 
методи та інструменти повинні враховуватись 
не лише в експортній політиці, а й в інших 
державних програмах розвитку: промисловій, 
валютно-кредитній, інтеграційній, інноваційній 
тощо. Ключовим завданням держави є ство-
рення внутрішньоекономічного клімату, за яко-
го буде здійснюватись поступове переливання 
надлишкових капіталів із традиційних галузей, 
які виробляють товари з низькою часткою до-
даної вартості, в галузі нової економіки голов-
ними ресурсами яких є інформація, людина та 
знання. Крім того, вкрай важливого значення в 
умовах прискорення глобалізаційних процесів 
набуває державна інтеграційна політика, спря-
мована на покращення іміджу країни, нарощу-
вання її світової значимості і залучення конку-
рентних переваг ззовні. До прикладу, в нашому 
макрорегіоні діє п’ять найбільших торгово-
економічних організації: ЄС, Європейська Асо-
ціація вільної торгівлі, Центральноєвропейсь-
кий договір, СНД та Асоціація Чорноморської 
економічної співпраці – відповідно, завданням 
для України має бути максимальний ступінь 
участі у їх діяльності. 

Третій орієнтир формує завдання для дер-
жавних програм, спрямованих на залучення 
прямих іноземних інвестицій. У цьому контекс-
ті, на нашу думку, варто враховувати наступні 
твердження: 
1) стратегічний іноземний інвестор приходить в 

Україну не для того, щоб задовольняти пот-
реби виключно вітчизняних споживачів, 
оскільки їх попит не підкріплений реальною 
платоспроможністю; 

2) реальними чинниками іноземного інвесту-
вання в Україну є експортний потенціал на-
шої економіки та її ресурсна забезпеченість; 

3) критеріями ефективного іноземного інвесту-
вання в Україну доцільно вважати трансферт 
технологій (виробничих, інформаційних, 
управлінських), побудова підприємств, про-
дукція яких характеризується високою част-
кою доданої вартості, стратегічна орієнтова-
ність тощо. 

З урахуванням, з одного боку, ключових 
світогосподарських тенденцій, а з іншого, – 
умов, проблем і особливостей розвитку україн-
ської економіки, стратегічними цілями торго-
вельної політики мають стати: 
- системна інтеграція у світове господарство 

із забезпеченням реальної міжнародної кон-
курентоспроможності; 

- ефективна міжнародна спеціалізація, скоор-
динована із внутрішньою структурною мо-
дернізацією та орієнтована на доступні про-
гресуючі сегменти світового ринку; 

- спрямована на ліквідацію монопольної чи 
монопсонної залежності від окремих зару-
біжних ринків міжнародна диверсифікація; 

- становлення власних транснаціональних 
економічних структур з глобальним мене-
джментом; 

- інтеграційна макровзаємодія із СНД, Євро-
пейським Союзом, Центральними і Східно-
європейськими угрупованнями країн; 

- забезпечення належного рівня економічної 
безпеки з дійовими механізмами захисту від 
несприятливих змін міжнародної 
кон’юнктури та фінансових криз. 

Розглянутий вище зарубіжний досвід сти-
мулювання експорту доцільно використовувати 
при формуванні власної системи стимулювання 
розвитку експорту і забезпечення експортної 
безпеки в Україні. 

Тому вітчизняна практика просування і 
стимулювання експорту має передбачати засто-
сування наступних важелів: політико-диплома-
тичних, інформаційно-аналітич-них та фінан-
сово-економічних. 

Політико-дипломатичні заходи мають 
включати удосконалення роботи торговельно-
економічних місій; створення мережі торгове-
льних представництв підприємств, комерційних 
агентів, виставкових центрів та інших структур 
за кордоном; організацію ефективної системи 
сертифікації експортної продукції; активізацію 
наукових досліджень у зовнішньоекономічній 
сфері; підготовку кваліфікованих кадрів для ді-
яльності в зовнішньоекономічній сфері; ство-
рення та підтримку об’єднань експортерів, ко-
ординацію їхньої діяльності на зовнішніх рин-
ках; формування ефективної інфраструктури 
збуту товарів і послуг за кордоном, яка відпові-
дала б світовим стандартам і забезпечувала 
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швидке освоєння українськими товаровиробни-
ками нових зовнішніх ринків; підвищення ролі 
закордонних представництв у дипломатичній 
підтримці важливих експортних операцій, по-
передніх маркетингових досліджень, зарубіж-
них виставок, ярмарок тощо; проведення інвен-
таризації договірно-правової бази та стану ви-
конання довготермінових угод про торговель-
но-економічне співробітництво; приведення ві-
тчизняного законодавства у відповідність з ви-
могами ГАТТ/СОТ; вдосконалення правової 
бази розвитку експортної діяльності. 

Важливими інформаційно-аналітичними 
заходами мають стати налагодження широкої 
інформаційної системи у сфері зовнішньої тор-
гівлі для задоволення потреб експортерів; здій-
сненні ефективного державного контролю за 
зовнішньоекономічними операціями з метою 
попередження зловживань; зборі інформації 
щодо ділової репутації та фінансового стану 
учасників зовнішньоекономічної діяльності. 

Серед фінансово-економічних заходів доці-
льно використовувати наступні: активізацію ін-
вестиційної діяльності з метою підтримки кон-
курентоспроможних проектів; сприяння пода-
льшій активізації експортної діяльності у тих 
секторах економіки, де вже створено конкурен-
тні переваги на світовому ринку; накопичення 
матеріальних і фінансових ресурсів для осво-
єння нових технологій та реалізації перспекти-
вних інвестиційних проектів; широкомасштаб-
ну диверсифікацію наукоємних виробництв; 
страхування експортних кредитів від комерцій-
них та політичних ризиків; надання урядом га-
рантій щодо залучення кредитних ресурсів у 
експортоорієнтовані виробництва та запрова-
дження спеціальної системи кредитування їхніх 
обігових коштів; надання державної фінансової 
підтримки експортерам промислової продукції; 
податкове заохочення експортерів (повернення 
податку на додану вартість у разі експорту про-
дукції тощо); митно-тарифне стимулювання. 

Результати проведеного дослідження до-
зволили дійти таких висновків теоретичного та 
практичного характеру. 

1. Головним завданням національної екс-
портної стратегії є не підтримка експортоорієн-
тованих галузей чи підприємств, а розвиток 
експортного потенціалу з подальшою переоріє-
нтацією його на високотехнологічні галузі та 
товари з максимально високою часткою дода-
ної вартості. Дійсний експортний потенціал 
України не може виконувати функцію джерела 
економічного розвитку нашого суспільства, 
оскільки він, з одного боку, не забезпечує до-
статнього рівня конкурентоспроможності екс-
порту, а з іншого, – все частіше стає засобом 

вимивання ресурсного потенціалу країни. Від-
так перед державним апаратом та суспільством 
в цілому стоїть очевидна мета, яку можна брати 
за основу при розробці нової експортної макро-
стратегії: формування експортного потенціалу, 
орієнтованого на постійне самовдосконалення 
та забезпечення максимального позитивного 
довгострокового ефекту від продажу за кордо-
ном товарів та послуг, вироблених в Україні. 

2. Вивчення досвіду трьох груп країн: краї-
ни Тріади (США, Канада, Японія, ЄС, Фран-
ція), нових світових лідерів (Китай, «азійські 
тигри») та транзитних економік (Польща, Ро-
сія) показало, що активне використання ін-
струментів стимулювання експорту є одним з 
найважливіших чинників підвищення його 
конкурентоспроможності і сприяє економічно-
му зростанню країни. Так, фінансові інструме-
нти стимулювання та інструменти інформацій-
но-аналітичної підтримки спрямовані на під-
вищення ефективності, якості/інноваційності та 
усталеності експорту, а інструменти політико-
дипломатичної підтримки покликані сприяти 
усталеності та добросовісності конкуренції. 
Крім того, державне сприяння укрупненню 
експортерів, хоч певним чином суперечить 
критерію добросовісності конкуренції, все ж 
сприяє досягненню трьох інших критеріїв кон-
курентоспроможності. 

3. Новітні напрями стимулювання розвитку
експортного потенціалу України мають ґрунту-
ватися на використанні найкращих здобутків 
національної моделі управління експортом, 
адаптації найгармонічніших інструментів, що 
застосовуються країнами-лідерами глобальної 
торгової системи та орієнтуватися на товарну 
та географічну диверсифікацію із забезпечен-
ням усталеності та ефективності як на тради-
ційних, так і нових для України ринках експор-
тування. 
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УДК 685 
Кальченко Т. В. 

ГЛОБАЛЬНЕ СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК НОВИЙ ФОРМАТ 
МІЖДЕРЖАВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПРОЦЕСІ ПОДОЛАННЯ 

ЕКОНОМІЧНИХ АСИМЕТРІЙ РОЗВИТКУ 
Розглянуто передумови, чинники, принципи і можливі варіанти формування глобального соціа-

льного партнерства в новітній системі глобального управління. 
Ключові слова: соціальна справедливість, партнерство, регулювання, партнерські відносини, 

глобальні проблеми, інститути, механізми управління, мобілізація ресурсів, національні інтереси, 
стратегія. 

Рассмотрены предпосылки, факторы, приницицы и возможные варианты формирования гло-
бального социального партнерства в новейшей системе глобального управления. 

Ключевые слова: социальная справедливость, партнерство, регулирование, партнерские от-
ношения, глобальные проблемы, институты, механизмы управления, мобилизация ресурсов, нацио-
нальные интересы, стратегия. 

The prerequisites, factors and principles together with possible options of global social partnership 
construction in new system of global governance. 

Key words: Social justice, partnership, regulation, partnership relations, global problems, institutes, 
management mechanisms, resources accumulation, national interests, strategy. 

Постановка проблеми. Зміни, які відбу-
ваються в останні десятиріччя в міжнародному 
середовищі, вимагають по іншому оцінити до-
сягнення глобалізації, що проявляються в фор-
муванні та впровадженні міжнародних трудо-
вих норм, принципів, механізмів і форм спів-
праці та партнерства. На міжнародних конфе-
ренціях протягом 90-х років XX ст. були виро-
блені та погоджені глобальні напрями розвитку 
суспільства, які зазначені у Декларації тисячо-
ліття ООН. 

На «Засіданні високого рівня» було наго-
лошено, що для того, щоб економічне зростан-
ня стало потужним засобом боротьби з бідніс-
тю, необхідно проводити більш виважену полі-
тику, залучати більші ресурси і підтримувати 
більш тісні партнерські стосунки. 

Аналіз літератури. Питання глобального 
соціального партнерство як нового формату 
міждержавної взаємодії в процесі подолання 
економічних асиметрій розвитку присвячені 
роботи багатьох вчених-економістів, зокрема 
віділемо наукові праці В. Акопова, Ю. Гаджи-
ева, Т. Кальченко, Н. Комара, Д. Долар та ін. 

Метою статті є розкриття особливостей 
системи соціального партнерства.  

Виклад основного матеріалу. Забезпечен-
ня сприятливого вирішення проблеми глобаль-
ної бідності й цілей, поставлених світовим то-
вариством, залежить від національних стратегій 
розвитку, досягнення сталого соціально-
економічного зростання всіх країн світу, удо-
сконалення технологій прийняття рішень між-
народних організацій, ефективного розподілу 
ресурсів на всіх рівнях управління. Саме на ви-
рішення цих задач націлена система глобально-
го соціального партнерства, що охоплює між-
народні та національні інститути. Якість прис-
тосування країн до процесів глобалізації визна-
чається здатністю розробити та послідовно реа-
лізувати стратегію захисту національних інте-
ресів у взаєминах з міжнародними суб’єктами 
та приймати участь у міжнародному співробіт-
ництві в межах системи глобального соціально-
го партнерства. 

Здійснення конкретних заходів щодо фор-
мування системи глобального соціального пар-
тнерства передбачає розробку національних 
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програм щодо реалізації глобальних соціальних 
цілей зі застосуванням зовнішніх важелів зме-
ншення бідності. У свою чергу необхідна мобі-
лізація внутрішніх ресурсів, розвиток відповід-
них інститутів підтримки соціальної міжнарод-
ної взаємодії, здійснення відповідних стратегій 
розвитку. 

Соціальне партнерство – це система інсти-
тутів, механізмів і процедур, які підтримують 
баланс інтересів сторін, що беруть участь у пе-
реговорах щодо оплати та умов праці (між під-
приємцями і робітниками), сприяють досягнен-
ню взаємоприйнятного компромісу для реалі-
зації як корпоративних, так і загальносоціаль-
них цілей. 

Соціальне партнерство виступає як еконо-
мічна категорія, що розкриває відносини між 
суб’єктами з приводу виробництва, розподілу і 
обміну благ суспільства, коли сумісна діяль-
ність здійснюється на основі визнання і узго-
дженості інтересів різних суспільних сил, ви-
знання права кожної групи мати власні еконо-
мічні інтереси. 

Становлення і розвиток системи глобаль-
ного соціального партнерства вимагає нової 
ролі, статусу суб’єктів міжнародних економіч-
них відносин: держави, інтеграційних об'єд-
нань, міжнародних організацій, транснаціона-
льних корпорацій, підприємств, громадських 
організацій [1]. Глобальне соціальне партнерс-
тво (ГСП) дозволяє створити механізм стабілі-
зації довгострокового розвитку. Без соціально-
го партнерства в умовах посилення глобаліза-
ційних процесів і розвитку соціального діалогу 
неможливо збереження стабільності в міжнаро-
дному суспільстві. Головною функцією систе-
ми глобального соціального партнерства є за-
безпечення соціально-економічної стійкості су-
спільства, у т. ч. і міжнародного, на принципах 
рівності, соціальної справедливості громадян-
ського суспільства в умовах глобалізації і необ-
хідності пошуку нових форм і механізмів узго-
дження, координації, спільних дій всіх 
суб’єктів міжнародної діяльності. 

Глобальне соціальне партнерство (ГСП) 
виступає як система колективних відносин між 
суб’єктами міжнародної економіки з приводу 
реалізації соціально-економічних інтересів що-

до зменшення рівня бідності; як механізм, що 
сприяє підвищенню ефективності економіки, 
подоланню соціальних конфліктів шляхом ко-
лективних переговорів, консультацій, ратифі-
кації угод, надання допомоги тощо. 

Глобальне соціальне партнерство повинно 
реалізуватися у процесі укладання угод між та-
кими партнерами, як МОП, ООН, Управлінням 
міжнародного розвитку, міжнародними інтег-
раційними угрупуваннями, урядами країн, під-
приємцями, громадськими організаціями тощо. 
Суб’єктами глобального соціального партнерс-
тва можуть бути юридичні та фізичні особи. 

З функціонального погляду, ГСП слід розг-
лядати як міжнародну систему правових і орга-
нізаційних норм, принципів, заходів, які спря-
мовані на забезпечення взаємодії між міжнаро-
дними суб’єктами з метою зниження рівня гло-
бальної бідності, сприяння взаєморозумінню і 
зацікавленості між суб’єктами міжнародної 
економіки у підвищенні стандартів життя. 

Метою глобального соціального партнерс-
тва є підвищення рівня соціальних стандартів в 
усіх країнах світу, формування особистих і су-
спільних цінностей, орієнтованих на підтримку 
малозабезпечених і подолання бідності. 

В основу глобального соціального парт-
нерства необхідно покласти такі завдання: 
1) зниження рівня бідності;
2) підвищення якості освіти;
3) забезпечення охорони здоров’я;
4) розвиток партнерських відносин між

суб’єктами;
5) здійснення контролю за виконанням угод [2].

Так, глобальне соціальне партнерство мо-
жна розглядати як усвідомлене бажання сторін 
дійти взаєморозуміння, погоджуватися на ком-
проміси, співпрацювати в ім’я соціального ми-
ру, що є важливою передумовою поступового 
розвитку світової економіки, підвищення якості 
життя. 

Реалізація завдань глобального соціального 
партнерства повинна базуватися на принципах 
універсальності; соціальної справедливості; 
трипартизму (поєднання розробки, прийняття 
міжнародних норм і контролю за їх виконан-
ням); поетапного фінансування цілей розвитку 
в інтересах всіх учасників процесу (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Характеристика принципів ГСП. 

Принцип Характеристика 
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Універсальності Реалізується на основі всеохопленості й доступності. Він забезпечує можливість вступу до 
партнерських відносин всіх бажаючих, які зацікавлені у зменшенні рівня бідності і підви-
щенні стандартів життя людини. Принципи універсальності передбачає певні зобов’язання 
сторін дійти згоди, мати відкриті соціальні зобов’язання щодо реалізації пріоритетних за-
вдань і відповідних норм, захисту інтересів всіх сторін учасників процесу. Універсальність 
принципу виявляється у тому, що при розробці певних норм і стандартів та умов реалізації 
ГСП приймають участь всі суб’єкти партнерства на рівних умовах, що сприяє пристосуван-
ню певних норм до міжнародної і національної політики та здійснюється задача встанов-
лення мінімальних вимог до вирішення конкретної проблеми. 

Соціальної 
справедливості 

Базується на становлення гарантій рівності громадян перед законом, забезпечення рівних 
можливостей соціального та матеріального добробуту, реалізовується, спираючись на сві-
товий досвід. 

Трипартизму В основі цього принципу лежить організація роботи щодо розробки, прийняття і контролю 
за виконання міжнародних зобов’язань зниження удвічі абсолютної бідності. Особливістю 
цього принципу є те, що участь у ГСП можуть приймати в рівній мірі всі суб’єкти партнер-
ства: міжнародні організації, уряди країн, роботодавці тощо. При реалізації принципу поєд-
нуються інтереси всіх учасників, координуються їх дії і результатом є контроль за виконан-
ням прийнятих зобов’язань, угод, контрактів. Контроль за виконанням створює можливості 
виявити недоліки, перепони, які виникають при досягненні поставлених цілей. 

Поетапного 
фінансування 
ЦРТ щодо 
подолання 
бідності 

При реалізації довгострокової задачі зниження бідності важливо забезпечити поетапне фі-
нансування означеної задачі і можливих ускладнень. При реалізації принципу формується 
певна система взаємовідносин між суб’єктами, яка вимагає інвестування і порядок певних 
виплат, допомоги. Цей принцип передбачає чіткі й послідовні дії щодо впровадження пе-
редбачених фінансових витрат і створення пайової участі у партнерстві. При зміні учасни-
ків повинна зберігатися направленість і масштаби фінансування, довгострокові цілі і задачі. 
Повинна зберігатися першочерговість задач, реалізація яких вже проводиться. 

Принципи глобального соціального парт-
нерства доцільно використовувати при форму-
ванні та реалізації національних політик розви-
тку, у тому числі в стратегіях подолання бідно-
сті. Принципи універсальності та соціальної 
справедливості може бути покладено в основу 
механізму ГСП і реалізації програм гідної пра-
ці, які передбачають три цілі: наділення права-
ми і повноваженнями учасників соціального 
партнерства завдяки розширенню їх потенціа-
лу, що дозволяє їм приймати участь у заходах в 
рамках програм подолання бідності (ППБ); 
включення відповідних аспектів міжнародних 
принципів в стратегії подолання бідності; і фо-
рмування та розвиток партнерських відносин з 
іншими зацікавленими учасниками цього про-
цесу [6]. 

Відповідно до принципу поетапного фінан-
сування, механізмом ГСП може бути мобіліза-
ція ресурсів на міжнародних фінансових рин-
ках капіталу шляхом випуску довгострокових 
цінних паперів, відсотки по яким потім випла-
чуватимуться країнам-донорам протягом на-
ступних років. Таким чином, необхідна кіль-
кість ресурсів на розвиток і зменшення бідності 
може бути отримана зразу, у той час як термін 
повернення цієї суми розповсюджуватиметься 
на тривалий період і здійснюватиметься з бю-
джетів допомоги розвинутих країн. 

З метою реалізації завдань глобального со-
ціального партнерства доцільно в межах ООН 
сформувати координаційну групу, яка має роз-

робити типовий проект «Основні принципи 
глобального соціального партнерства». 

Визначальною рисою розвитку сучасних 
міжнародних відносин є поступовий процес 
конвергенції національних правових систем. 
Все це передбачає наступні компоненти глоба-
льного соціального партнерства. По-перше, ро-
зширення бази знань ППБ. Це передбачає про-
ведення регулярних спільних засідань Консуль-
тативного комітету МОП з ООН і СБ, Міжна-
родними профспілковими організаціями, дер-
жавами і різними громадськими угрупуваннями 
з питань реалізації стратегії скорочення біднос-
ті. По-друге, підтримка на рівні країни ППБ і 
відповідних заходів щодо розширення потен-
ційних можливостей малозабезпечених. По-
третє, необхідність імплементації положень но-
рмативних документів міжнародних організа-
цій щодо праці і організації глобального соціа-
льного партнерства в законодавство держав, 
членів МОП, ООН та інших глобальних інсти-
тутів [4; 5]. 

Це передбачає необхідність комплексного 
підходу щодо формування глобального соціа-
льного партнерства і пріоритетних заходів в 
конкретних країнах та визначення моделі імп-
лементації міжнародних договорів щодо націо-
нального законодавства. 

Модель імплементації міжнародних дого-
ворів щодо національного законодавства стосу-
ється, перш за все, застосування норм міжнаро-
дного конвенційного права як частини націона-
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льного законодавства. Не всі міжнародні дого-
вори, що укладаються державою, повинні про-
ходити ратифікацію, це тільки деякі договори, 
дія яких є частиною національного законодав-
ства і реалізація яких можлива лише за умови 
ратифікації. Така умова випливає або із самого 
договору, або національного законодавства. 
Так, наприклад, згідно зі ст. 7 Закону України 
«Про міжнародні договори України» ратифіка-
ції підлягають договори: по-перше, політичні 
про дружбу, взаємну допомогу й співпрацю, 
про нейтралітет; по-друге, загальноекономічні 
про економічну та науково-технічну співпрацю; 
по-третє, з загальних фінансових питань, із пи-
тань позики та кредиту, територіальні, мирні; а 
також ті, що стосуються прав та свобод людини 
та громадянина: 
- про участь у міждержавних союзах та між-

державних об’єднаннях; 
- про історичне та культурне надбання народу 

України; виконання яких обумовлює зміну 
діючих чи ухвалення нових законів України; 

- про військову допомогу та стосовно направ-
лення контингенту Збройних Сил України 
до інших країн чи допуску збройних сил 
іноземних держав на територію України; 

- системах колективної безпеки; 
- інші міжнародні договори, ратифікація яких 

передбачена законом чи самим міжнародним 
договором [3]. 

Важливим у ході імплементації заходів 
Глобального соціального партнерства є законо-
давче закріплення існування асоціацій, які реа-
лізують програми глобального соціального 
партнерства, у різних правових формах: гро-
мадських організацій, благодійних фондів, по-
літичних партій, професійних спілок, молодіж-
них організацій тощо. 

Ступінь впливу міжнародного права на за-
конодавство країн в більшості залежить від 
внутрішньої і зовнішньої політики і у значній 
мірі визначається ратифікацією основних між-
народних договорів. Існують випадки в деяких 
країнах формальної ратифікації міжнародних 
договорів, оскільки подальшої реалізації захо-
дів не відбулося. Вплив міжнародного права на 
внутрішнє законодавство полягає у тому, щоб 
державне право визнало і прийняло міжнародні 
принципи і норми, виходячи з тих зобов’язань, 
які прийняла на себе держава. Після ратифікації 
міжнародного договору держава сама вирішує 
питання про те, яким чином приводити власне 
законодавство у відповідність щодо міжнарод-
них зобов’язань. Міжнародне право не вимагає 
єдиного підходу щодо імплементації і реаліза-
ції договорів, вибір методів і форм забезпечен-
ня міжнародних зобов’язань належить до ком-

петенції держави. Це потребує удосконалення 
механізму імплементації міжнародних догово-
рів у відповідності до міжнародних вимог у 
сфері соціальної політики. 

Реалізація принципів ГСП дозволяє вста-
новити більш тісні міжнародні зв’язки для за-
безпечення економічного і соціального прогре-
су та забезпечити високий рівень захисту інте-
ресів малозабезпечених, міжнародних партне-
рів. 

Глобальне соціальне партнерство повинно 
стати головним механізмом регулювання соці-
ально-трудових відносин. Найбільш суттєвими 
формами ГСП є консультативна і переговорна 
діяльність; укладання міжнародних договорів, 
угод, соціальних грандів; участь громадських 
організацій у вирішенні проблем забезпечення 
працею за кордоном на основі соціального кон-
тракту, виконання умов міжнародних організа-
цій, що поліпшують забезпечення належної оп-
лати праці тощо; обміні необхідною інформаці-
єю, досвідом; обмін працівниками між спіль-
ними; ефективна робота профспілок в управ-
лінні виробництвом і підтримка прав працюю-
чих[7; 9]. 

Однак існує низка проблем у цій галузі. 
По-перше, невисока ступінь участі багатьох 
держав у підтримці соціально-економічних 
прав людини. Так, наприклад, учасниками Пак-
ту про економічні, соціальні і культурні права є 
92 держави, Конвенцію про захист заробітної 
плати реалізувало 88 держав, Конвенцію про 
боротьбу з дискримінацією у галузі освіти – 77 
країн, Конвенцію про мінімальний вік прийому 
на роботу – 37 країн. По-друге, недосконалий 
механізм контролю за дотриманням соціально-
економічних і культурних прав людини. Зокре-
ма, цей механізм не передбачає можливості 
звернення (доступу) фізичних осіб до Комітету 
з економічних, соціальних і культурних питань, 
ООН. По-третє, відсутність спеціальних міжна-
родних угод, що направлені на захист прав 
найбільш незахищених верств населення: мало-
забезпечених, інвалідів тощо. Успішному вирі-
шенню цих проблем сприятимуть наступні за-
ходи в межах глобального соціального парт-
нерства: активізація діяльності ООН в напрям-
ку універсалізації міжнародних угод; розробка 
додаткових протоколів щодо участі фізичних 
осіб у процесах захисту їх прав і можливостей; 
розробка моделі імплементації міжнародних 
договорів у національні інституційні системи. 

Вирішення комплексу завдань глобального 
соціального партнерства значною мірою зале-
жить від подальшого зниження зовнішньої за-
боргованості держав, що розвиваються. Активі-
зація залучення коштів МВФ, МБРР, та інших 
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міжнародних фінансових організацій для фі-
нансування інвестиційних проектів в бідних 
країнах світу, поліпшення їх міжнародного ін-
вестиційного іміджу сприятиме стабілізації 
економіки і зменшенню бідності [8–11]. 

Наприклад, Світовим банком реалізовано 
спільно з Україною проект підвищення ефекти-
вності управління реформою соціальної допо-
моги, що передбачає аналітичну роботу, техні-
чну допомогу та кредитування. Метою Програ-
ми є розробка механізмів вирішення проблем, 
пов’язаних з бідністю у сільській місцевості 
України, забезпечення життєздатності цих ме-
ханізмів, реалізація через національну політи-
ку, відповідне законодавство і соціальні інвес-
тиції. 

Значний досвід соціального партнерства 
накопичено в Європі. Реалізація заходів здійс-
нюється Комісією з економічних і соціальних 
питань ЄС. Поширюється співпраця у рамках 
«Європейського діалогу», узгодженого глоба-
льного плану дій між країнами Європи тощо. 
Країни-члени ЄС координують свою діяльність 
з органами соціального партнерства ЄС. Соціа-
льними партнерами вносяться пропозиції щодо 
соціальної політики та здійснюються договірні 
функції стосовно тих чи інших аспектів, що 
сприяють укладанню певних угод. Соціальні 
партнери мають можливість формувати зако-
нодавчу базу Європейського Союзу у сфері со-
ціальної політики. 

Висновки. Таким чином, ГСП передбачає 
різні рівні реалізації та дотримується мети орга-
нізовує діяльність у трьох основних напрямах: 
1) проведення тематичних досліджень щодо 

основних ризиків бідності і соціального ви-
ключення; 

2) обмін досвідом між країнами, які включені у 
процес ГСП: проведення моніторингів і оці-
нка Програм подолання бідності; публікації 
звітів щодо бідності; 

3) участь різних зацікавлених сторін і підтрим-
ка співпраці на різних рівнях: фінансування 
співпраці в межах партнерства; організація 
щорічних семінарів, конференцій щодо по-
долання бідності. 

Головною елементами глобального соціа-
льного партнерства з питань подолання нерів-
номірності є: 
1) партнерство є незалежним об’єднанням ок-

ремих осіб, дослідників, неурядових органі-
зацій, асоціацій, громадських організацій, 
дослідницьких інститутів, профспілок різ-
них країн, які працюють над створенням су-
спільства соціально інтегрованого та вільно-
го від бідності; 

2) ГСП може працювати на державному, регіо-

нальному і міжнародному рівнях, розширю-
ючи можливості співпраці та розробляючи 
можливості включення питань, пов’язаних з 
бідністю в політичні програми і удосконале-
ні національні стратегії та ефективні механі-
зми і заходи щодо зменшення бідності; 

3) діяльність партнерства спрямована на конт-
роль і аналіз розроблених стратегій, що про-
водяться в різних країнах, на те, щоб зверну-
ти увагу суспільства до світових тенденцій, 
які сприяють або заважають розвитку суспі-
льства з рівними правами і можливостями; 

4) партнерство дає можливість сформувати су-
спільний фонд інформації, ресурсів, які 
сприятимуть поінформованості суспільства 
про цю проблему, покращенню ситуації з 
бідністю шляхом збору і розповсюдження 
інформації про різні види діяльності, ефек-
тивні стратегії і тактики щодо подолання бі-
дності; підтримки ініціативності і дослідни-
цьких програм, пов’язаних зі зниженням бі-
дності, з проведенням порівняльних дослі-
джень; організації сумісних публікацій про 
результати досліджень; організації сумісних 
семінарів, конференцій, присвячених цій те-
матиці; 

5) ГСП заохочує і підтримує співпрацю своїх 
та інших партнерів з метою створення сумі-
сних проектів і заходів без географічних і 
політичних обмежень з усіма бажаючими 
фізичними і юридичними особами., що заці-
кавлені у подоланні бідності. 

ГСП підтримує ЦРТ і націлено на відкриті 
партнерські відносини в галузі подолання бід-
ності та соціальної інтеграції. Основою такого 
«відкритого методу партнерства» є сприяння 
всезагальній занятості й рівного доступу до ре-
сурсів; зниження ризиків виключення з суспі-
льного життя; допомога соціально незахище-
ним верствам населення; мобілізація зусиль 
всіх учасників партнерства. 

З метою удосконалення системи глобаль-
ного соціального партнерства необхідно здійс-
нити наступні заходи: 
1) розробити механізми прискорення приєд-

нання країн до міжнародних угод у соціаль-
но-економічній галузі; 

2) удосконалити міжнародні угоди щодо взає-
мо працевлаштування громадян та їх соціа-
льний захист; 

3) стимулювати в національних законодавствах 
прийняття основних положень Конвенцій про 
сприяння зайнятості і захисту безробіття. 

Закономірності глобальної економіки пе-
редбачають необхідність формування стратегії 
взаємодії з партнерами, розвитку співробітниц-
тва з міжнародними інститутами, урядами. 
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Провідну роль у зниженні бідності відіграють 
глобальні умови, національні механізми і мак-
роекономічні фактори розвитку. Глобалізація 
реалізує свої потенціальні можливості через 
партнерські відносини на всіх рівнях системи 
світового господарства з метою підвищення 
життєзабезпечення та соціально-економічної 
стійкості територіальних (політичних, економі-
чних, соціальних) утворень. 

Кінцевими результатами глобального соці-
ального партнерства є створення і розширення 
потенційних можливостей національних інсти-
тутів і соціальних партнерів, розробка і прове-
дення політики і програм, які сприяли б форму-
ванню сприятливого клімату для ефективного 
пристосування міжнародних норм, принципів і 
зменшення бідності. Імплементація глобально-
го соціального партнерства забезпечує реаліза-
цію Цілей розвитку тисячоліття у рамках гло-
бальної економіки, удосконалення глобального 
управління і демократизацію розробки компле-
ксної стратегії скорочення бідності. 
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УДК 334.758:330.341.44 
Рябець Н. М. 

ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ У ПРОЦЕСІ 
КОРПОРАТИВНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ 

У статті розглянуто та проаналізовано фактори формування організаційної системи управ-
ління підприємств та її рекомендовані типи в умовах корпоративної консолідації. Встановлено, що 
організаційна структура управління впливає не лише на якість, але й на швидкість досягнення си-
нергічного ефекту у процесі консолідації підприємств. 

Ключові слова: консолідація підприємств, трансформація, реструктуризація, реорганізація, 
форми та механізми злиття, корпоративне управління. 

В статье рассмотрены и проанализированы факторы формирования организационной сис-
темы управления предприятий и её рекомендованные типы в условиях корпоративной консоли-
дации. Установлено, что организационная система управления влияет не только на качество, но и 
на скорость получения синергетического эффекта в процессе консолидации предприятий.  

Ключевые слова: консолидация предприятий, трансформация, реструктуризация, реоргани-
зация, формы и механизмы слияния, корпоративное управление. 

Factors of elaboration, forming, and implementation of integration mechanism such as forming of 
organisational structures of enterprise management, are improved in the article. It is proved that the 
organisational structures of enterprise management influences on not only the quality but the speed of the 
achieving of synergy in the corporate consolidation process. 

Key words: enterprise consolidation, transformation, re-structuring, reorganisation, form and 
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mechanism of merging, corporate management. 

Постановка проблеми. З метою підви-
щення ефективності діяльності підприємств 
впроваджуються нові організаційно-управлін-
ські структури, використовуються нові форми 
та методи об’єднання діяльності компаній. По-
ряд із цим, поширюються процеси розукруп-
нення підприємств через неспроможність інве-
сторів забезпечити достатній обсяг інвестицій. 
Ієрархічна централізація при цьому замінюєть-
ся горизонтальними зв’язками, окремі ланки 
єдиного виробничого ланцюга передаються 
спеціалізованим підприємствам, на які перек-
ладається ризик, пов’язаний із профілюванням 
виробництва, кон’юнктурою ринку, загострен-
ням конкуренції. 

У багатьох секторах національної економі-
ки спостерігається зростання значення факто-
рів, які підштовхують підприємства до різних 
форм координування та спільної діяльності. 
Для українських компаній, особливо в умовах 
антикризового управління, злиття стає одним із 
перспективних елементів розвитку та захисту 
від ворожих поглинань. 

Метою статті є розгляд результатів дослі-
джень формування інтеративних механізмів ко-
рпоративного управління. 

Виклад основного матеріалу. Як свідчить 
проаналізований практичний досвід консоліда-
ції підприємств, при здійсненні реструктуриза-
ції у процесі злиття виникають додаткові про-
блеми організації та підпорядкування структу-
рних підрозділів, відділів, служб тощо. Особ-
ливо гостро постають питання побудови орга-
нізаційних структур управління підприємства-
ми. Управління підприємствами на засадах фо-
рмування інтеграційних механізмів залежить 
від таких факторів, як форма та механізм злит-
тя. В умовах консолідації акціонерних това-
риств можуть виникати різні види та форми 
можливого взаємного впливу або залежності 
підприємств, які визначаються ступенем або 
часткою взаємної участі у акціонерній власнос-
ті. 

Налагодження взаємодії, управління та ре-
гулювання спільної діяльності підприємств, ак-
ціонерних товариств у процесі злиття відбува-
ється на засадах корпоративного управління. 
До головних характерних рис ефективного ко-
рпоративного управління, на основі узагаль-
нення норм законодавства, світової та україн-
ської практики корпоративного управління на 
прикладі підприємств, ми відносимо, зокрема, 
прозорість та розкриття фінансової інформації 
та інформації про діяльність підприємства, мо-
жливість здійснення контролю за діяльністю 

правлінь та рад директорів, дотримання захисту 
прав та інтересів акціонерів, наявність умов для 
незалежності спостережних рад, можливості 
доступу акціонерів до затвердження бізнес-
планів та важливих господарських рішень, ная-
вність прозорої системи найму членів правлінь, 
існування моніторингу діяльності та можливос-
ті звільнення членів правлінь. 

Літературні джерела та практика свідчать, 
що сьогодні у світі корпоративного менеджме-
нту існують дві системи корпоративного уп-
равління: інсайдерська та аутсайдерська [3]. 
Євтушевський В. А. стверджує: «Практика сві-
дчить, що в Україні сформувалася змішана, але 
з відчутними аутсайдерськими рисами система 
корпоративного управління, яка потребує від-
повідного аналізу її позитивних та негативних 
сторін» [3]. Активний перерозподіл акціонерної 
власності, який розпочався із початком корпо-
ративної хвилі злиття підприємств в Україні, 
може суттєво вплинути на характер системи 
корпоративного управління. 

Як свідчить проаналізований практичний 
досвід, у процесі злиття виникає необхідність 
реструктуризації підприємства. Це, відповідно, 
вимагає внесення коректив у організаційну 
структуру управління підприємством або її до-
корінної зміни як механізму інтеграції підпри-
ємств у одну господарську систему. Згідно із 
результатами такого аналізу, різні форми злит-
тя вимагають різних ступенів реструктуризації 
самого підприємства. Найчастіше коректування 
або зміна організаційної структури управління 
підприємства називається у економічній літера-
турі внутрішнім розвитком, а створення філій, 
представництв та дочірніх компаній – зовніш-
нім розвитком підприємства. 

На основі аналізу джерел сучасної еконо-
мічної літератури, досвіду злиття підприємств, 
встановлено, що організаційна структура уп-
равління впливає не лише на якість, але й на 
швидкість досягнення синергічного ефекту у 
процесі консолідації підприємств [5]. При розг-
ляді даної проблеми слід враховувати, що при 
горизонтальному злитті необхідною умовою 
виникнення синергічного ефекту є можливість 
зниження адміністративних витрат підприємств 
або витрат на управління внаслідок об’єднання 
декількох підприємств. За рахунок ефекту ма-
сштабу виробництва, об’єднання зусиль підп-
риємств у сфері управління, НДДКР тощо, 
знижуються витрати та собівартість одиниці 
продукції. При вертикальному злитті умовою 
досягнення ефективності новоутвореного підп-
риємства є заміна ринкового механізму обміну 
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між окремими підприємствами на виробничі 
зв’язки у середині одного підприємства. Відтак, 
зростає додана вартість, створена у процесі об-
робки сировини та матеріалів [2], яка розширює 
можливості підприємства у сфері управління 
витратами та зниження собівартості продукції. 

Вирішальне значення для формування ор-
ганізаційної структури підприємства (ОСУ) в 
умовах злиття має форма злиття: об’єднуються 
підприємства у одне чи формуються, налаго-
джуються та регулюються координаційно-
субординаційні зв’язки між ними. Перша фор-
ма передбачає створення організаційної струк-
тури управління на базі відділів, підрозділів 
підприємств з урахуванням їх функціональних 
зв’язків. Друга форма вимагає формування но-
вих організаційних структур підприємств або 
перебудову існуючих з врахуванням необхідно-
сті координації спільної діяльності після злит-

тя. Виходячи з принципів синергічної теорії, 
підприємства повинні об’єднати зусилля у тих 
сферах діяльності, де очікується отримання по-
зитивного синергічного ефекту. При горизон-
тальному злитті повинно відбуватися об’єднан-
ня відділів та підрозділів підприємств, функції 
яких дублюються. Це відповідає цілям злиття – 
зменшення витрат на адміністрування, збут то-
що, які ставляться перед підприємствами. 

Існують випадки та приклади горизонталь-
ного злиття підприємств, які володіють різними 
торгівельними марками. Прикладом може бути 
купівля швейцарською компанією «Нестле» 
львівської кондитерської фірми «Світоч». 

Цей та інші приклади злиття дали можли-
вість визначити основні фактори, які вплива-
ють на вибір та формування організаційної 
структури підприємств при горизонтальному 
злитті (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Фактори формування ОСУ підприємств та їх рекомендовані типи в умовах злиття. 
 

Вид злиття Фактори формування ОСУ Рекомендований тип ОСУ 
Горизонтальне Існування значних географічних віддалей Дивізійна територіальна 

Орієнтація продукції підприємств на різ-
них споживачів 

Дивізійна споживча 

Наявність значних відмінностей у вироб-
ничих технологіях 

Дивізійна продуктова 

Існування різних типів ОСУ Перебудова існуючих ОСУ з урахуван-
ням попередніх факторів або побудова 
ОСУ матричного типу 

Вертикальне Рівень інтеграції виробничих технології: 
- повністю інтегровані 

 
Лінійно-функціональна 

- частково інтегровані Лінійно-штабна 
Географічна віддаленість підприємств Матрична 
Рівень охоплення етапів виробництва кі-
нцевої продукції: 
- охоплені усі етапи 

 
 
Лінійно-функціональна 

- охоплена частина етапів Лінійно-штабна 
Існування різних типів ОСУ підприємств Перебудова існуючих ОСУ з урахуван-

ням попередніх факторів або побудова 
ОСУ матричного типу 

Конгломеративне 
або конгенеретивне 

Необхідності координації окремих дій у: 
- фінансовій сфері 

 
Холдингова 

- маркетинговій або виробничій сферах Конгломератна 
Необхідність координації виробничо-
господарської діяльності об‘єднання в 
цілому 

Координаційна 

Орієнтація на розробку, виконання пев-
них складних проектів, виконання вели-
ких складних замовлень 

Проектна або програмно цільова 

 

При розробці рекомендацій щодо форму-
вання ОСУ в умовах злиття ми виходили із за-
гальновідомого факту у науці управління, що 
поняття «ідеальна організаційна структура» у 
практиці управління не існує [4; 5]. Організа-
ційна структура управління повинна формува-
тися та будуватися таким чином, щоб сприяти 
реалізації напрямків розвитку та трансформації 

підприємства. 
При горизонтальному злитті ОСУ повинна 

забезпечити можливість зменшення умовно-
постійних витрат, витрат на маркетинг тощо. 
При вертикальному злитті – зменшення змін-
них та трансакційних витрат тощо. При здійс-
ненні конгломеративного або конгенеретивного 
злиття організаційна структура управління по-
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винна відповідати цілям диверсифікації діяль-
ності, зменшення за допомогою диверсифікації 
фінансових та підприємницьких ризиків підп-
риємства тощо. 

До найважливіших характеристик ефекти-
вної організаційної структури підприємства в 
умовах злиття на основі узагальнення низки лі-
тературних джерел нами віднесено такі: чітко 
визначені роль, вплив та значення головної 
компанії у інтегрованих підприємствах, при 
цьому функції вищого керівництва виконують-
ся з мінімальною кількістю працівників; окремі 
підрозділи або інтегровані компанії орієнтовані 
на обслуговування своїх сегментів ринку (ство-
рення підрозділів на базі однакових видів про-
дукції або послуг може викликати конкуренцію 
в середині підприємства); кожен підрозділ несе 
відповідальність за фінансові результати, здій-
снення маркетингу та збуту, а також існує осо-
биста відповідальність керівників різних ланок 
за виконання завдань та досягнення результатів 
діяльності. Організаційна структура повинна 
забезпечувати прийняття та реалізацію ефекти-
вних управлінських рішень. 

У економічній літературі серед причин не-
ефективності злиття виділяють, зокрема, нега-
тивну реакцію персоналу [6; 1]. Всупереч фі-
нансовим розрахункам, які свідчать про ефек-
тивність такої форми трансформації, можуть 
виникати проблеми, пов’язані із, так званим, 
«опором персоналу». Опір персоналу полягає у 
негативній реакції на організаційні зміни: при-
ховуванні інформації, зниженні продуктивності 
праці, страйках, звільненнях за власним бажан-
ням тощо [5]. Ці явища перешкоджають ство-
ренню єдиної злагодженої організації та обміну 
знаннями і досвідом між групами працівників 
[1]. Отже, у процесі перебудови організаційної 
структури управління доцільно враховувати 
цей фактор. У цілому, фактори побудови ОСУ 
інтегрованих підприємств слід розділити на 

групи, які відповідають умовам злиття та їх ок-
ремим видам. Але, навіть за умови такого поді-
лу, з наукової точки зору, віднайти єдине пра-
вильне рішення щодо типу ОСУ, є важким за-
вданням. 

Висновки. Формування ОСУ як одного із 
механізмів інтегрування підприємств впливає 
не лише на якість, але й на швидкість досяг-
нення позитивного ефекту від злиття. Різні фо-
рми консолідації вимагають різних ступенів ре-
структуризації підприємства: коректування та 
зміни ОСУ, створення філій, представництв, 
дочірніх або материнських компаній. На фор-
мування ОСУ підприємства впливає, зокрема, 
система корпоративного управління компанії, 
що засвідчив аналіз структури акціонерного 
капіталу та типів ОСУ на низці підприємств. 
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ФАКТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК 
У роботі розглянуті чинники інвестиційно-інноваційної діяльності ТНК та основні тенденції 

сприяючі процесу глобалізації і конкурентоспроможності. 
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contributory infringement the process of globalization and competitiveness. 
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Постановка проблеми. Сучасну світову 

економіку важко представити без транснаціо-
нальних корпорацій (ТНК). Інтернаціоналізаці-
єю охоплені практично всі сфери діяльності: 
виробництво, освіта, фінанси й т. д., ключовим 
елементом якої є інвестиції й інновації, і саме 
ТНК, що володіють величезними фінансовими 
й інтелектуальними активами, найчастіше є 
ключовим чинником даного процесу. Дистан-
ціюватися від процесу інтернаціоналізації не-
можливо, оскільки це нерозривно пов’язане з 
рейтингом країни на світовій арені і її постій-
ним економічним зростанням. Ігнорування на-
ціональними економічними системами (НЕС) 
процесу інтернаціоналізації приводять до втра-
ти конкурентоспроможності, наслідком чого, у 
свою чергу, може стати те, що ці країни можуть 
виявитися на грані банкрутства. 

Отже, щоб уникнути подібних негативних 
наслідків всі учасники даного процесу не тіль-
ки не ігнорують його, але і є активними учас-
никами й проходять весь процес еволюції разом 
з ним. Таким чином, складається певна модель 
розвитку світового господарства, невід’ємної 
складової, який є транснаціональні корпорації, 
а вони, у свою чергу, диктують умови націона-
льним економічним системам і визначають 
стратегію їхнього розвитку на перспективу. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемі ко-
рпоративного управління інвестиційно-іннова-
ційною діяльністю присвячені роботи багатьох 
вчених-економістів, серед яких виділимо робо-
ти З. Адаманової, В. Андрєєва, Д. Белла, В. Гєй-
ця, В. Головотюка, А. Зельднера, О. Киричка, 
Ф. Лисиця, Д. Лук’яненко, Дж. Нейсбитта, Н. 
Паршина, Е. Пасичного, М. Портера, Л. Руден-
ко, С. Сильвестрова, В. Соловйова, Э. Тоффле-
ра, Ф. Фукуями, О. Чернеги, Й. Шумпетера, М. 
Енге й др. 

Метою даної статті є визначення факторів 
інвестиційно-інноваційної діяльності трансна-
ціональних корпорацій. 

Вмклад основного матеріалу. Конкурен-
тоспроможність української держави визнача-
ється здатністю національної економічної сис-
теми здійснити інституціональні перетворення, 
які у свою чергу повинні привести до форму-
вання нової конкурентоспроможної структури 
національної економіки. Однак конкуренто-
спроможність не можна розглядати тільки в 
рамках НЕС, вона також характеризується й рі-
внем конкурентоспроможності компаній (у то-
му числі й ТНК), що працюють на національ-
ному ринку, які повинні стати, з одного боку, – 

суб’єктами економічного зростання НЕС, а з 
іншого боку, – інструментом реалізації інвес-
тиційно-інноваційної політики, що забезпечує 
конкурентоспроможність економіки даної дер-
жави. 

Таким чином, основним завданням НЕС є 
створення й розробка механізму державного 
регулювання забезпечення конкурентоспромо-
жності економіки, яка б, по-перше, сприяла би 
створенню великих національних корпорацій і 
залученню на національний ринок іноземних, 
по-друге, – підтримувала б конкуренцію й не 
допускало б виникнення монополії на ринку 
товарів і послуг. 

В. Гєйць акцентує увагу на тому, що стан 
інноваційної сфери української держави крити-
чний: це характеризується тим, що не більше 
10% підприємств країни ведуть роботу з інно-
ваційного відновлення виробництва. На думку 
В. Гейця, інноваційні ініціативи повинні бути 
з’єднані з розвитком соціальної активності 
громадян, від результату такої синергії буде за-
лежати й відновлення виробництва, і зростання 
доходів населення, у першу чергу за рахунок 
росту заробітної плати – дешева робоча сила не 
має здатності до інновацій і підвищення проду-
ктивності праці [1]. 

Як відомо, у сучасному світовому госпо-
дарстві основним джерелом інноваційного роз-
витку НЕС є транснаціональні корпорації. По 
даним ЮНКАД, в 2009 р. у світі значиться 
82000 корпорацій, філіальна мережа яких ста-
новить 810000 підприємств, більша частина 
яких базується в країнах, що розвиваються. 
ТНК володіють 80% патентів і ліцензій на ноу-
хау, нову техніку й технології, приблизно 75–
80% загальносвітового обсягу НІОКР у цивіль-
ному секторі, а на 700 промислових фірмах сві-
ту доводиться половина всього комерційного 
використання винаходів: у Норвегії – 48,6%, 
Франції – 51,5%, Канаді – 52,5%, Великобрита-
нії – 59,0%, Ірландії – 95,6% [1; 2, c. 11]. 

Як відзначається у роботі [3], розвиток су-
часної світової економіки в першу чергу визна-
чається глобализаційними процесами, які охо-
пили всі сфери громадського життя. Основною 
складовою цього процесу є глобалізація еконо-
мічного життя, що виражається в лібералізації 
світової економіки, інтернаціоналізації суспі-
льної діяльності, транснаціоналізації суспільно-
го відтворення, активізації регіональної еконо-
мічної інтеграції й міжнародної кооперації, 
спеціалізації науково-виробничої діяльності. 

Таким чином, можна сказати, що основним 
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фактором інвестиційно-інноваційної активності 
ТНК є процес глобалізації світової економіки, 
що є безперервним і незворотнім процесом вза-
ємодії НЕС у результаті збільшення й розши-
рення обсягів міжнародної торгівлі як товарів, 
послуг і капіталу, з одного боку, так і збіль-
шення обміну інтелектуальним капіталом і ін-
формацією, – з іншого. На думку, О. О. Кирич-
ка, основними тенденціями глобалізації є 
- технологічний прогрес; 
- лібералізація світової торгівлі; 
- розширення сфери діяльності міжнародних 

організацій і ТНК; 
- досягнення єдиної думки щодо оцінки стану 

світової економіки [4, c. 4]. 
З. О. Адаманова відзначає: «Глобалізація 

світового господарства обумовило інтернаціо-
налізацію науки й техніки й розширення між-
народної науково-технічної кооперації. Актив-
но формуються глобальні й регіональні інно-
вационно-інформаційні мережі, що обумовлено 
економічною доцільністю, діяльністю ТНК, 
жорсткістю міжнародної конкуренції й глоба-
льними проблемами» [5, c. 109]. Все це обумо-
влено, насамперед, зростанням обсягу отрима-
них ПІІ; посиленням процесу транснаціонали-
зації й міжфірмовою кооперації. Крім того, да-
ний процес характерізується кооперацією нав-
чальних закладів і науково-дослідних інститу-
тівю. 

Синтез всіх цих складових є сумарним по-
казником конкурентоспроможності, яку необ-
хідно розглядати як здатність національної 
економіки ефективно конкурувати на світових 
ринках, забезпечувати постійне зростання реа-
льних доходів, конкурентоспроможності націо-
нальних компаній і товарів (робіт і послуг), ви-
роблених цими компаніями на світовому ринку. 

Таким чином, на нашу думку, базові прин-
ципи конкурентоспроможності повинні опира-
тися на 
- інноваційні зміни; 
- часовий період проведення реформ у державі; 
- політичну стабільність; 
- інвестиції в НІОКР; 
- державне регулюванні ринкової економіки 

(активізація ринкових механізмів); 
- національну й економічну безпеку. 

Світова фінансово-економічна криза пока-
зала, що учасники процесу глобалізації перес-
тали враховувати фактор ризику – глобальний 
системний ризик для ТНК. У роботі [7, c. 475–
477] розглядається три основних елементи ри-
зику ТНК. Перший з них – корпоративна фі-
нансова структура, що включає дві складові: 
фінансову й трансляційні відкриті валютні по-
зиції. Фінансовий ризик пов’язаний з нездатні-
стю компанією виконувати свої зобов’язання, а 
ризик трансляційних відкритих валютних пози-
цій пов’язаний в першу чергу з активами й па-
сивами ТНК, накопиченими у іноземній валюті. 
Другий основний елемент ризику пов’язаний із 
систематичними світовими змінами: він вклю-
чає ризик змін у світовому середовищі, у якій 
працює ТНК (зміну світових цін на товари, ро-
боти й послуги, світова економічна криза й не-
сприятливі зміни у світовому інституціональ-
ному середовищі). Третій елемент включає 
специфічні несистемні ризики, яким ТНК під-
даний у тої або інший НЕС, що включає в себе 
різні економічні й політичні фактори. 

Розглянемо обсяг отриманих й вилучених 
прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у економіку 
країн світу за період з 2005 по 2008 рр. (табл. 1, 
рис. 1) і вплив глобального системного ризику 
на діяльність ТНК. 

Таблиця 1. 
Отримані та вилучені ПІІ в економіку країн миру за період з 2005 по 2008 рр. 

Країни й 
регіони 

Отримані ПІІ Вилучені ПІІ 
2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 

Розвинені країни 613,1 62,97 972,8 66,58 1358,5 68,65 962,3 56,69 742 84,41 1157,9 82,89 1809,5 84,3 1506,5 81,09 
Європа 506,1 51,98 631,7 43,23 899,6 45,46 518,3 30,53 689,9 78,49 799,6 57,24 1270,5 59,19 944,5 50,84 
Японія 2,8 0,29 6,5 0,44 22,5 1,14 24,4 1,44 45,8 5,21 50,3 3,60 73,5 3,42 128,0 6,89 
США 104,8 10,76 237,1 16,23 271,2 13,71 316,1 18,62 9,1 1,04 83,8 6,00 87,1 4,06 122,3 6,58 
Країни, що роз-
виваються 329,3 33,82 433,8 29,69 69,2 3,50 620,7 36,57 122,7 13,96 215,3 15,41 285,5 13,3 292,7 15,76 

Китай 72,4 7,44 72,7 4,98 83,5 4,22 50,7 2,99 12,3 1,4 21,2 1,52 22,5 1,05 52,2 2,81 
Південно-східна 
Європа 4,8 0,49 9,9 0,68 12,8 0,65 10,9 0,64 0,3 0,03 0,4 0,03 1,4 0,07 0,6 0,03 

СНД 26,1 2,68 44,7 3,06 78,1 3,95 103,5 6,1 14 1,59 23,3 1,67 50,1 2,33 57,9 3,12 
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Рис. 1. Графік отримання й вилучення ПІІ у світову економіку. 
Таким чином, можна констатувати той 

факт, що починаючи з 2008 р. спостерігається 
зменшення прямих іноземних інвестицій по 
всіх регіонах світу; ця тенденція характеризу-
ється впливом кризи. Крім того на такий розпо-
діл ПІІ в регіональному розрізі, впливає діяль-
ність ТНК, які перерозподіляють свої фінансові 
ресурси з розвинених країн у країни, що розви-
ваються. 

Що стосується факту прямого іноземного 
інвестування в економіку України, то, згідно 
даним РБК України, обсяг отриманих прямих 
іноземних інвестицій в економіку нашої країни 
в 2009 р. склав близько 4 млрд. дол. США, в 
2010 р. даний показник повинен скласти 6 
млрд. дол. США. Однак їхній відтік в 2009 р. 
склав 6191,2 млн. дол. США, у т. ч. у країни ЄС – 
5899,4 млн. дол. США (95,3% загального обся-
гу), у країни СНД – 196,5 млн. дол. США 
(3,2%), в інші країни світу – 95,3 млн. дол. 
США (1,5%). Загальний обсяг прямих інвести-
цій в економіку інших країн світу, включаючи 
позиковий капітал, склав 6314,6 млн. дол. 
США. Прямі інвестиції з України здійснювали-
ся до 51 країни світу, більша їх частина спря-
мована до Кіпру [6]. 

Визнаємо, що спостерігається явний дисба-
ланс між отриманим та вилученим капіталом. 
Однак капіталу, що вивозиться, характерна 
втеча в офшор, а не інвестування в іноземні ак-
тиви. Все це є свідоцтвом політичної й еконо-
мічної нестабільності в нашій країні. 

Крім того, ще одним свідоцтвом нестабіль-
ності є те, що на сьогоднішній день в Україні 
зареєстровано 367 іноземних філій ТНК і одна 
материнська компанія ТНК («Індустріальний 
союз Донбасу»). Даний показник діяльності 
ТНК в інших країнах СНД істотно вище. Ще 
більш істотна різниця цього показника із 
центральноєвропейськими й країнами, що роз-
виваються. Так, наприклад, у країнах ЄС інозе-
мних філій 208 тис., а материнських компаній – 
більше 39 тис., у Китаї – 280 іноземних філій, 
Сінгапурі – 14 тис., Малайзії – більше 15 тис. 

Однак зазначимо, що дані країни є не тільки 
приймаючими ПІІ, але й водночас активними їх 
експортерами, тобто процес інвестування йде 
паралельно і являє собою вулицю із двосторон-
нім рухом [1]. 

На нашу думку, уряд повинен враховувати 
тенденції глобалізації, оскільки без обліку цих 
тенденцій НЕС залишається поза рамками гло-
бального світового простору. 

Ігнорування процесу глобалізації приво-
дить до того, що економічна система країни за-
лишається в умовах безінвестиційного зростан-
ня, оскільки необхідний обсяг інвестицій для 
проведення модернізації й інституціональних 
перетворень може бути отриманий на світових 
фінансових ринках, а провідниками капіталу 
можуть бути тільки ТНК, що працюють на гло-
бальному ринку. 

Таким чином, перед Україною встали про-
блеми, по-перше, залучення великих світових 
ТНК на національний ринок, по-друге, перене-
сення центра ваги від торгово-розподільної дія-
льності ТНК до виробничої, по-третє, викорис-
тання науково-технічних розробок (з найбіль-
шого українського виробництва). 

Крім цього, необхідно 
- адаптувати корпоративні стратегії закордон-

них ТНК із урахуванням пріоритетів націо-
нального економічного розвитку; 

- забезпечити безпеку національної економіки 
від ризику відтоку капіталу у вигляді репат-
ріації прибутку або короткострокових акти-
вів за рубіж через зниження ступеня довіри 
до економічної політики держави; 

- підтримами рівень конкурентоспроможності 
українських підприємств і недопущення мо-
нополії й олігополії. 

Рішення всіх вищезазначених проблем 
приведе до «прискорення економічного росту» 
за рахунок підвищення конкурентоспроможно-
сті НЕС у світовій економіці. При цьому, як 
відзначає А. Хемильток, вирішальними ланка-
ми конкурентоспроможності НЕС є реорганіза-
ція сфери бізнесу, розвиток системи трансгра-
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ничної національної специфікації в науково-
технічній сфері, удосконалювання системи ро-
зподілу інновацій у масштабах національного 
господарства, використання передових техно-
логій і організаційних тенденцій у промислово-

сті [8, c. 34–39]. 
У роботі [5, c. 124–125] автором виділені 

такі передумови формування конкурентоспро-
можності НЕС: інституціональні, суспільно-
політичні й економічні (табл. 2). 

Таблиця 2. 
Умови формування конкурентоспроможності НЕС. 

Передумови формування 
конкурентоспроможності Умови 

Інституціональні Стабільність ринкових і державних інститутів, законодавчо-правової бази; роз-
робка норм і правил економічної поведінки; стабільність концепції економічного 
розвитку, державній й корпоративній стратегії інвестиційно-інноваційного роз-
витку. 

Суспільно-політичні Стабільне політичне положення, високий рівень демократизації й суспільного 
розвитку, стабільність політичного курсу розвитку НЕС; реалізація геополітич-
ної й геоекономічної стратегії; використання історичних передумов і успішні 
суспільні трансформації; благополуччя в суспільстві. 

Економічні Висока ефективність національної економіки держави і її державного регулю-
вання; розвиток і кооперація в НІОКР; створення ринку інноваційної продукції, 
економічне партнерство корпоративного й державного секторів. 

*складено автором на підставі роботи [5]

Виходячи із усього викладеного, можна 
зробити висновки. 

1. Основним фактором розвитку інвести-
ційно-інноваційної діяльності ТНК є конкурен-
ція, яка спрямована на реалізацію конкурент-
них переваг національної економіки на основі 
нововведень та опирається на інституціональні, 
суспільно-політичні й економічні передумови. 

2. Для впевненого позиціонування ТНК на
національному ринку необхідна розробка дер-
жавної політики регулювання діяльності ТНК в 
Україні, що враховують тенденції їхнього роз-
витку й формування глобальних ТНК. 

3. Рішення проблеми інтеграції України в
глобальну світову економіку укладається в 
створенні національних ТНК і їхня участь у 
світових проектах. Конкурентоспроможність 
національних ТНК буде забезпечена тільки то-
ді, коли вони будуть мати структуру потужних 
фінансово-економічних утворень, що адекватно 
конкурують із глобальними ТНК. 
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Черничинець С. В. 

РОЗВИТОК ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ 
ЯК СКЛАДОВОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В статті розглядається питання регулювання ризиків в інвестиційній діяльності. Основна 
увага зосереджена на висвітленні діяльності інституціональних інвесторів, які займаються венчу-
рним бізнесом і операціями на фондовому ринку. У роботі наводяться поняття інвестиційного 
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простору та системи risk-mix. 
Ключові слова: інвестиційна діяльність, інституціональний інвестор, ризик, венчурний бізнес, 

фондовий ринок, risk-mix. 
В статье рассматривается вопрос регуляции рисков в инвестиционной деятельности. Основ-

ное внимание сосредоточено на освещении деятельности институционных инвесторов, занимаю-
щихся венчурным бизнесом и операциями на фондовом рынке. В работе приведены понятия инвес-
тиционного пространства и системы risk-mix. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, институционный инвестор, риск, венчурный 
бизнес, фондовый рынок, risk-mix. 

In this article the issue of risk regulation in the investment activities is examined. The main attention is 
paid to the activities of institutional investors that are involved in venture business and operations on the 
stock market. The consents of investment space and risk-mix systems are adduced in the article. 

Key words: investment activity, institution investor, risk, venture, stock market, risk-mix. 
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Постановка проблеми. Головною умовою 
раціонального розвитку інвестиційної сфери є 
підвищення економіко-організаційного, норма-
тивно-правового, адміністративного, фінансо-
во-кредитного регулювання діяльності та роз-
виток суб’єктів інфраструктури ринку як профе-
сійних, інституціональних, індивідуальних і ко-
рпоративних учасників інвестиційного процесу. 

Активізація ролі держави у вирішенні за-
вдань по зростанню економіки повинна не пе-
решкоджати принципам ринкового регулюван-
ня, а поєднуватись з ними через синтез держав-
ного регулювання та ринкового саморегулю-
вання з метою досягнення як короткотерміно-
вих, так і довготермінових завдань економічно-
го росту. 

Раціональному розвитку інвестиційної дія-
льності сприяє застосування різноманітних форм 
і типів механізмів регулювання, пов’язаних з 
соціальним, інтелектуальним, правовим потен-
ціалом населення, а також поєднання суспіль-
них та ринкових еквівалентних відношень. 

У даний час на сучасному економічному 
просторі України заслуговує уваги утворення 
багатоступінчастої моделі інвестиційної діяль-
ності, структуризація та інституціоналізація 
якої, з розмежуванням функцій і завдань між 
різними суб’єктами господарювання, дає змогу 
відобразити ставлення різних типів людей до 
ризику й діяльності, пов’язаної з ним. Побудова 
цієї моделі та її застосування в системі держав-
ного управління є актуальним та важливим за-
вданням сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень. Існуючі про-
блеми інвестиційних ризиків різного типу 
знайшли висвітлення у наукових працях бага-
тьох вітчизняних і зарубіжних науковців. Зок-
рема, в роботах Дагаева А., Дворжака И., Ко-
чишової Я., Прохазкої П. Пропонуємо зосере-
дитися на формуванні наукового уявлення що-
до суб’єктного представлення системи мінімі-
зації небажаних ризиків та їх регулювання. 

Метою даної статті є висвітлення діяльно-
сті фінансових інституцій, зокрема інституціо-
нальних інвесторів, які перебирають ризики з 
метою управління ними. 

Для вирішення поставленої мети необхідно 
вирішити наступні завдання: 
1) визначити поняття венчурного бізнесу і вен-

чурного капіталу та передумови його виник-
нення за кордоном і в Україні;

2) виділити поняття венчурні фірми і фірми
спін-офф;

3) проаналізувати систему законодавчо-норма-
тивного регулювання венчурного фінансу-
вання в Україні;

4) виокремити групи інвесторів та механізми
інвестування на ринку цінних паперів;

5) побудувати модель діяльності інституціона-
льних інвесторів та фінансових посередників.

Виклад основного матеріалу. В країнах 
Західної Європи та США економічний простір 
характеризується розмежуванням діяльності 
суб’єктів інвестиційного ринку. Частина з них 
займається венчурним бізнесом, частина – опе-
раціями на фондовому ринку. Характерною 
ознакою венчурного бізнесу є розробка науко-
вої ідеї, започаткування фірми та масовий ви-
пуск продукції, емісія акцій і вихід на ринок 
цінних паперів, а вже потім продаж своєї час-
тини активів і пошук нових привабливих прое-
ктів. 

Розглянемо особливості трактування по-
няття «венчурний бізнес» у західній школі. Те-
рміни «венчурний капітал» і «венчурний бізнес» 
беруть початок від англійського слова «venture», 
яке перекладається в словнику В. К. Мюллєра 
як «ризикове підприємство», «спекуляція», 
«сума, яка підлягає ризику». 

Окремі схеми венчурного фінансування за-
стосовувались в 30-х роках XX ст. і навіть ра-
ніше, проте це явище набуло сучасних рис у 
США лише після Другої світової війни. Прооб-
разом сучасних фірм з управління венчурним 
капіталом стало фінансове партнерство «Дж. Х. 
Уітні енд Компані», засноване колишнім пос-
лом США у Великобританії Дж. Х. Уітні, акці-
онерної компанії «Амерікен Рісерч енд Дівело-
пменч», створеної у цьому ж році під керівниц-
твом генерала Ж. Д. Доріо, і фонду «Венрок», 
заснованого в кінці 40-х – початку 50-х років 
сімейством Рокфеллерів [2]. 

Вирізняють основні ринки венчурного ка-
піталу – США і Канади та Європи. Звичайно, 
під європейським ринком розуміють ринок За-
хідної Європи. Ринки Південно-Східної Азії, 
Ізраїлю, Індії і Австралії також вважаються пе-
рспективними. На рахунок потенціалу Китаю 
думки експертів розходяться, однак, на нашу 
думку, він є великим. 

На цих ринках склалась певна спеціалізація 
венчурного капіталу. У країнах Західної Євро-
пи венчурні інвестиції спрямовуються перева-
жно на розвиток компаній. При цьому посилю-
ється інтерес до венчурного капіталу з боку 
управлінського персоналу з метою придбання 
своїх підприємств. Особливо підвищеним по-
питом венчурне фінансування користується у 
Франції, Великобританії та інших країнах. 

Для США характерно залучення венчурно-
го капіталу в нові наукоємні технології. Най-
більш привабливим вважається фінансування у 
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нові інноваційні об’єкти, незважаючи на висо-
кий рівень ризикованості подібних вкладень. 
Для зниження ризиків використовуються меха-
нізми венчурного інвестування окремих проек-
тів. 

В середині 90-х загальний світовий ринок 
венчурного капіталу перевищив 100 млрд. дол. 
За один тільки 1996 р. нові інвестиції венчур-
ного капіталу в США становили майже 10 
млрд. дол., а на європейському континенті – 
майже 8 млрд. дол. [2]. 

Загальний річний обсяг у 1997 р. оцінював-
ся в 20–25 млрд. дол., причому на ринок венчу-
рного капіталу США припадало 12,7 млрд. 
дол., Європи – 10 млрд. екю (без врахування ін-
вестицій в країни ЦСЄ) [3]. 

У малих фірм немає шансів витримати 
конкуренцію на ринку. Саме життя штовхає їх 
на ризикований шлях радикальних інновацій, 
оскільки найчастіше останні мало зв’язані з ви-
тратами. Не випадково у швидко прогресуючих 
новітніх галузях електроніки, біоінженерії і бі-
отехнології, у виробництві споживчих товарів 
діє безліч дрібних фірм. 

У США, Японії, країнах Західної Європи в 
малому інноваційному бізнесі використовують-
ся такі організації, як венчурні – фірми «ризи-
кованого» капіталу і спін-офф – фірми-
«нащадки», різні інвестиційні фонди. Спочатку 
діяльність таких фірм нерідко фінансується ве-
ликими компаніями, що не бажають ризикува-
ти, але контролюючими цей ризик. У випадку 
успіху велика компанія одержує готове новов-
ведення. 

Венчурний (ризиковий) бізнес – якісно но-
вий вид підприємницької діяльності, при якому 
здійснюється фінансування ризикованого підп-
риємства, що працює над впровадженням у ви-
робництво певної новації. 

Венчурний капітал – це промисловий капі-
тал, використовуваний в формі прямих інвес-
тицій для фінансування підприємств, що мають 
значний потенціал росту, знаходяться на різних 
стадіях розвитку і належать до різних галузей 
економіки. При цьому процес венчурного фі-
нансування супроводжується підвищеним сту-
пенем ризику в порівнянні з іншими альтерна-
тивними джерелами фінансування, якщо такі 
наявні, високими нормами дохідності та сту-
пінню залучення венчурного інвестора в процес 
прийняття рішень. 

Фірми спін-офф організовуються (започат-
ковуються) при вузах, спеціальних лабораторі-
ях і державних дослідницьких центрах з метою 
комерційного впровадження науково-технічних 
досягнень, отриманих у ході виконання вели-
ких нецивільних проектів: військових розробок, 

космічних програм, фундаментальних дослі-
джень [6]. 

Венчурні фірми і фірми спін-офф працю-
ють на етапах росту і насичення винахідниць-
кої активності з початком падіння активності 
наукових вишукувань. 

Створення венчурних фірм припускає ная-
вність наступних компонентів: 
- інноваційної ідеї – нової технології, нового 

виробу; 
- суспільної потреби і підприємця, готового 

на основі ідеї організувати фірму; 
- ризикового капіталу для фінансування. 

Венчурний капітал може бути вкладений 
не тільки великою чи компанією банком, але і 
державою, страховим чи пенсійним фондом. На 
відміну від інших, дана форма інвестування має 
специфічні умови: 
- пайова участь інвестора в капіталі фірми в 

чи прямій опосередкованій формі; 
- надання засобів на тривалий термін; 
- активна роль інвестора в управлінні фінан-

сованою фірмою. 
У США на початкові етапи розвитку бізне-

су в підготовчий і стартовий періоди прихо-
диться 39% венчурних інвестицій. Середній рі-
чний рівень прибутковості американських вен-
чурних фірм складає близько 20%, що в 3 рази 
вище, ніж у цілому по економіці США. Але в 
більшості венчурні фірми неприбуткові, тому 
що не займаються виробництвом. Вони пере-
дають свої результати фірмам-експлерентам, 
патієнтам, віолентам і комутантам. 

В наслідок ефективної державної політики 
та фінансової підтримки зі сторони венчурного 
капіталу отримали путівку в життя такі досяг-
нення людства, як мікропроцесори, персональні 
комп’ютери, технологія рекомбінантних моле-
кул ДНК (генна інженерія). Низка раніше неві-
домих фірм, таких як «Майкрософт», «Діджітл 
екуіпмент», «Джінентек», піднялися на «дріж-
джах» венчурного капіталу до рівня лідерів но-
вих галузей сучасного наукоємкого виробницт-
ва. 

В Україні інвестиційна політика держави 
потребує вдосконалення, оскільки не стимулює 
розвиток науково-технічного потенціалу на ко-
ристь найсучаснішого високотехнологічного 
виробництва. 

Модель розвитку інвестиційної діяльності, 
яка побудована на венчурному бізнесі як окре-
мому виді підприємництва, є необхідною для 
успішного розвитку економіки України і пос-
тупу всього суспільства. 

Однак вона вимагає ряд передумов, зокре-
ма законодавчого врегулювання венчурного бі-
знесу, наявності певної кількості інвесторів із 
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достатнім обсягом капіталу, які зможуть стати 
суб’єктами венчурної діяльності. 

Сам термін «венчурний бізнес» уже протя-
гом кількох років зустрічається в низці законо-
давчих актів України, зокрема в Рішенні Дер-
жавної Комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 8 січня 2002 р. №№ 8 та 9, Постанові 
Верховної Ради «Про дотримання законодавст-
ва щодо розвитку науково-технічного потенці-
алу та інноваційної діяльності в Україні» від 16 
червня 2004 р., проте досі не дано визначення 
суті, функцій, принципів діяльності саме вен-
чурних фондів і венчурних фірм. Актуальність і 
необхідність розвитку цих інститутів, зокрема, 
зазначена в Програмі діяльності Кабінету Міні-
стрів «Назустріч людям» [4]. 

Уперше на законотворчому рівні функціо-
нування венчурних фондів було передбачено 
Законом України «Про інститути спільного ін-
вестування (пайові та корпоративні інвестицій-
ні фонди)». Проте в цьому законі йдеться лише 
про інвестиційні фонди, які проводять діяль-
ність, пов’язану з об’єднанням (залученням) 
грошових коштів інвесторів із метою отриман-
ня прибутку від вкладення їх у цінні папери 
інших емітентів, корпоративні права та неру-
хомість, тобто інвестиції в уже існуючий біз-
нес, або нерухомість. 

Закон України «Про інноваційну діяль-
ність» не вирішує питання венчурного фінансу-
вання. Ним передбачено лише процедуру фі-
нансової підтримки Державною інноваційною 
фінансово-кредитною установою інноваційних 
проектів шляхом надання кредитів чи переда-
вання майна у лізинг, яка здійснюється за умо-
ви наявності гарантій повернення коштів у ви-
гляді застави майна, договору страхування, ба-
нківської гарантії, договору поруки тощо. 

Крім того, запроваджено процедуру ліцен-
зування компаній з управління активами інсти-
тутів спільного інвестування. Державною комі-
сією регулювання ринку цінних паперів та фо-
ндового ринку протягом 2003 р. видано 27 лі-
цензій на здійснення діяльності з управління 
активами інститутів спільного інвестування. В 
Єдиному державному реєстрі інститутів спіль-
ного інвестування зареєстровано 32 інститути 
спільного інвестування, з яких 22 венчурні фо-
нди [1]. 

На кінець 2007 року відповідно до Закону 
України «Про інститути спільного інвестування 
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» 
створено 334 фонди. 326 компаній з управління 
активами мали ліцензії на здійснення профе-
сійної діяльності на ринку цінних паперів – ді-
яльність з управління активами. Відповідно до 
Положення про порядок подання інформації 

компанією з управління активами про резуль-
тати діяльності інститутів спільного інвесту-
вання (пайових та корпоративних інвестицій-
них фондів), затвердженого рішенням Комісії 
від 01.08.2002 № 216, 54 Компанії з управління 
активами надали адміністративні дані щодо уп-
равління активами 136 Інститутів спільного ін-
вестування. За станом на 31.12.2007 р. Інститу-
ти спільного інвестування проводили свою дія-
льність у 9 областях України, найбільша кіль-
кість Інститутів спільного інвестування зосере-
джена в Київській області – 97 [1]. 

Слід відмітити, що загальною рисою, при-
таманною для венчурного фінансування, є пря-
ма залежність між ризиком і можливістю отри-
мати інвестиції – чим вищий фінансовий ризик, 
тим важче підприємцю отримати необхідне фі-
нансування для його проектів і тим вищу ціну 
потрібно платити за залучені кошти у вигляді 
процентів, або в обсязі прибутків майбутньої 
фірми. 

Проте виявляється, що в умовах інтенсив-
ного науково-технічного прогресу відмова від 
здійснення ризикових, але перспективних підп-
риємницьких проектів на практиці несе загрозу 
значно більших фінансових втрат для економі-
ки і суспільства загалом через втрату конкурен-
тоспроможності національних виробників на 
внутрішньому і зовнішньому ринках. 

На наш погляд, американська модель вен-
чурного бізнесу є найбільш прийнятною для 
України. Високий рівень ризику відрізняє її від 
більш поширених механізмів підтримки бізнес-
проектів, таких як, наприклад, інвестування в 
цінні папери або банківські кредити. Для вен-
чурного бізнесу в Україні можна виділити три 
найбільш суттєві особливості, що відповідають 
завданням його розвитку, зокрема. 

1. Виділення коштів під перспективну
ідею без гарантованого забезпечення власніс-
тю, збереженнями або іншими активами підп-
риємця. Якщо проект провалиться, максимум, 
на що може претендувати інвестор, це частина 
активів даної фірми, пропорційна його частці в 
зареєстрованому статутному фонді. Інвестор 
венчурного капіталу йде на розділення всієї 
відповідальності і фінансового ризику разом з 
підприємцем. Потреба в одержанні кредитів та-
кого роду часто виникає у початківців або дрі-
бних підприємців, винахідників, учених і інже-
нерів, які намагаються самостійно реалізувати 
нові оригінальні і перспективні розробки. Слід 
зазначити, що під такі проекти кредити не на-
дають з наступних причин: 
- проекти починають приносити прибуток не 

раніше ніж через 3–5 років, тому вони погі-
ршують баланс банку; 
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- проекти пов’язані з дуже високим ступенем 
фінансового ризику; 

- банки будуть обов’язково вимагати забезпе-
чення застави або гарантій. 

2. Активна участь інвесторів в управлінні
фінансуванням проектів на всіх етапах, почи-
наючи з експертизи ідей підприємців і закінчу-
ючи забезпеченням ліквідності акцій створеної 
фірми. 

3. Венчурні фонди готові вкладати кошти
в наукомістські розробки навіть тоді, коли іс-
нує висока ступінь невизначеності. Адже саме 
тут приховано найбільший потенційний резерв 
одержання прибутку. 

Зрозуміло, що інвестори венчурного капі-
талу йдуть назустріч підприємцям, виходячи не 
з альтруїстичних міркувань. Інтерес інвестора 
полягає якраз у тому, щоб отримати від своїх 
капіталовкладень прибуток, який буде суттєво 
вищим, ніж розміщення вільних фінансових 
коштів на банківських депозитах, або при їх 
вкладенні в державні цінні папери з фіксованим 
прибутком. За опублікованими в середині 80-х 

років даними обстежень 38 американських фо-
ндів, що спеціалізувалися на здійсненні ризи-
кових капіталовкладень, їх середня норма при-
бутку до обкладання податками становила в 
1970–1974 рр. 23,4% у рік, у 1975–1980 рр. 
32,5% у рік, в 1984 році – 40%. Це дуже високі 
за мірками реальної ринкової економіки показ-
ники, що набагато переважають аналогічні по-
казники для обробної промисловості США в 
цей же час [2]. 

Для отримання таких результатів потрібно 
було проведення великої підготовчої роботи із 
вивчення рівня підготовки і особистих якостей 
підприємців, аналізу бізнес-планів, оцінці від-
повідних ризиків і можливих шляхів їх змен-
шення. На це націлена відпрацьована за багато 
років на практиці технологія відбору і супрово-
ду ризикових інвестиційних проектів, що 
включає в себе рекомендації науки управління, 
особистий досвід та інтуїцію спеціалістів вен-
чурного бізнесу. 

Спрощену схему процесу відбору пропози-
цій зображено на рис. 1. 

Рис. 1. Схема процесу відбору пропозицій [2]. 

Багато чого залежить від суб’єктивного 
(інституційного) представлення діяльності, 
тобто від інвесторів на ринку цінних паперів. 

Інвестор на ринку цінних паперів – фізична 
або юридична особа, яка купує цінні папери від 
свого імені та за свій рахунок з метою одер-
жання доходу чи збільшення вартості цінних 
паперів або набуття відповідних прав, що на-
даються власнику цінних паперів відповідно до 
чинного законодавства. 

На ринку цінних паперів інвесторів поді-
ляють на індивідуальних та інституційних. У 
розвинених країнах інституціональні інвестори 
є основною категорією на фондовому ринку. 
Серед них найбільш активними є пайові та ко-
рпоративні інвестиційні фонди; крім того, інве-
стиційною діяльністю займаються інші фінан-
сові посередники, зокрема комерційні банки, 
пенсійні фонди, страхові компанії. 

Відповідно до Закону України «Про держа-
вне регулювання ринку цінних паперів в Украї-

ні» визначається, що метою державного регу-
лювання ринку цінних паперів є гарантування 
прав власності на цінні папери. Досягненню ці-
єї мети має слугувати страхування професійної 
відповідальності осіб, діяльність яких може за-
подіяти шкоду третім особам. Це дасть можли-
вість розподілити ризики, послабити тиск ризи-
ків на інвестора. 

Жодна держава сьогодні не може допусти-
ти, щоб похитнулася віра до ринку цінних па-
перів як з боку зовнішніх інвесторів, так і з бо-
ку населення країни і щоб люди, які вклали свої 
заощадження в цінні папери своєї країни або 
будь-якої іншої, раптом втратили їх у результа-
ті якихось катаклізмів, економічних криз чи 
шахрайства. 

Створення умов для формування повноцін-
ного фондового ринку забезпечить вільний обіг 
акцій на вторинному ринку цінних паперів, а це 
є головний показник, який дозволяє визначити 
ефективність роботи підприємств. 
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Із сукупності суб’єктів економічної діяль-
ності можна виділити множину, елементи якої 
виступають у ролі інвестиційних донорів або 
акцепторів інвестицій. Ця множина утворює ін-
вестиційний простір, який стосовно ризиків і 
методів мінімізації їх негативного впливу роз-
падається на дві підмножини: 
- науково-дослідна діяльність, виробництво, 

сфера послуг, фінансове посередництво та 
інші – усі ті, для кого поява ризиків, зокрема 
фінансових, є небажаною і призводить до 
втрат; 

- споживачі ризику – ті, хто бере на себе чужі 
ризики, сподіваючись отримати у майбут-
ньому великий виграш. 

З метою формування інвестиційного прос-
тору на підставі результатів дослідження нами 
розроблено комплексне управління рівнем ін-
вестиційного ризику, який пропонується назва-
ти risk-mix. 

Risk-mix водночас є наукою і практичною 
діяльністю, його можна розглядати як систему, 
яка поєднує Risk-маркетинг і Risk-менеджмент. 

Risk-mix як система – комплекс управлін-
ських принципів впливу на взаємопов’язані 
економіко-організаційні, соціальні, правові, ри-
нкові елементи, людський фактор та інформа-
цію щодо діяльності суб’єктів інвестиційного 
простору (рис. 2). 

Рис. 2. Система Risk-mix. 

Така система має певні завдання та методи 
їх вирішення. 

Діяльність елементів інвестиційного прос-
тору буде успішною за умови застосовування 
елементів risk-mix у комплексі. Використання 
окремих складових комплексу не дає бажаних 
результатів, оскільки вони взаємозалежні й ві-
дображають різні напрями інвестиційної діяль-
ності [5]. 

Враховуючи те, що Українська держава пе-
реходить на інвестиційну модель розвитку, сьо-
годні набирає особливого значення державне 
регулювання інвестиційного процесу в Україні, 
яке виражається у створенні певних переду-
мов: 
- введення відповідної законодавчої бази, ко-

нтролю за дотриманням законодавства; 
- стимулювання розвитку венчурного бізнесу 

та Інститутів спільного інвестування; 
- забезпечення прозорої, чесної конкуренції 

на виробництві, у сфері послуг і банківсько-
му секторі, що унеможливить отримання су-
перприбутків, використовуючи екстенсивні 
чинники ведення бізнесу; 

- підготовки спеціалістів-професіоналів, які 
зможуть іти на виправданий ризик; 

- ведення єдиної бухгалтерської звітності за-
мість двох чи трьох: для податкової, акціо-
нерів і для себе; 

- проведення пенсійної реформи. 
Висновки і пропозиції. Враховуючи висо-

кий рівень ризику для реалізації довгостроко-
вих інвестиційних проектів, необхідність інвес-
тицій у наукомісткі розробки і відсутність до-
статніх передумов для отримання коштів у фі-
нансових посередників, для України найбільш 
прийнятною є американська модель венчурного 
інвестування. 

Головними суб’єктами проведення держа-
вної політики у сфері венчурного капіталу по-
винні виступати Державна комісія з регулю-
вання ринку фінансових послуг разом з Держа-
вною комісією регулювання ринку цінних па-
перів та фондового ринку. 

До складу керівництва координаційної ра-
ди, створеної з метою координації діяльності 
державних органів з питань функціонування 
ринку цінних паперів, необхідно включити Го-
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лову Державної комісії з регулювання ринку 
фінансових послуг. 

Значна увага та контроль має приділятися 
питанням патентування і гарантування прав ін-
телектуальної власності, яка в даних умовах 
стає рушієм і необхідним компонентом інвес-
тиційної сфери. 

Формування та забезпечення реалізації 
єдиної державної політики щодо захисту інвес-
торів, залучення інвестиційних капіталів і тех-
нологій (ноу-хау), розвиток та функціонування 
ринку цінних паперів та їх похідних, вільний 
обіг акцій на вторинному ринку цінних паперів, 
сприяння адаптації національного фондового 
ринку до міжнародних стандартів є тією ру-
шійною силою, яка здатна оживити механізм 
реальної інвестиції. 

Перспективним в даному напрямку дослі-
джень є визначення державної політики щодо 
формування необхідних передумов для венчур-
ного фінансування, зокрема в сфері податкової 
політики, митного законодавства. 
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 
У статті розглядаються мета, завдання, джерела інформації, об’єкти аудиту підприємств 

готельного комплексу, розкриваються основні особливості аудиту готелів. 
Ключові слова: підприємства готельного комплексу, аудит витрат, аудит доходів. 
В статье рассматриваются цель, задачи, источники информации, основные объекты аудита 

предприятий гостиничного комплекса, раскрываются основные особенности аудита гостиниц. 
Ключевые слова: предприятия гостиничного комплекса, аудит затрат, аудит доходов. 
The purpose, tasks, information generators, objects of hotel complex enterprises audit are examine, 

the basic features of hotels audit are open up in the article. 
Key words: enterprise hotel complex, audit costs, audit income. 

Постановка проблеми. Поглиблення між-
народної економічної інтеграції України вима-
гають прискореного розвитку готельної індуст-
рії, оскільки готельний комплекс є важливою 
складовою туристичної діяльності. Розвиток ві-
тчизняного та міжнародного туризму значною 
мірою пов’язано з рівнем матеріально-технічної 
бази, розгалуженістю та різноманітністю мере-
жі, якістю обслуговування, що надається в го-
тельному господарстві. 

Саме готельні підприємства виконують од-
ну з основних функцій у сфері обслуговування 
туристів – забезпечують їх сучасним житлом і 
побутовими послугами. Діяльність готелів 
включає процеси з великою кількістю госпо-
дарських операцій. Для ефективного керівниц-
тва діяльністю готелю необхідно мати в своєму 
розпорядженні точну, об’єктивну, своєчасну і 
достовірну економічну інформацію, що дозво-
ляє ухвалювати вірні управлінські рішення. 

Ефективність використання ресурсів готе-
лю можна визначити на основі інформації, 
отриманої в процесі контролю. Від своєчасного 
якісного контролю залежать не тільки збере-
ження майна і активів, але й фінансова стій-
кість готелів. Одним з видів економічного кон-
тролю за діяльністю готелів є незалежний ау-
диторський контроль. В даний час застосову-
ється безліч методик загального аудиту і ауди-
ту підприємств різних форм власності і галузей, 
хоча в області туризму і готельного господарс-
тва розробок мало. 

Методика аудиту основних засобів і нема-
теріальних активів, грошових коштів, засобів в 
розрахунках, позикових ресурсів та інших роз-
ділів обліку на підприємствах готельного ком-
плексу така ж, як і для підприємств інших галу-
зей. Але є особливості аудиту законодавчого і 
нормативного регулювання, витрат, доходів, 

фінансових результатів підприємств готельного 
комплексу. У зв’язку з цим виникає необхід-
ність визначення особливостей методики ауди-
ту стосовно підприємств готельного комплексу, 
яка до теперішнього часу недостатньо розроб-
лена. 

Аналіз останніх публікацій. Окремі пи-
тання організації і методики аудиту підпри-
ємств різних галузей розглядалися в працях ве-
дучих учених і практиків України Ф. Ф. Бутин-
ця, С. Ф. Голова, Г. Г. Давидова, В. П. Завгоро-
днього, С. Я. Король [1], В. Я. Савченко, Л. П. 
Кулаковської, Л. М. Чернілевського та інших. 
Проте теоретично не узагальнені методичні 
підходи до аудиту фінансово-господарської ді-
яльності підприємств готельного комплексу, 
тому зрозуміла необхідність розробки і вдоско-
налення такої методики. 

Усе це визначає мету статті та її загально 
економічне значення. 

Виклад основного матеріалу. Згідно зі ст. 
8 Закону України «Про аудиторську діяльність 
в Україні» [2] підприємства готельного компле-
ксу не відносяться до об’єктів обов’язкового ау-
диту, тому аудиторська перевірка в основному 
здійснюється на вимогу власника, тобто носить 
ініціативний характер. Відповідно до Держав-
ного класифікатора України «Класифікація ви-
дів економічної діяльності. ГК 009-96» [3] до 
категорії «готелі» як виду економічної діяльно-
сті відносяться наступні підприємства (рис. 1). 

На підставі наведеної класифікації далі за 
текстом всі перелічені підприємства з надання 
місця для короткострокового проживання з ме-
тою аудиту послуг будемо називати готелем 
або підприємством готельного комплексу. Пев-
ні особливості в галузі можуть бути пов’язані зі 
спеціалізацією готелів (туристичні, курортні, 
лікувальні тощо). 
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Рис. 1. Класифікація підприємств готельного комплексу. 
 

Таким чином, у частині надання місця для 
тимчасового проживання в курортних закладах, 
а також оздоровчих закладах і закладах відпо-
чинку повинен бути організований облік та 
проведена аудиторська перевірка аналогічно 
такому, як в готелях. 

Зазвичай аудитор проводить вибіркову пе-
ревірку відповідності фактів господарській дія-
льності чинному законодавству. При визначен-
ні обсягу вибірки аудиторська фірма повинна 
встановити ризик вибірки, допустиму і очіку-
вану помилки. Дуже важливо, щоб аудитор, 
який перевіряє підприємство готельного ком-
плексу, вже мав досвід перевірок економічних 
суб’єктів, що відносяться до даної сфери діяль-
ності. 

Аудиторська перевірка підприємств готе-
льного комплексу може бути повною (яка охо-
плює всі розділи бухгалтерського обліку відпо-
відно до певної вибірки), і частковою, при якій 
перевіряються, за узгодженням з керівництвом 
організації, тільки частина розділів обліку. Ме-
тою аудиту підприємств готельного комплексу 
є формування та висловлення незалежної думки 
аудитора про достовірність даних бухгалтер-
ського обліку і показників фінансової звітності 
в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимо-
гам законів України, положень (стандартів) бу-
хгалтерського обліку або інших правил (внут-
рішніх положень суб’єктів господарювання) 
згідно з вимогами користувачів. 

Мета обумовлює наступні завдання аудиту 
підприємств готельного комплексу: 
• критична оцінка структури управління готе-

лем; 
• перевірка правильності формування обліко-

вої інформації про витрати, доходи та фі-
нансові результати підприємств готельного 
комплексу; 

• перевірка організації і методики податково-
го обліку; 

• дослідження стану і перспектив розвитку 
бухгалтерського обліку й управлінського 
обліку; 

• складання аудиторського висновку й розро-
бка рекомендацій по вдосконаленню обліко-
во-аналітичної системи підприємства готе-
льного комплексу. 

При аудиті підприємств готельного ком-
плексу використовують такі джерела інформа-
ції підприємства. 

 Ліцензія (ліцензуванню підлягає туропе-
раторська та турагентська діяльність (п. 50 ст. 9 
Закону про ліцензування, ст. 17 Закону про ту-
ризм [4]), а не будь-яка діяльність, пов'язана з 
наданням туристичних послуг. Готельні послу-
ги хоча переважно й належать до туристичних, 
однак сама по собі готельна діяльність не є 
туроператорською та турагентською, тому для 
надання готельних послуг готель не повинен 
отримувати ліцензію, але якщо готель поряд зі 
своєю основною діяльністю буде здійснювати 
ще й турагентську діяльність, доведеться отри-
мати відповідну ліцензію. А туроператором го-
тель у принципі бути не може, тому що така ді-
яльність повинна бути для туроператора ви-
ключною (абзац 3 ст. 5 Закону про туризм). 

 Сертифікат (готельні послуги та послуги 
харчування, що надаються суб’єктами туристи-
чної діяльності, підлягають обов’язковій сер-
тифікації (п. 30 Переліку продукції, що підля-
гає обов’язковій сертифікації в Україні, затвер-
джений Держспоживполітики від 01.02.05 р. № 
28). Оскільки майже всі готелі відносяться до 
таких суб’єктів та поряд з готельними досить 
часто надають послуги з харчування, вони по-
винні отримати сертифікат відповідності – ок-
ремо на готельні послуги та послуги харчуван-

Інші місця для коротко-
строкового проживання: 

• табори; 
• літні будиночки, коте-

джі і квартири, що зда-
ються у відпускний пе-
ріод; 

• території кемпінгів; 
• сімейні пансіони; 
• селянські садиби; 
• гірські притулки; 
• молодіжні турбази тощо. 

Місця для короткострокового проживання в 
інших приміщеннях: 

• в молодіжних гуртожитках; 
• дитячих таборах; 
• школах-інтернатах; 
• будинках колгоспника; 
• гуртожитках для приїжджих; 
• гуртожитках вищих навчальних закладів, техні-

кумів, училищ, шкіл; 
• спальних вагонах; 
• будинках готельного типу та в інших приміщен-

нях, що здаються для тимчасового проживання. 

Готелі 

Заклади, що надають 
місця для короткостро-

кового проживання: 
• готелі, включаючи 

туристичні (з ресто-
ранами та без ресто-
ранів); 

• мотелі; 
• готелі з конференц-

залом; 
• готелі з послугами 

ресторану. 
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ня. Процедура сертифікації регламентується 
Правилами обов’язкової сертифікації готельних 
послуг та послуг харчування, затверджені нака-
зом Держстандарту від 27.01.99 р. № 37/1 та 
37/2). 

 Наказ про облікову політику готелю, в 
якому повинні бути розкриті порядок оцінки 
ступеня завершеності операції, визначення ро-
зміру доходу і витрат звітного періоду. 

 Договір про надання готельних послуг. 
Факт укладення договору підтверджується роз-
рахунковою квитанцією або іншим розрахун-
ковим документом про оплату послуг готелю. 

 Договір бронювання – вважається укла-
деним тільки після письмового підтвердження 
готелем отримання заявки – телеграмою, лис-
том або іншим способом). 

 Первинні документи (форма № 1-г «Ан-
кета проживаючого» (зазначаються паспортні 
дані постояльця); форма № 2-г «Реєстраційна 
картка» (зазначаються паспортні дані постоя-
льця – іноземця або особи без громадянства); 
форма № 3-г «Візитна картка» (містить дані про 
постояльця та є підставою для отримання клю-
чів від номера); форма № 4-г «Рахунок» (засто-
совується для оформлення розрахунків за пос-
луги готелю); форма № 5-г «Журнал обліку 
громадян, які проживають у готелі» (запису-
ються усі постояльці готелю); форма № 6-г 
«Журнал обліку іноземців, які проживають у 
готелі»; форма № 7-г «Журнал реєстрації зая-
вок на бронювання номерів»; форма № 8-г «Ка-
совий звіт» (обліковуються дані за рахунками 
форми № 4-г за день); форма № 9-г «Відомість 
обліку руху номерів у готелі» (дані про наяв-
ність вільних та зайнятих номерів); форма № 
10-г «Журнал обліку проживаючих на поверсі» 
(містить відомості, необхідні покоївкам для 
проведення поточних прибиральних робіт). 

 Облікові регістри. 
 Акти і довідки попередніх ревізій, ауди-

торські висновки та інша документація, яка 
узагальнює результати контролю. 

 Звітність. 
Особливими об’єктами аудиту підприємств 

готельного комплексу є дотримання законодав-
чого і нормативного регулювання, облік витрат, 
доходів і фінансових результатів. В процесі ви-
вчення системи нормативно-правового регулю-
вання підприємств готельного комплексу ауди-
тор з’ясовує, чи дотримуються законодавчих 
актів та встановлених правил суб’єкт господа-
рювання, якій перевіряється. Діяльність підп-
риємств готельного комплексу і бухгалтерсь-
кий облік на цих підприємствах регламентуєть-
ся наступними законами і нормативними доку-
ментами. 

1. Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-
ІІІ «Про ліцензування певних видів господар-
ської діяльності». 

2. Закон України від 15.09.95 р. № 324/95-
ВР «Про туризм» в редакції Закону від 
18.11.2003 р. № 1282-IV. 

3. Наказ Мінекономіки та з питань євро-
пейської інтеграції України від 17.06.2003 р. № 
157 «Про затвердження Методичних рекомен-
дацій щодо впровадження національних поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку у 
сфері громадського харчування і побутових по-
слуг, гармонізованих з міжнародними стандар-
тами». 

4. Порядок надання послуг з тимчасового 
розміщення (проживання), затверджений пос-
тановою КМУ від 15.03.06 р. № 297. 

5. Правила користування готелями й анало-
гічними засобами розміщення та надання готе-
льних послуг, затверджені наказом Держтурад-
міністрації від 16.03.04 р. № 19. 

6. Правила обов’язкової сертифікації готе-
льних послуг, затверджені наказом Держстан-
дарту від 27.01.99 р. № 37/1. 

7. Правила обов’язкової сертифікації пос-
луг харчування, затверджені наказом Держста-
ндарту від 27.01.99 р. № 37/2. 

8. Національний стандарт ДСТУ 4268:2003 
«Послуги туристичні. Засоби розміщення. Зага-
льні вимоги». 

9. Національний стандарт ДСТУ 4269:2003 
«Послуги туристичні. Класифікація готелів». 

10. Національний стандарт ДСТУ 
4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розмі-
щення. Терміни та визначення». 

Здійснюючи аудит підприємств готельного 
комплексу, аудитор повинен пам’ятати, що го-
тельна послуга складається з основних послуг 
(послуги готелю (проживання, харчування то-
що), що включаються до ціни номера (місця) і 
надаються споживачу згідно з укладеним дого-
вором) та додаткових послуг (послуги, що не 
належать до основних послуг готелю, замовля-
ються та сплачуються споживачем додатково за 
окремим договором). 

Тому для формування витрат готелю усі по-
несені витрати діляться на дві основні групи – 
витрати з надання основних послуг та витрати з 
надання додаткових послуг. При перевірці пра-
вильності калькулюванні собівартості готель-
них послуг аудитор повинен пам’ятати, що в 
готелі процес виробництва і реалізації збігаєть-
ся в часі, всі вироблені послуги є фактично реа-
лізованими, і вся сума загальновиробничих ви-
трат повинна повністю списуватися на собівар-
тість реалізованих послуг у кожному звітному 
періоді. 
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Таким чином, проблема аудиту об’єктів ви-
трат, на які розподіляються постійні загально-
виробничі витрати, не стоїть, але питання за-
лишається актуальним у системі управління 
основною діяльністю готелю. 

Залежно від розмірів, основної спеціаліза-
ції готелю, задач управління номерним фондом 
об’єктом аудиту витрат на конкретному підп-
риємстві може бути визнано: 
- номерний фонд у цілому – при цьому всі ви-

робничі (прямі та загальновиробничі) витра-
ти списуються на даний об’єкт без розподілу; 

- частина номерного фонду, виділена за пев-
ними ознаками (наприклад, за корпусами го-
тельного комплексу, поверхами, категоріями 
тощо). 

Якщо виходити з того, що номерний фонд 
готелю, як правило, використовується неповні-
стю, об’єктом аудиту витрат може бути обрано: 
- інвентарний номерний фонд, який викорис-

товувався у даному звітному періоді; 
- інвентарний номерний фонд за вирахуван-

ням номерів, що перебувають у ремонті (не-
придатні до експлуатації). 

Відповідно нормальна потужність готелю 
може визначатися як: 
- середня, характерна для даного готелю (у 

даному сезоні); 
- потужність готелю, розрахована з урахуван-

ням повного інвентарного номерного фонду 
(або за вирахуванням номерів, що знахо-
дяться у ремонті). 

Аудитор повинен мати на увазі, що у бух-
галтерському обліку готелів «собівартість пос-
луг» означає виробничу собівартість готельних 
послуг, водночас у системі управління готелем 
(при складанні калькуляції або кошторису ви-
трат, плануванні та аналізі результатів діяльно-
сті готелю) розраховується не лише виробнича, 
а й повна собівартість і вільна ціна готельної 
послуги (місця в номері або номера). З метою 
перевірки собівартості готельних послуг треба 
розподіляти витрати, які групуються за наступ-
ними статтями калькуляції (рис. 2). 
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Рис. 2. Складові повної собівартості готельної послуги. 
При перевірці обліку загальновиробничих 

витрат на рахунках бухгалтерського обліку пе-
ревіряється облікова політика підприємства, 
яка повинна визначати: рахунок обліку загаль-
новиробничих витрат, порядок їх розподілу і 
списання в кінці звітного періоду. Загальнови-
робничі витрати можуть у момент їх виникнен-
ня відразу відноситися в дебет рахунку 23 «Ви-
робництво» або обліковуватися на рахунку 91 
«Загальновиробничі витрати». У другому варі-
анті вони списуються з кредиту рахунку 91 
«Загальновиробничі витрати» в дебет рахунку 
23 «Виробництво» або у повному обсязі, або у 
сумі розподілених постійних загальновиробни-
чих витрат. В останньому випадку нерозподі-
лені постійні загальновиробничі витрати спи-
суються з кредиту рахунку 91 «Загальновироб-
ничі витрати» безпосередньо в дебет рахунку 
903 «Собівартість реалізованих послуг». 

Готель має допоміжні підрозділи, що за-
безпечують його роботу, а саме: пральню, ко-
тельню, ремонтну та ліфтову служби, службу 
телекомунікацій тощо. Облік витрат діяльності 
таких підрозділів ведеться на окремому субра-
хунку рахунку 23 «Виробництво» і в кінці звіт-
ного періоду повністю списується на витрати 
того підрозділу, роботу якого вони забезпечу-
ють. Якщо допоміжний підрозділ забезпечує 
роботу декількох підрозділів (наприклад, 
пральня обслуговує номерний фонд та ресторан 
готелю), його витрати підлягають розподілу. 

Метод розподілу витрат обирається кож-
ним готелем виходячи з його структурних осо-
бливостей, характеру послуг, що надаються, 
способу вимірювання та оцінки витрат. Якщо в 
готелі організована управлінська бухгалтерія, 
то аудитор повинен провести окрему перевірку 
блоку обліково-аналітичної системи – управлі-
нського обліку. Аудит управлінського обліку 
проходить у декілька етапів: юридична і еко-
номічна оцінка структури управлінської бухга-
лтерії, вивчення внутрифірмових документів, 
що регламентують діяльність і функції управ-
лінської бухгалтерії, посадових інструкцій пра-
цівників управлінської бухгалтерії. Аудитор 
повинен перевірити порядок відображення ви-
трат на рахунках бухгалтерського обліку. Під-
сумковим етапом перевірки обліку витрат готе-
лю є розробка рекомендацій по вдосконаленню 
цієї ділянки обліково-аналітичної системи. 

Результаті перевірки правильності форму-
вання в обліку даних про доходи організації ау-
дитору особливу увагу слід приділити визна-
ченню фінансового результату діяльності готе-
лю, який ґрунтується на таких принципах: 
• для визначення фінансового результату пев-

ного періоду необхідно порівняти доходи за 
цей період з витратами, здійсненими для 
отримання цих доходів; 

• доходи і витрати від надання послуги ви-
знаються в момент їх виникнення незалежно 
від терміну оплати даної послуги. 

При перевірці правильності визначенні до-
ходу готелю необхідно враховувати, що за еко-
номічним змістом готельна послуга вважається 
наданою в повному обсязі після того, як гість 
закінчив користуватися наданим йому примі-
щенням, тобто за фактом його виїзду з готелю. 

Оцінка ступеня завершеності операції з на-
дання місця для проживання готелем може 
проводитися виходячи з кількості фактично ре-
алізованих послуг на кінець звітного періоду за 
наявності всіх вищезазначених умов визнання 
доходу. При цьому розмір доходу за операція-
ми, не завершеними на дату складання балансу, 
розраховується як добуток кількості реалізова-
них послуг на відповідну ціну реалізації. 

При проведені таких розрахунків за одини-
цю послуги береться ліжко-доба, тобто послуга 
з використання одного місця на добу. Порядок 
оцінки ступеня завершеності операції, визна-
чення розміру доходу і витрат звітного періоду 
повинні бути розкриті в наказі про облікову 
політику готелю. Якщо у структурі готелю є 
інші підрозділи, за результатами роботи яких 
утворюється дохід (пральня, хімчистка, перука-
рня тощо), необхідно організувати перевірку 
аналітичного обліку одержаного доходу в роз-
різі таких підрозділів. 

За умови, що розмір виручки від реалізації 
послуг даними підрозділами може бути визна-
чено за касовим звітом або іншими первинними 
документами, до субрахунку другого порядку 
703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» відк-
риваються субрахунки третього порядку, на-
приклад: 7031 «Дохід від реалізації послуг го-
телю»; 7032 «Дохід від реалізації послуг праль-
ні»; 7033 «Дохід від реалізації послуг хімчист-
ки»; 7034 «Дохід від реалізації послуг перукар-
ні» тощо. 

Для обліку доходу від реалізації продукції 
громадського харчування необхідно застосову-
вати субрахунок 701 «Дохід від реалізації гото-
вої продукції» та/або 702 «Дохід від реалізації 
товарів». Перевірка ведення аналітичного облі-
ку доходів від реалізації проводиться за видами 
послуг, групами клієнтів, формами розрахунку 
та/або іншими об’єктами обліку, визначеними 
підприємством. 

Порядок аудиту доходів від іншої опера-
ційної діяльності (отриманих від надання дода-
ткових послуг підрозділами готелю) не відріз-
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няється від аудиту відповідних доходів на підп-
риємствах інших галузей економіки. 

Висновки. Основним економічним доку-
ментом, що містить інформацію про результати 
проведеної перевірки підприємства, зокрема 
готелю, служить аудиторський висновок. В хо-
ді аудиту всі дії аудиторів направлені на досяг-
нення головної мети аудиторської перевірки – 
формування об’єктивної, незалежної думки про 
достовірність бухгалтерської звітності економі-
чного суб’єкта. Це думка і складає зміст ауди-
торського висновку, підготовка й передача яко-
го є заключним етапом аудиторської перевірки 
підприємства готельного комплексу. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ 

Стаття присвячена аналізу ефективності системи оподаткування, визначення впливу подат-
кової системи на розвиток малого та середнього підприємництва. 

Ключові слова: податкова система, приватне підприємництво, єдиний податок, прибутковий 
податок, фонду оплати праці. 

Статья посвящена анализу эффективности системы налогообложения, определению влияния 
налоговой системы на развитие малого и среднего предпринимательства. 

Ключевые слова: налоговая система, частное предпринимательство, единый налог, подоход-
ный налог, фонда оплаты труда. 

This article analyzes the efficiency of the taxation system, determining the influence of the tax system 
on the development of small and medium businesses. 

Key words: tax system, private enterprise, the single tax, income tax, wage bill. 

Постановка проблемы. Многие предста-
вители малого и среднего бизнеса оказались не 
способными выдержать удар кризиса. В ре-
зультате, большинство предпринимателей зна-
чительно сократили объемы производства, так 
как упал спрос, и повысилась себестоимость 
выпуска продукции, услуг, а некоторым малым 
предприятиям пришлось прекратить свою дея-
тельность. Уровень безработицы увеличился. 
Кризис всегда приводит к неизбежным и 
непредвиденным переменам. Предпринимате-
лям приходится адаптироваться к возникшим 
изменениям. И в этих условиях государство как 
политический институт через механизм нало-
гообложения регулирует процесс функциони-
рования предприятий малого и среднего бизне-
са. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Вопрос развития малого и среднего 
предпринимательства всегда являлся предме-

том внимания многих отечественных ученых и 
исследователей, таких как А. Амош, З. Варна-
лий, Л. Воротина, М. Чумаченко. По мнению 
авторов статьи «Проблемы малого бизнеса в 
период экономического кризиса» Е. А. Талайло 
и Е. С. Гордиенко, упрощенная система, пред-
назначенная для начинающих предпринимате-
лей используется большим и средним бизнесом 
для уменьшения своих налоговых обязательств 
[1]. В статье Н. Н. Варакса «Трансформация си-
стем налогообложений малого бизнеса в запад-
ных странах» проведен анализ зарубежного 
опыта налогообложения малого бизнеса. «В 
настоящее время основной тенденцией разви-
тия налогообложения малого бизнеса в эконо-
мически развитых странах можно считать 
стремление к его максимальной рационализа-
ции, упрощению, отходу от сложных и трудо-
емких для разработки и внедрения налоговых 
схем» [2]. 
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Цель статьи – на основе анализа системы 
налогообложения разработать предложения по 
стимулированию развития малого и среднего 
предпринимательства в Украине. 

Изложение основного материала. В 
Украине малый и средний бизнес формирует 
порядка 15% ВВП. В развитых странах Европы 
эта доля составляет около 65%. Столь значи-
тельная разница данных показателей свиде-
тельствует о неэффективной системе налогооб-
ложения в Украине, отсутствии стимулирую-
щего механизма развития малого и среднего 
предпринимательства, что способствует росту 
теневой экономики. 

При вступлении в силу проекта нового 
налогового кодекса [3] правительством Украи-
ны планируются дополнительные поступления 
в государственный бюджет от упрощенной си-
стемы налогообложения малого предпринима-
тельства в сумме 66,2 млн. грн. В частности, 
предполагается увеличение предельного объе-
ма выручки от реализации продукции для реги-
страции плательщиком единого налога. Для от-
дельных видов хозяйственной деятельности 
правительство предложило ограничить сферу 
применения упрощенной системы налогообло-
жения. От изменения налога на прибыль пред-

приятий прогнозируются поступления в гос-
бюджет 254 млн. грн. Всего правительством 
Украины ожидаются дополнительные поступ-
ления в сумме 1,1 млрд. грн. вследствие изме-
нения системы администрирования налогов, 
сборов и налоговых платежей. 

Предлагается получение контролирующи-
ми органами информации о наличии и движе-
нии средств на счетах налогоплательщиков – 
физических лиц исключительно по судебным 
разрешениям, восстановления прозрачной и 
четко регламентированной рассрочки и отсроч-
ки налогового долга налогоплательщиков, 
определения минимальной и максимальной 
границы размера налогового залога, установле-
ние первоочередного права государства, как 
кредитора, на удовлетворение требований по 
взысканию налоговой задолженности за счет 
залогового имущества [4]. Как считают в оппо-
зиции правительства, изменения в системе 
налогообложения, предусмотренные проектом 
нового налогового кодекса Украины, приведут 
к увеличению налоговой нагрузки на малый 
бизнес в 3–4 раза. 

В табл. 1 представлены основные измене-
ния в налоговой системе Украины, предусмот-
ренные законопроектом налогового кодекса. 

 

Таблица 1. 
Основные изменения в системе налогообложения, предусмотренные законопроектом 
№ 6509 «Налоговый кодекс Украины». 
 

№ 
п/п Налоги и сборы 

Действу-
ющее за-
конода-

тельство 

По новому законопроекту налогового 
кодекса 

1 НДС 20% 17% 

2 Налог на прибыль 25% 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
20% 19% 18% 17% 

3 Налог на доход от депозита, текущего 
или карточного счета 0% 5% 

4 Налог на недвижимость 0% 20 грн. за каждый м2 площади, превышаю-
щей 300 м2 в квартирах, и 500 м2 в домах 

5 

Акцизный сбор на новые машины с 
бензиновым двигателем объемом бо-
лее 3 тыс. см3 и с дизельным двигате-
лем свыше 2,5 тыс. см3 

1 евро за 1 
см3 

для автомобилей стоимостью 50–100 тыс. € – 
2 €/см3, 100–150 тыс. € – 3 €/см3, свыше 150 
тыс. € – 4 €/см3 

6 Количество общегосударственных 
налогов  29 17 

7 Количество местных налогов и сборов 15 5 
 

* составлено на основании данных [1; 3; 4] 
 

Положительной стороной проекта налого-
вого кодекса для малого предпринимательства 
является то, что ставки единого налога остают-
ся неизменными – 20–200 грн. в месяц для фи-
зических лиц. А для юридических лиц ожида-
ется снижение данного налога в два раза – с 6–
10% до 3–5%. Взнос в Пенсионный фонд с 
«единщиков» может увеличиться с 84 грн. до 

230 грн. [7]. Проект предусматривает введение 
налога на доходы от депозита, текущего или 
карточного счета. Введению налога на депози-
ты должно предшествовать наведение порядка 
в общей системе налогообложения: «… сначала 
нужно полностью всю систему восстановить, а 
не искать те доходы, которые дадут мгновен-
ный эффект, потому что они дадут такой эф-
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фект, но в годовой перспективе с депозитов 
начнут «убегать» деньги» [8]. 

По подсчетам Минэкономики, доля тене-
вой экономики за прошлый год выросла на 1 
процентный пункт – до 35% от официального 
ВВП. В абсолютном выражении это значит, что 
объем неучтенного ВВП, созданного в теневом 
секторе в 2009 году, составил почти 320 милли-
ардов гривен. 

«Если учесть, что уровень перераспределе-
ния ВВП через доходы бюджета в прошлом го-
ду составил около 30%, можно говорить о том, 

что из-за теневого сектора государственная 
казна в 2009 г. недополучила минимум 96 мил-
лиардов гривен» [9]. Напомним, что теневой 
сектор экономики сказывается не только на 
уменьшении реальной прибыли, но и на и 
уменьшении фактического объема ФОТ (фонда 
оплаты труда). 

Таким образом, предприниматель за 1 со-
трудника должен произвести оплату налогов и 
сборов на сумму 399,88 грн., т. е. 45,03% от 
суммы заработной платы последнего (табл. 2), а 
работник – 160,37 грн. или 18,06% (табл. 3). 

 

Таблица 2. 
Налоги и сборы, уплачиваемые предпринимателем на 1 сотрудника, грн. 
 

№ 
п/п Назначение Ставка, % Сумма, грн. 

Доля налогов и 
сборов в общей 

сумме отчислений, 
% 

1 Зарплата 1 сотрудника  888,00* – 

2 Единый налог на 1 сотрудника 
50% от суммы 
единого налога 

(200 грн. × 50%) 
100,00 25,01 

3 Пенсионный фонд 33,20 294,82 73,73 

4 

Фонд социального страхования от 
несчастных случаев на предприя-
тии и профессиональных заболе-
ваний Украины 

0,57** 5,06 1,27 

Налоги и сборы, уплачиваемые предпри-
нимателем на 1 сотрудника 45,03 399,88 100,00 

 

* – минимальная зарплата с 01.07.2010 г. 
** – данная ставка зависит от вида деятельности предприятия 

Таблица 3. 
Налоги и сборы, удерживаемые с зарплаты 1 сотрудника, грн. 
 

№ 
п/п Назначение Ставка, % Сумма, грн. 

Доля налогов и 
сборов в общей 

сумме удержаний, 
% 

1 Зарплата 1 сотрудника  888,00 – 
2 Пенсионный фонд 2 17,76 11,07 

3 

Фонд общеобязательного государ-
ственного социального страхова-
ния Украины на случай безрабо-
тицы 

0,6 5,33 3,32 

4 
Фонд социального страхования по 
временной утрате трудоспособно-
сти 

1 8,88 5,54 

5 Подоходный налог 15 128,40 80,07 
Итого удерживается с з/п сотрудника 18,06 160,37 100,00 

 

По приведенным примерам в табл. 2, 3 от-
метим, что около 63% фонда оплаты труда 
направляется в бюджет государства в виде 
налогов и сборов в фонды социального страхо-
вания. Поэтому, и не удивительно, что более 
50% заработной платы выплачивается сотруд-
никам неофициально. 

У наемного работника основную долю 
удержаний с зарплаты занимает подоходный 

налог (его доля в общей сумме всех удержаний 
составила около 80%), а у ЧП большую долю 
занимают отчисления в Пенсионный фонд, ко-
торые составили около 74% от общей суммы 
всех платежей в госбюджет и фонды. То есть 
именно от предприятий зависит пополнение 
Пенсионного фонда. 

Если также учесть, что предприниматель 
помимо того, что ежемесячно выплачивает воз-
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награждение за труд работнику, дополнительно 
перечисляет в бюджет государства около 45% 
от суммы заработной платы сотрудника, то 
можно объяснить «процветание» выплат зар-
платы в конвертах и развитие теневой эконо-
мики. 

На наш взгляд, лучше понизить процент-
ную ставку отчислений в Пенсионный фонд, 
которая на сегодняшний день составляет 33,2% 
с ФОТ и ужесточить штрафные меры по скры-
тию истинных зарплат. Это могло бы привести 
к стимулированию выплат «белых зарплат» и 
официальному трудоустройству на предприя-
тиях. А это, в свою очередь, способствовало бы 
снижению уровня безработицы и увеличению 
потока денежных средств в Пенсионный фонд. 

Произведем расчет соотношения выплат в 
ПФ предпринимателем и работником. Отме-
тим, что 42% от суммы единого (и фиксиро-
ванного) налога составляют отчисления в ПФ. 
Таким образом, получается, у плательщика 
единого налога данные отчисления составляют: 

200 грн. × 42% = 84 грн. 
Доля пенсионных отчислений в минималь-

ной заработной плате предпринимателя за ян-
варь 2010 г. составят – 888 грн. – 100%: 

84 грн. – Х 
Х = 9,45%. 

Таким образом, предприниматель осу-
ществляет перечисления в ПФ примерно в 21 
раз ((33,2 % + 9,45%) / 2%) больше, чем 1 со-
трудник. И, несмотря, на столь сильное разли-
чие в перечислении денежных средств в бюд-
жет государства в виде налогов и сборов, пен-
сии данного предпринимателя и сотрудника по 
достижению пенсионного возраста будут оди-
наковыми. Данный показатель лишний раз под-
тверждает факт того, что ставка отчисления в 
Пенсионный фонд с ФОТ (фонда оплаты тру-
да), равная 33,2% является чрезмерно высокой. 
Если учесть уровень выплат заработной платы 
в конвертах, то фактический показатель отчис-
ления в ПФ будет гораздо меньше, чем 33,2%. 
Следовательно, высокие ставки налогов и сбо-
ров приводят к развитию теневой экономики. 

Решение пенсионного вопроса является 
условием получения кредита от международно-
го валютного фонда (МВФ). Ряд международ-
ных финансовых организаций, от которых за-
висит Украина, настаивают на увеличении пен-
сионного возраста. Такое решение позволило 
бы уменьшить общее количество пенсионеров в 
стране и сократить нагрузку на Пенсионный 
фонд. В настоящее время правительством 
Украины рассматриваются проекты о повыше-
нии пенсионного возраста. Учитывая демогра-
фическую ситуацию Украины, сделать данный 

шаг будет не легко, т. к. средняя продолжи-
тельность жизни в Украине является одной из 
самых низких в Европе [8]. 

Выводы. Налоговая система Украины 
несовершенна и не способствует развитию ле-
гального предпринимательства. Проект нового 
налогового кодекса имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны. К благоприят-
ным моментам можно отнести: снижение став-
ки налога на прибыль, НДС, уменьшение коли-
чества общегосударственных и местных нало-
гов, введения налога на недвижимость, увели-
чения акцизного сбора на новые машины, по-
скольку последние подразумевают дополни-
тельные поступления в бюджет государства от 
более обеспеченной части населения. 

Негативное влияние, по нашему мнению, 
окажут вступление в силу налога на доход от 
депозита, текущего или карточного счета, по-
скольку это приведет к еще большему налич-
ному обращению, следствие которого является 
сокрытие истинных доходов, хранению денеж-
ных средств не на банковских счетах, а в част-
ном секторе (дома, в офисе и т. д.), что приве-
дет к повышению преступности в стране. 

Нововведения в системе налогообложения 
по проекту нового налогового кодекса Украины 
не решают проблему теневого сектора эконо-
мики и стимулирования развития предприни-
мательства. 
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УДК 65.052 
Байрам М. К., Байрам У. Р. 

ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТА В ПРОЦЕССЕ 
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

У статті відбиті особливості організації аудита кредитних операцій комерційного банку. 
Представлено основні етапи аудита кредитного процесу банку. Програма аудиторської перевірки, 
що рекомендується, дозволить забезпечити надійність, ефективність, рентабельність кредитно-
го процесу банку. 

Ключові слова: кредитні операції, елемент кредитної політики, процес банківського кредиту-
вання, кредитний моніторинг, аудит, контроль. 

В статье отражены особенности организации аудита кредитных операций коммерческого 
банка. Представлены основные этапы аудита кредитного процесса банка. Рекомендуемая про-
грамма аудиторской проверки позволит обеспечить надежность, эффективность, рентабель-
ность кредитного процесса банка. 

Ключевые слова: кредитные операции, элемент кредитной политики, процесс банковского 
кредитования, кредитный мониторинг, аудит, контроль. 

In article features of the organisation of audit of credit operations of commercial bank are reflected. 
The basic stages of audit of credit process of bank are presented. The recommended program of auditor 
check will allow to provide reliability, efficiency, profitability of credit process of bank. 

Key words: credit operations, an element of a credit policy, process of bank crediting, credit monitor-
ing, audit, the control. 

Постановка проблемы. Обоснованный 
анализ и процесс предоставления ссуды в соче-
тании с мониторингом их состояния, являются 
необходимыми составляющими кредитной дея-
тельности банка. Контроль за ходом погашения 
ссуды и выплатой процентов по ней служит 
важным этапом всего процесса кредитования. 
Он заключается в периодическом анализе кре-
дитного досье заемщика, пересмотре кредитно-
го портфеля банка, оценке состояния ссуд. 

Целью исследования является теоретиче-
ское обоснование и разработка положений и 
предложений относительно организации аудита 
в процессе банковского кредитования. 

Анализ литературы. Вопросы организа-
ции аудита в коммерческом банке рассмотрены 
в работах А. Н. Герасимович, Г. И. Спяк, Т. И. 
Фарион, О. Г. Корнеева, О. Полетаева, А. Бело-
конь. 

Изложение основного материала. Целью 
аудита кредитных операций является решение 
конкретной задачи, которая определяется зако-
нодательством, системой нормативного регу-
лирования аудиторской деятельности, договор-
ным обязательством аудитора и клиента. 

Основным принципом организационной 
подготовки аудита кредитных операций в ком-

мерческом банке – это выбор объекта и органи-
зационно-методическая подготовка. Выбор 
объекта аудита кредитных операций состоит в 
установлении первоочередности объекта про-
верки. Организационно-методическая подго-
товка для проведения аудита должна начинать-
ся с планирования. Перед началом работы 
необходимо ознакомиться с материалами 
предыдущих внутренних и внешних проверок, 
а также со способами ликвидации недочетов, 
которые были ими выявлены. 

Представим основные этапы аудита кре-
дитного процесса банка. 
1. Ревизия работы кредитного комитета.
2. Проверка предоставления кредита.
3. Проверка сопровождения кредита.
4. Проверка обеспеченности кредита.
5. Проверка правильности пролонгации.
6. Проверка формирования и сбережения кре-

дитных дел.
7. Проверка правильности определения и спи-

сания безнадежной задолженности по кре-
дитам.

8. Аудиторская проверка учета операций по
кредитованию.

9. Анализ кредитного портфеля.
Для проведения аудита кредитных опера-
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ций аудиторам следует придерживаться опре-
деленной программы, в которой фиксируется, 

«что надо проверить и что должно быть уста-
новлено» (табл. 1). 

Таблица 1. 
Программа аудиторской проверки. 
 

№ Аудитором проверяется Должно быть установлено 

1 Полнота предоставленных клиентом доку-
ментов на получение кредита 

Наличие необходимых документов согласно требова-
ниям. 

2 

Обоснованность выдачи кредитов (обеспе-
ченность): бланковых; под гарантии других 
банков; под гарантии страховых компаний; 
под залог. 
Уровни риска. 

1. Наличие протокола заседаний кредитной комиссии 
по предоставлению займа. 
2. Наличие расчета степени риска. 
3. Юридическое соответствие кредитных соглашений. 

3 
Соблюдение определенного нормативными 
документами НБУ порядка открытия, веде-
ния, закрытия заемных счетов. 

1. Наличие необходимых документов на открытие за-
емных счетов. 
2. Наличие распоряжения руководителя банка. 

4 Правильность начисления, оформления и 
удержания процентов по займам. 

Соответствие нормативным документам и письмам 
НБУ. 

5 Наличие просроченной задолженности по 
кредитам, правильность ее учета. 

1. Соблюдение сроков пролонгирования. 
2. Своевременность отнесения к просроченной задол-
женности. 
3. Начисление процентов по задолженности; отнесены 
ли они за счет собственной прибыли. 

6 Оценка состояния и реальности просрочен-
ной задолженности. 

Правильность отнесения просроченной задолженности 
к небезопасной; безнадежной. 

7 Наличие и своевременность создания и ис-
пользования резерва затрат по займам. 

1. Возможность. 
2. Своевременность. 
3. Достаточность размеров. 

8 Оценка выданных кредитов по степени 
риска. 

1. Проведение расчетов. 
2. Оценка риска выдачи кредита. 

9 
Своевременность и правильность списания 
на результат деятельности безнадежно вы-
данных кредитов. 

1. За счет резерва затрат по займам 
2. За счет собственной прибыли, оставшейся в распо-
ряжении банка. 

 

Аудиторские проверки кредитных опера-
ций осуществляются в соответствии с основ-
ными требованиями аудита, которые обязаны 
исполнять аудиторы во время проведения ауди-
та, без каких-либо исключений. Основные тре-
бования, принятые Аудиторской палатой Укра-
ины, регулирующие аудиторскую деятельность, 
делятся на две основные группы: этические и 
методологические. Соответствие этическим 
требованиям, которые определены в Кодексе 
профессиональной этики аудиторов Украины и 
в законе «Об аудиторской деятельности», обя-
зательно во всех обстоятельствах аудита. Эти-
чески профессиональные требования: незави-
симость, объективность, компетентность, кон-
фиденциальность, доброжелательность. 

Методологические требования планирова-
ния аудита – это обоснованность оценки значе-
ния аудиторских доказательств, а также систем 
внутреннего контроля; внимательность выбора 
методики и техники аудита; определение кри-
териев важности и достоверности; придержи-
вание методики оценки риска и выборочной 
проверки данных; анализ информации и фор-
мирование выводов; ответственность за совер-
шенный вывод; соблюдение порядка докумен-

тального оформления; взаимодействие аудито-
ров; обоснованность использования результа-
тов работы второго аудитора или специалиста 
другой отрасли; полное информирование кли-
ента; контроль качества работы аудитора. 

На аудиторов возложена особая ответ-
ственность за квалифицированно проведенную 
работу, объективность и достоверность выво-
дов, поскольку результаты аудита служат осно-
ванием для подтверждения годового отчета, 
публикации баланса и общей оценки итогов ра-
боты кредитного учреждения. 

Итоги проведенных аудиторских исследо-
ваний показывают, что важным условием 
успешной деятельности аудиторов является 
взаимная заинтересованность, как проверяемо-
го банка, так и проверяющих лиц в обеспече-
нии достоверности учета и отчетности, в выяв-
лении и устранении причин, препятствующих 
исследуемому банку достичь высокого уровня 
деятельности. Так, при проверке использования 
кредитных ресурсов следует обратить внима-
ние на состояние уставного фонда, ликвидность 
баланса, а также соблюдение норм обязатель-
ных резервов. На основании чего аудитор не 
только раскрывает имеющиеся ошибки, но и 
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делает выводы о деятельности банка, а также 
прогнозирует его перспективу. 

Одним из наиболее важных разделов об-
щей программы аудита кредитных операций в 
коммерческом банке (общая программа ориен-
тирована на изучение широкого спектра вопро-
сов – от общей оценки организации кредитного 
процесса до анализа качества кредитного порт-
феля) является программа аудита бухгалтерско-
го учета кредитных операций. В первую оче-
редь это обусловлено тем, что данный раздел 
вплотную связан с основной целью аудита го-
довой бухгалтерской отчетности – подтвержде-
нием его достоверности. Кроме того, жесткая 
регламентация бухгалтерского учета кредитных 
операций со стороны Национального банка 
Украины требует от аудитора подробного изу-
чения уровня соответствия порядку бухгалтер-
ского учета в банке действующим норматив-
ным актам. 

Учитывая это, а также, принимая во вни-
мание требование НБУ к аудиторским провер-
кам, программа аудита должна быть направле-
на на изучение бухгалтерского учета, а именно: 
операции по выдаче и погашению кредитов; 
начисленные и полученные проценты; полу-
ченное обеспечение; просроченную задолжен-
ность по основному долгу и процентам; сфор-
мированный резерв на возможные потери по 
ссудам. 

Таким образом, в качестве основных целей 
аудита бухгалтерского учета кредитных опера-
ций можно рассматривать оценку соответствия 
порядка бухгалтерского учета действующим 
нормативным актам и проверку полноты фор-
мирования и правомерности использования ре-
зерва на возможные потери по ссудам. 

Для эффективного достижения поставлен-
ных целей программа аудита должна: 
1) оценить корректность отражения кредитных 

операций в бухгалтерском учете на протя-
жении отчетного периода; 

2) установить, что остатки по балансовым сче-
там достоверно отражают сумму задолжен-
ности заемщиков перед банком на дату под-
тверждения бухгалтерской отчетности (ба-
лансовые счета группы 152 «Кредиты, 
предоставленные другим банкам», счета 
разделов 20 «Кредиты, предоставленные 
субъектам хозяйствования», 21 «Кредиты, 
предоставленные органам государственной 
власти», 22 «Кредиты, предоставленные фи-
зическим лицам»); 

3) оценить полноту и своевременность отраже-
ния в учете процентов, полученных за 
предоставленные кредиты (балансовые счета 
групп 602 «Процентные доходы по креди-

там, предоставленным субъектам хозяйство-
вания», 603 «Процентные доходы по креди-
там, предоставленным органам государ-
ственной власти», 604 «Процентные доходы 
по кредитам, предоставленным физическим 
лицам»); 

4) установить, что кредиты, по которым нару-
шен срок погашения основного долга, свое-
временно и в полном объеме переносятся на 
счета учета просроченной задолженности 
заемщиков перед банком на дату подтвер-
ждения бухгалтерской отчетности (балансо-
вые счета 1527 «Просроченная задолжен-
ность по кредитам предоставленным другим 
банкам», 2067 «Просроченная задолжен-
ность по кредитам в текущую деятельность, 
предоставленным субъектам хозяйствова-
ния», 2077 «Просроченная задолженность по 
кредитам в инвестиционную деятельность, 
предоставленным субъектам хозяйствова-
ния», 2087«Просроченная задолженность по 
ипотечным кредитам, предоставленным 
субъектам хозяйствования», 2107 «Просро-
ченная задолженность по кредитам, предо-
ставленным органам государственной вла-
сти», 2117 «Просроченная задолженность по 
кредитам, предоставленным органам мест-
ного самоуправления», 2127 «Просроченная 
задолженность по ипотечным кредитам, 
предоставленным органам государственной 
власти» 2137 «Просроченная задолженность 
по ипотечным кредитам, предоставленным 
органам местного самоуправления», 2207 
«Просроченная задолженность по кредитам 
в текущую деятельность, предоставленным 
физическим лицам», 2237 «Просроченная 
задолженность по ипотечным кредитам, 
предоставленным физическим лицам); 

5) определить, что начисленные проценты, не 
уплаченные заемщиками в срок, своевре-
менно и в полном объеме переносятся на 
счета учета просроченной задолженности 
(балансовые счета 1529 «Просроченные   по 
кредитам предоставленным другим банкам», 
2069 «Просроченные начисленные доходы 
по кредитам в текущую деятельность, 
предоставленным субъектам хозяйствова-
ния», 2079 «Просроченные начисленные до-
ходы по кредитам в инвестиционную дея-
тельность, предоставленным субъектам хо-
зяйствования», 2089 «Просроченные начис-
ленные доходы по ипотечным кредитам, 
предоставленным субъектам хозяйствова-
ния», 2109 «Просроченные начисленные до-
ходы по кредитам, предоставленным орга-
нам государственной власти», 2117 «Про-
сроченные начисленные доходы по креди-
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там, предоставленным органам местного са-
моуправления», 2129 «Просроченные начис-
ленные доходы по ипотечным кредитам, 
предоставленным органам государственной 
власти», 2139 «Просроченные начисленные 
доходы по ипотечным кредитам, предостав-
ленным органам местного самоуправления», 
2209 «Просроченные начисленные доходы 
по кредитам в текущую деятельность, 
предоставленным физическим лицам», 2239 
«Просроченные начисленные доходы по 
ипотечным кредитам, предоставленным фи-
зическим лицам»); 

6) констатировать, что остатки по внебалансо-
вым счетам достоверно отражают получен-
ное обеспечение на дату подтверждения 
бухгалтерской отчетности (внебалансовый 
счет раздела 95 « прочие обязательства и 
требования»); 

7) установить, что остатки по внебалансовым 
счетам достоверно отражают сумму списан-
ной задолженности заемщиков на дату под-
тверждения бухгалтерской отчетности (вне-
балансовые счета 9611 «Списана в убыток 
задолженность по кредитным операциям »); 

8) оценить полноту формирования на дату под-
тверждения бухгалтерской отчетности и 

правомерность использования на протяже-
нии отчетного периода резерва на возмож-
ные потери по ссудам (балансовые счета 
1590 «Резервы под задолженность других 
банков по кредитным операциям», группы 
240 «Резервы под задолженность по креди-
там, предоставленным клиентам»). 

Аудитору следует ознакомиться с учетной 
политикой банка и внутрибанковскими ин-
струкциями в части бухгалтерского учета кре-
дитных операций. 

В качестве источника информации исполь-
зуются материалы кредитных досье (кредитные 
договоры, дополнительные соглашения, доку-
ментация по оформлению обеспечения: дого-
воры залога, поручительства, банковские гаран-
тии, финансовая отчетность заемщиков и т. д.), 
расшифровки остатков по балансовым и внеба-
лансовым счетам бухгалтерского учета на дату 
подтверждения отчетности, выписки со ссуд-
ных счетов клиентов, включенных в аудитор-
скую выборку, а также первичные бухгалтер-
ские документы (документы дня), на основании 
которых выполнялись соответствующие про-
водки. 

Представим программу аудита бухгалтер-
ского учета кредитных операций (табл. 2). 

 

Таблица 2. 
Программы аудита бухгалтерского учета кредитных операций. 
 

№ 
п/п Этапы проверки Отметка о 

выполнении 
1 Получение расшифровок остатков по ссудным счетам, в т. ч. по учету 

просроченной задолженности на дату подтверждения отчетности  
 

2 Ознакомление с данными аналитического учета доходов, полученных 
за предоставленные кредиты 

 

3 Получение расшифровок по внебалансовым счетам учета полученного 
обеспечения на дату получения отчетности 

 

4 Получение расшифровок по внебалансовым счетам учета полученного 
обеспечения на дату подтверждения отчетности 

 

5 Получение расшифровок по внебалансовым счетам учета задолженности, 
списанной и вынесенной за баланс из-за невозможности взыскания на дату под-
тверждения отчетности 

 

6 Получение расшифровок остатков по счетам учета резерва на возможные потери 
по ссудам на дату подтверждения отчетности и выписки со счетов по учету резерва 
в разрезе каждой ссуды, включенной в выработку 

 

7 Получение выписок со ссудных счетов клиентов с даты открытия счета до даты 
подтверждения отчетности 

 

8 Проверка корректности корреспонденции счетов и соблюдение установленного 
действующим законодательством режима функционирования ссудных счетов, на 
основании данных выписок со ссудных счетов 

 

9 Проверка кредитов, не относящихся к категории просроченных. Сопоставление 
информации, полученной при анализе кредитных досье, с данными бухгалтерского 
учета: 
9.1 проверка корректности отражения ссуд на счетах бухгалтерского учета в зави-
симости от формы собственности заемщика и срока кредитования; 
9.2 проверка соответствия сумм, указанных в кредитных договорах, и фактически 
предоставленных заемщику; 
9.3 оценка обоснованности предоставления очередного транша кредита (наличие 
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необходимых первичных документов) в случае предоставления кредитной линии; 
9.4 проверка корректности отнесения полученного обеспечения на соответствую-
щие счета внебалансового учета; 
9.5 сопоставление суммы полученного обеспечения (залог, поручительство, бан-
ковская гарантия) с суммами, отраженными по счетам внебалансового учета; 
9.6 сопоставление установленного в кредитном договоре графика погашения кре-
дита с фактическими выплатами на предмет полноты и своевременности; 
9.7 сопоставление установленного в кредитном договоре графика выплаты процен-
тов с фактическими выплатами на предмет полноты и своевременности; 
9.8 оценка полноты отчислений в резерв на возможные потери по ссудам; 
9.9 сопоставление данных аналитического и синтетического учета. 

10 Проверка кредитов, относящихся к категории просроченных. Сопоставление инфор-
мации, полученной при анализе кредитного досье, с данными бухгалтерского учета: 
10.1 проверка корректности отражения ссуд на счетах бухгалтерского учета в зави-
симости от формы собственности заемщика; проверить своевременность отнесения 
ссуд на счета учета просроченной задолженности; 
10.2 проверка соблюдения внутрибанковского документального порядка оформле-
ния переноса ссуды на счет по учету просроченной задолженности; 
10.3 проверка полноты переноса суммы непогашенного остатка по кредитному до-
говору на счет по учету просроченной задолженности; 
10.4 проверка корректности отнесения полученного обеспечения на соответству-
ющие счета внебалансового учета; 
10.5 сопоставление сумм полученного обеспечения (залог, поручительство, бан-
ковская гарантия) с суммами, отраженными по соответствующим счетам; 
10.6 установить, происходит ли поэтапное погашение кредита после вынесения его 
на счета по учету просроченных ссуд; 
10.7 проверка соблюдения сроков уплаты процентов по просроченным ссудам; 
10.8 проверка корректности и полноты их отражения в учете, в случае наличия 
просроченной задолженности по уплате процентов; 
10.9 оценка полноты отчислений в резерв на возможные потери по ссудам; 
10.10 сопоставление данных аналитического и синтетического учета 

 

11 Проверка задолженности, списанной с баланса из-за невозможности взыскания. 
Сопоставление информации, полученной при анализе кредитного досье, с данными 
бухгалтерского учета: 
11.1 проверка соблюдения внутрибанковского документального порядка оформле-
ния переноса задолженности по сумме основного долга и процентным платежам на 
внебалансовые счета; 
11.2 установка обоснованности переноса задолженности на счета внебалансового 
учета; 
11.3 проверка корректности бухгалтерских проводок по учету задолженности, спи-
санной с баланса; 
11.4 проверка полноты сумм основного долга и по процентным платежам, зачис-
ленным на внебалансовые счета 

 

12 Проверка правомерности использования резерва на возможные потери по ссудам. 
Сопоставление информации полученной при анализе кредитного досье, с данными 
бухгалтерского учета: 
12.1 проверка документального оформления операций по использованию резерва; 
12.2 проверка корректности бухгалтерских проводок по учету использования ре-
зерва 

 

13 В случаях выявления отклонений от установленного порядка бухгалтерского учета 
по каждому разделу программы запросить разъяснения 

 

14 В случаях подтверждения выявленных отклонений подготовить корректирующие 
проводки 

 

 

Выводы. Поэтапное выполнение програм-
мы аудита бухгалтерского учета кредитных 
операций должно отражаться в документах 
аудитора с обоснованием основных выводов и 
указанием систематических или случайных 
ошибок, большая часть которых, как правило, 
связана с неполным отражением в бухгалтер-
ском учете просроченных к получению процен-

тов, с несвоевременным переносом непогашен-
ных в срок кредитов на счета учета просрочен-
ной задолженности и неполным формировани-
ем резерва на возможные потери по ссудам. 
Предложенная нами программа в сочетании с 
корректно построенной аудиторской выборкой 
позволит получить достаточный объем ауди-
торских доказательств для формирования про-
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фессионального мнения о степени соответствия 
бухгалтерского учета кредитных операций тре-
бованиям Национального банка Украины и до-
стоверности соответствующих показателей на 
дату подтверждения бухгалтерской отчетности 
коммерческого банка. 
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УДК 336.763.33 
Ванієва Э. А. 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФОНДОВОГО РИНКУ 

У статті розглянуто особливості формування банками ресурсів із використанням боргових 
цінних паперів та основні проблеми на фондовому ринку. 

Ключові слова: банки, банківський сектор, банківська криза, боргові цінні папери, фінансові 
посередники, валютний ринок, формування ресурсів, фондовий ринок. 

В статье рассмотрены особенности формирования банками ресурсов с использованием долго-
вых ценных бумаг и основные проблемы на фондовом рынке. 

Ключевые слова: банки, банковский сектор, банковский кризис, долговые ценные бумаги, фи-
нансовые посредники, валютный рынок, формирование ресурсов, фондовый рынок. 

In the article the features of forming of resources jars with the use of promissory securities and basic 
problems are considered at the fund market. 

Keywords: jars, bank sector, bank crisis, promissory securities, financial mediators, currency market, 
forming of resources, fund market. 

Постановка проблеми. Становлення рин-
кових відносин призвело не тільки до трансфо-
рмації існуючих раніше форм і методів управ-
ління, а й до зміни технології функціонування 
товарних і фінансових ринків, модернізації усіх 
сфер економіки. Одним із головних завдань при 
цьому є створення умов для залучення у вітчи-
зняну економіку додаткових інвестиційних ре-
сурсів. Ключову роль в цьому відіграє фінансо-
вий ринок і його складова – фондовий ринок та 
інструменти, які на ньому обертаються. 

Мета статті полягає у з’ясуванні особли-
востей запозичення коштів банками з викорис-
танням боргових цінних паперів та у виявленні 
основних проблем, які потрібно вирішити для 
покращення рівня розвитку фондового ринку в 
Україні за сучасних умов господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Теоретич-
ний доробок у розв’язання цієї проблеми вклю-
чає чималу кількість праць, що аналізують різні 
фактори розвитку фондового ринку та наслідки 
їх впливу за тих чи інших економічних умов. 

Так, В. М. Діденко, В. В. Олійник у своїй 
праці розглядають сучасний стан та основні те-

нденції розвитку фондового ринку в Україні, 
проблеми функціонування сучасного фондово-
го ринку в Україні, необхідність розвитку фон-
дової біржі як невід’ємного елемента фінансо-
вого ринку. На основі проведеного аналізу ви-
явлені пропозиції щодо підвищення рівня роз-
витку біржової системи України [1]. 

Г. М. Колач розглядає суть категорії «гло-
балізація», методику дослідження процесів фі-
нансової глобалізації, інтенсивний розвиток фі-
нансової глобалізації із залученням національ-
них економік до світового ринку капіталу, по-
силення їх взаємозалежності [2]. 

М. А. Свердан досліджує розвиток фондо-
вого ринку на всіх етапах його формування. Ро-
зглядаються як типи емiтентiв, так i види цін-
них паперів, що ними випускаються. Окреслена 
проблема налагодження функціонування депо-
зитарної системи [3]. 

О. І. Савицька, А. А. Фурсова досліджують 
проблеми фондового ринку України, а також 
можливі перспективи його розвитку. Велику 
увагу звернули на погіршення показників лікві-
дності, що пов’язано з внутрішніми ризиками 
та впливом ситуації на світовому фінансовому 
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ринку. Окреслено основні напрямки розвитку 
ринку цінних паперів, оскільки вони є індика-
тором лібералізації економіки та успішного 
проведення ринкових реформ, надають еконо-
міці певної гнучкості й мобільності, забезпечу-
ючи можливість швидкого переливу ресурсів із 
одних галузей в інші та здійснення структурної 
перебудови виробництва [4]. 

Кризи в банківському секторі мають давню 
історію. Банківські кризи досліджували як за-
рубіжні, так і вітчизняні науковці, зокрема Х. П. 
Бургхоф, Д. Даймонд, П. Дібвіг, А. Деміргук-
Кунт, Е. Детражіа, Е. Мендоза, В. Квадріні, Х. В. 
Ріос-Рул, Н. Горюнова, П. Мінакір, О. Баранов-
ський, С. Науменкова, С. Міщенко, Н. Шелудь-
ко, А. Шкляр. Безперечно, в зазначених працях 
не тільки розкриваються причини й наслідки 
криз у банківському секторі, а й пропонуються 
моделі їх прогнозування, класифікації тощо. 
Водночас варто підкреслити, що дослідження 
особливостей формування банками ресурсної 
бази з використанням боргових цінних паперів 
не здійснювалося, що й обумовлює актуаль-
ність його проведення. 

На сьогодні в Україні присутні всі ознаки 
класичної банківської кризи. Так, обсяги про-
блемних кредитів у банківському секторі збі-
льшилися з 18015 млн. грн. станом на 
01.01.2009 до 36497 млн. грн. на 01.01.2010, 
відповідно частка проблемних кредитів у кре-
дитному портфелі зросла за рік більш ніж удві-
чі, з 2,27% до 4,89%. 

У 15-ти банках України запроваджено не 
тільки тимчасові адміністрації, а й мораторій на 
задоволення вимог кредиторів на різні терміни. 
У цілому частка активів банків із тимчасовою 
адміністрацією в активах усього банківського 
сектору становить 8,5% відповідно частка де-
позитів цих банків у загальному обсязі коштів 
фізичних осіб у банківському секторі переви-
щує 15%, що є надзвичайно загрозливим. У 
2009 році уряд країни прийняв рішення про на-
ціоналізацію трьох із п’ятнадцяти банків, які 
постраждали внаслідок кризової ситуації. Та-
ким чином, держава стане власницею 99,97% 
акцій ВАТ «Родовід Банк», 99,94% акцій АКБ 
«Київ» і 84,21% акцій ВАТ АБ «Укргазбанк». 
Загальний обсяг вкладень держави в ці банки 
становитиме 9,57 млрд. грн. На 01.01.2010 ВАТ 
АБ «Укргазбанк» посідав 17-е місце за величи-
ною активів (близько 12100 млн. грн.), а обсяг 
депозитів фізичних осіб у ньому становив бли-
зько 4100 млн. грн.; відповідно ВАТ «Родовід 
Банк» – 18-е місце (9547,31 млн. грн.), маючи 
депозити фізичних осіб на суму 2596,532 млн. 
грн.; АКБ «Київ» – 38-е місце (3624,21 млн. 
грн.) із обсягом депозитів фізичних осіб 

2135,703 млн. грн. Загалом частка активів цих 
банків у активах банківського сектору стано-
вить 2,7%, а депозитів фізичних осіб – 4,6% [6]. 

Паніка вкладників завдала сильного удару 
банківському сектору в жовтні – листопаді 
2008 року: за цей час було вилучено 32417,6 
млн. грн. У зв’язку з цим 11.10.2008 було прий-
нято Постанову Правління НБУ «Про додаткові 
заходи щодо діяльності банків» № 319, якою 
обмежено здійснення активних операцій у об-
сягах, досягнутих кожним із них на цю дату. 

Банківська криза в Україні розпочалася во-
сени 2008 року. До цього протягом трьох років 
фінансовий рахунок платіжного балансу мав 
додатне значення, тому й національна валюта 
була стабільною. Однак у першому кварталі 
2009 року значення фінансового рахунку пла-
тіжного балансу істотно скоротилося, що спри-
чинило девальвацію гривні, яка знецінилася 
майже вдвічі. 

Для подальшого порівняння варто розгля-
нути темпи зростання ВВП в Україні. Так, до 
2008 року спостерігалося досить стабільне зро-
стання ВВП – у середньому на 10% за рік. Але 
у 2008-му ситуація погіршилася: зростання ре-
ального ВВП становило лише 2,1% порівняно з 
попереднім роком. Обсяги коштів, запозичених 
українськими банками із допомогою боргових 
цінних паперів, мали постійну тенденцію до 
зростання починаючи з 2003 року. 

У 2008-му обсяги зовнішніх запозичень ба-
нків скоротилися майже вдвічі. Це означає, що 
відбуватиметься й подальше скорочення обся-
гів коштів, які формуються з використанням 
боргових цінних паперів. 

Існує ціла низка проблемних факторів, які 
негативно впливають на розвиток вітчизняного 
фондового ринку. До них, зокрема, належать: 
1) низький рівень захисту прав власників і по-

купців цінних паперів; 
2) недосконалість чинного законодавства Ук-

раїни з питань захисту власності, що приз-
водить до виникнення численних конфлікт-
них ситуацій між учасниками ринків цінних 
паперів, які дуже складно і довго розгляда-
ються в судових органах, що призводить до 
зниження активності фінансових операцій 
на ринках цінних паперів; 

3) низький рівень нормативного та інформа-
ційного забезпечення учасників ринків цін-
них паперів, що за відсутності відповідних 
законів з питань захисту інтересів власників 
цінних паперів призводить до нецивілізова-
них механізмів їх обігу – можливості існу-
вання тіньових фінансових операцій з цін-
ними паперами; 

4) відсутність рівних умов для всіх реальних і 
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потенційних учасників фондового ринку 
щодо операцій, пов’язаних із купівлею і 
продажем цінних паперів; 

5) не розробленість організаційних та фінансо-
вих механізмів, дія яких має забезпечувати 
прозоре та справедливе ціноутворення; 

6) обмеженість асортименту цінних паперів, 
які реально використовуються на вітчизня-
них ринках цінних паперів, порівняно з ана-
логічними ринками розвинутих держав; 

7) відсутність відкритих вторинних ринків цін-
них паперів, на яких має відбуватись масо-
вий рух цінних паперів тощо. 

Негативність дії зазначених факторів про-
являється в тому, що вітчизняні ринки цінних 
паперів не мають можливості розвиватись від-
повідно до реальних потреб підприємців і насе-
лення. Вітчизняні ринки цінних паперів зали-
шаються закритими для більшості дрібних уча-
сників цінних паперів та непрозорими для віт-
чизняних і зарубіжних інвесторів, що безпосе-
редньо впливає на зниження інвестиційної ак-
тивності в державі. 

На сучасному етапі важливого значення 

набуває тенденція до підвищення надійності 
фондового ринку і рівня довіри до нього масо-
вих інвесторів, що, особливо важливо для Ук-
раїни. У серпні–січні 2010 р. обсяг виконаних 
біржових контрактів з цінними паперами на ор-
ганізаторах торгівлі дорівнював 15,18 млрд. 
грн., що на 39,7% менше за показник аналогіч-
ного періоду минулого року. Найбільші обсяги 
торгів було зафіксовано з акціями (6,59 млрд. 
грн.) та корпоративними облігаціями (6,11 
млрд. грн.). 

Регулювання цінних паперів в Україні від-
повідно до Закону України «Про державне ре-
гулювання ринку цінних паперів в Україні» 
здійснює Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку. Завданнями цієї комісії є за-
безпечення реалізації заходів, визначених в за-
конодавстві, а також забезпечення реалізації 
основних напрямів розвитку фондового ринку в 
Україні. 

Станом на 31.12.2009 року загальний обсяг 
випусків емісійних цінних паперів, зареєстро-
ваних Комісією, становить 740,06 млрд. грн. 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка обсягів зареєстрованих Комісією цінних паперів, млрд. грн. 
 

У 2009 р Комісією зареєстровано випуски 
цінних паперів на суму 162,68 млрд. грн., у то-
му числі: акцій – 101,07 млрд. грн.; облігацій 
підприємств – 10,11 млрд. грн.; облігацій міс-
цевих позик – 370,0 млн. грн.; опціонів – 6,55 
млн. грн.; інвестиційних сертифікатів КУА па-
йовими інвестиційними фондами – 47,21 млрд. 
грн.; акцій корпоративними інвестиційними 
фондами – 3,9 млрд. грн.; сертифікатів фонду 
операцій з нерухомістю – 8,0 млн. грн. 

Серед фінансових інструментів найбільші 
обсяги випусків зареєстровано з акціями – 
62,13 %, інвестиційними сертифікатами КУА 
пайовими інвестиційними фондами – 29,02%, 
та облігаціями підприємств – 6,21% від загаль-

ного обсягу зареєстрованих випусків цінних 
паперів у 2009 р. (рис. 2). 

Висновки. По-перше, наприкінці ХХ ст. і 
на початку ХХІ ст. кризи в банківському секто-
рі набули ознак системності, що зумовлено 
глобалізацією фінансових ринків. 

По-друге, посилення глобалізації у фінан-
совому секторі загалом може мати як позитив-
ні, так і негативні наслідки, які особливо гостро 
проявляються у країнах із економіками, що ро-
звиваються. Це пояснюється слабкістю як фі-
нансового сектору загалом, так і банківського 
зокрема, який має недостатній рівень капіталі-
зації. Як результат – банківський сектор стає 
надзвичайно залежним від зовнішніх інвестицій 
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як прямих, так і портфельних. 
У разі стабільності економіки ця залеж-

ність не є обтяжливою, однак за умови загост-
рення ситуації, особливо серйозної девальвації 

національної валюти, стає фатальною, оскільки 
банківський сектор не має власних ресурсів для 
погашення заборгованості, номінованої в іно-
земній валюті. 
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Рис. 2. Розподіл зареєстрованих Комісією обсягів випусків цінних паперів у 2009 році. 

По-третє, у 2009–2010 роках проблема за-
позичення українськими банками ресурсів 
шляхом випуску боргових цінних паперів лише 
поглибилась. Ці висновки підтверджуються та-
кож тим, що наслідком кризи стала значна де-
вальвація національної валюти, чого могло не 
статися, якби не високий рівень валютизації 
кредитів як населенню, так і юридичним осо-
бам та активне позичання коштів на міжнарод-
них ринках капіталів. Ситуація в українському 
банківському секторі ускладнюється ще й тим, 
що локальна фінансова криза збіглася зі світо-
вою, що зумовило системність кризи в україн-
ському банківському секторі. Для поліпшення 
ситуації необхідна взаємодія органів державно-
го управління й банківських установ. Слід від-
новити позитивне значення фінансового рахун-
ку платіжного балансу та довіру внутрішніх ін-
весторів, тобто спиратися на запозичення на 
внутрішньому ринку, що має стабілізувати на-
ціональну валюту. А вже наступним етапом 
може стати збільшення запозичень на міжнаро-
дних ринках капіталів. Таким чином, актуаль-
ною є проблема оптимізації діяльності форма-
лізованого ринку цінних паперів відповідно до 
реальних потреб національної економіки. Ана-
ліз звітних даних Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку показує що україн-

ський фондовий ринок має тенденцію до зни-
ження у зв’язку з фінансовою кризою. Необхі-
дно акцентувати увагу державної влади на 
пріоритетний розвиток первинного ринку цін-
них паперів (насамперед виходячи із досвіду 
США необхідно розвинути ринок облігацій пе-
рспективних компаній з інноваційною спрямо-
ваністю, але під жорстким контролем держави). 
Важливо підвищити обізнаність населення про 
необхідність та спосіб залучення заощаджених 
ними коштів в економіку країни через фондо-
вий ринок. 
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УДК 336.201.2 
Ванієва А. Р. 

МЕХАНІЗМ ПОБУДОВИ ШКАЛИ РОЗРАХУНКУ КРИТИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ 
ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ І ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ 

ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
У статті пропонується визначити критичні значення узагальненого і інтегрального показни-
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ків ліквідності та платоспроможності, ґрунтуючись на твердженнях автора. Запропонована 
шкала оцінки ліквідності і платоспроможності підприємств будівництва, яка дозволяє визначити 
рейтинг підприємств та ідентифікувати тип їх платоспроможності і ліквідності. 

Ключові слова: платоспроможність, ліквідність, економіко-математичне моделювання. 
В статье предлагается обозначить критическое значение обобщенного и интегрального пока-

зателей ликвидности и платежеспособности, опираясь на утверждения автора. Предложена 
шкала оценки ликвидности и платежеспособности предприятий строительства, которая позво-
ляет обозначить рейтинг предприятий и идентифицировать тип их платежеспособности и лик-
видности. 

Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, экономико-математическое моделиро-
вание. 

In the article it is suggested to define the critical values of the generalized and integral indexes of li-
quidity and solvency, based on claims of author. Offered scale of estimation of liquidity and solvency of 
building enterprises, which allows defining rating of enterprises and identifying the type of their solvency 
and liquidity. 

Key words: financial solvency, liquidity, economic-mathematical modeling. 
 

Постановка проблеми. Виявлення факто-
рів, які позитивно або негативно впливають на 
кінцеві фінансові результати, є основним за-
вданням фінансово-господарської діяльності 
підприємств. Тому для підприємств будівницт-
ва пропонується виявлення причин їх потен-
ційно неуспішної роботи. У зв’язку з цим вини-
кає питання теоретичного обґрунтування меха-
нізму побудови і використання шкали розраху-
нку критичних значень для узагальнених і інте-
грального показників платоспроможності і лік-
відності. 

Аналіз літератури. В працях В. Плюти [1], 
А. Сидорова [2] стандартизовані показники ви-
значаються з використанням найкращих та най-
гірших значень показників. Розглянуті методи-
ки розрахунку нормативів призначені або для 
розрахунку середньорічного за наявними ста-
тистичними даними (наприклад, середньоари-
фметичне значення), або для перевизначення 
стандартних нормативів. При цьому відсутні 
нормативи для груп показників, які характери-
зують окремі аспекти фінансової діяльності. 

З цього приводу метою статті є теоретичне 
обґрунтування механізму побудови і викорис-
тання шкали розрахунку критичних значень для 
узагальнених і інтегрального показників плато-
спроможності і ліквідності. 

Виклад основного матеріалу. Оцінка пла-
тоспроможності і ліквідність підприємства од-
на із найактуальніших економічних проблем в 
період становлення і функціонування ринкових 
відносин. Вирішення цієї проблеми вимагає ро-
зробки наукових підходів до механізму оцінки 
платоспроможності та ліквідності. Такий меха-
нізм базується на розробці та використані но-
вих економіко-математичних моделей плато-
спроможності і ліквідності, адекватних проце-
сам, існуючим в реальній економіці. При цьому 

модель виступає як дієвий засіб осмислення 
механізму функціонування фінансової системи. 
Платоспроможність підприємства розглядаєть-
ся як деяка рівноважна система, що знаходить-
ся під впливом дії через канали прямого та зво-
ротного зв’язку факторів зовнішнього та внут-
рішнього середовища. Суттєвим напрямком 
оцінки стану фінансової системи є моделюван-
ня, яке дозволяє дослідити взаємозв’язки фі-
нансових коефіцієнтів, вплив господарських 
операцій на платоспроможність і ліквідність, їх 
показники та тенденцію до зміни. 

Розробка методики узагальнення висновку 
щодо оцінки платоспроможність і ліквідність 
підприємств будівництва суттєво полегшить 
обробку інформації та формування узагальню-
ючого висновку. Оскільки найбільш точним й 
простим для ідентифікації отриманих результа-
тів є індексний метод з подальшим розрахун-
ком інтегрального показника, пропонується ро-
зрахунок саме інтегрального показника. 

За інтегральними оцінками можна зробити 
висновок про загальний стан платоспроможно-
сті і ліквідності підприємства, порівняти з ета-
лонним, побачити тенденції зміни рейтингу 
(тобто інтегральних оцінок) і прогнозувати 
ефективність діяльності підприємства в майбу-
тньому. Однак, ці оцінки не дають можливості 
виявити «слабкі», «проблемні» місця, визначи-
ти причини низької ліквідності, неефективної 
діяльності, недоотримання прибутку та ін. 

У зв’язку відсутності інформації про нор-
мативні значення певних показників можна за-
стосувати розрахунок стандартизованих показ-
ників з використанням найкращих та найгірших 
значень показників. Найкращі та найгірші зна-
чення визначаються з сукупності подібних по-
казників підприємств-конкурентів або підпри-
ємства, що аналізується, за певну кількість пе-
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ріодів. В цьому випадку розрахована інтеграль-
на оцінка характеризуватиме кредитно-рей-
тинговий стан підприємства. 

Методика розрахунку: 

,
.опті

ij
ij Χ

Χ
Ζ =  

де Хij – фактичне значення і-того показника в j-ий 
період (або j-го підприємства); Х iопт – нормати-
вне значення і-того показника. 

В працях [1–2] стандартизовані показники 
визначаються за наступною формулою: 

,
. найгір.найкр

найгір.

іі

іij
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ΧΧ
Ζ

−
−

=  

де Хі найгір. – найгірше (мінімальне) значення по-
казника Хi; Хі найкр. – найкраще (максимальне) 
значення показника Хi. 

За формулою даною можна розрахувати Zij 
для показників. У разі, якщо оптимальне зна-
чення показника чітко визначено і відхилення 
від нього в будь-яку сторону свідчить про погі-
ршення фінансового стану підприємства, стан-
дартизовані показники пропонується визначати 
за формулою: 

норм.
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За цими оцінками можна зробити висновок 
про тенденції зміни фінансового стану підпри-
ємства, про рейтинг підприємства серед інших. 
Але неможливо надати характеристику його 
фінансовому стану. 

Тому область значень інтегральної оцінки 
платоспроможності і ліквідності доцільно роз-
ділити на декілька інтервалів. 

В роботі В. І. Лямца [3, с. 338] пропонуєть-
ся розділення області значень показників на 2 
частини: критичну та сприятливу. Тобто для 
оцінки платоспроможності і ліквідності підпри-
ємств будівництва можна виділити 2 види пла-
тоспроможності і ліквідності: добрий та кризо-
вий, розділив діапазон значень на 2 частини. 

Автором пропонується визначити критичні 
значення узагальненого і інтегрального показ-
ників ліквідності та платоспроможності, ґрун-
туючись на наступних твердженнях. 

Твердження 1. 
Нехай задана безперервна функція f(x1, … xn), 
область визначення якої має вид: 
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Доказ: 

Оскільки 
i

n

x
xxf

∂
∂ )...,,( 1  є постійним позитив-

ним значенням в області D, для кожного 1 ≤ i ≤ 
n, то f(x1, …, xn) є не убутною функцією по ко-
жній окремій змінній і представляється у вигляді: 
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Далі оскільки область D має вигляд 
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З останньої нерівності і неубування функції 
f(x1, …, xn) виходить, що f(x1, …, xn) обмежене 
знизу і 
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де Dxx ni ∈)...,,( . 
Твердження 2. 
Спільний показник майнового стану ОК(1) є 

функцією, обмеженою знизу значенням 0,5 на 
нормативних значеннях показників. 
ОК(1) – загальний показник майнового стану. 
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Р3 = 1 – K3 
Р4 = K4, 

де K1 – коефіцієнт мобільності активів; 
K2 – частка основних засобів в активах; 
K3 – коефіцієнт зносу основних коштів; 
K4 – коефіцієнт оновлення основних коштів; 
Р1 – приведений коефіцієнт мобільності активів 
(K1); 
Р2 – приведений коефіцієнт основних засобів в 
активах; 
Р3 – приведений коефіцієнт зносу основних 
коштів; 
Р4 – приведений коефіцієнт оновлення основ-
них коштів (K4). 

Доказ: 
Функція ОК(1)(Р1, …, Р4) є безперервною 

функцією і задовольняє умовам твердження 1, 
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оскільки 
P1 = K1 ≥ 0,5; P2 ≥ 0; P3 = 1 – K3 ≥ 0; P4 = K4 ≥ 

0; 
L1 = 1; L2 = L3= 0,1; L4 = 0,04; 

тоді min ОК(1) = P1 = 0,5. 
Слідство. Якщо загальний показник майно-

вого стану менше 0,5, то майновий стан підп-

риємства вважається за нестабільний. 
Твердження 3. 
Загальний показник платоспроможності 

ОК(2) є функцією, обмеженою знизу значенням 
0,2 на нормативних значеннях показників. 
ОК(2) – загальний показник платоспроможності. 
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де функцію Діріхле від двох перемінних розра-
ховується по формулі: 
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Р8 = K8 ∙ 0,0002, 
де K5 – коефіцієнт фінансування; 
K6 – коефіцієнт автономії; 
K7 – коефіцієнт маневреності власних засобів; 
K8 – коефіцієнт власних інвестицій; 
Р5 – приведений коефіцієнт фінансування; 
Р6 – приведений коефіцієнт автономії; 
Р7 – приведений коефіцієнт маневреності влас-
них коштів; 
Р8 – приведений коефіцієнт власних інвестицій. 

Доказ: 
Функція ОК(2) (Р5, …, Р8) є безперервною 

функцією і задовольняє умовам твердження 1, 
оскільки 

P5 ≥ 0; P6 ≥ 0,2; P7 = K7 ≥ 0; P8 = K8 ≥ 0; 
L1 = 1; L2 =1; L3 = 1; L4 = 1; 

тоді min ОК(2) = 0,2. 
Слідство. Якщо загальний показник плато-

спроможності < 0,2, тоді підприємство вважа-
ється нестабільним, неплатоспроможним. 

Твердження 4. 
Спільний показник ліквідності ОК(3) є фун-

кцією, обмеженою знизу значенням 3,0 на нор-
мативних значеннях показників. 
ОК(3) – загальний показник ліквідності. 
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де K9 – коефіцієнт загальної ліквідності; 
K10 – коефіцієнт абсолютної ліквідності; 
K11 – коефіцієнт поточної заборгованості; 
Р9 – приведений коефіцієнт загальної ліквідно-
сті (K11); 
Р10 – приведений коефіцієнт абсолютної лікві-
дності; 
Р11 – приведений коефіцієнт поточної заборго-
ваності. 

Доказ: 
Функція ОК(3) (Р9, …, Р11) є безперервною 

функцією і задовольняє умовам твердження 1, 
оскільки 

P9 = K9 ≥ 1; P10 = K10 ≥ 0,2; P11 = K11 ≥ 0; 
L1 = 2,6; L2 = 2; L3 = 0,8; 

тоді min ОК(3) = 3,0. 
Слідство. Якщо загальний показник ліквід-

ності < 3,0, то підприємство вважається нелік-
відним. 

Твердження 5. 
Спільний показник оборотності ОК(4) є фу-

нкцією, обмеженою знизу значенням 0,02 на 
нормативних значеннях показників. 
ОК(4) – загальний показник оборотності. 
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{ }14

14
14 max K

KP = , 

де K12 – коефіцієнт обороту основних засобів; 
K13 – коефіцієнт оборотності запасів; 
K14 – коефіцієнт трансформації; 
Р12 – приведений коефіцієнт обороту основних 
засобів; 
Р13 – приведений коефіцієнт оборотності запа-
сів; 
Р14 – приведений коефіцієнт трансформації. 

Доказ: 
Функція ОК(4) (Р12, …, Р14) є безперервною 

функцією і умовою твердження 1, оскільки 
0 < P12 < 1; 0 < P13 < 1; 0 < P14 < 1; 

L1 = 0,01; L2 = 0,01; L3 = 1,3; 
тоді min ОК(4) = 0,02. 

Слідство. Якщо загальний показник оборо-
тності менше 0,02, то підприємство вважається 
нестабільне. 

Використовуючи твердження 1–5, обчислені 
критичні значення узагальнених показників. На 
основі отриманих критичних значень загальних 
показників майнового стану, платоспроможно-
сті, ліквідності, оборотності обчислюється кри-
тичне значення інтегрального показника плато-
спроможності та ліквідності, рівне 2 (см. табл. 
1): 

( )3 100 )4()3()2()1( К1ККК OOOO +⋅++=IP .
Тобто кризова платоспроможність і ліквід-

ність характеризує інтегральна оцінка від 0 до 
2, добрий – від 2 і вище. 

Таблиця 1. 
Критичні значення загальних і інтегрального показників. 

Показники Критичне значення 
Загальний показник майнового стану 0,5 
Загальний показник платоспроможності 0,2 
Загальний показник ліквідності 3,4 
Загальний показник оборотності 0,02 
Інтегральний показник платоспроможності і ліквідності 2 

Висновки. 
1. На основі розрахунку узагальнюючої та

інтегральної оцінки шляхом розділення зони 
можливих значень на два інтервали розроблено 
шкалу оцінки платоспроможності і ліквідності 
підприємств будівництва. 

2. Якщо платоспроможність і ліквідність
задовільна, тоді вона входить в сприятливий ін-
тервал, що дозволяє визначити рейтинг підпри-
ємств, що аналізуються, та ідентифікувати тип 
їх платоспроможності і ліквідності. 
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УДК 336.221 
Василичев Д. В., Цвілий С. М. 

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ, 
ЯКІ ВИНИКАЮТЬ В РОБОТІ ПО КОНТРОЛЮ 

ЗА ОПОДАТКУВАННЯМ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
Встановлення, розподіл, стягнення і використання податків становлять одну із функцій, що 

виконує держава. Тому, податкова система як елемент господарського механізму відповідає еко-
номічному устрою країни, рівню розвитку продуктивних сил, системі державного регулювання 
економічних процесів. 

Ключові слова: податкова система, податок з доходів фізичних осіб, оподаткування, підприє-
мництво, адміністрування. 

Установление, распределение, взимание и использование налогов представляют одну из выпол-
няемых государством функций. Поэтому, налоговая система, как элемент хозяйственного меха-
низма отвечает экономическому устройству страны, уровню развития производительных сил, си-
стеме государственного регулирования экономических процессов. 

Ключевые слова: налоговая система, налог с доходов физических лиц, налогообложение, пред-
принимательство, администрирование. 
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One of the duties of the state is the creation of tax system, the distribution of tax burden, the tax collec-
tion and the use of taxes. Thus the system of taxation as a part of economic mechanism corresponds the 
economic order of the state, the level of productive forces development and the system of economic pro-
cesses regulation. 

Key words: tax system, tax on individual’s income, taxation, business, administration. 
 
Постановка проблеми. Фундаменталь-

ність процесів, що відбуваються як на рівні 
держави, так і на рівні домогосподарств, потре-
бує зосередження уваги на глибинних пробле-
мах теорії фінансів, зокрема, проблем підприє-
мця як суб’єкта економічних процесів у суспі-
льстві, індивідуума, платника податків і 
суб’єкта, що отримує суспільні блага, які нада-
ються державою. 

Аналіз літератури. Теоретичною основою 
дослідження є наукові праці зарубіжних та віт-
чизняних вчених та фахівців з питань оподат-
кування. 

Так, Дж. Гелбрейт розглядав податки як 
джерело фінансування суспільних благ; Д. Ро-
зенберг розглядав проблему оподаткування 
підприємництва в контексті бізнес-
менеджменту; Дж. Стігліц розглядав макроеко-
номічні аспекти оподаткування доходів насе-
лення, як податкового тягаря; М. Азаров, В. 
Андрущенко, Ф. Ярошенко, Т. Єфименко дос-
ліджували практичні аспекти діючої системи 
оподаткування доходів громадян та проблеми з 
якими стикаються податкові органи; І. Акімова, 
Б. Гаврилишин аналізували проблеми, які ви-
никають у підприємців при оподаткуванні до-
ходів громадян; В. Федосов, В. Опарін дослі-
джували фіскальну функцію податків в Україні. 

З урахуванням теоретичних розробок вче-
них і спеціалістів можна стверджувати, що не-
достатньо вивчено механізм оподаткування фі-
зичних осіб та протилежних за своїм спряму-
ванням фіскальних пріоритетів, інтересів підп-
риємців та держави. Це пов’язано з неможливі-
стю здійснення наукових досліджень в колиш-
ній системі, яка цілеспрямовано чи мимоволі 
перешкоджала реальній оцінці становища підп-
риємця та інструментами, які використовують 
податкові органи для роботи з платниками по-
датків. Актуальність проблеми, взаємозв’язок 
та взаємозалежність фіскальних пріоритетів 
підприємця та держави в контексті реалізації 
фіскального вибору зумовили вибір теми нау-
кової статті. 

Метою наукового дослідження є прове-
дення аналізу податкового контролю та розроб-
ка заходів щодо вдосконалення діючої системи 
оподаткування фізичних осіб в Україні, збіль-
шення надходжень до бюджету та розширення 
бази оподаткування, в тому числі за рахунок 
оподаткування доходів громадян, які працюють 

або отримують доходи в окремих галузях еко-
номіки, методику оподаткування по яких чітко 
не врегульовано податковим законодавством. 

Виклад основного матеріалу. Підрозділа-
ми оподаткування фізичних осіб податкових ін-
спекцій Запорізької області у 2007 р. проведено 
2339 перевірок суб’єктів господарської діяль-
ності. За результатами проведених перевірок 
донараховано узгоджених податкових зобо-
в’язань у сумі 44,9 млн. грн. В порівнянні з по-
переднім роком досягнута позитивна динаміка. 
Кількість проведених перевірок зменшилась на 
88 перевірок. Перевірками донараховано на 7,5 
млн. грн. більше, ніж у 2006 р., при цьому над-
ходження від контрольно-перевірочної роботи 
зросли до рівня минулого року на 1,2 млн. грн. 

В даний час політика податкової служби 
направлена на те, що в першу чергу, перевірка-
ми охоплено крупних платників податків, які 
сплачують податки на рівні не адекватному рі-
вню отриманих доходів. В ході перевірок пода-
тківцями ретельно аналізується господарська 
діяльність суб’єктів господарювання і, як на-
слідок, виявляються приховані доходи, а також 
різноманітні схеми ухилення від сплати подат-
ків. Одними з проблемних питань, що не врегу-
льовані діючим податковим законодавством, що 
потребують негайного вирішення є наступні. 

1. Одним з найважливіших питань, що пот-
ребує вирішення є наявність заборгованості по 
заробітній платі. Станом на 01.10.2008 року во-
на становить 24,1 млн. грн. Податковими ор-
ганами сумісно з представниками органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування 
проводиться робота щодо зменшення заборго-
ваності. Протягом 2007 року її скорочено на 
3,55 млн. грн. (з 27,6 млн. грн. до 24,1 млн. 
грн.) або на 12,8 відсотків. При цьому середній 
показник по Україні складає 6 відсотків. За ра-
хунок погашення заборгованості по заробітній 
платі до бюджетів додатково мобілізовано 2,2 
млн. грн. податку з доходів фізичних осіб. Як-
що врахувати, суттєве скорочення заборговано-
сті по заробітній платі в найближчий термін, до 
місцевих бюджетів Запорізької області надійде 
близько 3 млн. грн. 

2. Потребує на законодавчому рівні вирі-
шення питання притягнення до оподаткування 
громадян, що одержали у власність земельні 
паї, самостійно їх обробляють, вирощують на 
них товарну сільгосппродукцію продукцію з 
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метою одержання прибутків. В даний час ця ка-
тегорія громадян відмовляється від державної 
реєстрації підприємницької діяльності мотиву-
ючи свої дії тим, що чинним законодавством не 
передбачений облік доходів та витрат, а також 
відсутня методика оподатковування їх доходів. 

В даний час сплата податків цією категорі-
єю громадян залежить від добровільного де-
кларування ними доходів, отриманих протягом 
року. За рахунок роботи, проведеної податко-
вими органами, роз’яснювальної роботи серед 
громадян, а також діяльності виїзних робочих 
груп сумісно з представниками місцевих орга-
нів влади, за наслідками 2007 року майже 19 
тисяч фізичних осіб задекларували свої доходи 
та сплатили податок в сумі 2,0 млн. грн. 

У разі законодавчого врегулювання цього 
питання та внесення змін до Закону України 
«Про податок з доходів фізичних осіб» стосов-
но визначення порядку та механізму оподатку-
вання громадян, що одержали у власність земе-
льні паї та самостійно їх обробляють і одержу-
ють доходи, або встановлення фіксованої став-
ки податку з 1 га земельного паю, суттєво збі-
льшаться надходження податку з доходів фізи-
чних осіб до місцевих бюджетів області [2]. До 
бюджетів області додатково надійде близько 3 
млн. грн. податку з доходів фізичних осіб. 

3. В зв’язку з тим, що податкові органи не 
мають можливості ефективно проконтролювати 
сплату податку фізичними особами-підприєм-
цями, які працюють на загальній системі опо-
даткування та отримують доходи менше 119 
тис. грн. на рік (по Запорізькій області це біль-
ше 43 тисяч підприємців), зазначені суб’єкти 
підприємницької діяльності, декларуючи ви-
трати на рівні отриманих доходів, сплачують 
мізерні суми податку або взагалі декларують 
відсутність доходів. З метою подолання цієї 
проблеми необхідно внести зміни до Розділу 4 
Декрету Кабінету Міністрів України «Про при-
бутковий податок з громадян» в частині 
обов’язкового переведення всіх підприємців-
фізичних осіб, які працюють на загальній сис-
темі оподаткування і отримують доходи менше 
119 тис. грн. на рік на фіксований розмір пода-
тку з доходів фізичних осіб згідно затвердже-
них місцевими органами влади ставок фіксова-
ного податку [5]. За рахунок введення фіксова-
ної ставки податку з доходів фізичних осіб для 
зазначеної категорії підприємців бюджет дода-
тково отримає 25 млн. грн. 

4. В даний час не передбачено достатньої 
суворої відповідальності керівників підпри-
ємств за не перерахування податку з доходів 
фізичних осіб, що вже був утриманий з заробі-
тної плати працівників. Так, деякими підприєм-

ствами при нарахуванні заробітної плати або 
орендної плати особливо в натуральній формі, 
податок з доходів фізичних осіб утримується, 
але в бюджет не перераховується. Таким чи-
ном, виникає значна заборгованість по утрима-
ному, але не перерахованому податку з доходів 
фізичних осіб. Зазначена заборгованість не є 
податковим боргом, згідно Закону України 
«Про порядок погашення податкових зо-
бов’язань платників податків перед бюджетами 
та державними цільовими фондами». Відповід-
но, на цю заборгованість не поширюється ви-
моги цього Закону стосовно її примусового стя-
гнення [3]. Треба внести зміни до ст. 1 Закону 
України «Про порядок погашення зобов’язань 
платників податків перед бюджетами та держа-
вними цільовими фондами» в частині до-
повнення її словами: «кошти бюджетного фон-
ду не перераховані своєчасно в бюджет є по-
датковим боргом». За рахунок цих змін, над-
ходження до бюджету області складуть близько 
5 млн. грн. 

5. При створенні підприємств, громадяни – 
засновники, вносять до статутного капіталу со-
тні тисяч гривень. При цьому, посилаючись на 
статтю 63 Конституції України, тобто на своє 
право відмовлятися давати показання або пояс-
нення щодо джерел походження та виникнення 
своїх доходів, членів сім’ї чи близьких родичів, 
не надають підтверджуючих документів про 
одержані доходи. З метою встановлення похо-
дження та оподаткування внесених значних 
коштів до статутного капіталу підприємств, не-
обхідно внести зміни до ст. 3 Закону України 
«Про податок з доходів фізичних осіб» [2]. Ст. 
3 необхідно доповнити такою часткою: 
«Об’єктом оподаткування резидента є доходи 
внесені до статутного капіталу підприємств, 
якщо вони не зазначені в податкових деклара-
ціях про одержання доходів за будь-який пода-
тковий період і, відповідно, не підлягали опо-
даткуванню». За рахунок цього до бюджетів 
додатково надійде близько 10 млн. грн. 

6. Згідно Указу Президента України «Про 
спрощену систему оподаткування обліку та зві-
тності суб’єктів малого підприємництва», якщо 
за результатами роботи будь-якого із кварталів 
календарного року обсяг виручки фізичної осо-
би-підприємця з січня місяця (або з місяця пе-
реходу на спрощену систему) по останній мі-
сяць звітного кварталу перевищує встановле-
ний Указом ліміт доходів в сумі 500 тис. грн., 
то приватний підприємець зобов’язаний перей-
ти на загальну систему оподаткування [7]. Про-
те, методика оподаткування сум перевищення 
зазначеного ліміту доходів законодавчо не 
встановлена. Таким чином, суб’єкти підприєм-
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ництва ухиляються від сплати податку з сум, 
що перевищили 500 тис. грн. З метою запобі-
гання цього необхідно внести доповнення до п. 
1 Указу Президента України «Про спрощену 
систему оподаткування обліку та звітності 
суб’єктів малого підприємництва» та зазначи-
ти, що: «доходи, одержані фізичними особами-
підприємцями – платниками єдиного податку 
понад 500 тис. грн. оподатковуються на загаль-
них умовах. На суму перевищення повинен бу-
ти нарахований податок з доходів фізичних 
осіб». З врахуванням внесених змін, до бюдже-
ту області надійде майже 10 млн. грн. 

7. Під час проведення документальних пе-
ревірок підприємницької діяльності громадян-
підприємців, дані податкової декларації по по-
датку на додану вартість звітного та попередніх 
періодів порівнюються з відповідними даними 
декларації про доходи. Тобто, доходи від про-
дажу товарів (робіт, послуг) декларації про до-
ходи підприємця порівнюються із загальним 
обсягом продажу декларації по податку на до-
дану вартість. Тоді як до декларації про доходи, 
одержані за звітний період, включаються тільки 
прямі валові витрати і суми амортизаційних ві-
драхувань, що відповідають фактичній сумі 
отриманого в цьому періоді валового доходу в 
будь-якій формі від визначеного виду діяльнос-
ті та підтверджені документально. Виключно 
факт одержання доходу може бути підставою 
для включення до валових витрат звітного пе-
ріоду не всіх підряд витрат, а тільки тієї їх час-
тини, яка прямо відповідає отриманому доходу. 
(ст. 13. Декрету Кабінету Міністрів України 
«Про прибутковий податок з громадян» із змі-
нами та доповненнями, додаток № 7 до Інстру-
кції про прибутковий податок з громадян) [5]. 

Проте, згідно ст. 7.4.1 Закону України «Про 
податок на додану вартість» із змінами та до-
повненнями, до податкового кредиту відно-
сяться всі суми податку на додану вартість, які 
входять до ціни всіх придбаних товарів (робіт, 
послуг) [4]. Вся вартість товарів відноситься до 
складу валових витрат незалежно від цілі їх по-
дальшого використання підприємцем (отри-
мання доходу чи особисті цілі, як приватної 
особи). 

Для врегулювання цього питання слід при-
вести у відповідність питання віднесення до ва-
лових витрат при здійсненні підприємницької 
діяльності громадянами-підприємцями, доку-
ментально підтверджених витрат, безпосеред-
ньо пов’язаних з одержанням доходу та виник-
нення податкового кредиту з податку на додану 
вартість. А саме, доповнити ст. 7.4.1 Закону 
України «Про податок на додану вартість» на-
ступним змістом: «для громадян – суб’єктів 

підприємницької діяльності до складу валових 
витрат включаються тільки прямі валові витра-
ти і суми амортизаційних відрахувань, що від-
повідають фактичній сумі отриманого в цьому 
періоді валового доходу в будь-якій формі від 
визначеного виду діяльності та підтверджені 
документально». Внаслідок приведення у від-
повідність зазначених законодавчих актів до 
бюджету надійде приблизно 1,5 млн. грн. 

8. Діюче податкове законодавство дозволяє 
приватним підприємцям відносити до складу 
податкового кредиту суми податку на додану 
вартість за першою подією, що надає їм мож-
ливість постійно нарощувати залишки товарів 
на кінець звітних періодів. Коли виникає пода-
ткове зобов’язання, залишки перекривають йо-
го за рахунок податкового кредиту. Навіть не 
реалізовані товари або залишені для власного 
споживання, вже включено до складу податко-
вого кредиту по податку на додану вартість. 
Платники податку на додану вартість мають за-
конні підстави не сплачувати податок до бю-
джету. З метою руйнування цієї схеми ухилен-
ня від оподаткування та уникнення мінімізації 
сплати податку на додану вартість, необхідно 
внести зміни до ст. 7.5 Закону України «Про 
податок на додану вартість», а саме доповнити 
її таким змістом: «підприємці – фізичні особи 
повинні зараховувати до складу податкового 
кредиту суми податку на додану вартість тільки 
після реалізації товару (робіт, послуг), тобто за 
виникненням права на витрати». За рахунок та-
кого врегулювання бюджет області отримає 
приблизно 1 млн. грн. 

9. Згідно діючого законодавства, фізична 
особа-платник єдиного податку, який зареєст-
рований як платник податку на додану вартість 
має право на одержання бюджетного відшкоду-
вання [4]. Однак платники єдиного податку ве-
дуть спрощений облік доходів та витрат у від-
повідності до Книги обліку доходів та витрат. 
При проведенні перевірок з правомірності бю-
джетного відшкодування податку на додану ва-
ртість, не можливо простежити повноту вико-
ристання придбаних товарів при виробництві 
на власному обладнанні та визначити собівар-
тість продукції, залишків товарів, кількості на-
явної потреби в матеріалах, наявності бракова-
ної продукції та інше. Необхідно внести зміні 
до ст. 7 пп. 7.7.11 Закону України «Про податок 
на додану вартість» та викласти пп. 7.7.11 в та-
кій редакції: «особи, які працюють за спроще-
ною системою оподаткування, обліку та звітно-
сті шляхом сплати єдиного податку не мають 
права на отримання бюджетного відшкодуван-
ня по податку на додану вартість». За рахунок 
такого врегулювання до бюджету надійде бли-
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зько 1 млн. грн. 
10. Практично втратив роль суттєвого дже-

рела наповнення місцевих бюджетів податок на 
промисел, що справляється відповідно до Дек-
рету Кабінету Міністрів «Про податок на про-
мисел» [6]. В 1999 році надходження цього по-
датку склали майже 700 тис. грн., а за 2007 рік 
лише 235 тис. грн. При постійному збільшенні 
суб’єктів господарювання та товарообігу, його 
надходження зменшились майже в 3 рази. Це 
пояснюється тим, що громадянам, які не систе-
матично торгують на ринках не зручно придба-
вати одноразові патенти в податкових інспекці-
ях, які знаходяться далеко від місця торгівлі. 
Оплату за патент треба здійснювати через ус-
танови банків, а термін дії патенту від 3–7 днів. 
Вважаємо за доцільне відновити цей податок за 
рахунок спрощення порядку видачі одноразо-
вих патентів та доручити його збір адміністра-
ції ринку аналогічно до того, як справляється 
ринковий збір. Декретом також передбачено, 
що зазначений патент про сплату податку на 
промисел видається не більше 4-х разів на рік. 
Враховуючи, що податок сплачується громадя-
нами добровільно і є значна кількість громадян, 
які не систематично здійснюють комерційні 
операції без державної реєстрації підприємни-
цької діяльності, треба зняти обмеження щодо 
кількості разів видачі патентів і таким чином 
підняти рівень надходжень цього податку у кі-
лька разів. Необхідно внести зміни до статей 2, 
5, 8 Декрету Кабінету Міністрів «Про податок 
на промисел» від 17.03.1993 р. № 24-93 стосов-
но відміни обмежень на кількість видачі патен-
тів громадянину у календарному році, видачі 
одноразових патентів безпосередньо за місцем 
торгівлі громадян, а також здійснення збору 
податку на промисел адміністраціями ринків 
разом з ринковим збором. За рахунок цього до 
бюджетів області додатково надійде 1 млн. грн. 

Висновки. Система оподаткування в Укра-
їні потребує негайного удосконалення. Проект 
Податкового кодексу має деякі шляхи вирі-
шення проблемних питань, однак він ще не 
прийнятий. Одним з актуальних питань сього-
дення є оподаткування фізичних осіб, яке здій-
снюється у відповідності до Закону України 
«Про податок з доходів фізичних осіб». В удо-
сконаленні цього нормативного документу пе-

ред усім зацікавлене місцеве самоврядування, 
оскільки надходження до місцевого бюджету 
здійснюється в більшості за рахунок цього по-
датку. 

В процесі дослідження було виявлено тен-
денції подолання недосконалих питань подат-
кового законодавства при справлянні податку з 
доходів фізичних осіб. В цілому за рахунок 
внесення зазначених змін до діючого податко-
вого законодавства, бюджет Запорізької області 
протягом кількох років отримає додаткові над-
ходження в сумі більше 60 млн. грн. 
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РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
У статті запропоновано концепцію та механізм зміцнення конкурентної позиції банку на ос-

нові реінжинірингу бізнес-процесів. 
Ключові слова: реінжиніринг, бізнес-процес, конкуренція, конкурентна позиція. 
В статье предложена концепция и механизм укрепления конкурентной позиции банка на основе 

реинжиниринга бизнес-процессов. 
Ключевые слова: банк, реинжиниринг, бизнес-процесс, конкуренция, конкурентная позиция. 
In the article the conception and the mechanism of bank competition position strengthening on the ba-

sis of business process reengineering are offered. 
Key words: reengineering, business process, competition, competition position. 
Постановка проблемы. Современное кри-

зисное состояние банковской системы требует 
совершенствования системы инструментов 
обеспечения укрепления конкурентных пози-
ций банков, которая будет способствовать по-
вышению эффективности их деятельности. Без 
рационально настроенной системы обеспечения 
конкурентоспособности банка возникает про-
блема нерациональности его расходов и не-
адекватности корпоративной стратегии совре-
менным требованиям. В таких условиях полез-
ным может быть использование западного опы-
та банковского менеджмента, который на со-
временном этапе опирается на использование 
процессного подхода в целом и реинжиниринга 
бизнес-процессов в частности как инструмента 
кардинального улучшения основных показате-
лей деятельности, в том числе конкурентной 
позиции банков. 

Исследованию проблем управления конку-
рентоспособностью банка посвящены работы 
Л. Федуловой [1], Е. Дубовик [2], Ю. Зарубы 
[3], О. Падалко [4], О. Вавчак [5] и др. ученых. 
Указанные работы имеют научную и практиче-
скую ценность, но, к сожалению, в них не 
предложен научный подход к укреплению кон-
курентной позиции банка на основе реинжини-
ринга бизнес-процессов. Поэтому существует 

необходимость исследований в направлении 
разработки концепции и механизма укрепления 
конкурентной позиции банка на основе реин-
жиниринга бизнес-процессов. 

Цель исследования – разработка концеп-
ции и механизма укрепления конкурентной по-
зиции банка на основе реинжиниринга бизнес-
процессов. Для достижения цели поставлены 
были и решены такие задачи: проанализировать 
методологические основы реинжиниринга биз-
нес-процессов; предложить концепцию и меха-
низм укрепления конкурентной позиции банка 
на основе реинжиниринга бизнес-процессов. 

Изложение основного материала. Реше-
нию задачи построения концепции укрепления 
конкурентной позиции на основе реинжини-
ринга бизнес-процессов должно предшество-
вать исследование методологических основ ре-
инжиниринга бизнес-процессов в банках. 

Существование различных точек зрения по 
поводу сути реинжиниринга бизнес-процессов 
не могло не повлиять на формирование разных 
методологических подходов к реинжинирингу 
бизнес-процессов. 

Как отмечают И. Кремлева и С. Риб [6, с. 
28–33], можно выделить методологии Хамме-
ра-Чампи, Давенпорта, Кодак, Манганелли-
Клайна и другие (табл. 1). 

Таблица 1. 
Основные методологии реинжиниринга бизнес-процессов [6, с. 30–32]. 

№ 
п/п 

Название 
подхода 

Этапы проведения проекта по реинжинирингу 
1 2 3 4 5 6 

1 Методология 
Хаммера/Чампи 

введение в 
реинжини-

ринг 

идентифика-
ция бизнес-
процессов 

отбор бизнес-
процессов понимание перепроекти-

рование реализация 

2 Методология 
Давенпорта 

создание 
видения и по-
становка цели 

идентифика-
ция бизнес-
процессов 

понимание и 
измерение 
процессов 

информаци-
онные техно-

логии 

прототип 
процесса реализация 

3 
Методология 
Манганелли/ 

Клайна 
подготовка идентифика-

ция видение переконстру-
ирование 

трансформа-
ция – 

4 Методология 
Кодак 

Начало 
проекта 

понимание 
процессов 

конструиро-
вание новых 
процессов 

измерение 
управление 

преобразова-
ниями 

– 

Общим для них является последователь- ность фаз процесса перепроектирования, отли-
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чием же – основные цели, которые необходимо 
достичь, и принципы, лежащие в основе реин-
жиниринга. 

Эти методологии по-разному определяют 
средства реализации проектов реинжиниринга: 
для Хаммера-Чампи – это создание и внедрение 
оригинальной идеи, способной улучшить биз-
нес-процесс, изменив его кардинальным спосо-
бом; для Давенпорта, Манганелли-Клайна, Ко-
дак – внедрение новейших информационных 
технологий [6, с. 29–31]. 

Отметим подход М. Робсона и Ф. Уллаха 
[7, с. 52–56], по мнению которых реинжини-
ринг бизнес-процессов включает в себя такие 
этапы: описание используемых в организации 
процессов; выбор процесса, над которым про-
ходит работа по перепроектированию; выделе-
ние ресурсов под проект по реинжинирингу и 
определение необходимого периода времени; 
управление изменениями. 

В свою очередь Е. Ойхман и Э. Попов [8, с. 
99] предложили методологию реинжиниринга
бизнес-процессов, которая предполагает сле-
дующие этапы: 
- разработка образа будущей компании – спе-

цификация основных целей компании исхо-
дя из ее стратегии, потребностей клиентов, 
общего уровня бизнеса в отрасли текущего 
состояния компании; 

- создание модели существующей компании 
(обратный инжиниринг): разрабатывается 
детальное описание существующей компа-
нии, идентификация и документирование ее 
основных бизнес-процессов, а также оценка 
их эффективности; 

- разработка нового бизнеса (прямой инжини-
ринг): перепроектирование бизнес-процес-
сов, разработка бизнес-процессов на уровне 
трудовых ресурсов, разработка поддержи-
вающих информационных систем; 

- внедрение перепроектированных процессов: 
интеграция и тестирование разработанных 
процессов и поддерживающей информаци-
онной системы, обучение сотрудников, 
установка информационной системы, пере-
ход к новой работе компании. 

Следует отметить, что, как будет показано 
ниже, этот подход выступил основой для раз-
работок большинства российских и отече-
ственных ученых. В частности Э. А. Уткин [9, 
с. 9–10] также выделяет четыре основных этапа 
реинжиниринга: формирование желаемого об-
раза фирмы; обратный инжиниринг; прямой 
инжиниринг; внедрение модели нового бизнеса 
в хозяйственную деятельность фирмы. 

При этом Ю. Ф. Тельнов [10, с. 81–83] вы-
деляет в качестве отдельного этапа диагностику 

проблем компании и предлагает такую после-
довательность стадий реинжиниринга бизнес-
процессов: диагностика проблем; идентифика-
ция бизнес-процессов; обратный инжиниринг; 
прямой инжиниринг; реализация проекта; 
внедрение. 

Е. В. Виноградова [11, с. 142] на основе 
анализа работ зарубежных и отечественных ис-
следователей приходит к выводу, что следует 
выделять такие этапы реинжиниринга бизнес-
процессов: разработка образа будущей компа-
нии; обратный инжиниринг или разработка мо-
дели существующего бизнеса; прямой инжини-
ринг или разработка новой модели бизнеса и 
внедрение перепроектированных процессов; 
внедрение перепроектированных процессов. 

Иной позиции придерживается Л. Н. Тара-
нюк [12, с. 100–102], который выделяет пять 
этапов проекта реинжиниринга бизнес-процес-
сов: планирование и начало работ; исследова-
ния; проектирование; утверждение; внедрение; 
последующие мероприятия. 

Рассмотренные выше разные подходы к 
содержанию этапов реинжиниринга выступили, 
как будет показано ниже, базой для формиро-
вания методологических основ реинжиниринга 
банковских бизнес-процессов. 

Российский автор А. В. Тютюнник [13, с. 
251] считает, что в реинжиниринге банковского 
бизнес-процесса можно выделить следующие 
стадии: определение объектов изменений и их 
«размораживание»; документирование текущей 
технологии работы и классификация бизнес-
процессов; выработка критериев оптимизации 
и определение ограничивающих условий; ана-
лиз текущей технологии работы; выработка, со-
гласование и документирование новой техно-
логии; внедрение изменений; контроль эффек-
тивности осуществленных преобразований; 
корректировка и закрепление изменений. 

Отечественные исследователи И. Бушуева 
и В. Демьяненко [14, с. 21–23] предложили 
подход к реинжинирингу банковских бизнес-
процессов, который требует разработки новых 
бизнес-процессов без учета того, что было 
раньше, и опирается на методологию Робсона-
Уллаха. Существующие бизнес-процессы все-
таки должны быть учтены в ходе перепроекти-
рования, поскольку это позволит избежать 
ошибок, связанных с возможным дублировани-
ем текущих неэффективных процедур в новых 
банковских бизнес-процессах. 

В отличие от предыдущих авторов, Н. Г. 
Славянская и В. О. Стрильчук [15, с. 51–52], 
опираясь на методологию Ойхмана-Попова, 
выделили пять этапов проекта по реинжини-
рингу в банках: разработка образа будущего 
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банка; создание модели существующего банка; 
разработка модели нового банка; внедрение пе-
репроектированных процессов; оценка проекта. 

Близкой позиции придерживаются О. Вов-
чак и Н. Меда [16, с. 17], которые выделили че-
тыре этапа реинжиниринга финансовых бизнес-
процессов банка: определение образа будущего 
банка и установление основных финансовых 
целей; создание модели существующего банка 
(обратный инжиниринг); перепроектирование 
финансовых бизнес-процессов и разработка но-
вых бизнес-направлений финансовой деятель-
ности; внедрение перепроектированных про-
цессов. 

В. Мищенко, Н. Славянская, Е. Криклий 
[17, с. 7–8], проведя критический анализ двух 
основных подходов (Хаммера-Чампи и Давен-
порта) в рамках методологии реинжиниринга, 
пришли к выводу, что оба подхода имеют пра-
во на существование и использование в банках. 

С учетом вышеизложенного и предложен-
ного ранее определения реинжиниринга биз-
нес-процессов в банке как анализа и перепроек-
тирования банковских бизнес-процессов с це-
лью существенного повышения их эффектив-
ности, по нашему мнению, реинжиниринг бан-
ковских бизнес-процессов должен включать в 
себя такие основные этапы: подготовка к реин-
жинирингу банковских бизнес-процессов 
(формируется команда по реинжинирингу, 
определяются цели и распределяются задания); 
идентификация и классификация банковских 
бизнес-процессов банка; отбор критических 
банковских бизнес-процессов; анализ банков-
ских бизнес-процессов – описание банковских 
бизнес-процессов и оценка их эффективности; 
бенчмаркинг банковских бизнес-процессов; пе-
репроектирование банковских бизнес-
процессов; реструктуризация сети банка на ос-
нове реинжиниринга бизнес-процессов (рис. 1). 

Рис. 1. Концепция укрепления конкурентной позиции банка на основе реинжиниринга бизнес-процессов. 
* авторская разработка

Как видно из приведенного выше, первым 
этапом выступает подготовка к проекту по ре-
инжинирингу (создается команда, определяют-
ся цели и распределяются задания). На втором 
этапе происходит определение перечня бизнес-

процессов, характерных для данной компании 
(банка). А следующим – наиболее важным, по 
мнению большинства ученых, – этапом после 
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является отбор наиболее приоритетных для пе-
репроектирования объектов реинжиниринга. 

После того как идентифицированы крити-
ческие банковские бизнес-процессы, следует 
установить их фактическое состояние, то есть 
провести их анализ, который позволит устано-
вить текущую эффективность бизнес-процесса 
и избежать ошибок на следующих этапах ре-
инжиниринга. 

Значение анализа бизнес-процессов для 
проекта по реинжинирингу убедительно пока-
зано в работе З. Ирани [18, с. 7]: во-первых, по-
нимание процессов помогает взаимодействию 
участников команды по перепроектированию; 
во-вторых, модели существующих процессов 
позволяют определить задачи для перепроекти-
рования процессов; в-третьих, данный анализ 
позволяет выявить проблемы в текущих про-
цессах, а также предотвратить их появление в 
новых процессах; и, в-четвертых, понимание 
текущих процессов позволяет сформировать 
меру для сравнения предлагаемым изменениям. 

Отметим, что сложилось множество подхо-
дов к методике анализа бизнес-процессов. Так в 
статье исследователя Lin Fu-Ren [19, с. 181] 
указано, что исследования в области реинжи-
ниринга привели к разработке различных мето-
дик и средств описания систем: информацион-
ное моделирование; функциональное и про-
цессное моделирование; объектно-ориенти-
рованное моделирование. 

При этом А. Гуназекаран и Б. Кобу [20, с. 
2529–2530] провели обзор использования раз-
личных методик анализа и моделирования биз-
нес-процессов и установили сорок пять техник/ 
инструментов, которые были классифицирова-
ны ими на шесть групп: концептуальные моде-
ли (14); имитационные модели (11); объектно-
ориентированные модели (7); модели IDEF (6); 
сетевые модели (4); модели на основе знаний 
(3). 

М. Робсон и Ф. Уллах [7, с. 127] предлага-
ют для описания бизнес-процес-сов использо-
вать метод под названием структурный анализ 
процессов (SPA), основанный на принципе 
иерархии процессов, и позволяющий отразить 
эту иерархию как набор географических карт, 
отличающихся своим масштабом и детализаци-
ей. 

В свою очередь, Е. Г. Ойхман, Э. В. Попов 
[8, с. 162–163], называя работу по созданию 
модели существующей компании обратным 
инжинирингом, и, по сути, говоря об анализе 
бизнес-процессов, считают, что он состоит из 
двух этапов: моделирование на основе преце-
дентов (П-модель) и объектное моделирование 
(О-модель). 

Ю. Ф. Тельнов [10, с. 86–88] справедливо 
указывает на то, что обратный инжиниринг 
должен основываться на изучении всей норма-
тивной базы, на основе которой осуществляет-
ся деятельность предприятия, и включать в се-
бя такие этапы: построение цепочек создания 
добавленных стоимостей, построение дерева 
целей, качественная и стоимостная оценка биз-
нес-процессов, оформление диагностического 
отчета. 

Е. В. Виноградова [11, с. 43–76] считает, 
что описание бизнес-процессов должно вклю-
чать такие шаги: словесное описание в произ-
вольной форме (инструкции и т. п.); формаль-
ное описание (табл. документооборота, и т. д.); 
графическая структуризация с помощью таких 
средств как дерево целей бизнес-процессов, ал-
горитмизация бизнес-процессов, организаци-
онная структура исполнителей бизнес-процес-
сов, графическое наложение бизнес-процессов, 
матрица ответственности; моделирование биз-
нес-процессов с помощью специальных язы-
ков-нотаций: методологии IDEF, ARIS, визу-
альный конструктор динамичных бизнес-
процессов BizTalk Orchestration Designer, сете-
вая модель бизнес-процессов, структурное мо-
делирование бизнес-системы с помощью клас-
сов и прецедентов, внутренней модели компа-
нии, язык графического моделирования бизнес-
процессов – ЯМТ, считая, что последняя нота-
ция содержит в себе наиболее полный набор 
элементов для моделирования. 

При этом А. В. Тютюнник [16, с. 267–269] 
дал практические рекомендации по методоло-
гии разработки, поддержки и корректировки 
технологической схемы работы банка «Как 
есть» в стандарте IDEF0. 

Однако, несмотря на научную ценность 
этих работ, в них не предложены общие алго-
ритмы методики анализа банковских бизнес-
процессов, что и обуславливает актуальность и 
содержание исследовательской задачи разра-
ботки алгоритмов методики анализа банков-
ских бизнес-процессов. 

Следует отметить, что в настоящее время 
фактически отсутствуют исследования, в кото-
рых освещаются подходы к оценке эффектив-
ности банковских бизнес-процессов. Можно 
выделить работы, в которых раскрываются об-
щие методики определения стоимости бизнес-
процессов на основе функционально-стоимост-
ного анализа [10, с. 203–213; 21] и работы, по-
казывающие возможности его применения в 
банках [22, с. 155–156; 23]. 

Несмотря на научную ценность этих работ, 
в них не предложены общие алгоритмы оценки 
эффективности банковских бизнес-процессов – 
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не разработан алгоритм определения стоимости 
банковских бизнес-процессов, порядок расчета 
их эффектов и эффективности, что и обуслов-
ливает актуальность и содержание исследова-
тельской задачи разработки алгоритмов оценки 
эффективности банковских бизнес-процессов: 
- общего алгоритма оценки эффективности 

банковских бизнес-процессов; 
- алгоритма определения стоимости банков-

ских бизнес-процессов; 
- порядка расчета эффектов и эффективности 

банковских бизнес-процессов. 
Следующим этапом после анализа бизнес-

процессов выступает бенчмаркинг, который 
позволяет исследовать лучший опыт как внутри 
банка, так и вне него. Анализ литературных ис-
точников позволяет выделить работы, связан-
ные с раскрытием теоретико-методической ос-
новы бенчмаркинга [24; 25; 26; 27]; исследова-
ния, в которых показана связь бенчмаркинга и 
реинжиниринга бизнес-процессов [28; 29]; ра-
боты, указывающие на возможности примене-
ния бенчмаркинга банками [30; 31]. 

Дарел К. Ригби [24, с. 16] отмечает, что 
бенчмаркинг направлен на то, чтобы найти 
примеры наилучшего осуществления деятель-
ности и понять процессы и практики, которые к 
ним ведут. 

Роберт С. Кэмп [26, с. 14] предложил и 
обосновал десять шагов процесса проведения 
бенчмаркинга: выявление объектов; подбор 
партнеров по проведению бенчмаркинга; опре-
деление наиболее подходящего метода сбора 
информации и сбор данных; установление 
имеющихся отставаний компании от партнеров 
по выбранным показателям эффективности; 
установление желаемых уровней эффективно-
сти работы компании; доведение результатов 
бенчмаркинга до всех заинтересованных сторон 
и получение помощи в их применении на прак-
тике; установление конкретных целей и задач в 
области повышения эффективности функцио-
нирования компании; разработка планов меро-
приятий по их достижению и решению; прове-
дение запланированных мероприятий и отсле-
живание их результатов; пересмотр ранее вы-
бранных ориентиров для бенчмаркинга. Близ-
кую позицию занимает В. В. Ефимов [27, с. 50], 
выделяя девять этапов проведения типового 
проекта бенчмаркинга. 

Х. Дж. Харрингтон [25, с. 51–55] выделяют 
пять типов процесса бенчмаркинга: внутренний 
бенчмаркинг; внешний конкурентный бенчмар-
кинг; внешний внутриотраслевой бенчмаркинг; 
внешний межотраслевой бенчмаркинг; комби-
нированный межотраслевой и внешний 
бенчмаркинг. 

Объекты бенчмаркинга принадлежат к од-
ной из 4-х категорий: бизнес-процессы, обору-
дование, производственные процессы, продук-
ты и услуги. [24, с. 112]. 

Возможности использования бенчмаркинга 
банками хорошо представлены в работе З. Псе-
уш [30, с. 39]: «бенчмаркинг помогает относи-
тельно быстро и с меньшими затратами совер-
шенствовать бизнес-процессы, позволяет по-
нять как работают лидеры рынка, и добиваться 
тех же или более высоких значений». 

Вопросам банковского бенчмаркинга по-
священа работа Т. Л. Пономаревой [31], кото-
рая рассмотрела вариант организации внутрен-
ней бенчмаркинговой системы для многофили-
альных банков, поскольку они могут получить 
благодаря своей структуре и специфике оказы-
ваемых ими услуг наиболее полную и разнооб-
разную информацию для последующего анали-
за и выявления наилучшего опыта и его приме-
нения. 

Следует отметить, что Б. Фишер [29, с. 46–
51] в своей работе показал, что бенчмаркинг
наряду с оценкой деятельности выступают 
ключевыми элементами, которые существенны 
для реинжиниринга. При этом бенчмаркинго-
вые техники идентифицируют эффективные 
бизнес-процессы, которые могут быть исполь-
зованы как цель для улучшения неэффектив-
ных процессов, после чего фирмы приступают 
к реинжинирингу бизнес-процессов. 

При этом необходимо подчеркнуть, что в 
работах посвященных бенчмаркингу банков-
ских бизнес-процессов уделено недостаточно 
внимания задачам идентификации критических 
банковских бизнес-процессов, эталонов как 
внутри сети банка, так и среди конкурентов, 
что обуславливает актуальность дальнейших 
исследований в этом направлении. 

Анализ и бенчмаркинг банковских бизнес-
процессов являются основой для такого этапа 
реинжиниринга как перепроектирование. На 
важное значение перепроектирования в реин-
жиниринге бизнес-процессов удачно указал в 
своей работе З. Ирани [32, с. 248]. 

Отметим, что в научных работах отече-
ственных и российских ученых преобладает 
подход, в соответствии с которым часть проек-
та реинжиниринга, связанная с перепроектиро-
ванием бизнес-процес-сов и их внедрением, 
традиционно именуется прямым инжинирин-
гом. Считаем возможным использование тер-
минов «перепроектирование бизнес-процессов» 
и «прямой инжиниринг» как равнозначных, по-
скольку большинство авторов либо прямо го-
ворят о том, что перепроектирование бизнес-
процессов – это прямой инжиниринг, либо под-
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разумевают это. 
При этом в своей работе Н. Г. Славянская и 

В. О. Стрильчук [15, с. 177] справедливо счи-
тают, что прямой инжиниринг в банках имеет в 
виду решение таких заданий: 
• перепроектирование бизнес-процессов;
• разработка бизнес-процессов банка на

уровне трудовых ресурсов;
• разработка систем автоматизации, оборудо-

вания рабочих мест, поддерживающих и
вспомогательных систем;

• разработка информационных систем, внед-
рения перепроектированных процессов,
оценка проекта.

В работе [33, с. 89] предложена общая тех-
нология разработки проекта перестроения биз-
нес-процессов банка, в основу которой поло-
жен маркетинговый и процессный подход. 

Тогда как О. Вовчак и Н. Меда [16] выде-
ляют четыре этапа реинжиниринга финансовых 
бизнес-процессов банка: 
1) определение будущего образа банка и уста-

новление основных финансовых целей;
2) создание модели будущего банка (обратный

инжиниринг);
3) перепроектирование финансовых бизнес-

процессов и разработка новых бизнес
направлений (прямой инжиниринг);

4) внедрение перепроектированных бизнес-
процессов.

Представляется, что позитивным моментом 
похода к перепроектированию бизнес-процес-
сов, в основе которого лежит построение пре-
цедентной и объектной моделей является то, 
что он позволяет описать модель новой компа-
нии в категориях процессов и объектов, и со-
держит в себе такие необходимые этапы как 
разработка информационной системы и тести-
рование новых бизнес-процессов. 

Однако его недостатком является то, что 
описание новых бизнес-процессов осуществля-
ется в форме, которую сложно напрямую свя-
зать с оценкой эффективности процессов. 

Иными словами, команда по реинжинирин-
гу, проектируя новые процессы, должна допол-
нительно использовать специальные программ-
ные средства для того, чтобы определить их 
стоимость и эффективность. 

Последнее важно для банков, поскольку их 
деятельность связана со значительными 
накладными расходам, поскольку без адекват-
ной оценки эффективности новых бизнес-
процессов сложно судить о целесообразности и 
результативности их внедрения. 

Проект по реинжнирингу бизнес-процессов 
банка должен завершаться реструктуризацией 
его сетевой организационной структуры, кото-

рая лежит в основе продвижения банковских 
продуктов. 

По этому поводу Е. А. Криклий [34, с. 47] 
справедливо отмечает, что первоочередной ре-
организации должна подлежать система управ-
ления филиальной сетью, которая в большин-
стве случаев имеет ряд существенных недо-
статков: 
- предоставление лишних полномочий струк-

турным подразделениям; 
- замедление движения денежных средств, 

дополнительные затраты; 
- отсутствие надлежащего контроля над 

структурными звеньями; 
- неэффективное громоздкое управление; 
- слабые вертикальные связки между струк-

турными подразделениями, и, как следствие, 
несогласованность работы банка и принятия 
неэффективных решений; 

- недостаточность стимулов у работников 
подразделений; 

- содержание нерентабельных подразделений 
за счет эффективного работающих. 

При этом, как считает О. А. Криклий [35, с. 
102–103], реинжиниринг филиальной сети бан-
ка включает в себя следующие направления ра-
боты: 
• анализ существующих технологий работы

филиальной сети банка;
• выявление базовой технологии, формиро-

вание дерева целей основных и вспомога-
тельных функций деятельности филиалов
банка;

• построение функционально информацион-
ных моделей рациональных технологий ра-
боты;

• разработка схем внутренних и внешних фи-
нансовых потоков в банке;

• разработка методического обеспечения фи-
нансовой деятельности банка;

• анализ существующей организационно
управленческой структуры филиальной сети;

• формирование вариантов организационно-
управленческих структур филиальной се-
ти, их оценка и выбор наиболее приемле-
мой.

Крупнейший специалист в области банков-
ского дела, П. Аллен [36, с. 179], ключевой те-
мой реинжиниринга бизнес-процессов в фили-
альной сети справедливо считает: 
• большую ориентацию на клиента путем

устранения функций первичного учета и ад-
министративных процедур посредством
централизации обслуживания клиентов;

• реструктуризации депозитных операций;
• централизации обработки данных по регио-

нам.
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Говоря о реструктуризации депозитных 
операций и централизации обработки данных 
по регионам, П. Аллен [36, с. 187] имеет в виду, 
то, что необходимо централизовать процедуру 
обработки бухгалтерских документов, связан-
ных с такими операциями, которая позволит 
повысить эффективность работы как фронт-
офиса, так и бэк-офиса банка. Исследователь 
[36, с. 187] вполне обоснованно заключает, что 
основная задача банковской реформы филиаль-
ной сети состоит в том, чтобы приблизить бан-
ковский персонал к клиенту. 

Однако эти авторы (Е. А. Криклий, П. Ал-

лен) в своих работах не предложили конкрет-
ных рекомендаций по реструктуризации сети 
банка на основе реинжиниринга бизнес-
процессов, что и обусловливает актуальность 
соответствующей исследовательской задачи. 

Обобщая вышеизложенное, механизм 
укрепления конкурентной позиции банка на 
основе реинжиниринга бизнес-процессов в 
условиях усиления региональной межбанков-
ской конкуренции в условиях региональной экс-
пансии, может быть выражен таким образом (см. 
рис. 2). 

Рис. 2. Механизм укрепления конкурентной позиции банка на основе реинжиниринга бизнес-процессов 
в условиях усиления региональной межбанковской конкуренции под влиянием региональной экспан-
сии банков. 
* авторская разработка

Выводы. На основе анализа методологиче-
ских основ реинжиниринга бизнес-процессов 
предложена концепция укрепления конкурент-
ной позиции банка на основе реинжиниринга 
бизнес-процессов, которая представляет собой 

взаимосвязанную систему, включающую в себя 
объект, предмет, цель, составляющие, направ-
ления и методологические основы исследова-
ния, и позволяет решать поставленные задачи. 

В соответствии с этой концепцией разрабо-
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4. Бенчмаркинг бизнес-процессов
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174 



тан механизм укрепления конкурентной пози-
ции банка на основе реинжиниринга бизнес-
процессов в условиях усиления региональной 
межбанковской конкуренции под воздействием 
региональной экспансии банков. 

При этом установлено, что существует 
необходимость дальнейших исследований в та-
ких направлениях: 
- оценка эффективности бизнес-процессов в 

контексте конкурентной борьбы банков в 
Украине; 

- разработка научно-практических рекомен-
даций по укреплению конкурентной пози-
ции банка на основе реинжиниринга бизнес-
процессов. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА, АУДИТА И АНАЛИЗА 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

У статті розглянуті основні проблеми обліку, аудиту й аналізу інвестиційних вкладень підпри-
ємств України і визначені першочергові завдання їх вирішення. 

Ключові слова: інвестиційні вкладення, джерела фінансування, управління, облік, аудит, аналіз 
інвестицій. 

В статье рассмотрены основные проблемы учета, аудита и анализа инвестиционных вложе-
ний предприятий Украины и определены первоочередные задачи их решения. 

Ключевые слова: инвестиционные вложения, источники финансирования, управление, учет, 
аудит, анализ инвестиций. 

In the article main problems of accounting, audit and analysis of investments of Ukrainian enterprises 
are observed and primary tasks of their decision are determined. 

Key words: investments, source of financing, management, accounting, audit and analysis of invest-
ments. 

Постановка проблемы. Построение новых 
экономических отношений невозможно без ак-
тивизации инвестиционных процессов и улуч-
шения качества управления ими на уровне 
предприятий. Инвестиционные вложения име-
ют определяющее значение для любого эконо-
мического субъекта, поскольку их осуществле-
ние влечет за собой изменение структуры про-
изводственных затрат вследствие внедрения 
более совершенной техники и технологии, уве-
личивает вероятность получения отрицатель-
ных результатов деятельности предприятия в 
целом ввиду долгосрочного воздействия на его 
операционную и финансовую деятельность в 
условиях изменяющейся внутренней и внешней 
среды. Поэтому принятие решений о капитало-
вложениях должно базироваться на комплекс-
ном подходе к оценке всех затрат и выгод от 
осуществления капитальных инвестиций с 
применением перспективного, оперативного и 
последующего анализа. 

Анализ литературы. Проблемы учета, 
аудита и анализа инвестиционных вложений 
предприятий Украины нашли свое отражение в 
трудах Р. Е. Грачевой [2], Н. В. Кравчук [3]. 

В связи c этим для конкретного индивиду-
ального инвестора особое значение приобрета-
ют бухгалтерский учет и анализ капитальных 
инвестиций как связующее звено между сбором 
и обработкой информации о реализации инве-
стиций, с одной стороны, и принятием управ-
ленческих решений, касающихся инвестирова-
ния, – с другой. Необходимо обратить внима-
ние на особенности учета капитальных инве-
стиций с целью выявления их влияния на уро-
вень удовлетворения информационных потреб-
ностей анализа капитальных инвестиций и ор-
ганизацию объективного информационного 
обеспечения последнего на уровне предприятия – 
индивидуального инвестора. 

Целью данной работы является исследо-
вание капитальных инвестиций предприятий, 
определение их видов и источников финанси-
рования, аудит и анализ методов управления 
инвестиционными проектами и выделение пер-
воочередных задач решения проблем. 

Изложение основного материала. Поня-
тие «капитальные инвестиции» используется в 
практике налогового учета и было введено За-
коном Украины «О налогообложении прибыли 
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предприятий». В соответствии со ст. 1 п. 28.1 
этого Закона капитальные инвестиции – это хо-
зяйственные операции, предусматривающие 
приобретение зданий, сооружений, других объ-
ектов недвижимой собственности, других ос-
новных фондов и нематериальных активов, ко-
торые подлежат амортизации. 

Ни один из утвержденных на сегодня 
П(С)БУ не содержит определения понятия «ин-
вестиции». В П(С)БУ 2 «Баланс» и 4 «Отчет о 
движении денежных средств» приведены опре-
деления финансовых инвестиций и инвестици-
онной деятельности. Некоторые вопросы учета 
и определения инвестиций раскрыты в П(С)БУ 
12 «Финансовые инвестиции». Однако, по-
скольку предметом П(С)БУ 12 является мето-
дология учета финансовых инвестиций и поря-
док их раскрытия в финансовой отчетности, 
представляется целесообразной доработка не-
которых П(С)БУ, а именно П(С)БУ 7, в направ-
лении раскрытия понятия капитальных инве-
стиций. Это будет способствовать достоверно-
му представлению капитальных инвестиций в 
финансовой отчетности индивидуального инве-
стора и более полному обеспечению информа-
ционных потребностей анализа. 

В условиях рыночной экономики реализа-
ция проектов капитальных инвестиций осу-
ществляется субъектами различных форм соб-
ственности и хозяйствования за счет собствен-
ных и привлеченных финансовых ресурсов. 
Поэтому для решения задач анализа инвести-
ционных проектов на разных этапах их реали-
зации оцениваются имеющиеся у инвестора 
финансовые возможности и определяется 
структура и стоимость последних с позиций их 
влияния на эффективность реализуемых проек-
тов. Такая оценка проводится в рамках анализа 
финансовой устойчивости предприятия по дан-
ным его внешней (финансовой) отчетности и 
бухгалтерского учета. Содержание и качество 
данных, формируемых на выходе такого анали-
за, и их полезность для инвестора в значитель-
ной мере обусловлена методикой учета источ-
ников финансирования капитальных инвести-
ций. 

Методика учета привлеченных источников 
финансирования капитальных инвестиций при-
ведена в П(С)БУ: 7 «Основные средства», 15 
«Доход» и 16 «Расходы». Так, согласно п. 18 
П(С)БУ 15 целевое финансирование капиталь-
ных инвестиций признается доходом на протя-
жении периода полезного использования объ-
ектов инвестирования (основных средств, не-
материальных активов и др.) пропорционально 
сумме амортизации, начисленной по этим объ-
ектам. Поскольку реализация инвестиционных 

проектов сопряжена с продолжительным пери-
одом времени, в ходе инвестиционного периода 
возникает проблема корректировки стоимости 
незавершенных объектов капитальных инве-
стиций (незавершенного строительства). 
П(С)БУ 7 предусматривает осуществление та-
ких корректировок путем дооценки, уценки, 
дооценки ранее уцененных и уценки ранее до-
оцененных объектов необоротных активов. 

Система формирования информации долж-
на основываться на соответствующей органи-
зации синтетического и аналитического учета 
затрат и доходов, возникающих в ходе реализа-
ции инвестиционного проекта, а также объеди-
нении информации, полученной на этой основе, 
с данными управленческого учета путем пря-
мой и обратной связи на счетах бухгалтерского 
учета. Для более полного удовлетворения ин-
формационных потребностей анализа капиталь-
ных инвестиций необходимо иметь наиболее 
полное представление о них на счетах бухгал-
терского учета и в финансовой отчетности. Для 
оперативного анализа реализуемых инвестици-
онных проектов необходима система формиро-
вания информации, которая обеспечит на 
уровне предприятия организацию контроля 
проектируемых объемов производства и реали-
зации. 

Важным является проведение как внешне-
го, так и внутреннего аудита капитальных ин-
вестиций. Перспективный аудит инвестицион-
ных проектов имеет своей целью предвари-
тельную оценку целесообразности, рентабель-
ности инвестиций, расчет будущих доходов и 
расходов, разработку нескольких альтернатив-
ных вариантов инвестирования. Целью ретро-
спективного аудита является подтверждение 
достоверности отчетности предприятия, в том 
числе и данных о реализации инвестиционных 
проектов. 

С этой целью аудитор оценивает соответ-
ствие принятой инвестиционной политики 
предприятия его учредительным документам и 
действующему законодательству, проверяет 
правильность организации и методики ведения 
бухгалтерского учета инвестиций, формирова-
ние учетной политики, правильность оценки 
инвестиций, отражения их на счетах бухгалтер-
ского учета, оценивает эффективность системы 
внутреннего контроля и др. 

Важным и актуальным аспектом определе-
ния оптимальных для каждого конкретного 
предприятия источников финансовых инвести-
ций является эффективное управление. 

В условиях рыночной экономики наиболь-
ший удельный вес в составе источников финан-
сирования капитальных вложений занимают 
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собственные финансовые ресурсы предприя-
тий: прибыль, амортизационные отчисления и 
прочие средства предприятий, а также привле-
ченные средства: кредиты коммерческих бан-
ков, благотворительные взносы, бюджетные ас-
сигнования и др. (табл. 1) [1]. 

Законом Украины «О налогообложении 
прибыли предприятий» предприятиям всех 
форм собственности предоставлено право в те-
чение отчетного периода включать расходы, 
связанные с улучшением основных средств (те-
кущий, средний, капитальный ремонт, рекон-
струкция, модернизация), на сумму, которая не 
превышает 5% совокупной балансовой стоимо-

сти основных средств, в валовые расходы 
предприятия. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении 
предприятия – это многоцелевой источник фи-
нансирования его потребностей. Амортизаци-
онные отчисления обеспечивают воспроизвод-
ство основных производственных фондов и не-
материальных активов. Они являются устойчи-
вым источником финансовых инвестиций. 

К собственным источникам финансирова-
ния относятся средства от реализации выбыва-
ющего оборудования, ненужных материалов, 
инструмента, инвентаря, ликвидации времен-
ных зданий и сооружений. 

Таблица 1. 
Капитальные инвестиции Украины по источникам финансирования за 2009 г. 
 

Освоены (использованы) капитальные инвестиции в т. ч. в основной капитал 
в тыс. грн. в % к объему в тыс. грн. в % к объему 

Всего 7044360 100,0 5536352 100,0 
в т. ч. за счет     
средств госбюджета 482806 6,9 287196 5,2 
средств местных бюджетов 281482 4,0 196484 3,6 
собственных средств предприятий и 
организаций 3933827 55,8 2951779 53,3 

средств иностранных инвесторов 669751 9,5 657721 11,9 
средств инвестиционных фондов 72248 1,0 71988 1,3 
средств населения на строительство 
собственных квартир 49938 0,7 49938 0,9 

средств населения на индивидуальное 
жилищное строительство 394751 5,6 394751 7,1 

кредитов банков и других займов 871265 12,4 708741 12,8 
других источников финансирования 288292 4,1 217754 3,9 
 

Государственное финансирование инве-
стиций в Украине может осуществляться в ка-
честве финансовой поддержки высокоэффек-
тивных инвестиционных проектов за счет 
средств госбюджета. Финансирование проектов 
в рамках государственных внешних кредитов 
может осуществляться за счет привлекаемых 
кредитов из иностранных государств, их юри-
дических лиц и международных организаций. 

Наиболее приемлемой формой, на наш 
взгляд, является лизинг, то есть долгосрочная 
аренда предприятиями основных средств. Пре-
имущества лизинга по сравнению с другими 
способами инвестирования состоят в том, что 
предприниматель может начать свое дело, рас-
полагая лишь частью средств, необходимых 
для приобретения помещений и оборудования. 
Предприятиям предоставляются не денежные 
средства, контроль использования которых не 
всегда возможен, а средства производства, не-
обходимые для обновления и расширения про-
изводства. Большую заинтересованность в ли-
зинге проявляют представители малого бизне-
са, которые, не имея достаточных средств и не 
прибегая к привлечению кредитов, могут, в 

этом случае, использовать в производстве но-
вое прогрессивное оборудование и технологии. 

При формировании инвестиционной поли-
тики предприятия важным является определе-
ние общего объема инвестиций для осуществ-
ления инвестиционной деятельности, посколь-
ку недостаточный объем инвестиционных ре-
сурсов удлиняет период введения в действие 
инвестиционного проекта, а избыточный объем 
приводит к неэффективному их использованию. 
В связи с этим определение общей потребности 
в инвестиционных ресурсах носит оптимизаци-
онный характер, то есть этот процесс представ-
ляет собой расчет реально необходимого объе-
ма финансовых средств, которые могу быть ис-
пользованы на первоначальном этапе инвести-
ционного проекта. Оптимизация потребности в 
инвестиционных ресурсах достигается различ-
ными методами: балансовым, методом анало-
гий и удельной капиталоемкости. 

Мировой финансовый кризис негативно 
отразился на объемах капитальных инвестиций. 
Объем капитальных инвестиций в 2009 г. в 
Украине составил 7044 млн. грн., что на 2845 
млн. грн. меньше, чем в 2008 г. (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Объем капитальных инвестиций в Украине в 2002–2009 гг., млн. грн. 

Выводы. Выделив основные проблемы 
учета, аудита и анализа инвестиционных вло-
жений предприятий Украины, можно опреде-
лить первоочередные задачи их решения: 
- процесс управления инвестиционными про-

ектами требует автоматизации, поскольку 
своевременная информация об эффектив-
ности инвестиций в значительной мере 
влияет на бизнес и позволяет своевременно 
принимать правильные управленческие ре-
шения; 

- для стимулирования процесса создания и 
развития лизинга в Украине, правительство 
страны должно разработать ряд льгот для 
участников лизинговой деятельности; 

- в целях достоверного представления капи-
тальных инвестиций в финансовой отчетно-
сти и более полного обеспечения информа-
ционных потребностей анализа целесооб-
разной является доработка некоторых 
П(С)БУ, а именно П(С)БУ 7, в направлении 
раскрытия понятия капитальных инвести-
ций; 

- с целью контроля инвестиционных проектов 
важным является проведение всестороннего 
и регулярного внешнего и внутреннего 

аудита капитальных инвестиций. 
Проблемы учета, аудита и анализа инве-

стиционных вложений предприятий Украины 
требуют дальнейшего изучения отдельных фак-
торов формирования эффективной инвестици-
онной политики как в целом по стране, так и по 
отдельным предприятиям в частности. 
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УДК 338.26.015 
Мандражи З. Р. 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УЗГОДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ У 
ПЕРСПЕКТИВНОМУ ПЛАНУВАННІ В СИСТЕМІ 

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
Розглянуто планування як основну функцію управління підприємством і засіб досягнення пос-

тавленої мети. Досліджено проблеми планування в сучасних умовах господарювання: цільову спря-
мованість, системність, безперервність, збалансованість, оптимальність, узгодженість системи 
показників. 

Ключові слова: стратегічна мета, план підвищення ефективності виробництва, узгодже-
ність системи показників, методика перспективного планування. 

Рассмотрено планирование как основная функция управления предприятием и средство до-
стижения поставленной цели. Исследованы проблемы планирования в современных условиях хозяй-
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ствования: целевая направленность, системность, непрерывность, сбалансированность, опти-
мальность, согласованность системы показателей. 

Ключевые слова: стратегическая цель, план повышения эффективности производства, согла-
сованность системы показателей, методика перспективного планирования. 

Considered planning as a basic function of business management and a means of achieving this goal. 
The problems of planning in today’s economic conditions, namely, goal orientation, consistency, continui-
ty, balance, optimality, consistency of performance. 

Key words: strategic objective, a plan to improve production efficiency, consistency of performance, a 
technique long-term planning. 
 

Постановка проблеми. Намічена програма 
розвитку реформ і стабілізації економіки перед-
бачає створення соціально-орієнтованої, ефек-
тивної економіки, яка забезпечує ринок високо-
технологічною, конкурентоспроможною проду-
кцією. Вона повинна мати можливість динамі-
чно розвиватись на основі власних внутрішніх 
ресурсів, сприйняття прогресивних досягнень 
науки, міцного й органічного включення у сві-
тове співтовариство при забезпеченні економі-
чної невразливості та екологічної безпеки. Під-
приємство із виробничого суб’єкта стає дійсно 
господарюючим, тому формування цілей і за-
дач стає прерогативою самого господарюючого 
суб’єкта. Цей процес ускладнюється необхідні-
стю пошуку та вибору свого місця в системі на-
ціонального господарства і набуває особливого 
значення, так як визначає всі наступні дії 
суб’єкта та його результати. За останні десяти-
ліття рівень планування на підприємствах зни-
зився. Такий стан справ пояснюється рядом 
об’єктивних та суб’єктивних причин. 
Об’єктивні причини полягають в недоліках до-
вготривалої централізованої системи плануван-
ня, яка є неадекватною до ринкових умов гос-
подарювання. Суб'єктивні причини обумовлені 
недостатньою кваліфікацією керівників та спе-
ціалістів підприємств, протиріччям між еконо-
мічною наукою та практикою господарювання, 
відсутністю методологічної бази, яка була б 
прийнятною для сучасних умов господарюван-
ня тощо. Вони вимагають подальших дослі-
джень і формування нових підходів та напрямів 
удосконалення системи планування підприємс-
тва. 

Аналіз літератури. Вивченням різних ас-
пектів і проблем планування займаються багато 
вчених, зокрема: О. Г. Біла, М. Д. Білик, М. С. 
Лисенко, В. С. Марцин, І. Б. Олексів, О. О. Ор-
лов, В. В. Титов, В. А. Юденко та ін. В. С. Ма-
рцин дослідив проблеми розробки стратегічних 
цілей для підприємства у системі планування, 
стабілізації фіскальної політики, ефективного 
залучення матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів, удосконалення рівня розвитку інфор-
маційних технологій [1]. О. Г. Біла, М. Д. Білик, 
М. С. Лисенко розглядають сутність і механізм 

розробки фінансового плану, його роль та зна-
чення в забезпеченні передумов фінансової 
стабільності й управлінні капіталом підприємс-
тва [2–4]. Методи оцінювання і планування 
економічних показників діяльності підприємст-
ва досліджує І. Б. Олексів [5]. Поняття методо-
логії планування розглянуті О. О. Орловим [6]. 

Останніми роками бурхливого розвитку 
набули концепції контролінгу управління і тех-
нологій управління. Аналіз діяльності великих і 
середніх підприємств країн із розвиненою еко-
номікою засвідчив, що функціонування підпри-
ємства без упровадженого стратегічного конт-
ролінгу є вельми ризикованим заходом. Дослі-
дження в цьому напрямі спричинюють появу 
нових парадигм, концепцій та інструментів. Зо-
крема, М. М. Стефаненко розглядає актуальні 
проблеми, пов’язані з упровадженням на підп-
риємствах України збалансованої системи по-
казників, а також визначає основні напрями 
адаптації цієї системи та контролінгових рі-
шень до сучасних умов глобалізації економіки 
[7]. Розглядаючи планування у вузькому розу-
мінні, його можна визначити як систематизова-
ну підготовку рішень. Планування, з цієї точки 
зору, означає системну підготовку до форму-
вання майбутнього стану підприємств. Голов-
ний сенс планування полягає у підвищенні 
ефективності діяльності підприємства шляхом 
цільової орієнтації та координації всіх проце-
сів, виявлення ризиків і зниження їх рівня, під-
вищення гнучкості й адаптованості до змін [8]. 

Планування представляється у вигляді ба-
гаторівневої, ієрархічної підсистеми управління 
підприємством, тому побудувати глобальну, 
єдину, системну модель управління досить 
важко. У цьому випадку виникає проблема уз-
годження економічних рішень, що відносяться 
до різних підсистем управління. Таке узго-
дження повинно здійснюватися з точки зору 
основної, глобальної мети діяльності підприємс-
тва. Існує велика кількість техніко-економічних і 
фінансових показників, які в різній мірі відо-
бражають економічну ефективність діяльності 
підприємства, але в цілому жоден з них не за-
безпечує належного наближення до глобально-
го критерію. Проблема розробки узгодженої 
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системи управління підприємством існує. Мова 
йде не тільки про погодження рішення функці-
ональних завдань, але і використаних при цьо-
му показників. Виходом з цієї складної ситуації 
є використання економіко-математичних моде-
лей, в яких відображається функціонування і 
розвиток підприємства. У моделі здійснюється 
узгодження найбільш важливих завдань і пока-
зників з орієнтацією на основний показник оп-
тимізації. 

Необхідність наукової розробки окресле-
них проблем свідчить про актуальність дослі-
дження та велике прикладне значення для ефе-
ктивного функціонування вітчизняних підпри-
ємств і безпосередньо є метою дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Для дослі-
дження методики узгодження найважливіших 
показників розглянемо методологічний підхід 
Роберта Каплана та Девіда Нортона до органі-
зації техніко-економічного та фінансового пла-
нування як на перспективу, так і на поточний 
період [9]. Подібний підхід може бути реалізо-
ваний незалежно від використаних методів роз-
рахунків. Уявімо техніко-економічне та фінан-
сове планування в загальному вигляді як підси-

стеми перспективного (довгострокового страте-
гічного та середньострокового) та річного пла-
нування. Фактично річне планування є основою 
для організації техніко-економічного плану-
вання в підрозділах підприємства в оператив-
ному режимі – оперативного техніко-економіч-
ного планування. У виробничих підрозділах до 
того ж поточне управління базується і на пла-
нах підсистеми оперативно-виробничого пла-
нування. У цілому ж по підприємству здійсню-
ється і оперативне фінансове планування (фор-
мування платіжного календаря підприємства) і 
управління за відхиленнями від оперативних 
планів та річних. З внутрішнім плануванням ті-
сно пов’язаний техніко-економічний і фінансо-
вий аналіз. Ця підсистема забезпечує інформа-
цією всі рівні внутрішнього планування і разом 
з управлінським (і фінансовим) обліком та звіт-
ністю утворює ефективну систему зворотних 
зв’язків, без чого неможливе існування системи 
управління підприємством. 

Внутрішнє планування і управління в ці-
лому може бути представлено у вигляді багато-
рівневої системи (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Ієрархічна система планування та управління підприємством. 
 

Розглянемо методологічні труднощі органі-
зації перспективного стратегічного планування. 
У ринкових умовах суттєво зросла важливість 
саме стратегічного планування, однак при фор-
муванні таких складних планів виникає про-
блема розрахунку того чи іншого показника в 
системному зв’язку. 

Розглянемо, як приклад, один ланцюг еко-
номічних розрахунків. Припустимо потрібно 
розрахувати вартість основних засобів на кі-
нець планованого періоду. На початок цього 
періоду така оцінка є. 

Припустимо, що формується певний план 

введення основних засобів за планований пері-
од. Це дозволяє дати оцінку вартості основних 
засобів на кінець цього періоду. Проте такий 
розрахунок зроблений без урахування можли-
востей фінансування введення додаткових ос-
новних засобів. Введення нових потужностей 
дозволить забезпечити додатковий випуск і 
продаж продукції, зростання чистого прибутку, 
що йде на фінансування заходів з введення ос-
новних засобів. Амортизаційні відрахування від 
вартості нововведених основних засобів також 
будуть використовуються для фінансування 
подальших заходів. 
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Отже, у розрахунках виникає безліч зворо-
тних зв’язків, які складно врахувати в прямих 
арифметичних діях. Тому, на практиці подібні 
розрахунки спрощуються (зменшенням таких 
повернень в розрахунках і втратою точності). 
Для даного прикладу прийняття рішення на 
практиці здійснюється наступним чином: якщо 
на планове введення основних засобів фінансо-
вих ресурсів не вистачає – з плану забирається 
частина заходів або передбачається викорис-
тання додаткових джерел фінансування. Ітера-
ційний підхід дозволяє одержати наближений 
збалансований план. 

Тому, вирішення подібної системної про-
блеми бачиться тільки у використанні моделю-
вання, у тому числі і із застосуванням моделей 
оптимізації, коли на основі системи лінійних 
рівнянь одночасно вирішуються всі взаємовід-
носини між показниками. Однак, проблема не-
лінійних залежностей одних параметрів від ін-
ших залишається. Для вирішення подібної про-

блеми необхідний спеціальний методологічний 
підхід до організації економічних розрахунків, 
який забезпечить точність розрахунків і набли-
ження до оптимуму. 

Укрупнено ієрархічну структуру форму-
вання довгострокового перспективного плану 
можна представити таким чином. Основу стра-
тегічного планування складають стратегії, но-
вовведення, спрямовані на розвиток підприємс-
тва в тих областях виробництва, які забезпечу-
ють йому досягнення конкурентних переваг. 
Таким чином, при перспективному плануванні, 
в першу чергу, необхідно розробити план під-
вищення ефективності виробництва (ППЕВ), 
який має на меті економічне завдання, яке кіль-
кісно фіксувало б ті цільові параметри, які на-

мічено досягти. 
Наприклад, ставиться підціль досягти до 

кінця запланованого періоду певного обсягу 
продажів (або частки ринку). Припустимо, що 
служби маркетингу обґрунтували можливість 
досягнення такого обсягу продажів. Однак чи є 
відповідні можливості у підприємства? Тому 
спочатку необхідно розрахувати можливості 
підприємства при існуючій технічній, техноло-
гічній, організаційній та соціально-економічній 
базі на початок запланованого періоду. Звідси 
з’являється інформація про те, що для досяг-
нення відповідного рівня продажів необхідно 
ввести потужності на якусь конкретну величи-
ну, збільшити чисельність працюючих (або 
зменшити трудомісткість робіт, інакше не буде 
досягнутий стратегічний план щодо зростання 
продуктивності праці) та ін. Саме такі конкрет-
ні контрольні, керуючі параметри повинні бути 
поставлені перед планом підвищення ефектив-
ності виробництва. 

Системи довгострокового планування за-
стосовують в 70–80 відсотків найбільших япон-
ських корпорацій, які організують планування 
таким чином: вибираються 5–10 ключових 
стратегій і навколо них формують політику 
довгострокового розвитку; одночасно прийма-
ються середньострокові плани для об’єднання 
стратегій в єдине ціле і ув’язки з розподілом 
ресурсів; вище керівництво визначає мету кож-
ному підрозділу, а підрозділ розробляє кількіс-
ні плани досягнення цієї мети «знизу – довер-
ху» [10]. 

Таким чином, при формуванні перспектив-
ного стратегічного плану підприємства прогля-
даються п’ять ієрархічних ступенів планування 
(рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Формування перспективного стратегічного плану підприємства. 
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На першому етапі ставляться стратегічні 
цілі розвитку підприємства. На другому – здій-
снюється попередня стадія розрахунків перспе-
ктивного плану, орієнтованого на досягнення 
поставлених цілей, виходячи тільки з наявних 
можливостей підприємства. На даному етапі 
з’являється конкретна інформація – що потріб-
но зробити на підприємстві для досягнення по-
ставлених цілей (додаткове введення потужно-
стей та ін.). 

На наступному етапі формується безліч но-
вовведень для реалізації стратегій та усунення 
виявлених (на другому етапі) неузгодженостей 
можливостей підприємства з намірами. 

На четвертому етапі в плані підвищення 
ефективності виробництва формується план 
стратегічних нововведень, тобто тих заходів, 
які підлягають реалізації. Якщо за допомогою 
розроблених нововведень не вдається усунути 
неузгодженість плану, то слід повернутися на 
третій етап для пошуку нових заходів і на пер-
ший – для коригування стратегічних цілей. По-
вернення на перший рівень прийняття рішень 
відбувається тоді, коли не вдається забезпечити 
досягнення якоїсь стратегічної мети через від-
сутність належних нововведень. 

На п’ятому етапі формується перспектив-
ний план функціонування і розвитку підприєм-
ства з урахуванням реалізації ППЕВ. Цьому 
плану ставиться у відповідність певний перелік 
прогнозних техніко-економічних і фінансових, 
не економічних показників по роках планова-
ного періоду. Очевидно, організація ітератив-
них розрахунків дозволяє вирішити складну 
нелінійну задачу техніко-економічного та фі-
нансового планування як на перспективний пе-
ріод, так і на поточний. При цьому проводиться 
узгодження всіх найбільш важливих показни-
ків. 

Основною трудністю побудови методики 
перспективного планування є не тільки відсут-
ність чіткої методології її побудови, а й систе-
много уявлення взаємозв’язків всіх основних 
показників. Вирішення першої проблеми вже 
показано: основою розрахунків та їх узгоджу-
вальною ланкою перспективного стратегічного 
плану діяльності та розвитку підприємства стає 
розділ підвищення ефективності виробництва 
(ППЕВ). На підприємстві такий план носить і 
іншу назву – план технічного розвитку та орга-
нізації виробництва. Так як в ППЕВ вирішуєть-
ся питання про включення до плану реалізації 
деякого переліку нововведень, організаційно-
економічних і технічних заходів (ОТЗ), який 
слід відібрати з безлічі розроблених ОТЗ, то 
можна говорити в даному випадку про завдання 

формування цільової програми. Вона поставле-
на перед ППЕВ на основі завдань цілей розвит-
ку підприємства і попередніх розрахунків перс-
пективного плану. План підвищення ефектив-
ності виробництва в перспективному плану-
ванні стає не тільки основним, а й оптимізацій-
ним. 

Рішення другої проблеми – системного уя-
влення взаємозв’язків основних показників – 
покажемо у вигляді укрупненої послідовності 
розрахунків. Новим явищем у теорії та практиці 
сучасного управління, економічного аналізу, 
планування, управлінського обліку та менедж-
менту є контролінг. 

Термін «контролінг» походить від англій-
ського «to control» – контролювати, керувати 
[11]. Контролінг переводить підприємства на 
якісно новий рівень управління, направляючи 
діяльність різних служб та підрозділів підпри-
ємства на досягнення оперативних та стратегі-
чних цілей. 

Нехай дерево цілей перспективного страте-
гічного планування представлено лише части-
ною наступних основних показників: 
V – обсяг реалізації продукції; 
Е – обсяг реалізації високоякісної, експортної 
продукції; 
P – обсяг прибутку до оподаткування; 
R – рентабельність реалізації, активів, власного 
капіталу; 
U – продуктивність праці; 
w – середньорічний рівень оплати праці одного 
працюючого. 

Розглянемо невеликий перелік показників, 
оскільки має значення подання методологічно-
го підходу до узгодження системи показників. 
Отже, на перспективний період формується по-
передній прогнозний план діяльності підприєм-
ства, виходячи з можливостей підприємства (на 
нормативній базі предпланового року) та оцін-
ки попиту на продукцію [9]. 

При цьому за основу розрахунків береться 
один з найважливіших стратегічних показників – 
обсяг реалізації. Без балансових, оптимізацій-
них розрахунків важко забезпечити узгодження 
навіть для двох показників у такій складній си-
стемі як промислове підприємство. Отже, попе-
редньо завдання ставиться так – забезпечити до 
кінця запланованого періоду вихід на обсяг ре-
алізації V (частка ринку перераховується до об-
сягу реалізації), в тому числі по товарних гру-
пах j – Vj. 

Спочатку ведуться попередні розрахунки 
потужностей. Розрахунок потужностей – це 
традиційне завдання для промислових підпри-
ємств. Такий розрахунок дозволяє дати оцінку 
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можливостей підприємства з випуску тієї чи 
іншої продукції. У попередніх розрахунках по-
тужностей фіксується рівень можливостей по 
випуску продукції, але без тих нововведень, які 
відбудуться за планом підвищення ефективнос-
ті виробництва. 

Далі формується план продажів продукції: 
враховуються прогнозний попит на продукцію, 
що випускається і нову продукцію, забезпече-
ність потужностями, рентабельність продукції. 
Цільові установки в даному плані можуть бути 
наступні: досягнення певного рівня реалізації 
продукції Vj (у вартісній формі) за роками і ча-
стки на ринку, в тому числі на експорт, випуск 
високоякісної, нової продукції і т. п. – Ek, k – 
види товарних груп. 

Ясно, що пріоритет віддається найбільш 
рентабельній продукції, певних видів товарних 
груп. Проте досягнення цільових показників 
залишається найбільш пріоритетним. Аналіз 
плану реалізації та додаткового розрахунку по-
тужностей показує, що на групі устаткування m 
необхідно здійснити приріст потужності на ве-
личину ∆Mm. В іншому разі не можна буде до-
сягти заданого обсягу продажів і реалізації. 
Якщо існуючий рівень реалізації з урахуванням 
його приросту (або зниження) не забезпечить в 
майбутньому досягнення заданого рівня реалі-
зації Vj на величину ∆Vj в товарній групі j, як-
що виникла неузгодженість можливостей з 
планом реалізації експортної, нової, високоякі-
сної продукції на величину ∆Ek, то значення 
∆Vj, ∆Ek стають кількісними показниками, на 
які орієнтуються технічні підрозділи і служби 
маркетингу у своїй роботі. Необхідна розробка 
заходів щодо реклами, товаропросування, з ви-
пуску нової продукції і т. п. 

Таким чином, параметри неузгодженості 
стратегічного плану і поточних можливостей 
підприємства (∆Mm, ∆Vj, ∆Ek) надходять до 
плану підвищення ефективності виробництва. 
При формуванні плану реалізації (і товарного 
випуску) на перспективу виникає проблема ме-
тодологічного характеру. Важко на кілька років 
вперед (більше 3–5 років) визначити попит і 
зафіксувати випуск продукції якогось наймену-
вання. Це робиться за товарними групами у ва-
ртісній формі. Проте вся техніко-економічна і 
фінансова інформація у базовому, передплано-
вому році задана по конкретним виробам. Роз-
рахунок потужностей також ведеться по виро-
бах. Тому і перспективний план продажів слід 
вести по виробах, але в структурі товарних 
груп. Такий підхід до кількісних розрахунками 
плану виробництва істотно підвищує якість і 
точність розрахунків не тільки даного плану, а 

й інших. Агрегація самих вихідних даних не 
сприяє точності розрахунків. 

Наявність плану виробництва і продажів 
дозволяє розрахувати оцінку витрат матеріаль-
них ресурсів на випуск продукції. Подібна оці-
нка необхідна для розрахунку собівартості про-
дукції. Однак з точки зору зниження собіварто-
сті продукції цільові установки можуть бути 
задані часткою зниження матеріальних витрат 
по роках. Витрати визначаються на основі нор-
мативної бази предпланового періоду. Отже, в 
ППЕВ передається інформація про величину 
матеріальних витрат ∆Dr за видами r, які по-
винні бути скорочені за рахунок нововведень. 

Деталізований план виробництва і прода-
жів продукції дозволяє розрахувати трудоміст-
кість його виконання, витрата заробітної плати. 
Якщо задана мета досягнення певного рівня 
продуктивності праці U, то чисельність пра-
цюючих Q: 

Q = V / U, (1) 
річний рівень оплати праці W: 

W = w Q. (2) 
Якщо попередні розрахунки показують, що 

задана величина U не може бути досягнута, то 
визначається кількість працюючих ∆Q, на яке 
слід скоротити чисельність. Значенням ∆Q ста-
виться у відповідність величина (в нормо-
годинах) ∆1Т, на яку слід зменшити трудоміст-
кість виконання всіх робіт. Якщо розрахункова 
витрата заробітної плати з нарахуваннями бі-
льше W на величину ∆W, то їй також ставиться 
у відповідність необхідне зниження трудоміст-
кості виконання робіт ∆2Т, виходячи із серед-
ньої вартості нормо-години з нарахуваннями – 
z. Перед ППЕВ ставиться завдання на основі 
нововведень забезпечити приріст продуктивно-
сті праці за рахунок зниження трудомісткості 
виконання робіт на величину∆Т: 

∆Т = min(∆1Т, ∆2Т), (3) 
Важливими параметрами, що відобража-

ють ефективність діяльності підприємства, є 
показники прибутку, рентабельності: реалізації, 
активів, власного капіталу та ін Такі показники 
можуть бути задані у вигляді цільових устано-
вок. Отже, необхідно забезпечити їх виконання. 
Так як контрольні показники по обсягах реалі-
зації та прибутку задані, то собівартість реалі-
зованої продукції повинна бути на рівні С: 

С = V – Р. (4) 
Передбачається, що прибуток (збитки) від 

позареалізаційних і операційних операцій дорі-
внює нулю. Якщо на основі попередніх розра-
хунків собівартість реалізованої продукції до-
рівнює S і більше C, то необхідно знизити ви-
трати на величину ∆сC: 
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∆сC = S – C – z×∆Т – ∑∆Dr. (5) 
Звідси величина ∆сC визначає величину 

витрат, яку необхідно знизити за рахунок ново-
введень (значення ∆сC може бути і негатив-
ним). Якщо ця умова буде виконана, то і показ-
ник рентабельності реалізації не стане менше 
фіксованого рівня R. 

Для попередніх розрахунків рентабельності 
активів, власного капіталу (рентабельності ос-
новних засобів тощо) необхідно дати вартісну 
оцінку зазначених параметрів балансу підпри-
ємства. Їх попередні значення розраховуються 
відносно базового року і з урахуванням плано-
ваного зростання обсягів випуску товарної 
продукції. Тоді, якщо 

Rакт = Р/А < RА, (6) 
де RА – заданий рівень рентабельності активів; 
А – попередньо розрахована вартість активів; 
то  

∆АC = А×RА – Р. (7) 
Тут ∆АC – додаткове зниження витрат за 

рахунок реалізації нововведень. Аналогічним 
чином можна розрахувати додаткове зниження 
витрат для виконання інших показників рента-
бельності. З них вибирається найбільше. Нехай 
це буде ∆АC. 

Зростання обсягів продажів вимагає приро-
сту оборотного капіталу, вартості основних за-
собів. Отже, необхідно попередньо розрахувати 
потребу у фінансових ресурсах, порівняти її з 
тією величиною, яку можна отримати за раху-
нок амортизаційних відрахувань і чистого при-
бутку. Якщо чистого прибутку недостатньо, то 
знову слід визначити завдання для ПЕВ на 
зниження витрат. Позначимо таке зниження че-
рез ∆фC. У підсумку загальна додаткове зни-
ження витрат ∆C 

∆C = ∆сC + max(∆АC, ∆фC). (8) 
Як бачимо, в ППЕВ надходять дані про ро-

зузгодження цілей і попередньо визначених по-
казників. При цьому відбувається трансформа-
ція показників. Так, на вході задані одні страте-
гічні показники, а в план підвищення ефектив-
ності виробництва надійде інформація про 
більш конкретні і прості показники, зрозумілих 
на будь-якому рівні управління. 

Мова йде про необхідність введення додат-
кових потужностей в тій чи іншій групі устат-
кування, про величину зниження витрат, яка 
повинна забезпечити необхідне зростання чис-
того прибутку як основного джерела інвести-
цій. Крім цього, фіксуються завдання по зни-
женню матеріальних і трудових витрат, збіль-
шення частки експортної продукції, високоякі-
сної продукції та ін. Відповідні служби підпри-
ємства розробляють нововведення (організа-

ційно-економічні та технічні заходи), в тому 
числі й альтернативні, що усувають неузгодже-
ність в перспективному плані. Як правило, по-
дібні заходи дають комплексний результат. 

Подальший процес перспективного плану-
вання пов’язаний з розробкою ППЕВ. Необхід-
но скласти такий план заходів, який усував би 
неузгодженості між цільовими завданнями та 
можливостями підприємства, виявлені на осно-
ві попередніх розрахунків. По кожному заходу 
є інформація про кінцеві результати (введення 
потужностей, економія ресурсів тощо) і загаль-
ному економічному ефекті. Таке завдання ви-
рішується на основі або наближеного алгорит-
му: вибирається найбільш важлива неузгодже-
ність, а потім шукається захід з найбільшим 
економічним ефектом і частково або повністю 
усуває дану неузгодженість плану, і т. д., або за 
допомогою оптимізаційної моделі. При цьому 
оптимізаційна модель може бути побудована 
тільки для складання ППЕВ, або для форму-
вання в цілому прогнозного перспективного 
плану функціонування і розвитку підприємства 
з одночасною розробкою і ППЕВ. 

Якщо всі неузгодженості не вдається усу-
нути, то повертаємося до етапу підготовки но-
вих заходів або зменшується жорсткість цільо-
вих установок. При отриманні допустимого рі-
шення формується перспективний план з ураху-
ванням прийнятих до реалізації нововведень і з 
розрахунком всіх основних техніко-економічних 
і фінансових показників за роками планування. 

На відміну від попередніх розрахунків, тут 
вже не допускається порушення планованих 
можливостей підприємства (за потужностями, 
фінансовим обмеженням та ін.) Можна здійс-
нити ітераційний процес уточнення плану. При 
новому розрахунку перспективного плану на 
стадії його попередньої розробки можна скори-
статися даними попереднього варіанту розра-
хунків. Так, при тому ж обсязі реалізації в по-
передніх розрахунках можна врахувати прогно-
зні дані про вартість активів, основних засобів, 
потреби в інвестиціях та ін. Це дозволить уточ-
нити розрахункові значення як неузгодженості 
плану, так і кінцеві його розрахунки. 

Якщо не вдається здійснити розробку захо-
дів, що забезпечують усунення тієї чи іншої не-
узгодженості плану, то необхідно корегувати 
цільові показники убік зменшення. Визначити 
величину коригування важко без розрахунку 
варіанту перспективного плану, не забезпече-
ного внутрішніми можливостями. Тільки після 
зміни керуючих параметрів (цілей) робиться 
нова ітерація формування перспективного пла-
ну. Тривалість горизонту планування в перспе-
ктивному плануванні визначається термінами 
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реалізації найбільш тривалих інвестиційних 
проектів. Це дозволить дати оцінку таким про-
ектам. Проте в умовах, що змінюються ринку 
бажано щорічно коригувати перспективні пла-
ни, організовуючи ковзне стратегічне плану-
вання і управління. 

На наступний рівень планування – серед-
ньострокове планування – передається інфор-
мація про плани реалізації інвестиційних прое-
ктів, найбільш важливих цільових показниках. 
Головне для середньострокового планування – 
довести стратегічні плани до поточних, річних. 
Друга проблема, пов’язана з середньостроко-
вим плануванням, полягає в узгодженні річного 
плану з базовим та наступним за плановим. З 
базового року переходять незавершене вироб-
ництво, капітальне будівництво за планом реа-
лізації нововведень. Для найближчого заплано-
ваного періоду (року) фактично формується 
прогнозний план діяльності та розвитку підп-
риємства. Схема розрахунків приблизно така ж 
як і в довгостроковому перспективному плану-
ванні. Також реалізується принцип ковзного 
планування. Узгодження середньострокового і 
річного планування здійснюється наступним 
чином. На річний рівень планування переда-
ються тільки контрольні техніко-економічні та 
фінансові показники, зафіксовані в стратегіч-
ному плануванні як керуючі параметри (показ-
ники), перелік прийнятих нововведень, ОТЗ і 
терміни їх реалізації в планованому році (ви-
трати і ефект від них у часі). 

Всі інші показники і розрахунки в перспек-
тивному плануванні використовувалися для 
побудови допустимих агрегованих рішень і об-
ґрунтування керуючих параметрів. На річному 
рівні подібні розрахунки проводяться більш 
повно і з більшою точністю. При цьому річне 
планування ведеться на основі прогнозного по-
питу на продукцію, який безперервно коригу-
ється на найближчий горизонт планування. Це 
вимагає безперервної коригування та річного 
плану. 

Відмова від річного планування на україн-
ських підприємствах в середині 90-х років при-
звела до розриву тактичного управління від 
стратегічного (на більшості підприємств його і 
не було). Поступово така ситуація виправляєть-
ся. Річний план діяльності підприємства стає 
робочим інструментом управління. Методоло-
гія ж розробки річного плану аналогічна перс-
пективному плануванню. 

Найважливішим завданням річного плану 
стає забезпечення реалізації стратегічних рі-
шень. Тому в першу чергу проглядається мож-
ливість реалізації (у даному часовому періоді) 
тих нововведень, які заплановані в перспектив-

ному плануванні. Попереднє річне планування 
дозволяє визначити величину неузгодженості 
між прогнозними показниками перспективного 
плану і можливостями підприємства, що скла-
даються на момент розрахунків. На момент 
прийняття рішень за річним плануванням на 
підприємстві є безліч розробок організаційно-
економічних і технічних заходів, що викорис-
товується при складанні річного ППЕВ. Тому в 
ППЕВ ставиться завдання не тільки досягнення 
стратегічних показників, але і перевищення їх 
(при можливості). 

Висновки. Методологія складання річного 
плану може бути представлена наступним чи-
ном. Спочатку проводяться попередні розраху-
нки з визначення неузгодженості між прогноз-
ними показниками перспективного плану і мо-
жливостями підприємствами, розрахованими на 
нормативній базі предпланового року. Цей роз-
рахунок охоплює всі розділи річного плану від 
капітального будівництва та формування річної 
виробничої програми випуску і реалізації про-
дукції до фінансового плану. 

Перед планом підвищення ефективності 
виробництва ставляться завдання не тільки ба-
лансування річного плану, узгодження всіх йо-
го основних показників, але і забезпечення 
ефективності виробництва з точки зору макси-
мізації вартості компанії. Це досягається за ра-
хунок включення до плану реалізації тих ОТЗ, 
які забезпечують необхідне зниження трудових 
і матеріальних витрат, підвищення якості про-
дукції, введення потужностей, зменшення не-
узгодженості контрольних техніко-економічних 
і фінансових показників, інших організаційно-
економічних показників. 

ППЕВ також є основним розділом річного 
плану, оптимізуючи його складання. Після фо-
рмування ППЕВ остаточно розраховуються всі 
розділи річного плану з розподілом показників 
по кварталах. Дані такого плану коригуються 
по ходу його реалізації та використовуються 
для поточного, оперативного прийняття рі-
шень. Уточнення подібної схеми розрахунків 
може бути організовано тільки за допомогою 
оптимізаційних та імітаційних розрахунків. У 
оптимізаційних розрахунках одночасно форму-
ється вся система показників і розраховується 
ППЕВ. Це дає додатковий ефект, так як оптимі-
зується вибір нововведень та узгодження їх з 
діяльністю підприємства. Однак, реалізація по-
дібних моделей в практиці управління підпри-
ємствами вимагає належного опрацювання про-
грамного та інформаційного забезпечення. 
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УДК 334(075.8) 
Момот Т. В., Сисоєв Д. В. 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

В статі подано результати дослідження стану та основних тенденцій розвитку інвестицій-
них процесів в будівельній галузі України, проаналізовано динаміку основних показників діяльності 
акціонерних товариств будівельної галузі на прикладі Харківського регіону, обґрунтовано доціль-
ність удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення системи корпоративного управління. 

Ключові слова: будівельна галузь, інформаційно-аналітичне забезпечення, корпоративне уп-
равління, діяльності акціонерних товариств. 

В статье представлены результаты исследования состояния и основных тенденций развития 
инвестиционных процессов в строительной отрасли Украины, проанализирована динамика основ-
ных показателей деятельности акционерных обществ строительной отрасли на примере Харьков-
ского региона, обоснована целесообразность совершенствования информационно-аналитического 
обеспечения системы корпоративного управления. 

Ключевые слова: строительная сфера, информационно-аналитическое обеспечение, корпора-
тивное управление, деятельность акционерных обществ. 

Paper treats the results of the state and basic tendencies of development of investment processes in the 
construction industry in Ukraine, studied the dynamics of key performance indicators of joint stock com-
panies of the construction industry as an example of Kharkiv region, the expediency of improving the in-
formation and analytical support system of corporate governance. 

Key words: building sphere, information and analytical support, corporate management, activity of 
joint-stock companies. 

Постановка проблеми. Будівельна галузь 
є однією з найважливіших галузей народного 
господарства, від якої залежить ефективність 
функціонування всієї системи господарювання 
в країні. Капітальне будівництво, як ніяка інша 
галузь економіки, створює велику кількість ро-
бочих місць і споживає продукцію багатьох га-
лузей народного господарства. 

З розвитком будівельної галузі будуть роз-
виватися: виробництво будівельних матеріалів і 
відповідного обладнання, машинобудівна га-

лузь, металургія і металообробка, нафтохімія, 
виробництво скла, деревообробна і фарфоро-
фаянсова промисловість, транспорт, енергетика 
тощо. 

Вочевидь, як ніяка інша галузь економіки, 
будівництво сприяє розвитку підприємств ма-
лого бізнесу, особливо того, який спеціалізу-
ється на оздоблювальних і ремонтних роботах, 
на виробництві та встановленні вбудованих ме-
блів тощо. Розвиток будівельної галузі є необ-
хідною умовою для виходу України з кризового 
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стану та поліпшення її економічних позицій на 
світовому ринку. 

Домінування акціонерних форм підприєм-
ництва в будівництві та усвідомлення того, що 
довготривала економічна стабілізація немож-
лива без активізації корпоративних механізмів 
для захисту прав інвесторів обумовлює необ-
хідність аналізу діяльності акціонерних това-
риств будівельної галузі. 

Аналіз літератури. Всебічне дослідження 
загальних та специфічних особливостей розви-
тку будівельної галузі економіки України розг-
лядається вітчизняними науковцями в межах 
дослідження проблематики: системного розви-
тку організаційно-економічного механізму кор-
поративного управління, створення систем з 
підтримки ухвалення управлінських рішень, ін-
вестиційного аналізу і математичних методів 
дослідження – А. В. Крушевським [1], В. О. 
Онищенком [2], О. С. Поважним [3], В. І. Тор-
катюком [4]; корпоративного управління фі-
нансово-будівельними групами в інвестиційно-
му процесі – О. В. Федосовою [5]; стратегічно-
го управління – В. О. Міхельсом [6], А. П. На-
ливайком [7], О. М. Тищенком [8], Л. М. Шуте-
нком [9]; корпоративного управління на регіо-
нальному рівні – П. Т. Бубенком [10], А. П. Го-
ликовим [11], В. П. Ніколаєвим [12], Г. І. Они-
щуком [13] та іншими. Проте, сучасний стан 
будівельної галузі потребує обґрунтування 
пропозицій по антикризовому управлінню, на-
лежній реорганізації галузі для підвищення її 
глобальної та регіональної конкурентоспромо-
жності, що потребує дослідження стану та ос-
новних тенденцій розвитку інвестиційних про-
цесів в будівельній галузі України. 

Метою даної статті є визначення основних 
показників діяльності акціонерних товариств 
будівельної галузі. 

Виклад основного матеріалу. На прикладі 
сформованої вибірки акціонерних товариств 
будівельної галузі Харківського регіону (ВАТ 
«Житлобуд-1», АТ «Житлобуд-2» та АТЗТ 
«Спецбудмонтаж») здійснено фінансово-еконо-

мічний аналіз їх діяльності. Фінансова звітність 
підприємств, що розглядаються, є консолідова-
ною та доступною на інформаційних ресурсах 
Агентства з розвитку інфраструктури фондово-
го ринку України (АРІФРУ). 

Весь перелік форм фінансової звітності 
опублікований відповідно до вимог законодав-
ства. Ці фактори є позитивними для потенцій-
них та вже існуючих інвесторів, забезпечуючи 
доступ до достовірної звітності компаній, що 
сприяє підвищенню прозорості будівельної га-
лузі в цілому. 

Основною ознакою кризового періоду ста-
ло зменшення виручки від реалізації. Так, у 
2009 р. всі три підприємства отримали змен-
шення виручки, причому АТЗТ «Спецбудмон-
таж» та АТ «Житлобуд-2» мали приблизно од-
накові та достатньо суттєві показники, відпо-
відно 40,02% та 39,51%. Падіння виручки ВАТ 
«Житлобуд-1» склало 15,99%. Слід відзначити, 
що виручка ВАТ «Житлобуд-1» та АТЗТ 
«Спецбудмонтаж» за результатами 2009 року 
була значно нижчою ніж у 2007 р., в той час, як 
виручка АТ «Житлобуд-2» зменшилась майже 
до рівня 2007 р., але залишилась вищою рівня 
2007 р. 

Також важливим є й те, що ВАТ «Житло-
буд-1» за результатами 2008 р. також зафіксу-
вало зменшення виручки у розмірі 4,52%. На 
наш погляд, компанія свідомо не збільшувала 
рівень виручки з метою покращення фінансо-
вих показників у 2008 р., на відміну від АТ 
«Житлобуд-2», яке у 2008 р. отримало приріст 
виручки на 65,99%. Це значною мірою компен-
сувало негативні результати отримані ВАТ 
«Житлобуд-1» у 2009 р. 

Одночасно зі значним падінням виручки, 
важливим фактором стійкості є доля коротко-
строкових кредитів у поточних зобов’язаннях 
підприємства. 

Аналізуючи цей показник, бачимо, що на 
кінець 2009 р. частина короткострокових кре-
дитів у АТ «Житлобуд-2» дорівнює 52,38% 
(табл. 1). 

Таблиця 1. 
Аналіз динаміки основних показників функціонування будівельних компаній 
Харківського регіону. 
 

Показник / Назва компанії ВАТ 
«Житлобуд-1» 

АТ 
«Житлобуд-2» 

АТЗТ «Спец-
будмонтаж» 

Ділова 
активність, % 

Доля виручки 
у групі 

2007 р. 36,06 12,74 51,20 
2008 р. 28,31 17,39 54,31 
2009 р. 35,56 15,73 48,71 

Темп приросту 
виручки 

2007 р. 144,75 14,52 31,13 
2008 р. –4,52 65,99 29,01 
2009 р. –15,99 –39,51 –40,02 

Рентабельність, 
% 

Рентабельність 
продажів 

2007 р. 14,40 10,35 0,95 
2008 р. –7,91 5,14 0,01 
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2009 р. –13,60 –1,92 0,06 

Рентабельність 
активів 

2007 р. 8,43 4,59 0,98 
2008 р. –2,37 2,84 0,01 
2009 р. –3,40 –0,66 0,03 

Рентабельність 
власного капіталу 

2007 р. 71,38 48,27 2,76 
2008 р. –50,72 28,47 0,02 
2009 р. –273,53 –6,87 0,07 

Фінансова 
стійкість, % 

Зобов’язання / 
Власний капітал 

2007 р. 746,31 122,34 181,51 
2008 р. 2042,90 228,77 272,15 
2009 р. 7955,63 198,18 136,61 

Поточні зобов’язання / 
Прибуток від основної 
діяльності 

2007 р. 871,29 205,66 1426,49 
2008 р. 6997,50 488,60 11174,56 
2009 р. –6833,91 445,09 3979,60 

Оборотні активи / По-
точні зобов’язання 

2007 р. 52,95 698,77 225,25 
2008 р. 57,97 359,53 160,28 
2009 р. 59,72 435,99 154,67 

Доля банківських кре-
дитів у зобов’язаннях 

2007 р. 6,89 44,04 9,36 
2008 р. 12,47 33,84 0,00 
2009 р. 13,26 52,38 0,00 

Інші 

Основні засоби / Ак-
тиви, % 

2007 р. 4,15 11,01 8,61 
2008 р. 2,76 8,74 12,21 
2009 р. 4,75 8,08 13,25 

Виручка, тис. грн. 
2007 р. 220231 77 808 312724 
2008 р. 210283 129151 403433 
2009 р. 176665 78123 241993 

Прибуток, тис. грн. 
2007 р. 31723 8051 2977 
2008 р. –16637 6638 27 
2009 р. –24021 –1498 155 

Активи, тис. грн. 
2007 р. 376102 175532 304149 
2008 р. 703084 233455 402145 
2009 р. 707445 225560 511873 

Власний капітал, тис. 
грн. 

2007 р. 44440 16680 108032 
2008 р. 32803 23318 108059 
2009 р. 8782 21820 216340 

Cередньооблiкова чи-
сельність працiвникiв 

2007 р. 1124  715 
2008 р. 1246 821 601 
2009 р. 830 610 351 

Середньомісячна 
заробітна плата, грн. 

2007 р. 2122  684 
2008 р. 2624 2259 1230 
2009 р. 1024 1556 1343 

 

* складено авторами 
 

Настільки велике значення цього показника 
є досить негативним, адже в такому випадку, 
діяльність підприємства стає залежною від ста-
більності самого банку, що кредитує підприєм-
ство, і, якщо, кредитодавець не буде готовий до 
співпраці, то шанси підприємства на реструк-
туризацію боргів будуть мінімальними. 

Відзначимо, що значення аналогічного по-
казника у ВАТ «Житлобуд-1», незважаючи на 
постійне збільшення протягом 2007–2009 рр., є 
прийнятним, та складає на кінець 2009 р. 
13,26%. АТЗТ «Спецбудмонтаж» протягом 
2008–2009 рр. взагалі не має короткострокових 
кредитів банків у складі поточних зобов’язань, 
що, зважаючи на кризовий стан економіки, є 
позитивним фактором для оцінки стійкості під-
приємства. 

Зважаючи на те, що власний капітал АТЗТ 
«Спецбудмонтаж» у 2009 р. суттєво збільшився 
та становив 216,3 млн. грн., можна стверджува-
ти, що є велика ймовірність того, що підприєм-
ство зможе вижити у складних ринкових умо-
вах. 

У порівнянні до АТЗТ «Спецбудмонтаж» 
власний капітал двох інших підприємств є сут-
тєво нижчим та, крім того, на кінець 2009 р. 
зменшився, що супроводжувалось збитками та 
падіння виручки. Так, ВАТ «Житлобуд-1» у 
2009 р. понесло збитки у 24 млн. грн., при тому, 
що у 2008 р. компанія також понесла збитки у 
розмірі 16,6 млн. грн. АТ «Житлобуд-2» має 
трохи кращі показники, відповідно у 2009 р. 
збитки компанії склали 1,5 млн. грн. 

Важливе значення у кризовий період об-
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межених фінансових ресурсів набувають пи-
тання додаткового залучення джерел фінансу-
вання. Якщо поглянути на стан банківського 
кредитування в структурі інвестицій в будіве-

льній галузі, то слід відзначити збільшення ка-
пітальних інвестицій та інвестицій в основний 
капітал за рахунок кредитів банків у 2008 р., 
відповідно на 26,8% та 29,7% (табл. 2). 

 

Таблиця 2. 
Вартість інвестицій у будівельній галузі. 
 

Показник 2007 р. 2008 р. 2009 р. 
млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 

Капітальні інвестиції у будівництво всього 222678,9 100,0 272074,1 100,0 192878,0 100,0 
у тому числі за рахунок кредитів банків та 
інших позик 33903,8 15,2 42981,0 15,8 25587,5 13,3 

Інвестиції в основний капітал всього 188486,0 100,0 233081,0 100,0 151777,0 100,0 
у тому числі за рахунок кредитів банків та 
інших позик 31182,0 16,5 40451,0 17,4 21581,0 14,2 

 

На кінець 2009 р. капітальні інвестиції та 
інвестицій в основний капітал за рахунок кре-
дитів банків зменшились, відповідно на 40,5% 
та 46,6%, в той час, як загальна вартість капіта-
льних інвестицій зменшилась на 29,1%, а інвес-
тицій в основний капітал на 34,9%. 

У 2008 р. за результатами звичайної діяль-
ності до оподаткування будівельні підприємст-
ва одержали збиток у розмірі 6807,9 млн. грн. 

У 2009 р. збитки підприємств будівельної 
галузі зменшились на 23% та становили 5244,3 
млн. грн. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування підприємств будівельної галузі. 
 

Таким чином, бачимо, що з трьох будівель-
них підприємств Харківської області, які розг-
лядаються, тільки АТЗТ «Спецбудмонтаж» має 
схожі до всієї галузі показники динаміки при-
бутку. АТ «Житлобуд-2» на відміну від галузе-
вих показників у 2008 р. засвідчив прибуток, 
що несуттєво зменшився у порівнянні із 2007 
р., а у 2009 р. мав протилежну до галузевої дина-
міку – суттєве зменшення, що призвело до зби-
тків, в той час як показники галузі мали позити-
вні тенденції. ВАТ «Житлобуд-1» у 2008 р. мав 
схожу з галузевою динаміку прибутку, але у 
2009 р. на відміну від тенденцій будівельної га-
лузі до покращення фінансових результатів, 
підприємство засвідчило погіршення своїх фі-
нансових результатів, зафіксувавши збільшення 

збитків. З метою підвищення ефективності дія-
льності та розвитку будівельного виробництва 
принципове значення має повне забезпечення 
та ефективне використання основних засобів. В 
умовах постійного зростання та накопичення 
зносу основних засобів, що в недостатніх обся-
гах компенсується новими інвестиціями, скла-
лась ситуація, коли не забезпечується відтво-
рення зношених основних засобів. Протягом 
2008 р. вартість основних засобів підприємств 
будівельної галузі збільшилась на 26%, в той 
час, як коефіцієнт зносу основних засобів та-
кож збільшився – на 16,3%; у 2009 р. коефіці-
єнт зносу основних засобів майже не змінив 
свого значення, а вартість основних засобів 
зросла на 27,7%. (табл. 3). 

 

Таблиця 3. 
Вартість та стан основних засобів будівельної галузі. 
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Показник 2007 р. 2008 р. 2009 р. 
Вартість основних засобів будівельної галузі, млн. грн. 993346 1251178 1597416 
Коефіцієнт зносу основних засобів, % 52,6 61,2 60 

 

Дослідження вартості та стану основних 
засобів будівельних акціонерних товариств Ха-
рківської області за період 2007–2009 рр. свід-
чить, що АТЗТ «Спецбудмонтаж» та ВАТ «Жи-
тлобуд-1» протягом 2007–2009 рр. збільшували 
вартість своїх основних фондів, відповідно на 
87,5% та 24,2% у 2008 р., на 38,1% та 73,3% у 
2009 р. Вартість основних засобів АТ «Житло-
буд-2» у 2008 р. несуттєво збільшилась – на 
5,6%, а у 2009 р. зменшилась на 10,7%. 

Аналізуючи ступінь забезпеченості підпри-
ємств основними засобами, крім кількісного 
зростання їх вартості, потрібно звертати увагу 
на зміни в якісному складі основних засобів, 
оскільки у вартісному виразі вона може бути 
високою, в той час, як показники фізичного або 
морального зносу – незадовільними. Також слід 
враховувати зменшення продуктивності машин 
та обладнання із плином часу. Так, коефіцієнт 
зносу основних засобів АТЗТ «Спецбудмон-
таж» у 2007–2009 рр. залишався у межах 21–
25%, що, з одного боку, свідчить про належний 
стан основних засобів, а з іншого може бути 
наслідком невідповідної амортизаційної полі-

тики підприємства, коли обрані методи аморти-
зації не відображають реальний стан основних 
засобів, зменшуючи тим самим суму амортиза-
ції щороку. ВАТ «Житлобуд-1» на кінець 2009 р. 
має подібне до АТЗТ «Спецбудмонтаж» зна-
чення коефіцієнту зносу основних засобів – 
25,7% (24,6%). Але протягом 2007–2008 рр. цей 
показник у ВАТ «Житлобуд-1» був значно ви-
щим, відповідно 34,9% у 2007 р. та 38% у 2008 р. 
АТ «Житлобуд-2» протягом 2007–2009 рр. має 
схожі тенденції коефіцієнту зносу основних за-
собів із галузевим показником – 27,5% у 2007 р., 
33,2% у 2008 р. та 40,6% у 2009 р. 

Враховуючи скорочення вартості основних 
засобів АТ «Житлобуд-2» у 2009 р. та підви-
щення їх зносу, стан основних засобів підпри-
ємства викликає невпевненість, що відобража-
ється на загальному фінансовому стані підпри-
ємства та може ускладнити процес подолання 
кризи у подальшому. Окремо слід проаналізу-
вати динаміку середньооблікової чисельності 
працівників та середньомісячної заробітної 
плати у будівництві та на досліджуваних підп-
риємствах Харківської області. 

 
Рис. 2. Середньорічна кількість та заробітна плата найманих працівників у будівництві. 
 

Так, за 2007 рік у будівництві працювало 
500 тис. осіб., а середньомісячна заробітна пла-
та дорівнювала 1486 грн., що на 10% більше, 
ніж у народному господарстві України в цілому 
(1351 грн.) Протягом 2008 р. кількість праців-
ників у будівництві зменшилась на 11,5%, в той 
час, як середньомісячна заробітна плата збіль-
шилась на 23,3%, дорівнюючи 1832 грн., що на 
26 грн. більше відповідного показника по Укра-
їні. У 2009 р. кількість працівників у будівниц-
тві зменшилась на 13%, та становила 385 тис. 

осіб, що стало найменшим значенням цього по-
казника за часів незалежності України. Серед-
ньомісячна заробітна плата у 2009 р. також 
зменшилась – на 17,5% та становила 1511 грн., 
що на 395 грн. менше середньомісячної заробі-
тної плати по Україні. 

Аналізуючи кількість найманих працівни-
ків та їх середньомісячну заробітну плату на 
будівельних підприємствах харківського регіо-
ну, варто відзначити, що АТЗТ «Спецбудмон-
таж» має найбільш подібні показники відповід-
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но до галузевих. Так темпи зменшення серед-
ньорічної кількості найманих працівників 
АТЗТ «Спецбудмонтаж» становили, у 2008 р. – 
84%, у 2009 р. – 58,4%, в той час, як в цілому у 
будівництві вони становили у 2008 р. – 87%, у 
2009 р. – 82,5%. Разом з тим, середньомісячна 
заробітна плата найманих працівників АТЗТ 
«Спецбудмонтаж» у 2007–2009 рр. залишалась 
нижчою ніж середній показник у будівництві. 
ВАТ «Житлобуд-1» у 2008 р. зафіксувало пози-
тивну тенденцію до збільшення кількості пра-
цівників, разом із збільшенням середньомісяч-
ної заробітної плати. У 2009 р. ВАТ «Житло-
буд-1», як і будівельна галузь в цілому, скоро-
тило середньорічну кількість найманих праців-
ників на 66,6%. Але, якщо протягом 2007–2008 
рр. середньомісячна заробітна плата найманих 
працівників ВАТ «Житлобуд-1» значно пере-
вищувала відповідний галузевий показник, то у 
2009 р. середньомісячна заробітна плата «Жит-
лобуд-1» була нижчою ніж середньомісячна за-
робітна плата у будівництві на 487 грн. Ця тен-
денція цілком відповідає фінансовому стану та 
фінансовим результатам ВАТ «Житлобуд-1» на 
кінець 2009 р. Цікавим є факт того, що у 2009 р. 
тільки АТ «Житлобуд-2» показав середньомі-
сячну заробітну плату найманих працівників 
вищою ніж середній показник по будівельній 
галузі в цілому – 1556 грн. (1511 грн.). 

Висновки. Проведене дослідження свід-
чить, що ефективне функціонування сучасного 
корпоративного сектору будівельної галузі Ук-
раїни передбачає перш за все наявність доско-
налої інформаційної бази як основи прийняття 
управлінських рішень. В умовах недосконалої 
інфраструктури фондового ринку акціонерні 
товариства не володіють інформацією щодо 
ринкової вартості їх акцій, що стає наслідком 
непрозорого ціноутворення, яке призводить до 
порушення прав інвесторів і полягає в наступ-
ному: неможливість визначити реальну вартість 
цінних паперів та маніпулювання цінами, від-
сутність моніторингу щоденної торгівлі на бір-
жових площадках, непрозорі торги на позабір-
жовому ринку, відсутність моніторингу інвес-
тиційних ризиків та здатності реагувати на них. 
Внутрішній аудит акціонерних товариств зале-
жить від виконавчого органу і не дає користі 
для власника, особливо дрібного. У ситуації, 
що склалася, виникає низка соціально-
економічних проблем функціонування корпо-
ративного сектора будівельної галузі України, 
серед яких можна виділити: непрозорість дія-
льності акціонерних товариств; відсутність діє-
вого контролю з боку власників; більшість ак-
ціонерних товариств, сформувавши власний 
капітал шляхом розподілу державної власності 

і не пройшовши добровільної консолідації при-
ватного капіталу, не користуються отриманими 
інвестиційними інструментами, які надає їм ак-
ціонування; більшість емітентів не сприймають 
інвестора як рівноправного партнера, ігнору-
ють його право на отримання інформації; акці-
онери майже не отримують дивідендів і не збі-
льшується капіталізація належних їм акцій. Су-
часні українські корпоративні технології не за-
безпечують всім акціонерам рівний доступ до 
інформації, залишаються непрозорими й зако-
нодавчо недостатньо врегульованими. Недоста-
тність оприлюднення інформації та відсутність 
належного контролю за діяльністю органів уп-
равління з боку акціонерів призводять до прий-
няття рішень, що мають деструктивний харак-
тер. 
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УДК 005.337 
Момот Т. В., Лобанов О. А., Стогній В. Г. 

СТРАТЕГІЯ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ 
БУДІВЕЛЬНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 

У статті розглянуто стратегію та інструментарій управління прибутком акціонерних това-
риств будівельної галузі. Побудовано морфологічну матрицю параметрів еталонних стратегій за-
безпечення довгострокової прибутковості акціонерних товариств будівельної галузі. 

Ключові слова: стратегія, управління, акціонерні товариства, будівельна галузь, прибуток. 
В статье рассмотрена стратегия и инструментарий управления прибылью акционерных об-

ществ строительной отрасли. Построена морфологическая матрица параметров эталонных 
стратегий обеспечения долгосрочной прибыльности акционерных обществ строительной отрасли. 

Ключевые слова: стратегия, управление, акционерные общества, строительная отрасль, прибыль. 
Strategy and tool of management of joint-stock companies of a build industry an income is considered 

in the article. The morphological matrix of parameters of standard strategies of providing of long-term 
profitability of joint-stock companies of a build industry is built. 

Key words: strategy, management, joint-stock companies, builds industry, income. 

Постановка проблеми. В умовах систем-
ної перебудови економіки України у напрямі її 
адаптації до світових стандартів корпоративно-
го управління, об’єктивно необхідним є ство-
рення прозорих механізмів корпоративної вза-
ємодії, які б стимулювали збільшення результа-
тивності корпоративної форми організації під-
приємницької діяльності для забезпечення мак-
симізації добробуту власників та гармонізації 
корпоративних відносин. 

Прибуток є найважливішим внутрішнім 
джерелом формування фінансових ресурсів ак-
ціонерних товариств та економічного розвитку 
держави загалом; основним критерієм ефектив-
ності господарської діяльності та якості корпо-
ративного управління, головною метою підпри-
ємницької діяльності. Прибуток являє собою 
особливий вид ресурсів акціонерного товарист-
ва, що систематично відтворюється, в якому 
відбиваються взаємозв’язки та реалізуються 
економічні інтереси всіх суб’єктів корпоратив-
них відносин: акціонерів, працівників, клієнтів, 
контрагентів по бізнесу, представників громад-
ськості, державних органів та місцевої влади. 

Аналіз літератури. Дослідження теорети-
чних та практичних аспектів вирішення пробле-
ми формування системи стратегічного управлін-
ня розвитком підприємств здійснювали І. Ан-

софф [1], О. С. Віханський [2], Р. Грант [3], 
М. І. Круглов [4], Б. З. Мільнер [5], Г. Мінцберг 
[6], В. С. Пономаренко [7], О. М. Тищенко [8], 
З. Є. Шершньова, С. В. Оборська [9]. 

Наукові праці вчених обґрунтовують фун-
даментальні аспекти системи управління при-
бутковістю підприємства і дозволяють удоско-
налювати інструментарій стратегічного управ-
ління прибутком акціонерного товариства буді-
вельної галузі за параметрами динамічного се-
редовища для забезпечення сталого його розви-
тку, що обумовили актуальність роботи. 

Вирішення проблеми забезпечення довго-
строкової прибутковості акціонерного товарис-
тва набуває чітко вираженого стратегічного 
змісту, обумовленого складним багатокритері-
альним характером прийняття управлінських 
рішень у цій сфері, високим рівнем невизначе-
ності умов управлінської діяльності, різнома-
ніттям мотиваційних настанов осіб, які прий-
мають рішення. В стратегічному управлінні за-
безпечення довгострокової прибутковості най-
частіше розглядається як проміжна ціль, що 
має сприяти вирішенню більш важливих страте-
гічних проблем, таких як – досягнення стійких 
конкурентних переваг, розширення ринкової 
частки, забезпечення динамічності економічної 
діяльності, задоволення певних суспільних по-
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треб, створення позитивного іміджу. 
Поширеність такого підходу обумовлює 

недостатність існуючого наукового забезпечення 
стратегічного управління прибутком, відсутність 
цілісного методичного обґрунтування управлін-
ських рішень у цій сфері. Проте, розв’язання за-
значених проблем розвитку акціонерного това-
риства майже повністю залежить від потенціа-
лу генерації додаткової вартості, необхідної для 
задоволення інтересів власників і відтворення 
цих ресурсів. Саме прибуток є основним дже-
релом досягнення комплексу стратегічних ці-
лей та дотримання інтересів суб’єктів корпора-
тивного управління. Тому стратегічне управ-
ління прибутком слід вважати важливою скла-
довою стратегічного управління розвитком. Йо-
го ефективність є запорукою забезпечення ста-
лого економічного зростання акціонерного то-
вариства. 

Мета статті – визначення стратегії та по-
будова інструментарію управління прибутком 

акціонерних товариств будівельної галузі. 
Виклад основного матеріалу. Стратегічне 

управління прибутком акціонерного товариства 
базується на обґрунтованому виборі ключових 
параметрів та їх інтеграції в єдину систему. Для 
розробки еталонних стратегій забезпечення дов-
гострокової прибутковості акціонерного това-
риства використано морфологічний метод 
складання матриці стратегій за такими видами 
стратегій: пошук ринкової ніши, розвиток рин-
ку, рух за лідером, переслідування лідера, кон-
курентне суперництво, оборона лідируючої по-
зиції, випереджувальне інноваційне лідерство, 
агресивна диверсифікація, повзуча диверсифі-
кація. 

Характеристики параметрів обраних ета-
лонних стратегій забезпечення довгострокової 
прибутковості акціонерних товариств з визна-
ченням шкали їх оцінювання подано за векто-
рами оцінки обмежень та впливу у табл. 1. 

Таблиця 1. 
Морфологічна матриця параметрів еталонних стратегій забезпечення довгострокової 
прибутковості акціонерних товариств будівельної галузі. 
 

№ Параметри стратегії Різновиди характеристик (Сij) та шкала оцінювання 
0 1 2 

Параметри умов і обмежень (вектори оцінки обмежень) 

1 
Рівень концентрації (суми ринкової 
частки найбільших підприємств 
галузі), % (РК) 

С11 
високий 70–100 

С12 
середній 40–69 

С13 
низький 10–39 

2 Середньорічний темп зростання 
галузі (за останні 5 років), % (Т) 

С21 
низькі <1 

С22 
середні 1–10 

С23 
високі 11–40 

3 Кількість об’єктів, що будується (К) 
С31 

спеціалізований 
1–5 

С32 
мало-

диверсифікований 
6–20 

С33 
диверсифікований 

≥21 

4 Споживчі якості продукції (Я) С41 
нижче за потрібні 

С42 
стандартні 

С43 
оригінальні 

5 
Вплив цінової політики конкурентів 
на обсяг реалізації 
(ціна за одиницю продукції) (Ц) 

С51 
нижче за 

конкурентів 

С52 
дорівнює 

конкурентам 

С53 
вище 

за конкурентів 

6 Коливання рентабельності галузі 
(останні 2 роки), % (Р) 

С61 
низьке 0–9 

С62 
середнє 10–29 

С63 
високе 30–59 

Компоненти впливу (вектори впливу) 

7 
Доходність діяльності (ДД),  
інтегральна компонента доходності 
діяльності 

С71 
низька 0,5–0,9 

С72 
середня 1–1,25 

С73 
висока ≥1,26 

8 
Витратність діяльності (ВД), 
інтегральна компонента витратності 
діяльності 

С81 
висока ≥1,26 

С82 
середня 1–1,25 

С83 
низька 0,5–0,9 

9 Ділова активність (ДА), інтегральна 
компонента ділової активності 

С91 
низька 0,5–0,9 

С92 
середня 1–1,25 

С93 
висока ≥1,26 

10 
Віддача необоротних активів (НА), 
інтегральна компонента віддачі 
необоротних активів 

С101 
низька 0,5–0,9 

С102 
середня 1–1,25 

С103 
висока ≥1,26 

11 
Віддача трудових ресурсів (ТР), 
інтегральна компонента віддачі 
трудових ресурсів 

С111 
низька 0,5–0,9 

С112 
середня 1–1,25 

С113 
висока ≥1,26 
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12 
Рівень фінансової стійкості (ФС), 
інтегральна компонента рівня 
фінансової стійкості 

С121 
низька 0,5–0,9 

С122 
середня 1–1,25 

С123 
висока ≥1,26 

 

Модель базується на побудові агрегованого 
рейтингу результативності роботи акціонерного 
товариства. Алгоритм розрахунку агрегованого 
рейтингового показника результативності ро-
боти акціонерного товариства із використанням 
матричного моделювання здійснено за такою 
послідовністю. 

1. Розрахунок KPI (ключових індикаторів 
результативності) акціонерного товариства за 
кожною компонентою впливу матриці еталон-
них стратегій (сформовано інтегровані компо-
ненти е1…е6, кожна з яких містить по три інди-
катори за даними фінансової і статистичної зві-
тності акціонерного товариства) (табл. 1). 

2. Формування результуючих матриць ін-
тегральних компонент. Матрична форма по-
дання результатів забезпечує зручність і прозо-
рість в інтерпретації отриманих результатів. 
Підсумкова матриця Е(n×m): n = 6 – кількість 
рядків, визначається числом інтегральних ком-
понент (векторів впливу) матриці еталонних 
стратегій, m = 5 – кількість стовпчиків матриці, 
визначається кількістю об’єктів дослідження. 
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3. Результуючі матриці інтегральних ком-
понент будуються для кожного року, починаю-
чи з 2004 р. по 2008 р. включно. Таким чином, 
отримуємо масив даних, що подається у вигля-
ді матриць Е2005, Е2006, Е2007, Е2008. За отрима-
ними інтегральними показниками будуємо ди-
намічні ряди, визначаємо темпи їх зростання. 

4. За шкалою запропонованою автором в 
табл. 1 для кожної інтегральної компоненти 
встановлюємо кількість балів за шкалою від 0 
до 2. Відповідно до результатів розрахунку су-
ми елементів матриці визначається агрегований 
рейтинг результативності роботи акціонерно-
го товариства (Rkрі). 

5. Максимальна величина рейтингу для ок-
ремого акціонерного товариства дорівнює сумі 
балів загальної кількості компонент, що прий-
маються до розгляду (Rmax = 12). 

6. Інтерпретація отриманих результатів до-
зволила визначити вплив результуючих компо-
нент на прибутковість акціонерного товарист-
ва. Встановлено вплив ключових індикаторів 
результативності на показники прибутковості 
акціонерного товариства (табл. 2). 

 

Таблиця 2. 
Дослідження впливу ключових індикаторів результативності на показники прибутковості 
акціонерних товариств. 
 

Акціонерне товариство 
Залежність результуючого показника прибутковості 

від значущих факторів впливу 
(ключових індикаторів) 

Полтаватрансбуд 
у1 = 33,48 – 5195,56X1 – 5415,308X2 – 206,28X3 

у2 = 0,652 – 113,36X1 – 45,39X2 – 3,098X3 
у3 = 0,046 – 8,45X1 – 15,08X2 – 0,03X3 

Спецбудмонтаж 
у1 = 13,80 – 1082,15X1 + 87427,82X2 – 1023,55X3 

у2 = 0,01 – 1,17X1 + 99,72X2 – 0,96X3 
у3 = 0,017 – 1,44X1 + 117,16X2 – 1,31X3 

Житлобуд-1 
у1 = 0,037 – 0,062X1 – 2,216X2 – 0,082X3 

у2 = 137,503 – 344,65X1 – 8715,27X2 – 256,99X3 
у3 = 0,036 – 0,07X1 – 2,38X2 – 0,07X3 

Житлобуд-2 
у1 = 0,240 – 4,731X1 – 13,00X2 – 0,10X3 

у2 = 30,059 + 597,38X1 – 3635,46X2 – 16,66X3 
у3 = –0,194 + 4,694X1 – 4,61X2 + 0,96X3 

Київміськбуд-1 
у1 = 5,135 – 60,96X1 – 107,99X2 – 19,37X3 
у2 = –0,009 + 1,69X1 – 1,966X2 + 0,11X3 
у3 = –0,132 + 1,57X1 + 2,78X2 + 0,49X3 
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Примітка: Y1 – чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію; Y2 – чистий прибуток (збиток) на 1 грн. ак-
ціонерного капіталу; Y3 – прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, що припадає на одну акцію; 
X1 – витрати на збут на 1 грн. чистого доходу (виручки) від реалізації продукції; X2 – частка нематеріальних 
активів в необоротних активах; X3 – частка витрат на заробітну плату в загальній сумі витрат. 

7. Інтегральний показник оцінки конкурен-
тної позиції оцінено за параметрами і шкалою, 
запропонованою автором (табл. 1): К – кіль-
кість об’єктів, що будується, Я – споживча як-
ість продукції, Ц – вплив цінової політики на 
обсяг реалізації (ціна за одиницю продукції). 
Максимально можлива величина показника до-
рівнює 6. 

8. Здійснюємо матричне позиціювання ак-
ціонерного товариства за параметрами: стадія 
життєвого циклу, інтегральний рейтинг конку-
рентної позиції (максимальне значення Rk = 
6), інтегральний рейтинг результативності ро-
боти акціонерного товариства (максимальне 
значення Rkрі = 12). 

Стан прибутковості акціонерного товарис-
тва об’єктивно відповідає стадії його життєвого 
циклу та конкурентній позиції. 

За дослідженням О. В. Хмелевського [10] 
станом прибутковості може бути: збитковість 
(зона позиціювання підприємств показана бі-
лим кольором), мінімальна або помірна прибу-

тковість (відповідно, світло- та темно-сірий ко-
льори) (рис. 1). 

При цьому ключовими показниками при-
бутковості для позиціювання на матриці обра-
но: для збиткової зони – дохід від реалізації 
продукції, для мінімально та помірно прибут-
кової зони – відповідно чистий прибуток та ре-
нтабельність власного капіталу. 

Автором запропоновано кількісне і змісто-
вне наповнення оцінювання конкурентної по-
зиції акціонерного товариства шляхом проекту-
вання шкали кількісного оцінювання конкурен-
тної позиції за даними табл. 1. 

Матричне позиціювання пропонується 
здійснювати за матрицею, створеною осями 
«стадії життєвого циклу» та «конкурентна по-
зиція» (див. рис. 1). 

В квадрантах матриці виділено зони прибу-
тковості, за результатами оцінки проведеного 
автором, запропоновані діапазони агрегованого 
рейтингу показника результативності роботи 
акціонерного товариства. 

Матриця стратегій управління прибутком акціонерних товариств 
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Рис. 1. Зони та ключові показники прибутковості підприємств за квадрантами матриці прибутковості: 
– зона збитку; – зона мінімальної прибутковості; – прибуткова зона;
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ДРП – дохід від реалізації продукції; 
ЧП – чистий прибуток; 
РВК – рентабельність власного капіталу. 

9. На базі проведеного аналізу формуємо
матрицю преференції. З врахуванням реальних 
можливостей та тенденцій змін показників ак-
ціонерного товариства на момент дослідження 
визначаємо бажане значення за кожною інтег-
ральною компонентою на перспективу. 

10. Здійснюємо якісне оцінювання кількіс-
них характеристик матриці Е2008 шляхом по-
рівняння з матрицею преференції. 

11. Всі елементи матриці Е2008 залежно
від відповідності фактичних значень інтеграль-
них компонент обраним діапазонам значень або 
бажаним тенденціям змін набувають значення 0 
(не відповідають) або 1 (відповідають). Отри-
маємо матрицю відповідності фактично досяг-
нутих інтегральних компонент впливу на стра-
тегію, що реалізується акціонерним товари-
ством, бажаному стану (еталонній стратегії). 

12. Формується матриця стратегічного роз-
риву (прогалини), що дорівнює різниці елемен-
тів матриці преференції і матриці фактично до-
сягнутих результатів Е2008. При цьому, страте-
гічний розрив (прогалина) визначається як ін-

тервал між можливостями, зумовленими наяв-
ними тенденціями зростання акціонерного то-
вариства, та бажаними орієнтирами, необхід-
ними для розв’язання нагальних проблем зрос-
тання та збільшення прибутковості акціонерно-
го товариства в довгостроковій перспективі. 

Сформована матриця дозволяє розробити 
стратегічний план управління прибутком акці-
онерного товариства для заповнення стратегіч-
ного розриву. 

13. Вибирається і ретельно опрацьовується
одна із альтернативних стратегій. Розробка 
стратегії управління прибутком будівельного 
акціонерного товариства здійснюється на осно-
ві однієї з обраних еталонних стратегій з враху-
ванням стадій життєвого циклу підприємства. 
Кожному етапу життєвого циклу притаманна 
певна еталона стратегія та стратегія управління 
прибутком. 

Висновки. Апробацію запропонованого 
алгоритму здійснено на прикладі п’яти акціо-
нерних товариств будівельної галузі. Отримані 
результати подано у табл. 3. 

Таблиця 3. 
Результати апробаційних розрахунків щодо формування стратегічних ініціатив 
будівельних акціонерних товариств. 

Інтегральні 
компоненти 

Будівельні акціонерні товариства 
Полтаватрансбуд Спецбудмонтаж Житлобуд-1 Житлобуд-2 Київміськбуд-1 

Дохідність 
діяльності (е1) 1,20 1,19 1,09 1,30 1,21 

Витратність 
діяльності (е2) 0,99 1,15 1,99 0,79 0,92 

Ділова 
активність (е3) 1,17 0,65 0,39 1,29 0,85 

Віддача необоро-
тних активів (е4) 2,91 0,77 2,08 1,08 0,94 

Віддача трудових 
ресурсів (е5) 1,29 1,38 1,15 1,22 1,28 

Рівень фінансової 
стійкості (е6) 0,35 0,8 0,7 0,66 0,94 

Агрегований рей-
тинг роботи акці-
онерних това-
риств (Rmax = 12) 

7 4 4 8 6 

Інтегральний по-
казник конкурен-
тної позиції 
(Imax = 6) 

3 3 4 4 4 

Конкурентна 
позиція міцна міцна помітна помітна помітна 

Прибуткова 
позиція мінімальна неприбуткова поміркована поміркована поміркована 

Стратегічний ро-
зрив е6 = –0,55 е3 = –0,40; 

е4 = –0,33 

е2 = –0,94; 
е3 = –0,66; 
е6 = –0,50 

е6 = –0,44 
е3 = –0,20; 
е4 = –0,26; 
е6 = –0,26 
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Еталонна 
стратегія рух за лідером рух за лідером конкурентне 

суперництво 
конкурентне 
суперництво 

конкурентне 
суперництво 

Стратегія управ-
ління прибутком 

стратегія досяг-
нення мінімаль-
ного рівня рен-

табельності 

стратегія досяг-
нення беззбит-

ковості діяльно-
сті 

стратегія досяг-
нення цільового 

прибутку 

стратегія досяг-
нення цільового 

прибутку 

стратегія досягнен-
ня цільового при-

бутку 

Результати апробації запропонованого ал-
горитму стратегічного управління прибутком 
будівельних акціонерних товариств показують 
наступне. 

ВАТ «Полтаватрансбуд» необхідно приді-
лити увагу ліквідації стратегічного розриву за 
компонентою рівень фінансової стійкості (е6), 
при цьому стратегічний розрив досяг значної 
величини (0,55). З урахуванням бажаних зна-
чень компонент підприємству рекомендовано 
еталонну стратегію: забезпечення довгостроко-
вої прибутковості – рух за лідером; стратегію 
управління прибутком – досягнення мінімаль-
ного рівня рентабельності. 

ВАТ «Спецбудмонтаж» необхідно ліквіду-
вати стратегічний розрив за інтегральними 
компонентами ділова активність (е3), віддача 
необоротних активів (е4), які суттєво відрізня-
ються від бажаних показників. Матриця префе-
ренції показує, що стратегічні пріоритети акці-
онерного товариства пов’язані з еталонною 
стратегією – рух за лідером; стратегією управ-
ління прибутком – досягнення беззбитковості 
діяльності. 

ВАТ «Житлобуд-1» має стратегічні розри-
ви за інтегральними компонентами ділова ак-
тивність (е3), віддача необоротних активів (е4), 
а також рівень фінансової стійкості (е6). Опти-
мальна еталонна стратегія для цього підприємс-
тва – конкурентне суперництво; стратегія управ-
ління прибутком – досягнення цільового при-
бутку. 

ВАТ «Житлобуд-2» необхідно ліквідувати 
стратегічний розрив за такою компонентою, як 
рівень фінансової стійкості (е6). Рекомендована 
еталонна стратегія для цього акціонерного то-
вариства – конкурентне суперництво; стратегія 
управління прибутком – досягнення цільового 
прибутку. 

ВАТ «Київміськбуд» має стратегічні роз-
риви за інтегральними компонентами віддача 
необоротних активів (е4) та рівень фінансової 
стійкості (е6). Рекомендована еталонна страте-

гія – конкурентне суперництво; стратегія уп-
равління прибутком – досягнення цільового 
прибутку. Інтерпретація отриманих результатів 
дозволила визначити вплив результуючих ком-
понент на прибутковість акціонерного товарис-
тва. 
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У статті аналізуються роль, функції та інструменти діяльності казначейських органів країн 
Заходу. На основі проведеного аналізу вносяться пропозиції щодо використання передового досвіду 
в наших державах. 

Ключові слова: казначейство, бюджет, функції, модель, досвід. 
В статье анализируются роль, функции и инструменты деятельности казначейских органов 

стран Запада. На основе проведенного анализа вносятся предложения по использованию передово-
го опыта в наших государствах. 

Ключевые слова: казначейство, бюджет, функции, модель, опыт. 
In this article we analyze roles, functions and methods of treasury management typical for Western 

countries. On the basis of the analysis we make some suggestions how to use this experience in our coun-
tries. 

Key words: exchequer, the budget, functions, model, experience. 
 

Постановка проблемы. В 2010 г. исполня-
ется 18 лет Федеральному казначейству России 
и 15 лет Государственному казначейству Укра-
ины. Несмотря на кризис, эти органы являются 
наиболее динамично развивающимися государ-
ственными финансовыми структурами наших 
стран. Однако функционирование названных 
органов пока не достигло уровня наиболее раз-
витых государств, в которых история анало-
гичных органов исчисляется столетиями. По-
требность в использовании накопленного зару-
бежными странами опыта чрезвычайно акту-
альна. 

Механический перенос одной, даже разви-
той и успешно функционирующей казначей-
ской системы в условия другой страны в силу 
экономических, политических, социальных, 
культурных факторов не может быть признан 
целесообразным. Их всесторонний анализ и 
выработка конкретных рекомендаций по улуч-
шению работы казначейских органов является 
одной из важнейших современных задач. 

Анализ литературы. Специфика функци-
онирования казначейской системы раскрывает-
ся в публикациях С. И. Гусева, Ю. Г. Швецова, 
которые определяли место казначейства в 
бюджетной системе [1], А. Ю. Демидова, изу-
чавшего мотивацию деятельности казначейских 
органов [2], Т. Г. Нестеренко, анализировавшей 
систему учета в казначейских органах [3]. 

Проблемам совершенствования функцио-
нирования казначейских органов на основе 
международного опыта посвящены работы С. 

Е. Прокофьева, изучавшего опыт Германии и 
Франции [4; 5], Л. В. Шубиной, описывавшей 
структуру и задачи казначейства Финляндии 
[6]. 

Работы по комплексному анализу между-
народного опыта с выделением роли и инстру-
ментов казначейских органов развитых стран 
отсутствуют. 

Цель статьи состоит в решении проблем 
повышения эффективности и результативности 
функционирования казначейских органов на 
основе международного опыта. 

Изложение основного материала. Совре-
менные казначейские органы России и Украи-
ны, являющиеся с одной стороны молодыми, а 
с другой – наиболее динамично развивающи-
мися структурами, нуждаются в анализе и ис-
пользовании опыта зарубежных стран. В каж-
дом государстве органы, отвечающие за испол-
нение бюджетных функций, возникали и про-
грессировали эволюционным путем под воз-
действием множества факторов, к которым в 
первую очередь следует причислить тип госу-
дарственного устройства, политическую, эко-
номическую и социальную составляющие. Об-
щей для казначейских органов различных стран 
является задача построения и развития эффек-
тивной системы управления государственными 
финансами. 

Международный опыт свидетельствует, 
что к настоящему времени сложилось две ос-
новные модели управления государственными 
финансами (табл. 1). 

Таблица 1. 
Модели управления государственными финансами в различных типах 
государственного устройства. 
 

Страна Тип государственного 
устройства 

Модель управления 
государственными финансами 

США федеративный на основе административных директив 
Великобритания  унитарный на основе соглашений 
Япония унитарный на основе административных директив 
Франция унитарный на основе административных директив 
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Бразилия федеративный на основе соглашений 
Австралия федеративный на основе соглашений 
Канада федеративный на основе соглашений 
Италия унитарный на основе административных директив 
ФРГ федеративный на основе административных директив 

 

1. Модель, построенная на основе админи-
стративных директив. Ее сущность состоит в 
том, что процесс бюджетного финансирования 
осуществляется на основе специфических фи-
нансовых показателей и бюджетных заданий. 
Это наиболее распространенная модель в миро-
вой практике. К странам её, придерживающим-
ся относятся Россия и Украина. 

2. Модель, функционирующая на основе 
соглашений. При ней система государственных 
финансов построена на отношениях, в основе 
которых лежат соглашения, заключаемые вы-
шестоящими органами с нижестоящими. Так, 
например, вышестоящее министерство финан-
сирует «подведомственные» агентства на осно-
вании соглашения о предоставлении услуг с 
выделением наличных и качественных оценоч-
ных показателей. При использовании данной 
модели, как правило, государственные услуги 
предоставляются различными организациями, 
отобранными на конкурсной основе. В таких 
условиях субъекты государственного сектора 
экономики не имеют преимуществ по сравне-
нию с сегментами реального сектора и взаимно 
конкурируют в процессе предоставления обще-
ственных услуг. 

Наиболее проработанные модели управле-
ния государственными финансами на основе 
соглашений существуют в Великобритании и 
других странах Содружества, где с каждым от-
дельным министерством заключается Обще-
ственное Соглашение с выделением основной 
цели его деятельности, задач и показателей эф-
фективности. 

Например, для Министерства торговли и 
промышленности Великобритании в 2008 г. це-
лью деятельности являлось обеспечить процве-
тание для всех путем повышения производи-
тельности и конкурентоспособности, привлекая 
научные и инновационные достижения мирово-
го уровня, успешное предпринимательство и 
ведение бизнеса, а также справедливые и кон-
курентные рынки. 

А основными показателями эффективно-

сти, используемыми для оценки достижения 
цели деятельности, указанными в Соглашении, 
являлись: повышение темпов устойчивого ро-
ста производительности труда; повышение сте-
пени использования достижений науки и инно-
вации мирового класса; продвижение справед-
ливых конкурентных рынков; обеспечение 
успешности предпринимательства и бизнеса. 

Однако данную типологию моделей управ-
ления государственными финансами можно 
считать весьма условной, поскольку нельзя од-
нозначно сказать, что «модель на основе со-
глашений» не применяется в странах с преоб-
ладанием «административных директив». 

Она практически не распространяется на 
взаимоотношения ведомств и подведомствен-
ных агентств, но применяется при закупках ря-
да товаров и услуг, в том числе и у организа-
ций, занятых в государственном секторе эко-
номики и специализирующихся на их предо-
ставлении. Важнейшим субъектом, обеспечи-
вающим реализацию данных моделей, являют-
ся казначейские органы. Модели казначейского 
исполнения бюджета можно подразделить по 
следующим ключевым признакам. 

1. Роли казначейства. Роль казначейства в 
различных странах может быть: 
a) пассивной, т. е. казначейство ограничивает 

собственную деятельность простым выделе-
нием ресурсов бюджетным учреждениям, 
согласно утвержденным бюджетам; 

b) активной, когда казначейство помимо про-
стого выделения ресурсов может устанавли-
вать лимиты на обязательства и на оплату 
расходов; 

c) гиперактивной, когда казначейство, на осно-
ве заранее установленных критериев, может 
разрешать проводить определенные расход-
ные операции. 

2. Основным инструментам казначейского 
исполнения бюджета. Это могут быть: 
a) лимиты бюджетных обязательств; 
b) бюджетные и финансовые лимиты; 
c) бюджетные ассигнования и пр. (табл. 2). 

 

Таблица 2. 
Роль казначейских органов и основные инструменты казначейской системы 
исполнения бюджета. 
 

Страна Роль казначейских 
органов 

Инструменты, применяемые 
казначейскими органами 

США гиперактивная Бюджетные ассигнования 
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Великобритания  гиперактивная Лимиты бюджетных обязательств 
Япония пассивная Бюджетные и кассовые лимиты 
Франция активная Лимиты бюджетных обязательств 
Бразилия активная Бюджетные и финансовые лимиты по типам расхо-

дов 
Австралия активная Лимиты бюджетных обязательств 
Канада пассивная Лимиты бюджетных обязательств 
Италия пассивная Лимиты бюджетных обязательств 
ФРГ пассивная Лимиты бюджетных обязательств 
 

3. Основным функциям, выполняемым каз-
начейством. Это может быть: 
a) кассовое исполнение бюджета по расходам и 

доходам; 
b) управление наличностью; 
c) управление единым счетом; 
d) управление государственным долгом и др. 

В Великобритании и США казначейство и 
Министерство финансов представляют собой 
один орган, наделенный широчайшими полно-
мочиями, и его роль в исполнении бюджета 
считается гиперактивной. В США казначейство 
помимо экономических и финансовых функций 
обеспечивает охрану президента, вице-
президента и членов их семей, а также занима-
ется финансовыми расследованиями. Во Фран-
ции, Бразилии, Австралии казначейства обла-
дают набором достаточно широких полномо-
чий. 

В ряде других странах функции казна-
чейств более ограниченные. К ним следует 
причислить Канаду, ФРГ, Италию (табл. 3). 

Следует отметить, что механический пере-
нос одной, даже развитой и успешно функцио-
нирующей казначейской системы в условия 
другой страны невозможен. Однако органам 
государственной власти, как Российской Феде-
рации, так и Украины стоило бы обратить вни-
мание на некоторые особенности казначейств 
развитых стран с целью изучения опыта их 
функционирования и, возможно, некоторых, 
вполне оправданных, перспективных заимство-
ваний. 

Использование зарубежного опыта для по-
вышения эффективности системы казначейства 
в частности и бюджетного управления в целом 
является необходимым элементом бюджетных 
реформ. 
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Таблица 3. 
Сводная таблица основных функций исполняемых казначейскими органами развитых стран. 
 

Страна 

Организация, 
выполняющая 
казначейские 

функции 

Основные функции Примечания 

США 
Министерство 
финансов (каз-
начейство) 

- контроль единого счета (управление 
наличностью); 

- краткосрочное финансовое планирова-
ние; 

- исполнение бюджета по расходам, а 
также сбор поступлений; 

- контроль выпуска государственных 
ценных бумаг; 

- контроль банковских счетов правитель-
ства; 

- расходы по запросу не в пределах бюд-
жетных ассигнаций. 

В управлении бюджетом 
задействованы также адми-
нистративно-бюджетное 
управление и бюджетно-
контрольное управление. 
Налоговое и таможенное 
управление являются ча-
стью казначейства. 

Великобри-
тания 

Казначейство 
её Величества 
(министерство 
финансов) 

- управление наличностью; 
- краткосрочное финансовое прогнозиро-

вание; 
- управление государственным долгом; 
- контроль за поступлениями и выплата-

ми из консолидирующего фонда (сами 
выплаты осуществляются ведомством 
генерального казначея). 

В управлении бюджетом 
задействовано также «ве-
домство генерального каз-
начея», которое занимается 
учетом платежей и выпла-
тами из консолидирующего 
бюджета в пределах лими-
та. 

Япония 

Казначейский 
отдел при фи-
нансовом бюро 
министерства 
финансов 

- подготовка финансового плана; 
- контроль за поступлением и выплатами 

по государственному счету. 

В Японии наиболее раз-
ветвленная и многоступен-
чатая схема управления 
бюджетными средствами. 
Так управлением бюджетом 
занимаются также бюджет-
ный отдел и отдел исполне-
ния бюджета бюджетного 
бюро, финансовый отдел и 
отдел управления долгом 
финансового бюро. 

Франция 

Главное управ-
ление государ-
ственных фи-
нансов Мини-
стерства бюд-
жета, государ-
ственных сче-
тов и государ-
ственной служ-
бы Франции 

- контроль за поступлением средств; 
- краткосрочное финансовое прогнозиро-

вание; 
- управление государственным долгом; 
- прогноз уровня дефицита; 
- налоговые функции. 

Государственное казначей-
ство было реорганизовано в 
2008г. путем слияния с 
налоговой службой и обра-
зования нового управления 
внутри Министерства Фи-
нансов. 

Бразилия Казначейский 
секретариат 

- управление единым счетом; 
- контроль за поступлениями и выплата-

ми; 
- работа с ценными бумагами; 
- контроль внешнего и внутреннего долга. 

Подготовкой бюджета за-
нимается бюджетный де-
партамент. 

Австралия 

Казначейское 
управление де-
партамента фи-
нансов и адми-
нистрации 

- сбор поступлений; 
- управление единым счетом; 
- краткосрочное финансовое прогнозиро-

вание; 
- контроль за выпуском ценных бумаг. 

В составе казначейского 
департамента находится 
налоговое управление. 
Средства расходуются 
бюджетными министер-
ствами на основе графика 
платежей. Контролем рас-
ходов занимается финансо-
вый департамент. 
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Канада Совет казна-
чейства 

- установление стандартов и правил 
управления бюджетными расходами; 

- размещение финансовых ресурсов пра-
вительства; 

- краткосрочное финансовое прогнозиро-
вание. 

Совет казначейства входит 
в состав кабинета мини-
стров Канады, который от-
вечает за подготовку бюд-
жета и предоставление его 
в парламент. 

Италия 

Казначейский 
департамент 
Министерства 
экономики и 
финансов Ита-
лии 

- учет движения государственного долга; 
- управление государственным имуще-

ством. 

Кассовым обслуживанием 
исполнения бюджетов на 
основе контрольных прин-
ципов лимитирования и 
санкционирования занима-
ется Генеральное управле-
ние по бухгалтерскому уче-
ту (ГУБУ). 

ФРГ 
Отдел IIА6 
Министерства 
Финансов 

- методическое сопровождение деятель-
ности Федеральных касс; 

- контроль за расходными операциями; 
- краткосрочное финансовое планирова-

ние. 

Операциями по осуществ-
лению кассовых выплат 
непосредственно занима-
ются Центр компетенции (г. 
Бонн) и Федеральные кассы 
(в городах Киль, Вайден, 
Хале, Трир). 

Выводы. Для повышения эффективности 
функционирования казначейств России и 
Украины важно осуществить некоторые оправ-
данные заимствования у зарубежных стран. 

К ним можно отнести: 
- предоставление за счет бюджетных ресурсов 

долгосрочных кредитов через специальные 
кредитные институты; 

- проведение активной деятельности в креди-
товании внешнеторговых сделок; 

- управление внутренним и внешним государ-
ственным долгом; 

- использование интегрированной государ-
ственной финансово-информационной си-
стемы; 

- построение и анализ исполнения бюджетов 
на основе программно-целевых методов; 

- построение системы взаимно-возмездного 
оказания финансовых услуг и проведения 
операций между казначейскими органами и 
Центральным Банком. 
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КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: 
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 

У статті розглянуто аспекти сутності економічної категорії «капітал». Систематизовано 
погляди вчених на цю категорію за аспектами її сутності. Проведено аналіз визначень поняття 
«капітал» та «капітал акціонерного товариства». Уточнено сутність економічної категорії «ка-
пітал акціонерного товариства» в аспекті вартіcно-орієнтованого корпоративного управління. 

Ключові слова: капітал, капітал акціонерного товариства, капітал акціонерного товариства 
в аспекті вартісно-орієнтованого корпоративного управління. 

В статье рассмотрены аспекты сущности экономической категории «капитал». Системати-
зировано взгляды ученых на эту категорию за аспектами её сущности. Проведен анализ понятий 
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«капитал» и «капитал акционерного общества». Уточнена сущность экономической категории 
«капитал акционерного общества» в аспекте стоимостно-ориентированного корпоративного 
управления. 

Ключевые слова: капитал, капитал акционерного общества, капитал акционерного общества 
в аспекте стоимостно-ориентированного корпоративного управления. 

The article reviews the aspects of «capital» as an economical category. The views of scholars have 
been systemized in accordance to the aspects of essence. The analysis of the following notions: «capital» 
and «capital of Share Company» was performed. The essence of «capital of Share Company» as an eco-
nomical category in aspect of value-oriented corporate governance. 

Key words: capital, capital of Share Company, capital of Share Company in aspect of value-oriented 
corporate governance. 

Постановка проблеми. Поширення кор-
поративної форми організації бізнесу актуалі-
зує проблему гармонізації взаємодії учасників 
корпоративних відносин (заінтересованих осіб) 
з метою узгодження їх інтересів. Акціонерна 
форма підприємництва створює можливість 
об’єднання капіталів різних інвесторів, у тому 
числі і для власників капіталу, неспроможних з 
різних причин до самостійної підприємницької 
діяльності. Відтак, нагальною є потреба у 
з’ясуванні сутності, можливостей та механізмів 
прибуткового управління акціонерним капіта-
лом. Акціонерне товариство, як одна з основ-
них форм організації бізнесу – існує у світі вже 
більше півтора століття. Акціонерні товариства, 
на відміну від інших форм підприємництва, 
оперативно збільшують та розширюють масшта-
би операцій, реалізовують переваги об’єднання 
капіталів. Згідно з «Законом України «Про акці-
онерні товариства» «Акціонерне товариство – 
господарське товариство, статутний капітал 
якого поділено на визначену кількість акцій 
однакової номінальної вартості, корпоративні 
права за якими посвідчуються акціями» [1]. Так 
звані «союзи осіб» та «союзи капіталу» дозво-
ляють концентрувати значні фінансові, матері-
альні, людські ресурси на вирішенні різних за 
складністю науково-технічних, виробничих та 
інших проблем. В цілому, в умовах ринкової 
системи, така концентрація сприяє забезпечен-
ню конкурентоспроможності бізнесу та розвит-
ку економіки в цілому. Не зважаючи на те, що 
акціонерне товариство максимально абстраго-
вано від особистої участі, сконцентровано на 
участі капіталом, відривати значення капіталу 
від суб’єктного субстрату акціонерного товари-
ства, в інтересах якого і було його створено, 
недопустимо [19]. 

Метою даного дослідження є спроба ви-
значення сутності капіталу та капіталу акціоне-
рного товариства, роз’яснення та систематиза-
ція наявних тверджень вчених, котрі стосують-
ся цих питань, виділення основних аспектів 
сутності капіталу як економічної категорії. 

Виклад основного матеріалу. Концептуа-
льні підходи до визначення сутності категорії 
«капітал» були сформульовані в роботах таких 
вчених-економістів, як І. Вернадський [20], К. 
Маркс [9], Д. Рікардо [12], П. Самуельсон [14], 
Ж.-Б. Сей [15], А. Сміт [18], Й. Шумпетер [21], 
та ін. Практичні особливості залучення коштів і 
використання капіталу підприємства розглянуті 
в роботах І. Балабанова [2], І. Бланка [4], Г. 
Климко [11], В. Нестеренко [11], Н. Русак [13], 
В. Селезньов [16]. У працях представлених ав-
торів капітал підприємства розглядається з пог-
ляду управління, формування і використання 
для підприємств усіх форм господарювання. 

Капітал – одне з ключових понять економі-
чної теорії, причому трактування цього поняття 
залежить від конкретного розділу економічної 
науки. З позицій теорії корпоративних фінансів 
у вузькому сенсі капітал виражатиме фінансові 
відносини, що виникають між акціонерним то-
вариством та іншими суб’єктами господарю-
вання з приводу його формування та викорис-
тання. Такі відносини виникають між акціонер-
ним товариством (корпорацією) як юридичною 
особою та його акціонерами, кредиторами, пос-
тачальниками, покупцями і державою. 
Дослідження власного капіталу акціонерного 
капіталу потребує з’ясування сутності капіталу. 

Найважливішими аспектами розкриття 
сутності капіталу є економічний, юридичний, 
обліковий (рис. 1). 

Термін «капітал» (від лат. capitalis – голов-
ний) уперше з’являється в ХІІ ст. і означає «за-
соби, склади товарів, суму грошей, гроші пози-
чені під процент». У своїй проповіді св. Берна-
рдіно із Сієн (1386–1444) говорив, що існує 
«породжуючи причина багатства, яку всі ми 
звемо капітал» [3, с. 34]. 

Поступово термін починає вживатись в 
більш вузькому значенні: грошове багатство 
виробника або покупця. Меркантилісти отото-
жнювали капітал з грішми. Гроші, що поро-
джують гроші, – такою є формула капіталу в 
меркантилістів. 
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Рис. 1. Трактування капіталу в трьох аспектах. 
 

Капітал у Ф. Кене – не гроші, а ті засоби 
виробництва, які можна придбати за гроші. Ба-
гато представників класичної школи розуміли 
капітал як засоби виробництва, виготовлені 
людиною. Капітал розглядався як результат по-
передньої діяльності, що в подальшому вико-
ристовується не для споживання, а для вироб-
ництва. 

Під капіталом А. Сміт розуміє запаси. «За-
паси підрозділяються на дві частини. Та части-
на їх, від якої очікують отримати дохід, назива-
ється капіталом» [18]. 

Д. Рікардо визначав капітал як провідний 
фактор розвитку продуктивних сил суспільства, 
«частину багатства країни, яка використовуєть-
ся у виробництві й складається з їжі, одягу, ін-
струментів, сировини, машин, всього необхід-
ного для того, щоб привести у рух працю» [12, 
с. 33]. 

На відміну від А. Сміта, який пов'язував 
виникнення капіталу з переходом від простого, 
примітивного до розвиненого ринкового госпо-
дарства, Д. Рікардо трактував капітал поза істо-
рично, стверджуючи, що знаряддя праці перві-
сної людини також є капіталом. 

Значного поширення набув погляд на капі-
тал як на один з факторів виробництва, що по-
ряд з працею, землею і підприємницькою дія-
льністю приносить дохід. Основоположником 
такого підходу можна вважати французького 
економіста Ж. Б. Сея. Він визначав капітал як 
суму цінностей, що підтримують виробництво 
[15]. 

Дж. С. Мілль під капіталом розумів попе-
редньо нагромаджений запас продуктів мину-
лої праці. Він забезпечує необхідні для вироб-
ничої діяльності будівлі, охорону, знаряддя і 
матеріали, а також засоби існування для праці-

вників під час виробничого процесу. Мілль 
вважав капіталом ту частину власності підпри-
ємця (фабриканта), яка утворює фонд для здій-
снення нового виробництва. 

К. Маркс звертав увагу на декілька визна-
чень капіталу: 

1. Капітал – це вартість, яка створює додат-
кову вартість, або капітал – це само зростаюча 
вартість. 

2. Капітал – це не річ, а певне суспільне, 
належне певній історичній формації суспільст-
ва виробниче відношення, яке представлене в 
речі і надає цій речі специфічного суспільного 
характеру. 

3. Капітал – це не просто сума матеріаль-
них і вироблених засобів виробництва, це пере-
творені в капітал засоби виробництва, які самі 
по собі так само мало є капіталом, як золото 
або срібло самі по собі – грішми. 

К. Маркс продуктивний (функціонуючий, 
реальний) капітал поділяв на постійний – С та 
змінний – V. Під постійним він розумів вкла-
дення коштів в засоби виробництва, який не 
змінює величини своєї вартості в процесі виро-
бництва (С – від слова «Сonstantes Kapital»). 
Змінним він вважав кошти, вкладені в робочу 
силу, який (капітал) в процесі виробництва змі-
нює свою вартість. (V – від слів «Variables 
Kapital») [9, с. 761]. 

На думку І. Вернадського, «Капіталом на-
зивається будь яка цінність, що зберігається 
для подальшого виробництва та для створення 
інших цінностей; звідси випливає, що капітал 
утворюється збереженням праці; а тому його 
можна назвати накопиченою працею» [20]. До 
капіталу він відносив цінності, призначені не 
для невиробничого споживання, а для ство-
рення інших цінностей. 

Капітал 

Юридичний аспект 

Обліковий аспект 

Економічний аспект 

- вартість, що створює додану 
вартість; 

- один з факторів виробництва; 
- результат попередньої діяль-

ності; 
- результат заощаджень 

Об`єкт права власності 

Джерело формування активів 
суб’єкта господарювання 
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Прихильник інституціоналізму Й. Шумпе-
тер визнає лише грошову форму капіталу. «Ка-
пітал є ніщо інше, як важіль, який дозволяє 
підприємцеві отримати у своє повне розпоря-
дження необхідні йому конкретні блага, ніщо 
інше, як засіб, який дає підприємцю можли-
вість використовувати ці блага для досягнення 
нових цілей, а також орієнтувати виробництво 
в новому напрямку» [21, с. 23]. 

Капітал підприємств – це не сукупність 
усіх благ, що використовуються, тому що він 
протистоїть благам: на капітал набуваються 
блага, «капітал вкладається в блага». Багато до-
слідників уважають, що капітал – це сукупність 
засобів виробництва, які приносять дохід їх-
ньому власнику. 

«Капітал, – пише американський економіст 
П. Самуельсон, – цей термін часто застосову-
ють до товарів виробничого призначення…», 
які «… перебувають у приватній власності, а 
вироблюваний ними дохід належить їх власни-
кам» [14, с. 64]. 

Монетарист М. Фрідмен використовує на-
туралістичне трактування капіталу, де під капі-
талом розуміють будь-яку річ, що приносить 
«потік доходу» у вигляді грошей, товарів і спе-
цифічних послуг. Відповідно, гроші у нього – 
«капітальний актив», частина нагромадженого 
капітального фонду на рівні з облігаціями, ак-
ціями, нерухомістю, товарами народного спо-
живання та іншими активами. Отже, в монета-
ризмі капітал розглядається як сукупність гро-
шових активів. 

Необхідно відзначити, що в радянський пе-
ріод капітал у будь-якій його формі не був об'є-
ктом дослідження і лише з початком ринкової 
трансформації економіки почалося формування 
наукового розуміння економічної природи ка-
піталу підприємства. При цьому більшість су-
часних економістів-фінансистів розглядають 
«капітал», як синонім фінансових ресурсів. 

На думку І. Т. Балабанова: «Капітал – це 
частина фінансових ресурсів. Капітал – це гро-
ші, пущені в обіг, і доходи, що вони приносять 
від цього обігу» [2]. 

В. В. Селезньов пропонує таке визначення 
капіталу: «Фінансові ресурси, що використо-
вуються на розвиток виробничого процесу (ку-
півля сировини, товарів та інших предметів 
праці, робочої сили, інших елементів виробни-
цтва), є капітал у його грошовій формі» [16]. 

Деякі економісти – Н. А. Русак і В. А. Ру-
сак зазначають, що капітал «… це кошти, вкла-
дені в суб’єкт господарювання для початку або 
проходження господарської діяльності з метою 
одержання прибутку (доходу)» [13]. 

Економісти Г. Н. Климко, В. П. Нестерен-

ко, капіталом вважають вартісну оцінку майна і 
коштів, які в майбутньому можуть принести 
дохід, але залежно від місця, мети і способу 
утворення він може виступати в різних формах 
(утворювати активи) [11, с. 239]. 

І. А. Бланк, розглядаючи капітал із позиції 
фінансового менеджменту формулює його ви-
значення таким чином: «Капітал підприємства 
характеризує загальну вартість коштів у грошо-
вій, матеріальній і нематеріальній формах, ін-
вестованих у формування його активів» [4]. 

Таким чином, аналіз проведених дослі-
джень свідчить, що поняття капітал набуває рі-
зного трактування в залежності від прикладних 
аспектів визначення цієї категорії. Системати-
зація поглядів вчених щодо сутності «капіталу» 
подана в табл. 1. 

З даної таблиці видно, що протягом дослі-
джуваного періоду (1760–2008 рр.) усі вчені 
погоджуються з визначенням капіталу як вар-
тості, що створює додану вартість та з юридич-
ним аспектом сутності капіталу. 

Обліковий аспект «капіталу» як окремий 
напрямок виділився з середини ХХ ст., деталі-
зувавши економічний аспект трактування капі-
талу інвестиційною складовою, підкресливши 
процес використання капіталу шляхом інвесту-
вання в активи. Також очевидно, що змінилось 
ставлення до капіталу як до результату заоща-
джень, яке переважало до середини досліджу-
ваного періоду (1880-ті рр.). Капітал акціонер-
ного товариства і його формування мають ха-
рактерні риси, обумовлені специфікою акціо-
нерної форми господарювання й корпоратив-
них відносин, і вимагають окремого розгляду та 
досліджень. 

На певному етапі свого розвитку (ХІХ ст.) 
суспільство зіткнулося з проблемою, суть якої 
полягала в тому, що індивідуальні капітали, 
якими б великими вони не були, виявилися не-
достатніми для організації великих підприємств 
(спорудження залізниць, будівництва фабрик і 
заводів, заснування банків тощо). В цей же час 
дрібне будівництво, основане на індивідуальній 
приватній власності, задовольнити зростаючі 
потреби людей вже не могло. 

Щоб подолати суперечність між зростаю-
чими потребами суспільства й можливостями 
дрібного виробництва, необхідно було шукати 
таку форму організації суспільного виробницт-
ва, яка б, з одного боку, дала можливість 
об’єднати невеликі індивідуальні капітали в 
єдиний великий капітал, а з іншого, – зацікави-
ти безпосередніх робітників і власників індиві-
дуальних капіталів у ефективному функціону-
ванні підприємства, основаного на таких заса-
дах. Такою формою організації виробництва й 
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мобілізації капіталу стало акціонерне товарист-
во. 
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Таблиця 1. 
Систематизація поглядів на визначення категорії «Капітал» за аспектами розкриття її сутності. 
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* складено на основі [1–21] 
 

Прийняте на Заході визначення акціонер-
ного капіталу як суми всього капіталу, інвесто-
ваного в бізнес і представленого частинами у 
формі акцій, в українських умовах є не тільки 
не повним, а й часто невірним. Це вимагає 
здійснювати оцінку акціонерного капіталу на 
основі аналізу балансу товариства. Найбільш 
точним в умовах України є порівняння акціоне-
рного капіталу із статутним капіталом, хоча ці 

два поняття мають і істотні відмінності, які не 
дозволяють їх ототожнювати. Одним з перших 
категорію «акціонерний капітал» дослідив 
Адам Сміт. У своєї праці «Дослідження про 
природу та причини багатства народів» він 
провів дослідження акціонерних компаній, що 
функціонували в той період. Дане дослідження 
дало змогу Адаму Сміту визначити певні недо-
ліки корпоративного (акціонерного) капіталу, 
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одним з яких була можливість фіктивного за-
сновництва. Він також виявив одну з основних 
властивостей корпоративних структур, яка по-
лягає у розмежуванні функцій власності та уп-
равління корпоративним капіталом. Причиною 
такого розмежування Адам Сміт назвав неми-
нучість зростання суспільного характеру кор-
поративного капіталу та появи великої кількос-
ті акціонерів, що призведе до нездатності всіх 
власників корпорації ефективно нею управляти 
[18]. 

На формування поглядів щодо природи ак-
ціонерного капіталу, серед представників кла-
сичної школи економічної теорії, значно впли-
нув Джон Стюарт Міль та його праця «Основи 
політичної економії». На його думку основною 
причиною формування акціонерного капіталу 
було виникнення «великого виробництва», що 
вимагало застосування значно більшого об’єму 
капіталу, ніж могли собі дозволити використо-
вувати окремі підприємці. 

Маркс розглядає акціонерний капітал як 
«результат вищого розвитку капіталістичного 
виробництва». Тобто він є перехідним пунктом 
до переходу капіталу у власність виробників. 
Це означає, що кожен робітник, у тому числі 
менеджер, матиме змогу купити на підприємст-
ві, на якому працює, акції і таким чином поєд-
нати свою працю і власність на капітал, узгоди-
ти свої інтереси з інтересами підприємства. I 
тому акціонерний капітал перетворить всі відо-
кремлені функції працівників у суспільні функ-
ції, що нарешті дасть змогу розв'язати супереч-
ності процесу виробництва [9]. 

В «Економічній енциклопедії» за редакці-
єю Л. Абалкіна акціонерний капітал визначено 
як «...сукупність об’єднаних індивідуальних 
капіталів акціонерів». Автори «Сучасного еко-
номічного словника» стверджують, що це – 
«основний, базовий, початковий капітал акціо-
нерного товариства, що утворюється шляхом 
випуску і продажу акцій», а відтак дають ана-
логічне з попереднім визначення його сутності. 
У «Великому економічному словнику» катего-
рію визначено як основний капітал акціонерно-
го товариства» [10]. 

За визначенням А. М. Котова «капітал ак-
ціонерного товариства – це частина його акти-
вів, сформованих за рахунок коштів акціонерів 
та позикових коштів, що в сукупності з робо-
чою силою беруть участь у створенні прибутку 
(доходу)» [8]. 

Л. Я. Козаченко пропонує альтернативне 
визначення капіталу – «як потенційної вартості, 
яка через здійснення інвестицій трансформу-
ється в активи підприємства з метою розшире-
ного відтворення» [7]. 

О. Г. Борщ доповнює поняття акціонерного 
капіталу виділенням його особливої ознаки – 
делегування акціонерами функцій управління і 
розпорядження капіталом професійним мене-
джерам, які через механізм адекватної мотива-
ції їх праці зобов’язані забезпечити отримання 
прибутку акціонерами від функціонування його 
в реальній та фіктивній формах [5]. 

О. О. Єранкін зауважує, що акціонерний 
капітал – це «основа капіталу акціонерного то-
вариства та частина його власного капіталу, яка 
формується на основі статутного капіталу; точ-
ного визначення кількості акцій; стабільності 
майнової бази товариства; подвійної природи 
існування (у формі реального і фіктивного ка-
піталу)» [6]. 

Н. П. Слободяник показала, що «акціонер-
ний капітал – це система суспільно-виробничих 
відносин, пов’язаних з приватною корпоратив-
ною діяльністю та специфічними ресурсами 
виробничого призначення, що характеризується 
ознаками колективної власності» [17]. 

Висновки. Загально визнано, що капітал – 
це ключове економічне поняття, що трактуєть-
ся як широкому так і вузькому значенні. З точки 
зору економіки підприємства – це вартість, що 
створює додану вартість, атрибут відносин вла-
сності, є джерелом інвестування в активи підп-
риємства. У подальшому дослідженні пропону-
ється при визначенні капіталу акціонерного то-
вариства виділити вартісно-орієнтований ас-
пект корпоративного управління, що полягає у 
визначенні капіталу як вартості, що інвестуєть-
ся в активи акціонерного товариства з метою 
отримання доданої вартості для максимізації 
добробуту акціонерів за рахунок зростання ри-
нкової вартості акції товариства або отримання 
акціонерами дивідендів та для задоволення усіх 
учасників корпоративних відносин в цілому. 
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Андраш Е. А. 

МОТИВИ ТА ЧИННИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ПРОЦЕСУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ 

У робот і розглянут і деякі аспект и інвест иційного процесу в сфері т уризму України. Наведені 
економічні чинники впливу на інвест иційний процес т а правовий прост ір з т очки зору здійснення 
т урист ичної діяльност і. 

Ключові слова: інвест иційний процес, т урист ична галузь, інвест иційна привабливіст ь, еконо-
мічні мот иви інвест ування, правовий прост ір. 

В работ е рассмот рены некот орые аспект ы инвест иционного процесса в сфере т уризма Укра-
ины. Оценены экономические факт оры влияния на инвест иционный процесс и правовое прост ран-
ст во с т очки зрения осущест вления т урист ической деят ельност и. 

Ключевые слова: инвест иционный процесс, сфера т уризма, инвест иционная привлекат ель-
ност ь, экономические мот ивы инвест ирования, правовое прост ранст во. 

In the work some aspects of investment process in the sphere of tourism in Ukraine are considered. 
Economic factors influence the investment process and the legal spaces in terms of tourism are estimat-
ed. 

Key words: investment process, tourism, investment attraction, economic motives of investment, legal 
space. 

Постановка проблеми. Інвестиційний про-
цес – це процес залучення інвестора до об’єкта 
інвестицій з метою досягнення ефективного ро-
звитку економічної системи [1, с. 30]. З іншої 
сторони, це процес прийняття інвестором рі-
шення відносно об’єкта, об’ємів та строків інве-
стування [2, с. 10]. 

Якщо інвестування сприймати як систему, 
то оцінка інвестиційного процесу має бути про-
ведена з точки зору системного підходу, який 
припускає конкретизацію принципів діалектич-
ного матеріалізму, в межах якого інвестиційний 
процес розглядається як серія операцій (видів 
діяльності), які здійснюються над вихідним ма-
теріалом (вхід процесу), забезпечуючи його 
цінність та призводячи до визначеного резуль-
тату (вихід процесу) [3, с. 44]. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій свідчить, що вітчизняні і зарубіжні науков-
ці, в своїх працях розглядають різні аспекти ін-
вестиційного процесу. 

Так, в книгах Л. С. Валірунової «Інвесту-
вання» [1] та У. Шарпа «Інвестиції» [2] ком-
плексно викладене основне коло питань інвес-
тування, розглядані теоретичні основи інвести-
ційного процесу, інвестиційної політики та 
стратегії, оцінки ефективності інвестиційних 
проектів, відображені методи управління інвес-
тиціями та проблеми глобалізації інвестиційно-
го процесу. 

А. С. Маловічко в науковій праці «Вплив 
ризик-менеджменту на інвестиційну привабли-

вість підприємств» [3] дослідив теоретичні ас-
пекти інвестиційної привабливості підприємств 
та проблеми її оцінки, а В. Г. Федоренко в нав-
чальному посібнику «Іноземне інвестування 
економіки України» [4] висвітлив проблеми, 
пов'язані із залученням іноземних інвестицій в 
економіку України, та їх ефективним викорис-
танням, але не присвятили достатньої уваги ту-
ристичній галузі. 

В книзі В. С. Боголюбова «Економічна оці-
нка інвестицій у розвиток туризму» [5] розгля-
нутий основний спектр питань, що стосуються 
аналізу, оцінки, планування і прогнозування ін-
вестиційної діяльності в галузі туризму. 

Мета дослідження полягає в аналізі моти-
вів та чинників інвестиційного процесу в межах 
туристичної галузі України, на підставі резуль-
татів якої є можливим скласти перелік рекоме-
ндацій, щодо активізації інвестиційного проце-
су в даній галузі. Для досягнення даної мети 
необхідно розглянути економічні і правові ас-
пекти інвестиційного процесу в сфері туризму 
України. 

Виклад основного матеріалу. Вітчизняна 
туристична галузь відіграє надзвичайно важли-
ву роль у соціально-економічному житті краї-
ни. Існуючий на поточний момент переважно 
комерційний підхід до інвестиційної діяльності 
диктує необхідність перегляду поглядів щодо 
інвестиційних процесів у галузі туризму вихо-
дячи за межі економічної оцінки витрат та ре-
зультатів інвестування. 
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У зв’язку з цим зміст інвестиційного про-
цесу в туристичній діяльності полягає у насту-
пному: 
- сфера інвестування в туризм має поєднувати 

зовнішню та внутрішню територіальну сере-
ду, в якій розвивається туризм; 

- цільові інвестиції повинні бути направлені 
на вирішення задач, пов’язаних з досягнен-
ням стійкого розвитку туризму; 

- в умовах високого рівня зв’язаності елемен-
тів туризму як системи, інвестиції повинні 
бути комплексними та охоплювати всі жит-
тєзабезпечуючі елементи інфраструктури 
туризму; 

- інвестиційний процес повинен бути безпе-
рервним; 

- інвестиційний процес повинен упереджува-
ти потреби туристів, а також вихід з ладу 
елементів інфраструктури; 

- інвестиції мають бути сфокусовані на тих 
елементах та їх властивостях, які забезпечу-
ють найбільший позитивний ефект синергії 
[5, с. 7–8]. 

Серед основних факторів, що впливають на 
інвестиційний процес з точки зору визначення 
рівня інвестиційної привабливості підприємст-
ва можливо виділити наступні: 
- політичне й макроекономічне середовище, у 

якому функціонує підприємство; 
- фінансовий стан підприємства; 
- виробничий потенціал і рівень життєздатно-

сті підприємства; 
- ефективність системи управління підприєм-

ством [3, с. 8]. 
Крім того, якщо припустити, що інвести-

ційна привабливість як відносна характеристи-
ка є показником, який змінюється в часі, тоді на 
її динаміку різною мірою впливають 
суб’єктивні й об’єктивні фактори. 

Перші визначаються, головним чином, кла-
сифікацією внутрішніх процесів і характерис-
тик підприємства, які формують його інвести-
ційну привабливість. 

А об’єктивні фактори відображають вплив 
інвестиційного клімату в державі, податковій та 
кредитно-фінансовій політиці держави, розвит-
ку фінансових інститутів та ін. [6, с. 7]. 

На наш погляд, найважливішими чинника-
ми, що впливають на здійснення інвестицій, є 
економічні мотиви, які відіграють важливу 
роль на тому етапі, коли вже затверджена зага-
льна політика залучення інвестицій. Економічні 
чинники можна поділити на наступні 3 групи: 
- пошук ресурсів; 
- пошук ринків; 
- пошук способів ефективного виробництва 

[4, с. 177]. 

Розглянемо вищевказані чинники відносно 
до інвестиційного процесу в туристичній галузі 
України. 

Наявність природних ресурсів, дешевої ро-
бочої сили, створених активів та матеріальної 
інфраструктури є сприятливими чинниками для 
діяльності, пов’язаної з пошуком ресурсів. Ук-
раїна має сприятливе географічне і геополітич-
не розташування, унікальні природні та кліма-
тичні ресурси, історико-культурну спадщину. 
Серед оздоровчих ресурсів, слід відзначити 
значні запаси лікувальних грязей, які представ-
ляють практично всі генетичні типи (курорти в 
містах Куяльник, Саки, Бердянськ, Кирилівка, 
Слов’янськ, Миргород). 

На території України розповсюджені також 
численні родовища мінеральних вод усіх баль-
неологічних типів (курорти Закарпатської, 
Львівської, Полтавської, Вінницької, Терно-
пільської областей). 

Цілющі кліматичні умови узбережжя Чор-
ного та Азовського морів, Криму, Карпат, сере-
дньої смуги країни широко використовуються 
як основний лікувальний та оздоровчий чинник 
практично на всіх курортах. Унікальним ліку-
вальним ресурсом є природний мікроклімат 
шахт (Солотвинські соляні шахти). 

Таким чином, наявність різноманітних при-
родних ресурсів дозволила створити в Україні 
багатофункціональну курортно-рекреаційну 
структуру [7]. 

Але слід зазначити, що до початку Другої 
світової війни близько 60% світових інвестицій 
було направлено в природні ресурси, але на 
сьогоднішній день, ця ознака вважається недос-
татньою для спрямування коштів в певну краї-
ну. Крім того, наявність в Україні перешкод 
для підвищення продуктивності праці зменшує 
вагомість такого чинника як низька вартість 
робочої сили. А наявні активи та інфраструкту-
ра відзначаються значним моральним і фізич-
ним зносом. 

До іншої групи економічних чинників на-
лежать ринкові фактори – місткість ринку (в 
абсолютному виразі та у відношенні до кілько-
сті населення і його доходів) і темпи зростання 
ринку [4, с. 178]. 

Що стосується туристичного ринку Украї-
ни, то згідно з даними Державної служби тури-
зму і курортів України [8], протягом І півріччя 
2008 р. туристичними підприємствами було об-
слуговано 2,3 млн. туристів (що на 7% більше, 
ніж у І півріччі 2007 р.) та 918,7 тис. екскурсан-
тів (що на 51% більше, ніж у І півріччі 2007 р.) 
у т. р. за видами туризму: 
- в’їзний – 245,5 тис. осіб (що на 25% більше, 

ніж у І півріччі 2007 р.); 
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- виїзний – 950,6 тис. осіб (що на 24% більше, 
ніж у І півріччі 2007 р.); 

- внутрішній – 1,1 млн. осіб (що на 8% менше, 
ніж у І півріччі 2007 році). 

Обсяг послуг, наданих суб’єктами турис-
тичної діяльності протягом І півріччя 2008 р., 
становив 3,2 млрд. грн. і збільшився на 62%, 
або на 1,2 млрд. грн. порівняно з І півріччям 
2007 р. 

З цього можливо зробити висновок, що ту-
ристичний ринок України характеризується як 
великою ємністю, так і позитивною динамікою 
розвитку. Крім того необхідно зауважити, що 
для інвесторів нові ринки дають можливість 
підвищити рівень конкурентоспроможності та 
розширити діяльність у певній галузі, а також 
економити за рахунок масштабів виробництва. 

Мотиви здійснення прямих іноземних інве-
стицій для пошуку економічної ефективності 
полягають у раціоналізації структури розпоча-
того раніше інвестиційного проекту (спрямова-
ного на пошук ресурсів або ринків) у такий 
спосіб, аби створити для інвестора умови єди-
ного управління економічними процесами, роз-
порошеними географічно [4, с. 179]. 

Крім того, інвестиційний процес у галузі 
туризму можливо розглядати у політичній 
площині, тобто як діяльність держави, яка 
спрямована на поліпшення інвестиційного клі-
мату [9, с. 4]. 

Державна політика у сфері туризму регла-
ментується Законом України «Про туризм» 
[10], згідно зі ст. 6, де туризм визнано одним з 
пріоритетних напрямів розвитку економіки. 

В рамках здійснення державної політики, 
Кабінетом Міністрів України була затверджена 
Державна Програма розвитку туризму на 2002–
2010 роки [11] (далі Державна Програма), яка 
покликана стимулювати ефективне викорис-

тання наявних рекреаційних ресурсів, підвищи-
ти рівень міжгалузевого співробітництва, сти-
мулювати розвиток ринкових відносин у турис-
тичній сфері, визначити перспективи подаль-
шого розвитку туризму на основі аналізу його 
сучасного стану. 

Основними завданнями Державної Про-
грами є: 
- забезпечення сталого розвитку туристичної 

галузі та підвищення її частки в макроеко-
номічних показниках; 

- збільшення частки доходів від туристичної 
галузі в Державному бюджеті; 

- підвищення іміджу держави на міжнародно-
му рівні. 

Вважаємо за необхідне оцінити ступінь ви-
конання даної програми. По-перше, у виконан-
ня Указу Президента України «Про заходи що-
до розвитку туризму і курортів в Україні» [12], 
2008 р. був оголошений Роком туризму і курор-
тів в Україні, протягом якого виконувалась 
Стратегія сталого розвитку туризму і курортів в 
Україні, яка передбачала: 
- запровадження нових та перегляд існуючих 

нормативних вимог до основних параметрів 
якості об’єктів туристичних послуг; 

- створення сприятливих умов для розвитку 
інвестування сфери туризму; 

- здійснення заходів з посилення позитивного 
туристичного іміджу України на міжнарод-
ному туристичному ринку. 

Щодо підвищення частки туристичної га-
лузі в макроекономічних показниках, розгля-
немо один з основних показників соціально-
економічного розвитку України – сальдо екс-
портно-імпортного балансу. 

Табл. 1 відображає частку подорожей у 
структурі зовнішньої торгівлі послугами [13]. 

Таблиця 1. 
Частка подорожей у зовнішній торгівлі послугами. 
 

Показник  
Подорожі станом на 

01.04.2007 
Подорожі станом на 

01.04.2008 
Подорожі станом на 

01.04.2009 
тис. дол. США % тис. дол. США % тис. дол. США % 

Експорт 40900,0 2,3 58236,8 2,3 40879,3 2,0 
Імпорт 43400,0 4,6 71392,5 5,1 41892,8 4,0 
Сальдо –2500,0  –13155,7  1013,5  

 

Дані табл. 1 свідчать про збільшення саль-
до експортно-імпортного балансу торгівлі по-
дорожами, але за рахунок значного зменшення 
імпорту, що не дозволяє зробити висновок про 
наявність ефективної державної підтримки 
в’їзного туризму. 

По-друге, з метою визначення частки дохо-
дів від туристичної галузі у Державному бю-
джеті, розглянемо податок на прибуток підпри-

ємств, який згідно даним табл. 2 складає біля 
20% доходів, визначених Державним бюдже-
том України [14–17]. 

Таким чином, незважаючи на збільшення 
протягом 2006–2008 рр. суми податку на при-
буток, отриманий від діяльності готелів і рес-
торанів, з 26044,90 млн. грн. до 42148,55 млн. 
грн., його частка в доході держави зменшилась 
з 0,29% до 0,26% відповідно. 
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Таблиця 2. 
Частка доходів від туристичної галузі у Державному бюджеті України. 
 

Показник 
2006 р. 2007 р. 2008 р. 

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 
Визначено Державним бюджетом України 

Доходи 127516,63 100 157287,05 100 231931,97 100 
Податок на прибуток 26044,90 20,42 28638,60 18,21 42148,55 18,17 

За даними Держкомстату 
Податок на прибуток від зви-
чайної діяльності 27662,15 100 45748,60 100 48417,28 100 
Податок на прибуток готелів і 
ресторанів 80,30 0,29 128,70 0,28 126,05 0,26 

 

До того ж, видатки Міністерства культури і 
туризму України, затверджені Державнім бю-
джетом України, протягом даного періоду збі-
льшувались з 140199,36 млн. грн. до 253207,88 
млн. грн. відповідно (табл. 3) [14–16]. Крім то-
го, кошти, передбачені Державним бюджетом 
України на фінансову підтримку розвитку ту-
ризму, створення умов безпеки туристів та роз-

будову інфраструктури міжнародних транспор-
тних коридорів та магістралей, а також на при-
кладні розробки у сфері розвитку туризму, зай-
мають незначну долю у видатках Міністерства 
культури і туризму України (від 0,53% у 2006 р. 
до 2,27% у 2008 р.) (табл. 3) [14–16], що нега-
тивно відображується на іміджу України на 
міжнародному туристичному ринку. 

 

Таблиця 3. 
Розподіл видатків Державного бюджету України. 
 

Показник 2006 р. 2007 р. 2008 р. 
млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 

Видатки Державного бюджету 140199,36 100 174631,52 100 253207,88 100 
Видатки Міністерства культури і ту-
ризму 

738,11 0,53 886,49 0,51 1280,85 0,51 

Прикладні розробки у сфері розвитку 
культури і туризму* 

3,92 0,53 6,25 0,71 9,84 0,77 

Фінансова підтримка створення умов 
безпеки туристів та розбудови інфра-
структури міжнародних транспортних 
коридорів та магістралей* 

– – 3,00 0,34 4,80 0,37 

Фінансова підтримка розвитку туриз-
му* 

– – 20,30 2,29 20,30 1,58 

 

* – доля у видатках Міністерства культури і туризму 
 

Висновки. Оцінивши інвестиційний про-
цес в сфері туризму України з економічної та 
правої точки зору можливо зробити наступні 
висновки. По-перше, серед економічних моти-
вів інвестування в туристичну галузь найваго-
міший чинник для інвесторів – це пошук рин-
ків, що обумовлено його великою ємністю, так 
і позитивною динамікою розвитку. 

По-друге, правовий простір є неефектив-
ним не лише стосовно інвестиційної діяльності 
загалом, але і відносно до туристичної діяльно-
сті, що негативно впливає на її перспективи ро-
звитку. Вдосконалення регуляторної політики 
держави відносно функціонування туристичної 
галузі, на наш погляд, передбачає спрощення 
податкового, валютного, митного та прикор-
донного регулювання. 

Це можливо за рахунок зменшення подат-
кового навантаження на суб’єкти туристичного 

бізнесу (що зменшить вартість туристичного 
продукту, а отже підвищить його конкуренто-
спроможність), мінімізації обмежень стосовно 
обігу коштів в іноземній валюті і спрощення 
митного режиму для суб’єктів туристичного бі-
знесу і користувачів туристичного продукту 
(що дозволить залучити як іноземних інвесто-
рів, так і іноземних туристів), а також спро-
щення візового режиму. 

Для активізації інвестиційного процесу в 
сфері туризму, а саме в готельному бізнесі, не-
обхідно, по-перше, привернути увагу інвесторів 
до концесії, яка є вигідною як для держави, так 
і для інвесторів, оскільки передача об’єктів у 
концесію не зумовлює перехід права власності 
на ці об’єкти до інвестора, в той час як йому 
належить право власності на прибуток і проду-
кцію, отримані в результаті виконання умов 
концесійного договору. 
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По-друге, збільшити бюджетне фінансу-
вання заходів, спрямованих на забезпечення 
прав туристів, оптимізацію процесу перетину 
кордону, створення нових та реконструкцію іс-
нуючих об’єктів інфраструктури, організацію 
підготовки висококваліфікованих фахівців, що 
забезпечить сприятливі умови для інвестування. 

По-третє, привести матеріально-технічну 
базу об’єктів готельної індустрії, а також асор-
тимент і якість послуг до міжнародних станда-
ртів, що дозволить підвищити конкуренто-
спроможність України на міжнародному турис-
тичному ринку. 

По-четверте, активізувати інвестиційну ді-
яльність в спеціальних (вільних) економічних 
зонах і на територіях пріоритетного розвитку та 
чітко визначити суть спеціального правового 
режиму їх функціонування, шляхом внесення 
змін у законодавство, що дозволить залучити 
додаткові іноземні інвестиції, активізувати під-
приємницьку діяльність, розвити інфраструк-
туру ринку, а також прискорити соціально-
економічний розвиток України. 

По-п’яте, розширити обсяг статистичної 
інформації, яка надається офіційними джерела-
ми. У ході аналізу статистичних даних, розмі-
щених на офіційному веб-сайті Державного 
комітету статистики Украйни, діяльність готе-
льного бізнесу, як і туристична діяльність зага-
лом, може бути оцінена тільки кількісними по-
казниками. Так, підрозділ «Туризм в Україні» 
містить лише наступну інформацію: 
- про діяльність готелів – кількість підпри-

ємств готельного типу, кількість номерів та 
їх житло площа; 

- про туристичні потоки – кількість, інозем-
них та внутрішніх туристів, а також туристів – 
громадян України, які виїжджали за кордон; 

- про в’їзд іноземних громадян в України – 
кількість в’їжджаючих за метою поїздки та 
за країною надходження. 

При цьому, туристичний продукт не фігу-
рує ні в одному з національних рахунків, які 
об’єднують показники послідовного та взаємо-
пов’язаного опису найважливіших процесів і 
явищ економіки: виробництва, доходів, спожи-
вання, нагромадження капіталу та фінансів. Та-
ким чином, оскільки саме національні рахунки 
відображують розвиток економіки на всіх ста-
діях процесу відтворення, рух товарів і послуг, 
стан виробництва та використання валового 
внутрішнього продукту, відсутність в них пока-
зників функціонування туристичної галузі ви-
значає неможливість зробити об’єктивні висно-
вки стосовно інвестиційної привабливості цієї 
галузі як для вітчизняних, так і для іноземних 
інвесторів. 
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УДК 658.8 
Білецька І. І., Цвілий С. Н. 

СТРАТЕГІЯ РЕПОЗИЦІОНУВАННЯ ТМ «INKERMAN» 
В статті розглянута стратегія репозиціонування торгової марки на ринку вина, обгрунтова-

на актуальність зміни існуючого підходу до позиціонування та виокремлення раціональних мотивів 
вибору і споживання продуктів виноробної галузі. 

Ключові слова: стратегія позиціонування, стратегія репозиціонування, споживач, цільовий се-
гмент, модель поведінки, раціональні та емоційні мотиви вибору продукту. 

В статье рассмотрена стратегия репозиционирования торговой марки на рынке вина, обос-
нована актуальность изменения существующего подхода к позиционированию и выделения рацио-
нальных мотивов выбора и потребления продуктов отрасли по виноделия. 

Ключевые слова: рациональные и эмоциональные мотивы выбора продукта, стратегия пози-
ционирования, стратегия репозиционирования, потребитель, сегмент, модель поведения. 

The article deals with the strategy of repositioning Trade mark on the wine market, the relevance of 
changes in the existing approach to the positioning and allocation of rational reasons to choose and use 
wine products. 

Key words: positioning strategy, the strategy of repositioning, the consumer, target segment, the mod-
el of behavior, rational and emotional reasons for choosing the product. 

Постановка проблеми. Виноробна галузь 
України представляє для держави особливе 
стратегічне значення у складі АПК країни, 
оскільки виробництво високоякісного вина пе-
редбачає значні перспективи в майбутньому. Зі 
вступом України до СОТ для виноградарсько-
виноробної галузі важливим завданням стає за-
хист національного виробника від імпорту 
шляхом реалізації комплексу ефективних мар-
кетингових заходів. Одночасно з цим, у зв’язку 
з фінансово-економічною кризою, на передній 
план для підприємств вітчизняного виновироб-
ництва висувається розробка та впровадження 
доцільних оперативних дій щодо подолання на-
слідків кризи. Численні теоретичні та практичні 
праці, присвячені дослідженню специфіки ви-
користання на вітчизняних ринках маркетинго-
вого інструментарію як засобу підвищення рів-
ня конкурентоспроможності продукції, ефекти-
вності виробництва та здійснюваних стратегій, 
залишають невирішеною ще значну кількість 
питань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Посідаючи базове місце в теорії маркетингу, 
питання репозиціонування є об’єктом дослі-
дження іноземних та вітчизняних науковців як 
у межах загальної теорії маркетингу так і в ок-

ремих напрямах (Д. Аакер, Г. Ассель, Ф. Кот-
лер, Ж.-Ж. Ламбен, Г. Л. Багієв, А. В. Войчак, 
Є. П. Голубков, Н. В. Куденко, А. Ф. Павленко, 
Б. А. Соловйов, А. О. Старостіна та ін.). Безпо-
середньо розробленню питань позиціонування 
присвячені роботи Д. Траута [1], С. Дібба, Г. 
Хулея [2], О. В. Зозульова [3]. У працях науко-
вців досліджено проблеми, пов’язані з теорією 
та методологією позиціонування: розглянуто 
види, рівні, чинники, етапи, стратегії, критерії 
та інші субкатегорії поняття. Разом з тим чима-
ло аспектів залишається не розкритими. 

Позиціонування, як складова стратегії мар-
кетингу, відповідає за сегментування ринку та 
відповідність певних продуктів та послуг обра-
ному цільовому ринку. Вкрай важливо, щоб 
бренд володів перевагою, яка б відрізняла б йо-
го від брендів конкурентів і, таким чином, до-
зволяла б компанії утримувати особливе місце 
на ринку. Такою перевагою може бути нова 
якісна характеристика товару, покращення рів-
ня обслуговування, привабливий імідж, цінова 
політика та інші елементи маркетингового 
комплексу [4]. Але в ситуації зміни уподобань 
та вкусів споживачів, товар втрачає минулу 
привабливість і, як наслідок, відбувається зни-
ження обсягів продажів. Ефективно змінити си-
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туацію дозволяє стратегія репозиціонування, 
яка спрямована чи на зміну цільового ринку, чи 
відмітної конкурентної переваги. 

Практично значущою ця тема є для підпри-
ємств із виробництва вина. Тому мета статті 
полягає у визначенні напрямів та розробці 
стратегії репозиціонування торгівельної марки 
вина. 

Виклад основного матеріалу. Досліджен-
ня проведене на прикладі діяльності Першого 
Національного Виноробного Холдингу 
(ПНВХ), який на сьогоднішній день є лідером 
виноградарсько-виноробного комплексу Украї-
ни і об’єднує відомих виробників винограду, 
вина та коньяків у єдиний потужний комплекс 
із замкнутим циклом виробництва: вирощуван-
ням винограду, його первинною переробкою, 
вторинним виноробством з випуском високоя-
кісної конкурентоспроможної продукції, сис-
темою реалізації продукції, як в самій країні 
так і поза її межами. 

ТОВ «Інкерманський завод марочних вин» 
входить до складу ПНВХ і є одним з найкра-
щих виноробних підприємств України, яке ви-
пускає широкий асортимент високоякісних су-
хих, напівсухих і напівсолодких вин під ТМ 
«INKERMAN» протягом десятиліть, залишаю-
чись прикладом елітного українського вино-
робства. Вина ТМ «INKERMAN» встигли стати 
еталоном справжньої якості і своєрідною візит-
ною карткою не тільки вітчизняної виноробної 
галузі, але й країни. 

Аналіз ринкового положення ТМ 
«INKERMAN» на ринку вина України показує, 
що позитивна динаміка обсягів виробництва та 
реалізації вин Інкерманського заводу марочних 
вин (ІЗМВ) в 2008–2009 рр. головним чином 
досягнута завдяки коректній стратегії опера-
ційного маркетингу, розробленій та втіленій в 
життя маркетинговим підрозділом Першого 
національного виноробного холдингу (ПНВХ). 
В основі усіх маркетингових стратегій розвитку 
ПНВХ є ринкова орієнтація. В умовах швидко-
мінливого середовища керівництвом відділу 

маркетингу, а також усіх функціональних під-
розділів Холдингу, здійснюється постійний мо-
ніторинг інвестиційно-привабливих напрямків 
діяльності, приймаються рішення щодо припи-
нення випуску неконкурентоспроможних, мо-
дифікації існуючих та випуску нових, затребу-
ваних ринком товарів. Первинними при розро-
бці продукту є потреби цільової аудиторії, у 
зв’язку з чим кожен продукт і торговельна мар-
ка розробляються з урахуванням цінностей та 
мотивації споживачів [4]. 

Ринкові сегменти ТМ «INKERMAN» виді-
ляються на основі демографічних, регіональних 
критеріїв і критеріїв життєвого стилю спожива-
чів. За демографічними та регіональними хара-
ктеристиками до цільової аудиторії ТМ 
«INKERMAN» належать жінки і чоловіки 25–
45 років із середнім і вищим рівнем доходу: від 
$ 250 на члена сім’ї. Це, переважно, працюючі – 
наймані менеджери середньої ланки або влас-
ники невеликого власного бізнесу у містах. 

За соціокультурними характеристиками 
споживачі ТМ «INKERMAN» відносяться до 
консерваторів-індивідуалістів, тобто самодос-
татніх особистостей закритих для впливу ззовні 
та сфокусованих на власних інтересах. Це енер-
гійні ділові люди, бізнесмени, ключовим ба-
жанням яких є демонстрація власних знань у 
винах, з метою підвищення або підтвердження 
свого соціального статусу в очах найближчого 
оточення. 

Володіючи мистецтвом і культурою спо-
живання вина надають перевагу поєднанню пе-
вних алкогольних напоїв з відповідними страва-
ми та споживають вино 2–3 рази на місяць. 

Існуюча стратегія позиціонування. При фо-
рмуванні потужної позиції бренду 
«INKERMAN» використовується стратегія по-
зиціонування, сфокусована на емоційній цінно-
сті, яка виражається у здатності відобразити 
образи і почуття, пов’язані з процесом вироб-
ництва продукту. 

Позиціонування вин ТМ «INKERMAN» 
звучить так: «Легенду творять люди» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Позиціонування вин ТМ «INKERMAN». 
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Сутність ТМ полягає в такому: «Саме дос-
від, професіоналізм і секрети виноробів Інкер-
манського Заводу Марочних Вин дозволяють 
створювати легендарні інкерманські вина, які 
визнані одними із кращих не тільки в Україні, 
але й в усьому світі». 

Товарна політика бренду INKERMAN за-
снована на застосуванні стратегії «Line 
extention», яка реалізується завдяки викорис-
танню зонтичного бренду всередині однієї то-
варної категорії. 

Принцип управління товарним асортимен-
том полягає у двосторонньому нарощуванні ря-
ду вин під однією товарною маркою 
«INKERMAN» з метою задоволення потреб 
споживачів і охоплення усіх сегментів ринку. 
Політика, заснована на даних принципах надає 
позитивні результати і дозволяє попереджати 
конкуренцію за якісними і ціновими парамет-
рами. 

З метою забезпечення стабільної ринкової 
позиції підприємства у довготривалій перспек-
тиві, превентивних операційних дій, ПНВХ до-
цільно посилити позиції торгівельної марки 
«INKERMAN» у свідомості лояльних спожива-
чів. Слід зазначити, що фінансово-економічна 

криза суттєво вплинула як на поведінку, так і 
на мотивацію споживачів. 

Серед головних змін, які відбуваються у 
споживацькій поведінці під час кризи, відомий 
американський фахівець з маркетингу Ф. Кот-
лер, вирізняє такі: 
1) падіння попиту на товари, що не належать 

до «першої необхідності»; 
2) скороченні регулярності та обсягів купівлі 

товарів населенням, а також подальша стаг-
нація досягнутих показників; 

3) переорієнтація, внаслідок зниження рівня 
доходів населення, уподобань споживачів з 
середнього та «преміям» цінових сегментів 
на сегмент низьких цін; 

4) вибір продуктів на основі раціональних мо-
тивів споживачів [5]. 

Таким чином, якщо до початку кризи пере-
важна більшість українських громадян могли 
дозволити собі обирати продукти надмірного 
споживання розкіш, преміальні бренди, модний 
одяг загальновідомих марок і делікатеси, то в 
кризу вибір, обмежений матеріальними ресур-
сами, зазнає різких змін. 

На рис. 2 зображені зміни переваг спожи-
вачів.

 
Рис. 2. Зміни у поведінці споживачів. 

 

Згідно з результатами проведеного компа-
нією «GfK Ukraine» дослідження, присвяченого 
відстеженню основних реакцій населення Укра-
їни на кризові явища в економіці країни, вна-
слідок скорочення доходів спостерігається тен-
денція зниження інтенсифікації купівельної 
спроможності споживачів. 

З початком економічної кризи більша кіль-
кість українських громадян змушені скоротити 
у своїх сімейних бюджетах витрати на харчу-
вання, суттєво скоротивши регулярність та об-
сяги покупки продуктів харчування і алкоголь-
них напоїв [6]. 

Отже, враховуючи вищезазначені зміни у 
поведінці споживачів, необхідно здійснити 
стратегію репозиціонування торгівельної марки 
«INKERMAN» апелюючи замість емоціональ-
них до раціональних мотивів споживачів. 

В цілому спеціалісти з маркетингу виділя-
ють стратегії репозиціонування, спрямовані на 
зміну цільового ринку або відмітної конкурен-
тної переваги. 

Оперування цими факторами (як адаптація 
колишніх, так і створення абсолютно нових) 
дозволили сформувати фахівцям чотири незале-
жні стратегії репозиціонування (рис. 3) [7]. 
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Рис. 3. Стратегії репозиціонування. 
 

В сучасних умовах з метою посилення по-
зицій торгівельної марки «INKERMAN» на ри-
нку України на основі результатів проведених 
маркетингових досліджень актуально застосу-
вати стратегію репозиціонування іміджу марки, 
концепція якої полягає у збереженні існуючого 
асортименту «інкерманських» вин та цільового 
ринку, при зміні у свідомості споживачів 
сприйняття іміджу бренду. 

Необхідно зазначити, що у процесі репози-
ціонування нова ідея торгівельної марки по-
винна відповідати, як системі цінностей Вино-
робного Холдингу, так і соціокультурному ти-
пу цільової групи споживачів та відображати 
незайняті позиції у свідомості покупців. Визна-
чення соціокультурного типу допоможе зрозу-

міти мотивацію вибору, оскільки для кожного 
типу характерні певні стратегії поведінки спо-
живачів. 

Соціокультурний тип існуючої цільової ау-
диторії споживачів ТМ «INKERMAN» визна-
чений за допомогою методики «KOMPASS», 
яка допомагає побудувати основну модель по-
ведінки людей в суспільстві, сегментувати його 
на основі виявлених базових характеристик, 
встановити соціокультурні індикатори, які до-
помагають визначати особливості різних цільо-
вих груп. 

Методика «KOMPASS» будується на попа-
рному протиставленні базових моделей поведі-
нки: новаторство, консерватизм, соціальна від-
повідальність, індивідуалізм (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Моделі людської поведінки за методикою «KOMPASS». 
 

Таким чином, виникає система координат, 
в якій будь-яку людину можна визначити як ін-
дивідуаліста або соціально відповідального, 
людину, яка вітає все нове або дотримується 
сформованих традицій. 

За методикою «KOMPASS», за соціокуль-
турним портретом споживачі вин ТМ 
«INKERMAN» відносяться до консерваторів-
індивідуалістів (рис. 5). Головна особливість 

визначеного типу як споживчої групи – не-
прийнятність ризиків, пов’язаних зі споживан-
ням. Така обережність обґрунтована багатьма 
факторами, серед яких особливо помітні демо-
графічні й історичні детермінанти. Це означає 
що при прийнятті рішень про купівлю вони 
орієнтовані на встановлені цінності та стійкі 
традиції, раціональні та не схильні імпульсивно 
витрачати гроші. 
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Рис. 5. Cоціокультурний портрет споживачів вин ТМ «INKERMAN». 
 

Отже, здійснюючи стратегію репозиціону-
вання, необхідно створити концепцію, спираю-
чись виключно на раціональні переваги ТМ 
«INKERMAN» серед інших торгових марок 
вин. Доцільно не тільки підкреслити індивідуа-
льність ТМ, а й визначити її положення по від-
ношенню до основних конкурентів і, найголов-
ніше, визначити її переваги в очах майбутніх 
покупців. Необхідно зазначити, що у лояльних 
споживачів вина «INKERMAN», вже склався 
певний образ про неї, стереотип і головне за-
вдання – не зламати цей стереотип. 

Позиціонуючи торгівельну марку 
«INKERMAN» у споживачів повинна виникати 

асоціація з конкретною характеристикою, яка б 
сприяла просуванню вин і, найголовніше, при-
носила прибуток виноробному підприємству. 

Переважна більшість операторів українсь-
кого ринку вина акцентують увагу споживачів 
при позиціонуванні торгівельних марок вин на 
таких першорядних при виборі вина характери-
стиках як: якість, відомість, натуральність, ре-
путація, смак, вікові традиції. 

Перед вибором ключової характеристики 
позиціонування ТМ «INKERMAN» доцільно 
провести порівняння позиціонування основних 
конкурентів торгівельної марки, що наведене у 
табл. 1. 

Таблиця 1. 
Позиціонування основних конкурентів ТМ «INKERMAN». 
 

Торгівельна марка Позиціонування Ключові характеристики 
«Масандра» Відсутнє позиціонування відомість 
«Коктебель» Натуральні вина натуральність 
«Oreanda» Натуральні якісні вина Криму натуральність, якість 

«Коблево» 
Народний продукт, який дозволяє зустрітися, 
поспілкуватися та поговорити. Вино, яке 
об’єднує і збирає людей разом 

об’єднання 

«Винодел» Все краще від природи натуральність 
«Чіпай» Чисте вино натуральність 
«Шабо» Вина Теруару натуральність 
«Золота Амфора» Вина кримських долин відомість 

 
Аналіз даних табл. 1 показує, що при пози-

ціонуванні українських торгівельних марок від-
сутня диференціація; основною характеристи-
кою позиціонування операторів українського 
ринку вина є натуральність, що пов’язано пере-
дусім з появою на ринку України значної кіль-
кості фальсифікованих порошкових вин. 

В процесі репозиціонування ТМ 
«INKERMAN» необхідно визначити/знайти 
унікальну вигоду, характерну для «інкермансь-
ких вин». В ході проведення стратегічного 
SNW-аналізу були визначені сильні позиції то-
ргівельної марки «INKERMAN» пов’язані з 
особливістю технології виновиробництва та 
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значним асортиментом вин, які актуально за-
стосувати для формування чіткої диференцій-
ної позиції ТМ «INKERMAN» на ринку тихих 
виноградних вин. 

Переважну більшість асортименту «інкер-
манських вин» складають марочні вина, оскіл-
ки сам ІЗМВ створювався для витримки та роз-
ливу у пляшки високоякісних марочних вин, 
тому позиціонування ТМ «INKERMAN» слід 
зв’язати зі спеціалізацією на виробництві саме 
марочних вин. Також при позиціонуванні необ-

хідно зробити акцент на стародавності традицій 
виноробства – застосуванні класичної техноло-
гії витримки виноградного сусла в дубових бо-
чках, що і дозволяє отримувати особливі тони 
витриманих вин.  

Зробивши акцент на технології та якості 
тихих вин слід репозиціонувати імідж торгіве-
льної марки «INKERMAN», як марки яка, оріє-
нтуючись на бажання споживачів тестувати ви-
сокоякісні вина, гарантує «еталон виробництва 
марочних вин» (рис. 6). 

Рис. 6. Репозиціонування ТМ «INKERMAN». 

На основі розробленої концепції позиціо-
нування слід змінити зміст всіх комунікацій 
марки «INKERMAN» задля того, щоб закріпити 
оновлений імідж марки у свідомості спожива-
чів. Змінений імідж марки, підкреслюючи раці-
ональні переваги, буде викликати довіру насе-
лення, посилюючи лояльність споживачів. 

Висновки. Посилення конкуренції у біль-
шості галузей економіки України, прискорення 
політичних і соціальних змін обумовлює необ-
хідність забезпечення підприємствами стійких 
ринкових позицій. 

За оцінками Міністерства аграрної політи-
ки Україна, українська держава зі своїм сільсь-
когосподарським потенціалом може претенду-
вати на законне місце в двадцятці провідних 
аграрних країн світу. Уряд України, підприєм-
ці, виробники, винороби, український народ 
повинні нарешті визнати, що вітчизняне вино-
робство є не лише складовою частиною еконо-
міки, але й важливим елементом історії та ку-
льтури. 

Виноробним підприємствам України необ-
хідно в найближчий час зайнятися зміцненням 
своїх позицій та шляхом вдосконалення страте-

гії операційного маркетингу підготовити вітчи-
зняну галузь до конкурентоспроможності як на 
внутрішньому, так і на європейських ринках. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННО-
ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ 

У статті проаналізований стан рекреаційно-туристичного комплексу України, досліджені ос-
новні проблеми, які впливають на розвиток рекреаційно-туристичного комплексу України в цілому. 
Позначені пріоритетні завдання і запропоновані напрямки по розвитку туризму в Україні. 

Ключові слова: рекреація, туризм, інвестиції, інфраструктура, рекреаційно-туристичний 
комплекс. 

В статье проанализировано состояние рекреационно-туристического комплекса Украины, ис-
следованы основные проблемы, которые влияют на развитие рекреационно-туристического ком-
плекса Украины в целом. Обозначены приоритетные задачи и предложены направления по разви-
тию туризма в Украине. 

Ключевые слова: рекреация, туризм, инвестиции, инфраструктура, рекреационно-
туристический комплекс. 

The state of recreation-tourist complex of Ukraine is analysed in the article, basic problems which in-
fluence on development of recreation-tourist complex of Ukraine on the whole are investigational. Priority 
tasks are marked and offered direction on development of tourism in Ukraine.  

Key words: rekreaciya, tourism, investments, infrastructure, recreation-tourist complex. 
 

Постановка проблемы. В современных 
условиях туризм превратился в один из веду-
щих секторов мирового хозяйства. Во многих 
странах мира он является высокодоходной и 
наиболее динамично развивающейся отраслью 
экономики. 

Одной из важнейших проблем социально-
экономического развития Украины в целом яв-
ляется обеспечение устойчивого экономическо-
го роста и повышение на этой основе уровня 
жизни населения. Решение этой проблемы за-
висит от многих факторов, в том числе от про-
изводительных возможностей работников, ос-
нованных на их здоровье и физическом состоя-
нии. В этом отношении важную роль играет 
сфера туризма и рекреации, не только оказы-
вающая стимулирующее воздействие на работ-
ников, но и влияющая на функционирование 
ключевых секторов экономики: транспорт, 
связь, торговлю, строительство, сельское хо-
зяйство, производство товаров массового по-
требления. 

Развитие рекреационно-туристического 
комплекса (РТК) обеспечивает создание допол-
нительных рабочих мест, улучшение инвести-
ционного климата, активизацию предпринима-
тельской деятельности. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. В работах Л. Г. Агафоновой [1], А. Ю. 
Александровой [2], И. Т. Балабанова [4] осве-
щены теоретические и прикладные проблемы 
развития туризма Украины. Р. Иванух, В. Жу-
ченко рассматривали стратегические проблемы 
развития рекреационно-туристического ком-
плекса Украины [6], а В. И. Мацола исследовал 

рекреационно-туристический комплекс Украи-
ны в целом [8]. Проблемы экономики турист-
ско-рекреационных регионов в целом раскрыты 
в работах М. М. Амирханова, А. Д. Трусова, А. А. 
Татаринова [3], С. И. Берлина [5] и т. д. Вместе 
с тем исследований, направленных на анализ 
проектного осуществления рекреационно-
туристических комплексов на территории 
Украины с ее особенностями и перспективами 
развития, явно недостаточно. 

Цель данной статьи – проанализировать 
состояние рекреационно-туристического ком-
плекса Украины за 2008–2009 гг., исследовать 
основные проблемы и перспективы его разви-
тия. 

Изложение основного материала. Туризм 
является одной из самых прибыльных областей 
мировой экономики, и по своей экономической 
отдаче вышел на ведущие позиции: на него 
приходится около 10% выработанного в мире 
валового продукта и близко 30% мировой тор-
говли услугами. На фоне активного развития 
мирового туризма закономерно стоит вопрос о 
роли Украины на мировом рынке туристиче-
ских услуг. Следует отметить, что объективно 
она имеет все предпосылки для интенсивного 
развития внутреннего и иностранного туризма: 
особенности географического положения и ре-
льефа, благоприятный климат, богатство есте-
ственного, историко-культурного и рекреаци-
онно-туристического потенциалов. Но, к сожа-
лению, на фоне мирового туризма, который 
набирает мощность фантастически быстрыми 
темпами, Украина выглядит довольно скромно. 
Проблема здесь широкая. Вопрос касается не 
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только туристической области Украины, а во-
обще путей привлечения стран с неустойчивой 
экономикой (к которым относится и Украина) к 
могущественным интеграционным процессам и 
конкурентоспособности таких экономик на ми-
ровом рынке. 

К сожалению, на сегодняшний день мате-
риально-техническая база рекреационных 
учреждений Украины, ассортимент и качество 
услуг отстают от мирового уровня, что снижает 
конкурентоспособность регионов на междуна-
родном рынке отдыха, оздоровления, санатор-
но-курортного лечения и туристических услуг. 

Отсутствие в Украине необходимой ту-
ристской инфраструктуры повсеместно отрица-
тельно сказывается на развитии и эффективно-
сти рекреации. Усугубляется это обстоятель-
ство еще и тем, что развитие инфраструктуры 
требует значительных денежных инвестиций 
при крайне медленной их оборачиваемости. В 
условиях финансового кризиса в стране необ-
ходимо совершенствовать туристскую инфра-
структуру, привлекая для этого все возможные 
источники финансирования на максимально 
льготных условиях. 

Анализ современного состояния туризма в 
мире и в Украине в целом позволяет сделать 
вывод, что на рынке туруслуг происходят кар-
динальные изменения, обусловленные уско-
ренным развитием научно-технического про-
гресса. Стремление полнее удовлетворять 
спрос потребителей привело к развитию аль-
тернативного туризма, в частности, культурно-
го туризма и экотуризма. Чтобы превратить 
Украину в туристическое государство мирового 
уровня, необходимо обеспечить эффективную 
координацию деятельности различных обла-
стей экономики, от которых зависит качествен-
ное предоставление туристических услуг [9, с. 
13]. Это транспорт, торговля, связь, производ-
ство сувениров, индустрия развлечений, изда-
тельско-рекламная деятельность и т. д. 

Несмотря на благоприятные природно-
климатические условия и богатое историко-
культурное наследие на сегодня Украина для 
иностранных туристов мало привлекательна. 
Причиной этому является наш сервис, где от-
сутствуют отели высокого класса, устаревшая 
материально-техническая база, плохое состоя-
ние наших дорог и др. [7, с. 77]. К сожалению, 
инфраструктура рынка туризма в Украине раз-
вита довольно слабо. Так, по данным Госком-
стата, в течение 2009 г. Украина приняла ино-
странцев на 20% меньше, чем в 2008 г., т. е. 
20,5 миллионов человек против 25,5 миллио-
нов. В частности, с деловой целью в стране по-
бывало 741,9 тысяч иностранцев, в то время как 

в 2008-м – 1,04 миллиона. Число туристов 
уменьшилось с 1,7 миллиона человек в 2008 
году до 1,3 миллиона в прошлом году. 
Наибольшее число гостей (6,9 миллиона) прие-
хали из России (7,6 миллиона в 2008 году). Да-
лее следуют граждане Белоруссии – 2,9 милли-
она (3,4 миллиона в 2008 году) и Молдавии – 
4,3 миллиона (4,4 миллиона в 2008 году) [10]. 

Не в лучшем состоянии находится и наш 
внутренний туризм. Из-за отсутствия инвести-
ций, материально-техническая база туристиче-
ской инфраструктуры, особенно за годы кризи-
са в экономике, пришла в упадок. Главной при-
чиной является увеличение стоимости путевок, 
которые под налоговым прессом, разнообраз-
ными отчислениями во внебюджетные фонды, 
повышением стоимости отдельных услуг, ста-
новятся недоступными даже работающим лю-
дям. Но и при таком состоянии, вопреки боль-
шому количеству нерешенных проблем, уже 
сегодня отечественный туризм является одной 
из отраслей хозяйствования, где в последние 
годы наблюдается рост внутреннего туризма. 

Стабильно большим спросом среди самих 
украинцев пользуются экскурсионные туры по 
Киеву и поездки в Карпаты или Крым. Такая же 
динамика ожидается в 2010 году, и в этом сек-
торе даже прогнозируется прибыль по сравне-
нию с показателями 2009 года [10]. 

Как сообщает Министерство культуры и 
туризма Украины со ссылкой на данные Госу-
дарственной пограничной службы, в 2009 году 
15,3 млн. украинских туристов выезжали за ру-
беж. Этот показатель на 1,1% уступает данным 
за 2008 год. Характерной тенденцией для вы-
ездного туризма в Украине стало сокращение 
поездок в страны СНГ и увеличение турпотока 
в Европу и другие страны. Количество украин-
ских туристов, посетивших страны СНГ, в 2009 
году сократилось на 8%. В страны Евросоюза 
турпоток увеличился на 16%, в другие страны – 
на 26%. Среди стран Евросоюза большинство 
украинских граждан приняли: Польша, Вен-
грия, Германия, Великобритания и Румыния. 

В целом же наибольшей популярностью 
среди украинских туристов в 2009 году пользо-
вались такие страны как Россия, Польша, Мол-
дова, Венгрия, Румыния, Турция, Словакия, 
Египет, Германия и Чехия. В эти 10 государств 
украинцами было совершено 13,4 млн. поездок 
(88% от всего турпотока). Для сравнения, 
Украину в 2009 году посетили 20,7 млн. тури-
стов. Этот показатель на 18% ниже, в сравне-
нии с предыдущим годом [11]. 

Ситуация, которая сложилась в туристиче-
ской сфере в последнее время, требует актив-
ного поиска средств для преодоления кризис-
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ных явлений и интенсификации производства 
туристического продукта, с обеспечением не-
обходимого качества. 

В результате исследования были выявлены 
основные проблемы эффективного развития 
рекреационно-туристического комплекса Укра-
ины. 

• Недостаточный уровень развития непо-
средственно сети и объектов туристической 
инфраструктуры, их несоответствие мировым 
стандартам. Одним из действующих средств 
ускорения развития туризма в Украине являет-
ся развитие туристической инфраструктуры в 
сети международных транспортных коридоров 
(МТК). По оценкам экспертов, она имеет высо-
чайший в Европе коэффициент транзитности (с 
13 тыс. км автомобильных путей государствен-
ного значения свыше 9 тыс. км являются маги-
стралями, связанными с МТК). В совокупности 
с мощным туристическим потенциалом нашей 
страны, этот факт может стать важным факто-
ром развития отечественной экономики. 

• Отсутствие скоординированной высо-
коквалифицированной и грамотной системы 
действий по продвижению туристического 
продукта Украины на мировой рынок, которое 
бы давало ощутимые результаты. Проблемы 
возникают, прежде всего, с рекламой отече-
ственных курортов в силу технологической от-
сталости регионов. В Украине практически не 
применяются туристические технологии, кото-
рые в развитых странах приобрели признаки 
повседневной жизни: электронные информаци-
онные справочники относительно отелей, 
транспортных маршрутов и туристических 
фирм с перечнем и стоимостью услуг, которые 
ими предоставляются. Поэтому следует также, 
активно использовать эту возможность для 
приближения к выходу на мировой уровень об-
служивания клиентов. 

• Низкий уровень обслуживания, обу-
словленный общей квалификацией работников 
туристических фирм. В Украине недостаточно 
развита система по подготовке и переподготов-
ке кадров в области туризма, а также практиче-
ски отсутствуют четкие и соответствующие 
мировым стандартам квалификационные тре-
бования. В то время как в России, которая по 
прогнозам ВТО в 2020 г. войдет в десятку 
наиболее посещаемых стран мира, уже сегодня 
функционирует около 40 государственных и 
частных учебных заведений подготовки кадров 
для туризма. 

Главными внешними факторами, которые 
сдерживают развитие туризма в Украине, яв-
ляются такие, как создание неблагоприятных 
условий для предпринимательства вообще и 

туристического бизнеса в частности, несовер-
шенство нормативно-правовой базы (в том чис-
ле правил и условий пересечения границ ино-
странцами) и, как следствие, отсутствие необ-
ходимых инвестиций для развития туризма – 
как внутренних (из-за продолжительного эко-
номического кризиса), так и иностранных (из-
за неблагоприятного инвестиционного клима-
та). Неблагоприятный экономический климат 
послужил причиной того, что из почти 3000 
украинских туристических предприятий, кото-
рые имеют действительные лицензии на предо-
ставление туристических услуг, фактически на 
рынке работают лишь около трети. 

Именно внешние и внутренние факторы 
могут быть базой, на основе которой будут раз-
рабатываться предложения относительно выхо-
да рекреационно-туристического комплекса 
Украины из кризисного положения и служить 
указателями дальнейших направлений его раз-
вития. Одним из стратегических направлений 
развития туристической сферы в Украине явля-
ется формирование рекреационно-туристиче-
ского комплекса регионов, который объединяет 
систему рекреационно-туристических заведе-
ний, обслуживающих их предприятий инфра-
структуры и других отраслей, имеющие тесные 
производственные и экономические связи, сов-
местно использует ресурсы с целью удовлетво-
рения разнообразных оздоровительных, позна-
вательных, культурных и других потребностей 
населения [7, с. 76]. 

На сегодня украинские граждане являются 
своеобразными инвесторами зарубежных стран. 
Безусловно, причины такого положения надо 
искать в сложной социально-экономической 
ситуации в государстве, в неотрегулированно-
сти механизмов стимулирования туристической 
индустрии, отсутствии эффективной стратегии 
развития этой области, как на национальном, 
так и региональном уровнях. 

Для развития туризма в Украине целесооб-
разно в рамках проведения государственной 
политики создать надлежащую законодательно-
нормативную базу деятельности туристической 
отрасли, привести ее в соответствие с требова-
ниями международных стандартов; ускорить 
приватизацию объектов государственной соб-
ственности; содействовать процессу акциони-
рования, созданию частных и совместных 
фирм, объединений предприятий в туристиче-
ской отрасли (ассоциаций, корпораций, кон-
цернов и др.). В законодательном порядке 
необходимо определить перечень объектов 
права государственной собственности, не под-
лежащих приватизации. Это касается ряда объ-
ектов гостиничного, туристического, санатор-
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но-курортного и спортивного профиля, которые 
имеют общегосударственное значение и содей-
ствуют сохранению единой цепи туристическо-
экскурсионных маршрутов между разными ре-
гионами Украины. 

Сейчас особенно возрастает значение реги-
ональной политики как важного рычага госу-
дарственного регулирования социально-эконо-
мического развития регионов. Туризм приносит 
прибыль в тех регионах, где он наиболее раз-
вит, при реальной поддержке властей, которые 
видят в нем средство стимулирования и разви-
тия экономики. Поэтому важным направлением 
государственной политики туризма является 
его регионализация. Приоритетными задачами 
рекреационно-туристического комплекса на се-
годня являются: 
- развитие курортов; 
- создание национального природного парка, 

а также материально-технического и инфра-
структурного обеспечения; 

- реставрация, ремонт и возобновление мно-
гочисленных культурно-исторических памят-
ников, а также народных ремесел, традиций; 

- развитие материально-технической базы ту-
ризма в регионе; 

- организация промышленного разлива мине-
ральных вод для реализации в Украине и за 
рубежом; 

- формирование современной информацион-
но-рекламной службы. 

Выводы. Таким образом, можно утвер-
ждать, что рекреационно-туристический ком-
плекс Украины на сегодняшний день имеет ряд 
проблем, которые существенно снижают его 
конкурентоспособность с мировыми туристи-
ческими рынками. Среди них можно выделить 
наиболее важные: 
- все большая ориентация турфирм на выезд-

ной туризм в зарубежные страны; 
- нескоординированность на региональном 

уровне действий турфирм; 
- отсутствие информационно-аналитических 

центров современной рекламы; 
- непроработанность нормативно-правовой 

базы; 
- нестабильность организационно-экономиче-

ского механизма управления туризмом; 
- отсутствие развитой инфраструктуры; 
- низкое качество обслуживания туристов; 
- недостаточное использование новых техно-

логий в предоставлении качественной со-
временной рекламы. 

Располагая уникальным комплексом исто-
рических, культурных и природных памятни-
ков, значительными рекреационными возмож-
ностями, которые привлекают все больше ту-

ристов, в том числе и иностранных, рекреаци-
онно-туристический комплекс Украины должен 
обеспечить соответствующий экономический 
эффект от этого мощного потенциала, исполь-
зовать его в интересах оздоровления и отдыха 
туристов при условии четкой организации ту-
ризма, создании и управлении материально-
технической базы, привлечении опытных и 
квалифицированных кадров. 

Туризм в Украине может и должен стать 
сферой реализации рыночных механизмов, ис-
точником пополнения государственного и 
местных бюджетов, средством общедоступного 
и полноценного отдыха, ознакомления с исто-
рико-культурным наследием и современностью 
нашего народа и государства. Развитие сферы 
туризма должно стать одним из важных факто-
ров стимулирования нашей экономики, так как 
обусловливает создание большого количества 
новых рабочих мест, что на сегодняшний день 
является особенно актуальным. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ СПОРТИВНО-СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА 
Розкривається актуальність питання і необхідність побудови моделі СПТ. Запропоновані в 

роботі моделі служать основою для розробки концепції по формуванню системи СПТ з урахуван-
ням можливості інтеграції туристських підприємств в умовах динаміки зовнішнього середовища. 

Ключові слова: спортивно-подієвий туризм, система, моделі, розвиток. 
Раскрывается актуальность вопроса и необходимость построения модели ССТ. Предложен-

ные в работе модели служат основой для разработки концепции по формированию системы ССТ с 
учетом возможности интеграции туристских предприятий в условиях динамики внешней среды. 

Ключевые слова: спортивно-событийный туризм, система, модели, развитие. 
Actuality of question and necessity of construction of model of SIT opens up. The models offered in-

process serve as basis for development of conception on forming of the system of SIT taking into account 
possibility of integration of tourist enterprises in the conditions of dynamics of external environment. 

Key words: sporting-event tourism, system, models, development. 
 

Постановка проблемы. В условиях посто-
янного роста мировых туристских потоков, а 
также исходя из целей и задач развития миро-
вого туризма, возникает необходимость пере-
осмысления роли и значения спортивно-
событийного туризма (ССТ). ССТ как самосто-
ятельный вид сложился совсем недавно, всего 
5–7 лет назад, но получил быстрое и широкое 
распространение в мире. Олимпийские игры, 
чемпионаты мира и континентов, спортивные 
мероприятия (СМ) национального и региональ-
ного масштаба – все это требует значительных 
затрат на разных уровнях экономики страны и 
участия туристских организаций в их проведе-
нии. 

Рассмотрение вопросов, связанных с про-
ведением и развитием ССТ показало, что миро-
вая практика проведения масштабных СМ в си-
стеме ССТ в значительной степени опережает 
теорию. Развитие нового вида туризма требует 
формирования теоретико-методических основ 
системы ССТ, стимулирования и продвижения 
на туристский рынок с учетом его направлен-
ности и событийной специфики. Отсутствие 
системы ССТ в Украине, а также концептуаль-
ных основ проведения масштабных СМ яви-
лось одной из причин негативного положения 
при подготовке к «Евро-2012», когда в 2008 го-
ду ставился вопрос о перенесении финальной 
части чемпионата из Украины. 

Анализ различных украинских публика-
ций в области ССТ носят описательный или 
рекламный характер. Зарубежные немного-
численные исследования и публикации [1, 2, 3, 
4, 5, 6] посвящены понятийным аспектам ССТ 
[1], отождествлению или отличию от других 
видов туризма [2] продвижению и его роли [2, 
3], местам проведения (дестинациям) и ре-
сурсному обеспечению [4, 5], а также осмыс-

лению оценки результатов прошедших СМ [2, 
6]. Теоретическая база формирования системы 
ССТ, прогнозирование туристских потоков и 
их интенсивности, а также вопросы удовле-
творения спроса участников этого вида туриз-
ма даже в концептуальном плане остались за 
пределами имеющихся публикаций. 

Исключением, пожалуй, составляет по-
пытка российского исследователя А.В. Коно-
валова [7], который весьма обобщенно изложил 
некоторые теоретические фрагменты ССТ в 
стратегическом плане и предложил метод 
оценки экономической эффективности собы-
тийного туризма, не совсем удачно заимство-
ванный из общей теории туризма, представлен-
ный в работе [8]. 

Одним из нерешенных аспектов рассмат-
риваемой проблемы является разработка си-
стемы ССТ, поэтому целью данной работы 
стало построение моделей системы ССТ и ос-
нов ее развития. 

Изложение основного материала. Организа-
ционно-экономическая система ССТ призвана 
максимально удовлетворять потребности опре-
деленной группы населения и зарубежных по-
борников спорта, формируя устойчивый спрос 
и используя туристские ресурсы регионов в со-
ответствии с теорией устойчивого развития ту-
ризма. 

Система туризма включает в себя три ос-
новные подсистемы: субъект туристской дея-
тельности (туристы – главная целевая компо-
нента туризма), объект туристской деятельно-
сти (туристские ресурсы, туристские предприя-
тия и организации) и инфраструктуру. Туристы 
в этой системе выступают в главной, ключевой 
роли предъявителей спроса (покупателей), ко-
торым предлагают свои услуги продавцы – по-
ставщики туристских услуг и товаров. 
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Событийный турист, отправляясь в путе-
шествие, оплачивает транспортные расходы, 
услуги по размещению и питанию, посещение 
спортивных мероприятий, развлекательных и 
иных заведений. Индустрия туристской сферы 
выступает производителем туристских товаров 
и услуг. Туристские ресурсы являются основой 

для производства услуг с помощью инфра-
структуры общего и специфического характера, 
присущему данному спортивному событию. 

Для подробного рассмотрения ССТ в каче-
стве системы воспользуемся результатами ана-
лиза, выполненного ранее [9] и сведениями, 
почерпнутыми из работы (табл.1) [10]. 

 

Таблица 1. 
Основные свойства спортивно-событийного туризма как системы 
 

Свойство системы 
(характеристика) Краткое описание свойства 

1. Целостность Система есть целое, состоящее из любого множества элементов любой 
материальной природы. Целое порождает элементы системы. 

2. Наличие элементов Элемент – наименьшее звено в структуре системы. 
3. Структурность Совокупность элементов и их связей. 
4. Взаимозависимость элемен-
тов Элементы находятся в определенных отношениях друг к другу 

5. Организованность Система – организованное множество элементов. 

6. Иерархичность Закономерность построения всего мира и любой выделенной из него 
системы.  

7. Единство разнообразия форм Система может иметь разные формы, поскольку существует сама си-
стема как единое целое. 

8. Непрерывность функциони-
рования Система существует до тех пор, пока функционирует. 

9. Целеустремленность Система имеет цель и движется в направлении ее достижения.  

10. Эквифинальность Возможности систем определенного класса сложности достигать запла-
нированный результат разными путями. 

11. Бесконечность Невозможность полного осознания разделения на конечное множество 
подсистем, т. е. инвариантность структуры. 

12. Интегративность 
Несводимость системы к простой совокупности элементов; изучая каж-
дый элемент в отдельности, нельзя познать все свойства системы в це-
лом. 

13. Эмерджентность Наличие свойств, которые присущи системе в целом, но не свойственны ни 
одному из ее элементов в отдельности. 

14. Управляемость Способность целенаправленного функционирования и развития систе-
мы. 

15. Самоорганизация Осознанная стабильность, устойчивость и адаптивность. 

16. Саморазвитие Внутренний источник развития путем разрешения противоречий при 
росте разнообразия возможностей. 

17. Историчность Каждая система закономерно исторична, что создает фундамент для 
научных исследований и прогнозирования. 

18. Подвижность Различные формы движения – поездки и перемещения – основа вовле-
чение туриста ССТ в экономическую и социокультурную подсистемы. 

19. Адекватность Система успешно функционирует, если ее сложность и организация 
адекватна сложности и организации среды. 

 

При этом заметим, что приведенные свой-
ства (характеристики) системы ССТ носят 
обобщенный характер и должны уточняться 
при рассмотрении конкретных систем и собы-
тий (мероприятий). 

Учитывая взгляды различных авторов (см. 
табл. 1) а также мнения ряда исследователей 
(например, [10–13] и др.) считаем, что ключе-
вым моментом исследования сущности и осо-
бенностей ССТ является анализ существующих 
и возможных связей в системе. Это связано с 
тем, что связи характеризуют отношения меж-
ду элементами системы, прохождение инфор-

мации и создают новые структурные элементы 
системы. При этом для описания систем важ-
ную роль играют обратные связи, так как бла-
годаря ним система становится эффективно 
управляемой. 

Обратные связи позволяют вести контроль 
и принятие решений. Только на основе обрат-
ных связей управляющий региональный орган 
ССТ (РОССТ) получает необходимую инфор-
мацию о внешней и внутренней среде через 
информационный центр (ИЦ) и на основе ее 
анализа в состоянии принять адекватное управ-
ленческое решение (рис. 1). 
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Рис. 1. Система управления ССТ с обратной связью. 
 

Изучение ССТ в едином туристском рынке 
и его инфраструктуры позволили нам сформи-
ровать и построить структурную модель систе-
мы ССТ (рис. 2). 

Приведенная модель, хотя и носит относи-
тельно обобщающий характер, однако показы-

вает, что система ССТ относится к классу 
сложных систем. Входящие в ее состав элемен-
ты, в свою очередь являются системами со 
сложными многоуровневыми связями, опреде-
ляющими собственную структуру компонентов 
ССТ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структурная модель системы спортивно-событийного туризма. 

 

ТУРИСТ в ССТ 
 

СИСТЕМА 

ИНФОРМАЦИИ 

ОБЪЕКТ ССТ 
туристский регион (дестинация); 
туроператоры; 
турагенты; 
экскурсионные бюро 

СИСТЕМА 
ТРАНСПОРТА 

Внешний 
воздушный; 
железнодорожный;  
автомобильный; 
водный; 
Внутренний (местный) 
автомобильный; 
электротранспорт; 
спецтранспорт 

СИСТЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 
базы отдыха; 
гостиницы; кемпинги; 
туристские деревни; 
коттеджи; 
частный сектор и др. 

СИСТЕМА ПИТАНИЯ 
рестораны быстрого об-
служивания; 
рестораны самообслужи-
вания; 
кафе-бистро; закусочные; 
торговые автоматы  
спецстоловые и др. 

ЦЕЛЕВАЯ СИСТЕМА 
ССТ 

стадионы;  
спортивные сооружения; 
спортплощадки; 
медицинское обслужива-
ние, безопасность и т. д. 

СИСТЕМА 
ОБЩЕЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
торговля; 
банки; 
услуги связи; 
бытовые услуги;  
юридические услуги; 
МВД, МИД, МЧС; 
таможня, консалтинг; 
страхование; 
ЦМОВ и т. д. 

СИСТЕМА ЭКСКУРСИОННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

обзорные экскурсии; 
экскурсии на спортивные ком-
плексы; 
тематические экскурсии; 
экскурсии на объекты националь-
ного достояния и т. п. 

СИСТЕМА ОТДЫХА 
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

оздоровительные комплексы; 
базы отдыха; 
спортивные залы; бассейны; 
театры и музеи; 
концерты, фестивали и т. п. 

УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА 
РОССТ 

ИЦ 
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Центральной фигурой в модели представ-
лен турист – потребитель ССТ и его информа-
ционное обеспечение. В системе изображены 
основные составляющие комплексной услуги 
ССТ, которая включает в себя лишь минималь-
ный сервис по размещению, питанию, транс-
порту, услуги по отдыху и развлечению участ-
ников соревнования и поклонников спорта. 

Наличие материальной базы и развитой 
инфраструктуры для предоставления основных 
и дополнительных услуг, а также приобретения 
товаров участникам ивента, является тем усло-
вием, без которого не может быть осуществле-
но потребление. 

Структуру предложенной системы можно 
представить в виде упорядоченной пары мно-
жеств: М – множество элементов системы ССТ 
и Sс – множество связей между элементами 
этой системы. 

Если считать, что НсS – множество состав-
ляющих частей системы, из которых выходят 
потоки к туристам, а SНс – множество состав-
ляющих частей системы, к которым направле-
ны потоки от потребителей, то функциониро-
вание системы S с учетом этих взаимоотноше-
ний определится множеством: 

[НсS; SНс; Vs; Ws; f], (1), 
где Vs – состояние входных величин системы – 
ресурсов; 
Ws – состояние выходных величин системы – 
показатели; 
f – функция изменения состояния системы в ре-
зультате входящих воздействий внешней среды 
U и входных величин Vs. 

Таким образом, качество функционирова-
ния системы ССТ по обслуживанию туристских 
потоков характеризуется качеством ее структу-
ры, взаимосвязями с внешней средой и внут-
ренними факторами производства, оказываю-
щих влияние на выходные параметры (показа-
тели). 

Следовательно, возникает необходимость 
объединения средств по снижению величины 
влияния внешних сил и интенсификации внут-
ренних возможностей системы ССТ по эффек-
тивному ее функционированию и развитию. То 
есть возникает двуединая задача мобилизации 
экстенсивных и интенсивных внутренних 
средств повышения эффективности системы 
ССТ. 

При этом заметим, что реализация первой 
части задачи требует процесса адаптации си-
стемы ССТ к внешней среде или активное воз-
действие на нее [11]. 

Вторая часть влечет за собой необходи-
мость поиска организационно-экономических 
резервов внутри самой системы. 

Однако, процесс адаптации системы к 
внешним условиям и, особенно активизация 
усилий, направленных на снижение влияния 
отдельных составляющих факторов внешней 
среды потребуют определенного количества 
дополнительных средств внутренней составля-
ющей системы, что может отразиться на ее 
способности к эффективному функционирова-
нию. 

То есть в таком случае ситуация обостряет-
ся за счет необходимости как бы двойной ин-
тенсификации действий. 

Иначе говоря, происходит своего рода 
наложение количества средств необходимых 
для роста эффективности системы, вызванных 
внутренними и внешними факторами. Есте-
ственно, данный вывод обостряет задачу поис-
ка резервов роста эффективности внутри си-
стемы ССТ. 

Скрытые резервы повышения эффективно-
сти системы зависят, естественно от особенно-
стей развития туристского рынка ССТ, органи-
зационно-экономических условий, ориентиро-
ванных на максимальное удовлетворение ры-
ночных потребностей, других доминант ССТ, а 
также условий интеграции туристских пред-
приятий для СМ [9]. 

Если учесть мнение, изложенное в работе 
[11] о том, что: «В современных условиях со-
хранять стабильность и обеспечивать экономи-
ческое развитие в быстро меняющихся внеш-
них условиях, например, неустойчивости ин-
фраструктуры рынка и нестабильности право-
вого поля, можно только на основе гибкой по-
литики системы и необходимых прогрессивных 
качественно-количественных изменениях по-
тенциала во времени» [11, с. 94]. 

Поэтому считаем необходимым, дальней-
шие исследования поиска скрытых резервов 
направить на изучение характера взаимосвязей 
системы ССТ с внешней средой и те явления, 
которые порождают структурные изменения 
(рис. 3). 

Изменения во внутренней среде, хотя зача-
стую и вызваны динамичностью окружения, а 
также стохастичностью различных процессов 
внутри системы, в конечном счете, должны но-
сить целенаправленный характер. 

Эти изменения связаны с необходимостью 
повышения показателей системы, ее функцио-
нирования в условиях интеграции акторов ССТ 
и реализации инновационных решений, прини-
маемых РОССТ. Плановые целенаправленные 
изменения стратегического характера основаны 
на стратегии развития системы и также должны 
быть учтены в общих изменениях функциони-
рующей системы. 
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Рис. 3. Модель повышения эффективности функционирования системы ССТ. 
 

Выводы. Таким образом, построенная си-
стема ССТ позволяет перейти к следующему 
шагу в развитии ССТ – разработке концепции 
ее развития. Однако при этом следует учиты-
вать, что в каждом регионе имеются свои спе-
цифические условия развития, и система ССТ, 
как таковая, видоизменяется от события к со-
бытию. При этом функциональная и структур-
ная составляющие системы зависят от вида, 
важности, масштабности, элитности и частоты 
повторяемости спортивных событий. Череда 
событий может быть представлена в виде маят-
никового движения с повторяемыми одинако-
выми или различными амплитудами. Жизнен-
ный цикл системы ССТ, в отличие от традици-
онного туризма связан с одним конкретным со-
бытием и носит, как правило, кратковременный 
характер, тогда как подготовка к нему может 
составлять месяцы и даже годы (олимпийские 
игры, чемпионаты мира и континентов). Одна-
ко, любая страна воспримет за честь решение о 
проведении в ней таких крупномасштабных, 
хотя и разовых, спортивных мероприятий. 
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УДК 331.44 
Волобоев В. Д. 

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КВАЛІФІКОВАНІ КАДРИ» 
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НИМИ ЕКОНОМІКИ 

У статті розглядається термінологічний апарат, на який спирається діяльність із забезпе-
чення економіки кваліфікованими кадрами. Подається авторське бачення структури кваліфікації 
на сучасному етапі розвитку виробничих відносин. Визначаються відмінності забезпечення 
кваліфікованими кадрами від стандартного процесу кадрового забезпечення економіки. 

Ключові слова: академічна кваліфікація, кадрове забезпечення економіки, кваліфіковані кадри, 
професійна кваліфікація. 

В статье рассматривается терминологический аппарат, на который опирается деятель-
ность по обеспечению экономики квалифицированными кадрами. Дано авторское видение струк-
туры квалификации на современном этапе развития производственных отношений. Определяются 
отличия между обеспечением квалифицированными кадрами и стандартным процессом кадрового 
обеспечения экономики. 

Ключевые слова: академическая квалификация, кадровое обеспечение экономики, квалифици-
рованные кадры, профессиональная квалификация. 

In the article the terminology apparatus opens up, on which the skilled personnel providing of econo-
my is based. An author view is given on the structure of qualification at the present stage of production re-
lations. The differences are determined between the skilled personnel providing and standard personnel 
providing of economy. 

Key words: academic qualification, personnel providing of economy, skilled personnel, professional 
qualification. 
 

Постановка проблеми. Значно більша 
глибинність та складність прояву теперішньої 
фінансово-економічної кризи на теренах Украї-
ни в порівнянні з силою кризових явищ у інших 
країнах світу засвідчує той факт, що шлях екс-
тенсивного розвитку, обраний нашою держа-
вою, не дозволяє сформувати економіку, яка б в 
повній мірі відповідала вимогам та викликам 
ХХІ ст. Сьогодні наукове співтовариство одно-
стайно наголошує на необхідності просування 
вперед економічної системи нашої країни за 
рахунок активізації механізмів інтенсивного 
розвитку. Одним з напрямів інтенсифікації 
економіки називається максимально повне все-
бічне розкриття людського чинника у виробни-
чій, науковій, освітній сферах. Залучення ши-
роких мас кваліфікованих працівників до роз-
робки, впровадження та обслуговування інно-
ваційних, ресурсозберігаючих технологій виро-
бництва, заохочення безперервного вдоскона-
лення здійснюваних операцій та процесів по-
винні забезпечити якісні зрушення в структурі 
та ефективності українського національного го-
сподарства. 

Аналіз літератури. Науково-методичні та 
практичні аспекти кадрового забезпечення на-
ціональної економіки знаходять своє відобра-
ження у працях таких відомих українських дос-
лідників, як Д. Богиня, О. Грішнова, Л. Колєш-
ня, А. Колот, В. Онікієнко, В. Савченко та ін. 
Проте питання теоретичного обґрунтування ді-

яльності із забезпечення економіки кваліфіко-
ваними кадрами розроблені в недостатній мірі, 
що потребує їх детальнішого вивчення. 

Головною метою статті є розкриття сутно-
сті та визначення особливостей діяльності із 
забезпечення кваліфікованими кадрами еконо-
міки за умов зростання ролі знань у її ефектив-
ному функціонуванні. 

Викладення основного матеріалу. Кожне 
нове дослідження у царині кадрового менедж-
менту неминуче спирається на багатоаспектний 
термінологічний апарат, яким на сьогоднішній 
день оперує наукове співтовариство. 

Людські ресурси на рівні підприємства ві-
дображені в поняттях «персонал» та «кадри». 
Більшість економістів одноголосно зауважу-
ють, що поняття «персонал» є ширшим за «ка-
дри», а критерієм виокремлення кадрів є рівень 
кваліфікації людських ресурсів підприємства. 
Так, наприклад, за Л. В. Балабановою та О. В. 
Сардак, персонал підприємства – це сукупність 
його працівників, що працюють за наймом та 
мають трудові відносини з роботодавцем, а ка-
дри – основний, як правило, кваліфікований 
склад працівників підприємства [1, с. 17]. Схо-
жу думку висловлює колектив авторів на чолі з 
Л. В. Беззубко: кадри – це спеціально підготов-
лені для тієї або іншої діяльності працівники, а 
персонал – весь особовий склад організації, 
який працює за наймом [2, с. 19–20]. У цьому 
контексті виникає закономірне запитання: на-
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скільки коректним є сполучення слів «кваліфі-
ковані кадри» і чи не описує при цьому прик-
метник якісний прояв іменника, закладений в 
ньому за визначенням? Ми вважаємо, що від-
повідь на це питання потрібно давати шляхом 
аналізу наукових трактувань якісної сторони 
поняття «кадри». Серед них зустрічаються такі: 
«працівники, які мають професійну підготовку» 
[3, с. 18]; «носії живих знань, здатні до вироб-
ництва нового знання» [4, с. 36]; «підготовлені 
працівники підприємства» [5, с. 178]. Як бачи-
мо усі наведені визначення описують лише од-
ну зі сторін багатогранного поняття «кваліфі-
кова-ність», а значить у терміні «кваліфіковані 
кадри» прикметник підсилює не завжди одно-
значно детермінований бік іменника, що зумо-
влює доцільність використання такого словос-
получення в науковому обігу. 

Для визначення поняття «кваліфіковані ка-
дри» необхідне проведення всебічного дослі-
дження категорії «кваліфікація» (лат. qualitas – 
якість, facio – робити). Вченими цей термін ро-
зглядається з двох позицій – з освітянських 
(академічна кваліфікація) та з виробничих 
(професійна кваліфікація). Такий підхід знахо-
димо і в Міжнародній стандартній класифікації 
занять ISCO-88, де кваліфікація визначається 
через: рівень кваліфікації, який є функцією 
складності та кола професійних завдань та 
обов’язків і який досягається через формальну 
освіту та професійну підготовку; спеціалізацію, 
яка визначається залежно від області знань, які 
потрібні для виконання професійних завдань та 
обов’язків [6]. 

Проаналізуємо окремо кожен з вимірів 
«кваліфікації». Академічна кваліфікація, що 
знаходить своє відображення в освітньо-
кваліфікаційних рівнях: кваліфікований робіт-
ник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст 
та магістр, визначається як відповідно підтвер-
джена сукупність здібностей особи, її профе-
сійних знань та вмінь, необхідних для виконан-
ня завдань у рамках певного виду трудової дія-
льності [7]. В Україні кваліфіковані кадри фор-
муються в закладах професійно-технічної осві-
ти (кваліфіковані робітники) та в закладах ви-
щої освіти (кваліфіковані фахівці), визначаль-
ним при цьому є рівень акредитації навчальної 
установи. 

Аналіз визначень професійної «кваліфіка-
ції», датованих різними роками, дозволяє зро-
бити припущення, що зміст та трактування цієї 
категорії завжди знаходилися в безпосередній 
залежності від вимог виробництва до робочої 
сили. Наприклад, у часи Ф. Тейлора у поняття 
«кваліфікація» вкладалась здатність робочого 
до оволодіння раціональними прийомами вико-

нання типової для даної ділянки виробництва 
та для даної професії роботи. Тобто, таке тлу-
мачення є безпосереднім проявом засад науко-
вого менеджменту, за якими саме доцільність 
та швидкість здійснюваних операцій визнача-
ють ефективність роботи. Згадуваний вже ака-
демік С. Г. Струмилін зазначав, що поняття 
кваліфікації – це праця більш високої, порівня-
но з іншими, якості, тобто більш складна, яка 
потребує більшої тонкості та точності в роботі, 
більших вмінь, а отже, така, що передбачає 
більш тривале професійне навчання працівника 
[8, с. 79]. Оскільки це визначення з’явилось у 
50-ті роки ХХ ст. не дивно, чому в ньому розг-
лядається кваліфікована ручна праця, що ви-
пливає з ключових характеристик «тонкість» та 
«точність» роботи. Український вчений М. І. 
Долішній дає таке визначення: кваліфікація – 
це постійна динамічна здатність людини вклю-
чатися до цілеспрямованого виробничого про-
цесу, виконувати передбачені технологією тру-
дові операції та виробляти необхідний суспіль-
ству продукт [9, с. 184]. У наведеній дефініції 
автор прирівнює поняття «мобільність» та 
«кваліфікація» праці (що було характерною 
ознакою радянської науки у 80-ті роки). Таке 
бачення сьогодні ми вважаємо неактуальним, 
оскільки мобільність працівника, яка свідчить 
про його професійну гнучкість, адаптованість 
до вимог, що постійно трансформуються, існу-
ючу можливість відносно легко змінювати на-
прямки та зміст трудової діяльності (без зни-
ження рівня продуктивності), у наш час є апрі-
орною характеристикою конкурентоспромож-
них людських ресурсів. 

Отже, можна констатувати, що переважній 
більшості дослідників притаманно розглядати 
кваліфікацію через сукупність визначальних 
складових або ототожнювати це поняття з 
більш вузькими за змістом. Такий підхід на 
сьогоднішній день є недоречним, оскільки 
швидко змінювані вимоги до кваліфікованого 
робітника зумовлюють перманентну трансфор-
мацію елементного складу кваліфікації (змі-
щуються наголоси у важливості тієї чи іншої 
складової, до них додаються нові). За цих умов 
єдиний можливий вихід – зробити трактування 
універсальним, пов’язати поняття кваліфікації з 
реаліями виробничої сфери, адже дуже важко 
прогнозувати, які вимоги висуне прогрес до 
кваліфікованих кадрів навіть в близькому май-
бутньому. Тому нами пропонується визначення 
кваліфікації, як ступеня відповідності рівня 
сформованих в процесі формального та нефор-
мального навчання знань робітника, а також 
набутих ним під час трудової діяльності умінь 
та навиків, рівню розвитку виробничих відно-
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син, що зумовлює якість, складність, ефектив-
ність виконуваної роботи, забезпечує позиціо-
нування працівника в організації та безпосере-
дньо впливає на розмір його заробітної плати. 

Перманентне зростання ролі знань у побу-
дові ефективної економіки та, як наслідок, під-
силення уваги до забезпечення виробництва 
кваліфікованими кадрами повинно активізувати 
дослідницьку діяльність у цій площині. Вартує 
відмітити, що питання забезпечення економіки 
кваліфікованими кадрами є недостатньо розро-
бленими українськими та зарубіжними вчени-
ми. В науковій літературі можна зустріти по-
няття «механізм кадрового забезпечення еко-
номіки», яке було предметом дисертаційного 
дослідження науковця А. Л. Скрипника. Автор 
розуміє під цим терміном інтегровану систему 
соціальних, матеріальних та інформаційних 
об’єктів, які, взаємодіючи певним чином, здій-
снюють кадрове забезпечення суспільного ви-
робництва. Механізм кадрового забезпечення 
пропонується розглядати на таких рівнях: мак-
роекономічному, галузевому, регіональному та 
мікроекономічному [11, с. 8]. Безпосередньо 
процес кадрового забезпечення розглядає ще 
одна українська дослідниця Н.В. Бунтова, яка 
пише, що це багатоаспектне поняття, яке харак-
теризує ступінь відповідності потреби в кадрах 
тому кадровому потенціалу, який сформовано 
чи має бути сформовано на рівні кожної ланки 
господарської діяльності [12, с. 7]. Проте така 
авторська позиція, на нашу думку, призводить 
до ототожнення понять «кадрове забезпечення» 
та «кадрова забезпеченість», що є некоректним. 

Нами пропонується таке визначення: за-
безпечення кваліфікованими кадрами – це ціле-
спрямована діяльність із задоволення потреби 
національної економіки, галузі, регіону чи під-
приємства у кадрах відповідної кваліфікації. У 
функціональному плані це підбір та відбір пер-
соналу, його раціональне розміщення та підт-
римка на належному рівні відповідності між 
вимогами робочих місць та якісними характе-
ристиками кадрів (в першу чергу, за рахунок 
навчання та розвитку). 

Від того, наскільки якісно та ефективно ор-
ганізовано забезпечення економіки кваліфіко-
ваними кадрами залежать такі макроекономічні 
показники: рівень ВВП країни та темпи його 
зростання, рівень та структура зайнятості, се-
редня ринкова вартість робочої сили (рівень 
оплати праці), показники зовнішньої та внут-
рішньої міграції трудових ресурсів, середній по 
країні період простою робочих місць до замі-
щення працівником та ін. 

На галузевому та регіональному рівнях за-
безпечення кваліфікованими кадрами дозволяє 

здійснювати такі заходи у соціально-
економічній площині. 
1. Впливати на рівень прибутковості підпри-

ємств – на сьогоднішній день науково дове-
деним є той факт, що кадровий ресурс є ви-
значальним в системі факторів успішності 
суб’єкта господарювання. 

2. Регулювати регіональний чи галузевий по-
пит на робочу силу шляхом прогнозування 
майбутньої потреби в кадрах, визначенні 
пріоритетних сфер застосування праці, акти-
візації роботи зі створення додаткових робо-
чих місць. 

3. Вирівнювати диспропорції у розвитку тери-
торій за рахунок активізації внутрішньої мі-
грації кадрів, яка на сьогоднішній день в 
Україні майже відсутня. 

4. Підвищувати якість освітянських послуг. 
Оскільки ключовим джерелом формування 
кваліфікованих кадрів виступає система 
освіти, вона повинна знаходитися в тісному 
взаємозв’язку з роботодавцями. Чим вищі та 
вибагливіші вимоги до кваліфікованого пра-
цівника складаються на ринку праці, тим 
якісніше вимушена функціонувати мережа 
регіональних освітніх закладів. 

5. Формувати та зберігати унікальну культуру 
трудових відносин, захищаючи її від неба-
жаних впливів ззовні. 

Для діяльності конкретного підприємства 
процес забезпечення кваліфікованими кадрами 
впливає на: ступінь ресурсної залежності орга-
нізації від зовнішніх джерел постачання кадрів 
(передовсім мова йде про ринок праці); можли-
ве зниження ризиків втрат від непродуктивної 
діяльності під час простою робочого місця за 
відсутності компетентного робітника; наявність 
та розмір трансакційних витрат на підготовку й 
укладання контракту про найом працівника 
(витрати на оцінку компетентності працівників, 
якості їх трудових послуг та на ведення перего-
ворів і укладання контракту про найом) [13, с. 
3]. 

Серед ключових відмінностей між стандар-
тним процесом кадрового забезпечення та за-
безпеченням кваліфікованими кадрами варто 
зазначити такі. 

• Підвищуються ризики прийняття помил-
кового рішення при наймі робітника. По-перше, 
некомпетентний працівник може нанести підп-
риємству безпосередні збитки (наприклад, зіп-
сувати ввірені йому техніку чи обладнання); 
по-друге, ним можуть бути прийняті рішення, 
що в перспективі негативно вплинуть на діяль-
ність окремих підрозділів або підприємства в 
цілому; по-третє, чим вища кваліфікація праці-
вника, тим більші його права доступу до інфо-
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рмації, комерційної таємниці, яка може бути 
використана після звільнення. 

• Збільшуються витрати ресурсів (в першу 
чергу фінансових та часових) на організацію 
кадрового забезпечення. Наприклад, якщо під-
приємство до процесу забезпечення кваліфіко-
ваними кадрами залучає кадрові агенції, то вар-
тість їх послуг найчастіше знаходиться в безпо-
середній залежності від майбутнього рівня оп-
лати працівника. Такі методи підбору кваліфі-
кованих кадрів, як headhunting чи executive 
search, хоча й використовуються переважно для 
забезпечення підприємства керівниками вищо-
го рівня, є надзвичайно дорогими. При відборі 
кваліфікованих кадрів організації намагаються 
здійснювати ретельну фільтрацію претендентів. 
Розповсюдженою є практика співбесід з пред-
ставником відділу кадрів, потім з майбутнім 
безпосереднім керівником, представником 
служби безпеки підприємства та на завершаль-
ній стадії зустріч з керівником вищого рівня. 
Кожен з цих працівників витрачає свій робочий 
час, що може бути виміряний у грошовому ек-
віваленті. 

• Під час забезпечення підприємства ква-
ліфікованими кадрами з’являється можливість 
появи монополії з боку пропозиції праці. Про-
фесор В.В. Мортіков пов’язує це явище зі все 
більше розповсюджуваною специфічністю 
людських активів [14, с. 4], під якою розумієть-
ся нестандартність, унікальність та ситуація, 
коли максимальну цінність ресурс становить 
для обмеженого кола користувачів. Вірогідна 
монополізація пропозиції працівників вимагає 
від підприємства більшої гнучкості, винахідли-
вості у процесі кадрового забезпечення. 

• У разі орієнтації організації на самостій-
не формування кваліфікованих кадрів збільшу-
ється тривалість забезпечення кадрами, підсилю-
ються вимоги до кадрового планування (вини-
кає необхідність його довгострокової орієнта-
ції), система розвитку та підвищення кваліфіка-
ції працівників вимагає більшої уваги та витрат. 

Висновки. Теоретичний базис діяльності із 
забезпечення економіки кваліфікованими кад-
рами на сьогоднішній день є в достатній мірі 
сформованим, оскільки питання сутності та ро-
лі кваліфікованих кадрів у виробництві аналі-
зуються багатьма вченими. Проте в процесі до-
слідження було визначено, що більшість трак-
тувань кваліфікації, як теоретичної категорії, не 
відповідають обставинам теперішнього часу. 
Запропоноване авторське бачення змісту та 
структури професійної кваліфікації враховує 
перманентну трансформацію вимог до людсь-
ких активів підприємства, дозволяє вносити 
зміни у перелік складових елементів кваліфіка-

ції, їх взаємозв’язок та ступень важливості в за-
лежності від реалій, що склалися. 

Проведений аналіз дозволив виокремити 
соціально-економічні сфери на рівні держави, 
галузі, регіону та підприємства, які знаходяться 
під впливом процесу забезпечення економіки 
кваліфікованими кадрами. Під час порівняння 
діяльності із забезпечення кваліфікованими ка-
драми зі звичайним кадровим забезпеченням 
були сформульовані ключові відмінності, що 
вимагають особливих підходів та ретельної 
уваги з боку різних рівнів управління економі-
кою, потребує подальшого поглибленого нау-
кового вивчення. 
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АДАПТАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА КРЫМА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНОСТРАННОГО ТУРИЗМА 

У статті розкривається адаптація через визначення поняття про рекреаційно-ресурсний по-
тенціал, висвітлення структури рекреаційних ресурсів, розгляду вимог до рекреаційного потенціалу 
з боку вітчизняних і іноземних споживачів, напрямку адаптації рекреаційних ресурсів для викори-
стання іноземними туристами, опису сучасного стану рекреаційного потенціалу Криму, вироблен-
ня заходів спрямовані на підвищення можливості використання рекреаційних ресурсів у міжнарод-
ному туризмі й визначення основних причин відставання кримської туристської галузі від світових 
стандартів. 
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В статье раскрывается адаптация через определение понятия о рекреационно-ресурсном по-
тенциале, освещении структуры рекреационных ресурсов, рассмотрения требований к рекреаци-
онному потенциалу со стороны отечественных и иностранных потребителей, направления адап-
тации рекреационных ресурсов для использования иностранными туристами, описания современ-
ного состояния рекреационного потенциала Крыма, выработка мероприятий, направленных на по-
вышение возможности использования рекреационных ресурсов в международном туризме и опре-
деления основных причин отставания крымской туристской отрасли от мировых стандартов. 
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Аrticle reveals the adaptation by defining the concept of recreation and resource potential, covering 
the structure of recreational resources, considering requirements for recreational potential of the domestic 
and foreign customers, directing of the adaptation of recreational resources for the use by foreign tourists, 
describing the current state of the recreational potential of the Crimea, the development of arrangements 
aimed to increase the possibility of the use of recreational resources in the international tourism and iden-
tifying the main reasons for the backwardness of the Crimean tourism industry of world standards. 

Key words: adaptation, recreational resources, natural-resource potential, recreation and resource 
potential. 

Постановка проблемы. Одним из важных 
направлений совершенствования рекреацион-
ного комплекса территории является адаптация 
(приспособление) рекреационно-ресурсного 
потенциала (РРП), для развития иностранного 
туризма. Кардинальные решения по данной 
проблеме направлены на получение макси-
мального рекреационного и экономического 
эффекта и обеспечение необходимого качества 
ресурсов. 

Наряду со специалистами других наук, в 
решении этих проблем правомерно участие и 
географов. Роль географической науки заклю-
чается в изучении территориально-рекреацион-
ной системы (ТРС) в использовании РРП. Ана-
лиз той или иной территории позволит опреде-

лить реальную эффективность использования 
рекреационных ресурсов, а также основные ме-
роприятия и величину экономических затрат 
для получения максимального эффекта. Отсут-
ствие целостной теории РРП и факторов его 
использования затрудняет в настоящее время 
комплексное решение рассматриваемой про-
блемы и определяет актуальность направления 
научных исследований. 

Анализ литературы. Исследования в об-
ласти изучения природных ресурсов, природно-
ресурсного потенциала, рекреационных ресур-
сов и рекреационного потенциала, изложенные 
в работах Н. В. Багрова, А. Г. Топчиева, И. М. 
Яковенко, Н. С. Мироненко, В. С. Преображен-
ского, Ю. П. Михайлова и др. 
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Цель работы – разработка предложений 
по оптимизации, адаптации РРП Крыма для ис-
пользования в иностранном туризме. 

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: определить понятие рекре-
ационно-ресурсного потенциала; изучить тре-
бования к РРП со стороны отечественных и 
международных туристов; определить направ-
ление адаптации РРП для использования меж-
дународными туристами. 

Изложение основного материала. Адап-
тация человека и окружающей среды в геогра-
фии рассматривается достаточно давно. Можно 
указать на труды В. И. Вернадского, работы В. 
А. Бокова, А. В. Лущика [3]. Адаптация рекре-
ационно-ресурсного потенциала является кон-
кретным историческим этапом приспособи-
тельного процесса – адаптациогенеза, протека-
ющего в определенных географических ареалах 
со свойственным им комплексом внешних 
условий среды (адаптивных зон) и отвечающе-
го определенным взаимоотношениям сооб-
ществ, населяющих их. 

Адаптацией называют процесс приспособ-
ления к изменяющимся свойствами каждой из 
подсистем системы и к их комбинациям с по-
мощью психофизиологических, поведенческих 
и социокультурных механизмов. Адаптацион-
ные возможности человека играют особо важ-
ную роль в организации рекреационной дея-
тельности, поскольку сама суть этой деятель-
ности заключается в стремлении к перемене 
мест и посещению районов, обладающих ины-
ми, чем место проживания, природными и кли-
матическими условиями. Развивая идеи В. С. 
Преображенского, была разработана графиче-
ская «адаптационная» модель рекреационной 
системы [4]. В структуре данной модели выде-
лены три основных стадии восприятия субъек-
том отдыха рекреационной среды: предеятель-
ная («образ» среды), деятельная («ситуация») и 
последеятельная («след»). 

Первая фаза восприятия (предеятельная) 
отражает характер и структуру рекреационных 
потребностей и формируемую ими избиратель-
ность по отношению к циклам рекреационных 
занятий. Вторая (деятельная) – процесс осу-
ществления этих занятий как особых форм вза-
имодействия людей со средой отдыха. Третья 
(последеятельная) – эффективность рекреации, 
включая эмоциональные аспекты (воспомина-
ния, передачу опыта окружающим), а также 
опосредованное влияние на экономику, культу-
ру и экологию. 

Организация массового отдыха требует 
определённых ресурсов для своего существо-
вания. От обеспеченности территорий рекреа-

ционными ресурсами в значительной мере за-
висят её потенциальные возможности для орга-
низации отдыха и туризма. Хотя выявлению, 
оценке, предложениям по использованию ре-
сурсов в работах уделяется много внимания, 
тем не менее, сущность и объём понятия «ре-
креационные ресурсы» разработаны слабо. 

Л. А. Багрова, Н. В. Багров и В. С. Преоб-
раженский относят к рекреационным ресурсам 
те «природные, природно-технические и соци-
ально-экономические геосистемы и их элемен-
ты, которые при существующих технических и 
материальных возможностях могут быть ис-
пользованы для организации рекреационного 
хозяйства» [2, с. 6]. Названные авторы основ-
ное внимание акцентируют на разграничении 
понятий «условия рекреационной деятельно-
сти» и «рекреационные ресурсы». Элементы 
среды, по их мнению, выступают вначале как 
условия рекреационной деятельности. Говорить 
о них, как о ресурсах можно, если будет опре-
делено их качество и подсчитаны их запасы. 

«Рекреационно-ресурсный потенциал» от-
личается от понятий «природно-ресурсный по-
тенциал» и «природный рекреационный потен-
циал», поскольку уже по охвату природных 
компонентов и включает также антропогенную 
и природно-антропогенную составляющие. 
Следует различать понятия «рекреационно-
ресурсный потенциал» и «рекреационный по-
тенциал», так как последний включает кроме 
рекреационных ресурсов еще и рекреационную 
инфраструктуру, и обслуживающий персонал 
[9]. Понятие «природно-ресурсный потенциал» 
территории отражено в работах Н. Г. Игнатенко 
и В. П. Руденко, И. А. Горленко, Н. Г. Игнатен-
ко, В. П. Руденко и И. Д. Якушика, В. П. Ру-
денко [8], А. А. Минца и Т. Г. Кохановской, Ю. 
Д. Дмитриевского, Я. Дрдоша, Я. Урбанека и Э. 
Мазура и других [5] и рассматривается чаще 
всего как совокупная производительность при-
родных ресурсов территории. 

В АРК имеется необходимый природный и 
социально-экономический потенциал для даль-
нейшего роста туристской отрасли, несмотря на 
изменившиеся потребности и спрос со стороны 
иностранных туристов. К главным туристско-
экскурсионным ресурсам для иностранного ту-
ризма в Крыму относят пляжные (протяженно-
стью 517 км), климатические, пейзажные (бо-
лее 100 аттрактивных природных объектов), 
спелеоресурсы (могут использоваться 160 пе-
щер), лечебные грязи (запасы – 24 млн. м³), ми-
неральные воды (дебет скважин – 30 тыс. 
м³/сутки), а также археологические и культур-
но-исторические памятники (более 10,5 тыс.). В 
систему экскурсионного обслуживания ино-
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странных туристов в Крыму включено 219 объ-
ектов показа [7]. 

Социально-экономическая составляющая 
туристско-экскурсионного потенциала Крыма 
состоит из собственно средств размещения 
иностранных туристов (предприятий гостинич-
ного хозяйства), дополнительных средств раз-
мещения, транспорта, связи и сферы обслужи-
вания. Всего в Крыму насчитывается более 600 
рекреационных предприятий (санаториев, пан-
сионатов, тургостиниц и т. д.), что составляет 
1% здравниц стран Содружества, 10% – Украи-
ны и 55% – Южного экономического района 
Украины. Лишь 4 субъекта туристической дея-
тельности (гостиницы «Ореанда-Таврида», «Па-
лас», гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» 
и мотель-кемпинг «Поляна сказок») имеют 
возможности принимать иностранных туристов 
из стран Дальнего Зарубежья. 

В целом для Крыма характерен низкий 
уровень комфорта здравниц, а также неравно-
мерное их региональное распределение с кон-
центрацией на наиболее освоенных территори-
ях, где среда рекреационной деятельности име-
ет низкий уровень экологичности. Крымский 
регион, несмотря на свой колоссальный ку-
рортный и туристический потенциал, занимает 
весьма скромное место на мировом рынке ту-
ристических услуг. На долю полуострова при-
ходится менее половины процента от общего 
объема таких услуг, в то время как туризм, ис-
тория развития которого в Крыму насчитывает 
более 100 лет, может и должен стать приори-
тетным направлением в экономике региона, как 
сфера международного бизнеса. В регионах 
Крыма имеются необходимые условия и воз-
можности, инфраструктуры экологического и 

социального туризма в сельской местности, 
элитных видов спорта (теннис, гольф, яхтенный 
спорт), возрождаются популярные ранее актив-
ные виды туризма (горно-велосипедный, ар-
хеологический, пешеходный, спелеологиче-
ский, альпинистский). Среди россиян все более 
популярным становится горный крымский ту-
ризм, спортивные туры – джипинг, горный ве-
лосипед, дайвинг, пешеходные и спелеотуры 
зимой – катание на лыжах на Ай-Петри. 

Новинками сезона 2009 г. для любителей 
активного отдыха были открыты в горном 
Крыму туристические приюты «Баксан» и для 
велотуристов – «Баштанка», усадьба «Кизил-
Коба» и «Алимова балка», фазаний хутор в г. 
Судаке. К услугам туристов предлагаются раз-
ные туры: пешеходные, дайвинг-туры, дегуста-
ционные туры, туры по минеральным источни-
кам, по святым местам. 

Для тех, кто отдыхает в прибрежных 
здравницах и заведениях отдыха, имеется воз-
можность осуществлять пешеходные прогулки 
вдоль побережья по тропам. Наиболее извест-
ные среди них Царская, Боткинская, Курчатова, 
Раевского. 

Приоритетным видом туризма для Крыма 
остается иностранный (въездной) туризм, как 
важный источник валютных поступлений. По 
данным Азово-черноморского регионального 
управления Государственной пограничной 
службы Украины [10], за 9 месяцев в 2009 году 
АР Крым с целью туризма посетило 325,3 ты-
сяч иностранных граждан, что на 13% меньше, 
чем в соответствующий период за 2008 г. (2008 
год – 373,8 тысяч иностранных граждан, что на 
1,9% больше, чем в соответствующий период за 
2007 год) (табл. 1). 

Таблица 1. 
Пропуск лиц через государственную границу в Украину. 
 

Участки государственной границы За 9 месяцев 9 месяцев 2009 
до 9 месяцев 2008, % 2008 2009 

Всего 508322 908821 178,8 
Морская 291715 564594 193,5 
Воздушная 216607 344227 158,9 
Граждан Украины 132790 250111 188,4 
Морская 93363 181825 194,8 
Воздушная 39427 68286 173,2 
Иностранных граждан 375532 657748 175,2 
Морская 198352 382604 192,9 
Воздушная 177180 275144 155,3 
 

* составлено автором по административным данным Азово-черноморского регионального управления Госу-
дарственной пограничной службы Украины [10] 
 

Основная масса иностранных туристов, ко-
торые посетили автономию в январе–сентябре 
2009 г. – это граждане Российской Федерации, 
что составляет 71,9% общей численности ино-
странных граждан. Почти половина из них пу-

тешествовали с личной целью. Активно посе-
щали республику граждане Турции, Молдовы и 
Германии (4,8%, 2,5% и 2,3% всех иностранных 
туристов). В целом следует заметить рост по-
пулярности организованного отдыха: среди 
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иностранцев, которые посетили Крым в январе–
сентябре 2009 г., 54% – организованные тури-
сты. По данным Министерства курортов и ту-
ризма АР Крым, объем предоставленных тури-

стических услуг за 9 месяцев 2009 г. умень-
шился в сравнении с периодом 2008 г. на 17,0% 
и составил 617,1 млн. грн. (в 2008 г. – 743,3 
млн. грн.) (рис. 1). 
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Рис. 1. Темпы роста собранных налогов в возведенный бюджет АР Крым по отдельным отраслям за 9 
месяцев 2009 г. 
* составлено автором по данным Государственной налоговой администрации в АР Крым [10] 
 

Услуги иностранным туристам составили 
33,8%, что на 3,9% больше, чем в 2008 г. Услу-
гами туристических организаций в АРК в янва-
ре–сентябре 2009 года воспользовались 228 ты-
сяч туристов, среди которых 65,0% составили 
граждане, которые путешествовали, не пересе-
кая границу Украины. Главная цель посещения 
АРК – досуг, отдых (63,2% туристов) и лечение 
(28,8%). Больше четверти обслуженных тури-
стов составили дети, подростки и молодежь, из 
числа которых 40,9% – иностранцы. 

В сравнении с январём–сентябрём 2007 го-
да заметно увеличилась численность экскур-
сантов среди подростков и молодежи – на 
34,9% и 71,5%. В целом, валютные поступле-
ния от предоставления туристических услуг не-
резидентам Украины составили 16,0 млн. дол-
ларов США (2008 год – 27,7 млн. долларов 
США). На современном этапе существования 
рекреационной системы Крыма возникает 
необходимость выработки новых мероприятий, 
руководствуясь которыми можно было бы 
предотвратить процесс её разрушения и даже 
добиться её развития на качественно ином 
уровне [1]. Пока же, ситуация такова, что из-за 
разъединения государств и народов на террито-
рии бывшего Союза, общего удорожания жиз-
ни, роста цен на путёвки и транспорт количе-
ство отдыхающих резко сократилось, в связи с 
чем разрушается инфраструктура массовой ре-
креационной индустрии. 

Исходя из этого, на повышение возможно-
сти использования рекреационных ресурсов 

Крыма были разработаны предложения по оп-
тимизации, адаптации РРП Крыма для ис-
пользования в иностранном туризме. 

Развитие рекреационного хозяйства долж-
но строиться на принципах интенсивного при-
родопользования. Оно предполагает введение в 
оборот, благоустройство и охрану ресурсов не 
только с уникальными свойствами, но и сред-
них по своему качеству, хотя соответствующим 
образом обустроенных (как поступают в зару-
бежных рекреационных районах) [6]. Это тре-
бует усилий и затрат по воссозданию этих ре-
сурсов: искусственных пляжей, набережных, 
водоемов, разбивки новых парков (преобразо-
вания лесонасаждений в парки, где это воз-
можно), строительство спортивных комплек-
сов, благоустройство туристских маршрутов, 
прогулочных троп, мест отдыха, видовых пло-
щадок и других рекреационных угодий, кото-
рые должны увеличить ресурсный потенциал 
полуострова. 

Требуются совершенствование форм и ме-
тодов использования рекреационного потенци-
ала полуострова, тщательный анализ мирового 
опыта, пересмотр разработанных ранее кон-
цепций, ориентированных на массовый поток 
рекреантов и определение современных тен-
денций развития рекреационной отрасли в кон-
тексте с общим ходом событий и в Крыму, т. е. 
разработки принципиально новых подходов, 
которые бы обеспечили эффективное и ста-
бильное развитие всей рекреационной отрасли. 

Среди основных причин отставания крым-
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ской туристской отрасли от мировых стандар-
тов следующие: 
• низкий профессиональный уровень подготов-

ки персонала, дилетантские методы управ-
ления и обслуживания, низкое качество сер-
виса; 

• экономическая и политическая нестабиль-
ность в стране; 

• неразвитые системы связи и коммуникаций; 
• экологические проблемы. 
• Для развития необходимо: 
• усовершенствовать материально-техничес-

кую базу международного туризма до уров-
ня мировых стандартов; 

• развивать инфраструктуру туристской от-
расли для комплексного обслуживания за-
рубежных туристов; 

• научиться обслуживать и развлекать одно-
временно все категории туристов; 

• уметь грамотно подбирать, обучать кадры, а 
также повышать их профессиональный уро-
вень; 

• внедрять новейшие научные разработки и 
достижения техники; 

• широко использовать рекламу; 
• сотрудничать с различными государствами в 

области туристских обменов; 
• широко использовать достижения науки и 

техники в области руководства, управления, 
обслуживания в международном туризме. 

Падение рекреационного «спроса» на 
Крым объясняется одним – отдыхать в Крыму 
дорого, не выгодно. Поэтому в будущей кон-
цепции использования рекреационного потен-
циала должна быть предложена такая система 
льгот обслуживания отдыхающих, такие осо-
бые виды услуг, которые бы компенсировали 
недостатки отрасли. 

Очевидно, что в условиях конкуренции из-
за отставания в инфраструктуре будущее у 
Крыма как курортно-туристиче-ского региона, 
даже, несмотря на его уникальный рекреацион-
но-курортный потенциал, остаётся неопреде-
ленным. Выход один – привлечь зарубежные 
инвестиции. Чтобы это произошло, необходимо 
принять такие законы и нормативные акты, ко-
торые были бы признаны мировым сообще-
ством, защищали и создавали благоприятные 
условия для инвестора, организаторов отдыха, 
рекреантов. Именно это позволит Крыму стать 
истинно международным центром туризма и 
отдыха, на этом и должна быть основана буду-
щая концепция. 

Как свидетельствуют публикации, в насто-
ящее время Крым реализует 1/3 туристических 
услуг от общего объема их предоставления в 
целом по Украине, в том числе принимает ту-

ристов из Германии, Турции, Венгрии, Слова-
кии, стран Персидского залива [9]. 

Государственное регулирование формиро-
вания и развития рекреационной отрасли пред-
полагает: 
1) разработку рекреационного законодатель-

ства, в котором будут определены системы 
стандартов, уровень качества рекреационно-
го обслуживания, вопросы лицензирования 
и сертификации рекреационной деятельно-
сти; 

2) проведение зонирования с целью выявления 
территорий для различных видов рекреаци-
онного использования; 

3) определение экологических норм в увязке с 
санитарно-гигиеническими требованиями 
для рекреации; 

4) создание служб изучения спроса на рекреа-
ционные услуги, а также соответствующей 
рекламной индустрии, системы подготовки 
кадров и, создания кадастра рекреационных 
ресурсов; 

5) строительство, в первую очередь, таких объ-
ектов туристской инфраструктуры, как 
транспортные магистрали, аэропорты, бла-
гоустраивать населенные пункты и пляжи, 
реконструировать и обновлять памятники 
культуры и т. д. 

В ходе проведенного исследования, каса-
ющегося адаптации рекреационно-ресурсно-го 
потенциала к международному туризму, были 
сделаны следующие выводы. 

1. РРП территории зависит от объективных 
(запасы и качество ресурсов, способствующие 
и лимитирующие условия проведения отдыха) 
и субъективных (выполняемые функции, сте-
пень благоустройства, организация рекреаци-
онного процесса) факторов и не является вели-
чиной строго определённой и постоянной. 

2. Адаптация к РРП проявляется в каче-
ственном и количественном аспектах – по вы-
полняемым теми или иными территориями ре-
креационными функциями, в уровне значимо-
сти формирующихся и функционирующих на 
их основе ТРС, географии отдыхающих, их со-
циальной и возрастной структуре, степени ор-
ганизованности, объёмах и динамике использо-
вания. 

3. Установлены требования к рекреацион-
но-ресурсному потенциалу со стороны отече-
ственных и зарубежных потребителей. Высо-
кой эффективностью в удовлетворении рекреа-
ционного спроса отличаются те территории, 
где: 
• учитываются свойства ТРС, а именно разно-

образие, динамичность, комфортность, 
устойчивость, эффективность и надёжность; 
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• рекреационные ресурсы характеризуются
высокой ценностью, выгодным ЭГП;

• рационально организован рекреационный
процесс;

• отмечается высокий уровень предоставляе-
мых услуг;

• существует высокий уровень урбанизации.
Адаптация процесса использования рекре-

ационных ресурсов направлена на увеличение 
получаемого рекреационного эффекта при со-
хранении необходимого качества ресурсов. 

Принятие комплекса конкретных опти-
мальных мероприятий, необходимых для 
улучшения использования РРП зависит от типа 
рекреационных ресурсов и РРП, структуры и 
интенсивности рекреационного использования 
территории. 
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УДК 659.4.012.12 
Жаворонкова О. Р. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА 
У ст ат т і розглянут и пит ання ст ворення бренду, його роль і значення для сучасного спож ива-

ча. Описані базові мет оди ст ворення імені бренду на підст аві принципів нейролінгвіст ичного про-
грамування, т а лінгвіст ичних особливост ей. В ст ат т і розглянут и лінгвіст ичні т а екст ралінгвіс-
т ичні аспект и найменувань брендів. 

Ключові слова: бренд, спож ивач, сприйнят т я. 
В статье рассмотрены вопросы создания бренда, его роль и значение для современного потре-

бителя. Описаны основные методы создания имени бренда на основе принципов нейролингвистиче-
ского программирования и лингвистических особенностей. В статье затронуты лингвистические 
и экстралингвистические аспекты наименований брендов. 

Ключевые слова: бренд, потребитель, восприятие. 
The questions of creation of brand, his role and value for a modern consumer are considered in this 

article. The basis methods of creation of name of brand on the basis of principles of the neyrolyngvystyc 
programming are described and linguistic features. The linguistic and exstralinguistic aspects of the 
names of brand are affected in the article. 

Key words: brand, consumer, perception. 

Постановка проблемы. На протяжении 
последних лет все чаще используется понятие 
бренда. Однако, в определении того, что такое 
бренд, мнения ученых и практиков существен-
но расходятся. Для одних ученых бренд – это 

название, символ, дизайн, для других – попу-
лярная торговая марка или товарный знак. При 
всех расхождениях, не подлежит сомнению то, 
что в бизнесе бренд имеет сильные позиции и 
выполняет определенную роль в обществе. 
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Роль и место бренда в современном обще-
стве формировались на протяжении длительно-
го периода развития человеческой цивилиза-
ции. Отдельные протоэлементы будущих то-
варных обозначений появились еще в перво-
бытно-общественной формации, период суще-
ствования которой ознаменовался зарождением 
знаковой символики. Праздничная одежда, вы-
шивка, орнамент, амулеты, татуировки и 
наскальные рисунки были первыми формами 
демонстративной символики, которые несли в 
себе различные семантическими значения. Не-
которые символы и знаки определяли социаль-
ный статус членов племени и использовались 
для обозначения принадлежности вещей и 
предметов к членам общины. 

Анализ последних исследований показал, 
что вопросу бренда посвящены отечественные 
и зарубежные работы. Это работы о способах 
словообразования в русском языке, работы по 
семантике (М. А. Кронгауз), работы по марке-
тингу, бренд-менеджменту и брендингу (Д. Аа-
кер, Ф. Александров, Е. А. Балаликина, Г. Ва-
сильева, Дж. К. Веркман, Е. Громовая, Г. Гера-
симова, Т. А. Дейк, Г. Димшиц, А. А. Зальов-
ская, Ст. Перция, Ч. Филлмер, А. Н. Чумиков, 
В. И. Шаховский, Ю. А. Сорокин, Е. В. Шинга-
рева, И. П. Яковлев). Однако исследования 
психологических аспектов проблемы, в опреде-
лении особенностей создания брендов и их 
восприятии проанализированы недостаточно. 

Цель работы – рассмотреть лингвистиче-
ские особенности формирования брендов и 
особенности их восприятия. 

Задачи статьи: 
• выделить основные методы формирования 

брендов, основанные на лингвистических 
особенностях; 

• указать на особенности восприятия данных 
брендов. 

Изложение основного материала. Термин 
«бренд» имеет древненорвежское происхожде-
ние: глаголом «brandr» викинги называли про-
цесс клеймения скота. В буквальном переводе с 
английского языка «бренд» (brand) означает го-
ловешку, клеймо, фабричную марку; выжигать, 
прижигать накаленным железом. В переносном 
смысле – оставлять в памяти отпечаток. Роль 
бренда трансформировалась на протяжении 
всего периода развития цивилизации. 

В настоящее время не существует одно-
значной трактовки данного понятия. Бренд 
можно определить как последовательный набор 
функциональных, эмоциональных обещаний 
потребителю, которые являются для него уни-
кальными и значимыми и отвечают его потреб-
ностям. 

Ф. И. Шарков дает следующее определение 
бренду: бренд – это имя (название) объекта 
сбыта и закрепленный за ним символ, особен-
ностями которого является повсеместная попу-
лярность и стойкая фиксация в массовом со-
знании [1]. 

Бренд – это название, знак, символ, рису-
нок или их сочетание, предназначенное для по-
ставщика или группы продавцов и их диффе-
ренцирования от товаров конкурентов [2]. 

Несмотря на расхождения в сущности тер-
мина, единство мнений прослеживается в опре-
делении функции брендов – подтверждение 
высокого качества товара. Репутация марки 
имеет огромное значение при торговле товара-
ми, услугами, качество которых покупатель не 
всегда может оценить самостоятельно. 

Анализируя специальные методики, с по-
мощью которых создается имя бренда, стано-
вится очевидным, что наибольшую эффектив-
ность дают технологии нейролингвистического 
программирования, которые позволяют оказы-
вать воздействие на бессознательном уровне. 

Учитывая, что большинство решений о по-
купке принимается человеком через бессозна-
тельные механизмы психики, использование 
данной технологии делает рекламные обраще-
ния по-настоящему мощным инструментом и 
значительно повышает меру их действия на 
фоне других влияющих факторов. 

Технология речевых позиций при нейро-
лингвистическом программировании позволяет 
строить предложения, смещая фокус внимания 
с необходимых утверждений на детали так, что 
самые важные акценты начинают иметься в ви-
ду как само собой понятное. 

Комплексные эквиваленты – это объеди-
ненные друг с другом факты, но не имеющие 
четкой причинно-следственной связи, а соеди-
ненные предполагаемым логическим отноше-
нием. Например: «деловые люди выбирают 
«Евротур». Логическое обоснование такой вза-
имосвязи покупатель находит самостоятельно, 
подтверждая цель послания – если вы выбирае-
те «Евротур», значит, вы деловой человек. 

Создание «мыслевирусов». Мыслевирус – 
это информация, которая существует в созна-
нии людей по принципу вируса, то есть храня-
щаяся в их памяти, выполняющая какую-либо 
функцию и автономно распространяющаяся 
между людьми за счет усилий самих же людей. 

Простыми мыслевирусами являются слухи, 
захватывающие идеи, мечты, анекдоты. Моти-
вацией их распространения для людей является 
простой обмен эмоциями в общении для созда-
ния интереса. 

Сложными мыслевирусами являются идео-
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логия и мотивация, которые строятся на полу-
чении социальных выгод. Информация, полу-
ченная по слухам, вызывает большее доверие у 
потребителей, чем рекламные объявления в 
СМИ. 

Вышеперечисленные методики позволяют 
создать имена брендов, которые можно клас-
сифицировать по типу названия. 

Описательные названия. Эта категория 
названий показывает преимущество и качество 
продукта в простой и прямой форме. Чем 
больше в таком названии описательности, тем 
более непосредственно оно воспринимается по-
требителем. Меньше времени необходимо для 
объяснения, что именно компания продает. Та-
кой тип названия обладает большим преимуще-
ством: он требует меньше маркетинговых уси-
лий, часто хватает мероприятий, направленных 
на создание узнаваемости. Например, сеть ма-
газинов «Мобилочка» четко демонстрирует 
свое предложение, «Молочный доктор» указы-
вает на молочные продукты, направленные на 
укрепление здоровья. 

Двузначные названия брендов. Большая 
опасность в названии таких брендов кроется в 
двусмысленности слов и в их произношении. 
Например, название бренда «Майский чай». 
Как утверждают специалисты, чайный лист 
майского сбора является наиболее низкокаче-
ственным сырьем и идет на изготовление са-
мых дешевых сортов. Если следовать логике, то 
выходит, что «Майский чай» – это чай низко-
качественный и дешевый. Однако содержание 
рекламных обращений этого продукта позици-
онирует его как качественный недорогой чай 
для среднего класса. Подобная информация 
может восприниматься потребителем как об-
ман. 

Привычные имена. Часто руководители, 
побаиваясь, что потребители плохо отреагиру-
ют на новаторство, стремятся создать себе имя, 
подобное к именам уже известных в своей сфе-
ре компаний. Действительно, ведь успех других 
компаний указывает на то, что имена их про-
дуктов восприняты потребителями адекватно. 

Географические имена. Желая обозначить 
территориальный ореол своей деятельности, 
фирмы используют в названии своих продуктов 
географическую составляющую. Например, 
название банковских переводов «Ukraine-
express» показывает, что они осуществляются 
только в пределах Украины. 

Ассоциативные имена. Ассоциативное 
название четко не указывает на основную дея-
тельность фирмы, однако ясно дает понять со-
держание продукта или услуги. Преимущества 
ассоциативного названия в том, что оно легко 

запоминается и представляет собой хороший 
способ передачи информации на подсознатель-
ном уровне. Кроме того, такие названия легко 
запоминаются, поскольку происходит ассоциа-
тивная увязка названия с ранее известным ма-
териалом. Например, обувь фирмы «Eco» га-
рантирует экологическую чистоту сырья, из ко-
торой она изготовлена. 

Безэквивалентные имена. Данные названия 
характерны для фирм, осуществляющих внеш-
неэкономическую деятельность. В этом случае 
желательно создание такого имени продукта, 
которое не имело бы нежелательных ассоциа-
ций в странах, где реализуется. Классический 
пример межнационального бренда – название 
марки автомобиля «Жигули». В Европе это имя 
стойко ассоциировалось со словом «Жигало» – 
вор, что обеспечило провал продаж. 

Для предотвращения подобных ситуаций 
необходимо использование неологизмов. 
Неологизмы – это короткие, яркие и красивые, 
с графической точки зрения, названия. Они ин-
дивидуальны, оригинальны и идеально подхо-
дят для международного использования, по-
скольку риск возникновения лингвистических 
проблем минимален. Кроме того, их легко за-
щитить юридически [3]. 

Выводы. 
Бренд – это персонифицированная марка. 

Его наделяют функциями, свойствами характе-
ра, психологическими особенностями человека. 
Такая практика характерна для многих удачных 
марок, которым удалось вырасти к уровню гло-
бальных брендов. Ведь для того, чтобы покупа-
тель понял продавца нужно разговаривать с 
ним одним языком. Именно поэтому, формируя 
и развивая бренд, необходимо ассоциировать 
его с покупателем. 

Развитие брендов осуществляется в усло-
виях высокого уровня информационной конку-
ренции. Потенциальный потребитель в течение 
дня сталкивается с более 2000 рекламных со-
общений. В этих условиях сложно предложить 
что-то новое, особенное, отличающееся от 
остального. 

Специалисты в области маркетинговых 
коммуникаций утверждают, что, для того что-
бы стать известной маркой, нужно находиться 
на службе у человека. Эта мысль обосновывает 
необходимость ориентироваться на самую 
прочную составляющую в культуре любой 
нации – традиции. Именно традиции являются 
тем фундаментом, на котором можно строить 
бренд. 

В последнее время в научных кругах все 
чаще используется такая категория, как «бренд-
икона». «Бренд-икона» абсолютно точно отоб-
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ражает свое содержание. Брендом становятся те 
марки, на которые ориентируются, за которыми 
идут и в которые верят потребители. Следова-
тельно, успешный бренд несет в себе не только 
материальные ценности, но и культурные. 
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ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ТУРИЗМ»: ВДОСКОНАЛЕННЯ 
УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

У статті обґрунтовується необхідність корекції Закону України «Про туризм» філософсько-
правовим змістом категорій право, обов’язок, держава, суспільство, турист, туризм. 

Ключові слова: право, турист, туризм, міжнародний туризм, закон, законодавство, державне 
управління. 

В статье обосновывается необходимость коррекции Закона Украины «О туризме» в фило-
софско-правовом контексте категорий права, обязанностей, государства, общества, турист, ту-
ризм. 

Ключевые слова: право, турист, туризм, международный туризм, закон, законодательство, 
государственное управление. 

Necessity to correct Ukraine Law «About Tourism» by philosophical essence of such categories as 
right, duty, state, society, tourist, tourism are investigated. 

Key words: law, tourist, tourism, international tourism, legislation, government. 

Постановка проблеми. Туризм, порушую-
чи звичний і усталений спосіб життя, формує у 
людини здатність до розумно-вольових цілесп-
рямованих дій. 

За умовами розвиненої туристичної інфра-
структури кількість людей, які ведуть туристи-
чний спосіб життя, збільшується. В тому числі 
тих, які регулярно виїжджають за межі Украї-
ни, представляючи при цьому властиву україн-
ському народові культуру, традиції, мотивацій-
ні підвалини поведінки, світоглядну визначе-
ність та філософсько-правові орієнтири свідо-
мості. 

Набуваючи досвіду міжнародного спілку-
вання, збагачуючись соціокультурними над-
баннями інших народів, такі громадяни вима-
гають більшої уваги до організації суспільного 
життя у своїй країні, до утвердження політико-
правових в їх філософському сенсі домінант ді-
яльності державних органів. 

Складається ситуація, коли держава відчу-
ває необхідність упорядкування й дисципліну-
вання як внутрішніх, так і зовнішніх процесів 
управління всіма сферами життя суспільства. 
Адже в сучасному світі не можна стати високо-
розвиненою цивілізованою країною самотужки – 
потрібно інтегруватись у світовий економічний, 
політичний, духовно-культурний простір [4]. А 

це можливо тоді, коли політика як мистецтво 
управління суспільними процесами буде визна-
чатись законодавчо оформленими і змістовно 
об’єктивними нормами права як органічної 
складової філософії. 

Постійне зростання кількості виїзних тури-
стів, настійливе бажання державних керманичів 
інтегрувати Україну в європейське і світове 
співтовариство, її членство у Всесвітній турис-
тичній організації (ЮН ВТО), багато інших по-
хідних проблем потребують того, щоб ця сфера 
стала предметом дослідження під кутом зору 
визначення філософсько-правових домінант, 
законодавче закріплення яких буде сприяти йо-
го розвитку, як і інтеграційним цілям і зу-
силлям самої держави. 

У зв’язку з цим метою статті є аналіз де-
яких положень чинного Закону України «Про 
туризм» і, виходячи з філософсько-правових 
визначень свідомості, пропозиції щодо внесен-
ня змін до нього. 

Виклад основного матеріалу. Цілком оче-
видно, що над суспільною свідомістю суб’єктів 
законодавчої діяльності все ще досить потужно 
тяжіють стереотипи попередньої ідеології, згі-
дно якої політика визначається як концентро-
ваний вираз економіки, а базисом суспільства є 
виробничі відносини, в основі яких власність 
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на засоби виробництва. Такий підхід має право 
на існування, але він не бездоганний, не єдино 
вірний. 

Потрібно, будуючи громадянське суспільс-
тво і правову державу як його головний ін-
струмент, виходити з того, що такий тип суспі-
льства і держави своїм базисом має філософсь-
ко-правові визначення свідомості. Як і з того, 
що держава є політико-правовим, а не політи-
ко-партійним інститутом суспільства. 

Ще одне. Мета політичної партії зовсім не 
в тому, щоб завоювати державну владу, а в 
тому, щоб у якості юридичної особи мати реа-
льні можливості впливати на прийняття дер-
жавно-управлінських рішень, включно з тими 
можливостями, які надає їй безпосереднє пере-
бування у владних інститутах. Без такого пере-
бування вона має активно працювати з насе-
ленням, залучаючи його до прояву властивої 
йому за Конституцією суверенної волі, спрямо-
ваної на законодавче вирішення всієї сукупнос-
ті життєвих проблем [3]. 

Перше. У чинному Законі України «Про 
туризм», на наш погляд, держава постулюється 
як орган опіки над народом як сувереном. «Цей 
Закон, – говориться у преамбулі, – визначає за-
гальні правові, організаційні, соціально-
економічні засади реалізації державної політи-
ки України в галузі туризму та спрямований на 
забезпечення закріплених Конституцією Украї-
ни прав громадян на відпочинок, свободу пере-
сування, охорону здоров’я, на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля, задоволення духов-
них потреб та інших прав при здійсненні ними 
туристичних подорожей [1]. 

Нами пропонується таке формулювання: 
«Цей Закон визначає політичну сутність дер-
жави, яка у своїй діяльності в галузі туризму 
спирається на базисні правові, організаційні, 
соціально-економічні й соціокультурні засади 
суспільства, спрямовані на забезпечення закрі-
плених Конституцією України суверенних прав, 
свобод і обов’язків громадян при здійсненні 
ними туристичних подорожей». Різниця між 
формулюваннями, в яких йдеться про «реаліза-
цію державної політики України в галузі тури-
зму» та «політична сутність держави, яка у сво-
їй діяльності в галузі туризму», принципова. А 
саме: в першому випадку держава постає як су-
то владний і ледь не благодійний інститут, який 
забезпечує громадянам їх конституційні права; 
в другому благодійність здійснює політична 
сутність держави як сутність об’єктивна у 
своїй законності. 

У зв’язку з цим ми й пропонуємо подавати 
в Законі/ах ті його/їх складові, які й діють як 
напрями розвитку природного й суспільного 

буття. Адже діяти людині під примусом волі 
іншої людини протиприродно, а діяти сумісно 
як соціально-політично – природно, тому що 
закон діє як єдина спільна дія усіх разом, тому 
перед ним усі рівні. 

Отже, закон, який спрямовує і забезпечує 
всім рівні права, свободи й обов’язки, має такі 
твірні напрями: він виражає об’єктивні, сутні-
сні, внутрішні, необхідні, загальні, усталені, не-
змінно повторювані зв’язки між об’єктами вза-
ємодії, тому він, а не щось інше, має зо-
бов’язувальне спрямування, носить характер зо-
бов’язувального права. Саме люди пов’язані 
між собою тими відносинами, які є сутнісними 
для їх суспільного буття. 

Якщо ж держава позиціонує себе примусо-
во-опікувальними законами, люди досить не-
охоче вступають з нею у необхідні відносини. 
Ми це маємо у сфері туризму: левова частка ви-
їзних туристів оминає її орган – Міністерство 
культури й туризму, тому статистичні дані на-
дає Держприкордонслужба. 

Так, С. Романюк, який є віце-президентом 
Туристичної асоціації України, зазначає: «Ві-
домча туристична статистика, яку надає Держ-
прикордонслужба та Держтуризмкурортів, на 
жаль, нічого спільного з туризмом не має. Во-
на, скоріше за все, відображає контрабандно-
тіньову сторону економіки України. В минуло-
му році Росію відвідало майже 23 млн. інозем-
ців, але лише 2,2 млн. з них з туристичною ме-
тою. А Україну відвідало 23,1 млн. іноземних 
громадян, і практично всі вони віднесені до ка-
тегорії туристів» [6]. 

Тут справді є питання, але в першу чергу 
наукові. Адже туристичні поїздки не передба-
чають отримання туристами коштів від них, 
тобто є безоплатними пізнавально-оздоровчими 
поїздками. Якщо для Держприкордонслужби 
реєстрація перетинів кордону є службовою не-
обхідністю, то для Держтуризмкурортів, очеви-
дно, мають діяти інші критерії. Тому й маємо 
співвідношення організованого й приватного 
туризму на рівні 1 до 9, на що вказує і щойно 
цитований автор. Він, до речі, зазначає: «Лише 
завдяки наявності серйозного тіньового сектору 
в розміщенні іноземців за оцінками вибіркового 
дослідження держава щорічно втрачає до 4 мі-
льярдів доларів США валютних надходжень» 
[6]. 

Отже, цілком очевидно, що державна полі-
тика не є ефективною через те, що не вона, а 
самі туристи й громадські туристичні організа-
ції, є носіями суверенної волі і це вкрай важли-
во вносити в зміст нормативно-правових актів. 
Причому, під кутом зору філософського знан-
ня, оскільки філософія чітко закликає людину 
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до самопізнання, до формування розумно-
вольового способу як пізнання, так і життєді-
яльності. 

Друге. Закон України «Про туризм» наво-
дить суто формальні визначення основних по-
нять. «Туризм – тимчасовий виїзд особи з міс-
ця постійного проживання в оздоровчих, пізна-
вальних, професійно-ділових чи інших цілях 
без здійснення оплачуваної діяльності в місці 
перебування; турист – особа, яка здійснює по-
дорож по Україні або до іншої країни з не забо-
роненою законом країни перебування метою на 
термін від 24 годин до одного року без здійс-
нення будь-якої оплачуваної діяльності та із зо-
бов’язанням залишити країну або місце перебу-
вання в зазначений термін» [1]. 

Всі власне державні як політичні визна-
чення відсутні, отже, він позбавлений сутності, 
ніби втікає від сутності. Досить дивно, але й 
Конституція України не надає чіткого людино 
вимірного визначення того, що таке держава, 
закон, право, політика тощо. Це не прийнято в 
таких документах, але ж саме вони, а не наукові 
праці, безпосередньо апелюють до людини, на-
роду, суспільства. 

Тому ми вважаємо доречним внесення в 
чинний Закон філософсько-правових визначень 
даних понять, що відразу долучить до їх сутніс-
них визначень (фактично – значень) десятки мі-
льйонів людей, що здійснюють та організову-
ють закордонні туристичні подорожі. 

Отже: 
Стаття 1. Визначення термінів. 
Держава – інститут управління, який існує 

у двох основних формах: матеріально-
інституціональній – у вигляді владних органів 
і установ та духовній – у вигляді державницько-
го умонастрою людей, які представляють орга-
ни влади і здійснюють управлінський вплив на 
свідомість суспільства змістом законодавчо за-
кріплених нормативно-розпорядчих докумен-
тів. 

Політичне становище – якісний стан сві-
домості, завдяки якому вона у своїй індивідуа-
льній життєдіяльності вчиняє як свідома своєї 
суспільно-громадської сутності істота. 

Суспільство – політичний організм, функ-
ціонально визначений взаємодією людей, вна-
слідок чого вони отримують можливість пізна-
вально-практичного саморозвитку. 

Право – система взаємопов’язаних між со-
бою законодавчо визначених норм поведінки 
суб’єктів соціальної взаємодії, що є духовно-
практичним фундаментом державно-управлін-
ського способу існування суспільства, засобами 
якого досягається відповідний розвитку людсь-
ких потреб та інтересів спосіб життя. 

Обов’язок – відповідально-правова спря-
мованість життєдіяльності людини як суб’єкта 
суспільно-політичного способу існування. 

Народ – специфічно модифікований соціа-
льний організм, що заради збереження власної 
соціокультурної ідентичності створює суспіль-
ство громадянського типу, інституціональне 
оформлене у вигляді держави. 

Турист – людина, яка реалізує свою соціо-
культурну сутність засобами подорожей, що 
постають в якості постійного джерела підтрим-
ки та якісного розвитку дослідницько-
пізнавального інтересу, виконуючи при цьому 
функцію його творчо-продуктивного збудника. 

Туризм – сфера внутрідержавної, міждер-
жавної й міжнародної взаємодії між людьми, 
покликана забезпечити людині задоволення її 
дослідницько-пізнавального інтересу в подо-
рожуванні та сформувати її як суб’єкта полі-
тичного способу життєдіяльності, в основі яко-
го найрізноманітніші цілі в межах зазначеного 
інтересу як визначального. 

Можна побачити, що наведені визначення 
мають пряме й безпосереднє відношення до 
сутнісних проявів людини, забезпечити розви-
ток яких і покликаний Закон України «Про ту-
ризм». У них ми виходили з тих субстанційних 
засад, які філософія відносить до людини, за-
кликаючи її до самопізнання засобами макси-
мально можливого розширення сфери комуні-
кативної дії. 

Третє. В чинному Законі маємо такий 
зміст статті 4, яка визначає організаційні форми 
та види туризму: «До міжнародного туризму 
належать: в’їзний туризм – подорожі в межах 
України осіб, які постійно не проживають на її 
території, та виїзний туризм – подорожі грома-
дян України та осіб, які постійно проживають 
на території України, до іншої країни» [1]. 

Ми вважаємо, що тут не зазначено те, що, 
по-перше, туризм у всіх його видах регулюєть-
ся законами держави, по-друге, перебування в 
інших державах зобов’язує до чіткого дотри-
мання її законів. 

Звідси наша пропозиція щодо змісту наве-
деної статті: «До міжнародного туризму нале-
жать: в’їзний туризм – подорожі в межах Укра-
їни громадян інших держав, які не проживають 
постійно на її території, та виїзний туризм – 
подорожі громадян України та осіб, які постій-
но проживають на території України і підляга-
ють її юрисдикції, до інших держав». 

Не можна допускати, щоб проживання на 
нашій території осіб інших країн не визнача-
лось юридичними нормами. Яким чином такі 
особи можуть здійснювати виїзний туризм? 
Навряд чи потрібно, особливо у сфері міжнаро-
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дного туризму, давати будь-які правові пільги 
таким особам, оскільки йдеться, очевидно, про 
осіб дипломатичного корпусу та тих, що тим-
часово мешкають в Україні з її дозволу. 

Четверте. В чинному Законі стаття 6 ви-
значає основні цілі державного регулювання 
туризмом та пріоритетні напрямки державної 
політики щодо його розвитку: «Держава прого-
лошує туризм одним із пріоритетних напрямів 
розвитку економіки та культури і створює умо-
ви для туристичної діяльності» [1]. 

Знову маємо так званий етатистсько-
патерналістський підхід, коли держава, а не 
громадяни як носії суверенної волі, заявляє про 
свою первинність. Тому не випадково, що лише 
дев’ятим пунктом йде «визначення пріоритет-
них напрямів і координації наукових дослі-
джень та підготовки кадрів у галузі туризму». 

Будуючи громадянське суспільство, заявка 
про що міститься вже у Статті 1 Конституції 
України, не можна цією ціллю не пронизувати 
всі без виключення закони. Особливо ж в разі 
туристичного законодавства в його виїзному 
міжнародному виді. 

Звідси наше формулювання: «Держава про-
голошує туризм пріоритетним напрямом між-
державного й міжнародного суспільно-
політичного, соціально-економічного й соціоку-
льтурного життя суспільства і створює умови 
для туристичної діяльності. ...Державна полі-
тика в галузі туризму здійснюється заради до-
сягнення цілей – визначення основних напрямів 
державної політики в галузі туризму і пріори-
тетних напрямів розвитку туризму; визначення 
пріоритетних напрямів і координації наукових 
досліджень та підготовки кадрів у галузі тури-
зму». 

І тільки потім має йти перелік, позначений 
у чинному Законі. Адже очевидно, що саме 
державна політика, а не державне регулюван-
ня, як це маємо в наявній редакції, повинна ма-
ти цільове спрямування. 

В такому разі держава заявить про себе як 
інститут громадянського суспільства, створе-
ний самими громадянами для реалізації власти-
вих їм потреб та інтересів, в тому числі пізна-
вально-подорожувальних. Тому варто навести 
таку редакцію: «Реалізація державної політики 
в галузі туризму здійснюється засобами дер-
жавного регулювання туристичної діяльності 
заради досягнення поставлених цілей». 

Тільки тоді цілком логічним буде наступ-
ний перелік змісту статті 6, в якому визнача-
ються «пріоритетні напрями державної політи-
ки в галузі туризму», оскільки буде відповідати 
визначенню ціллю спрямованого способу жит-
тєдіяльності людини. 

У зв’язку з нашими доповненнями, ми про-
понуємо чітко визначити ціль державної полі-
тики, єдиної не лише для розвитку туристичної 
галузі, а для всіх сфер життя суспільства. 

Отже, ціль має бути такою: «Сприяння фо-
рмуванню гуманістично спрямованої суспільно-
політичної свідомості туристів на основі на-
дання всебічних можливостей для їх ознайом-
лення з історико-культурною спадщиною наро-
дів держав перебування заради забезпечення 
миру, укріплення дружби та досягнення взає-
морозуміння між ними». 

П’яте. Не зовсім коректне, на нашу думку, 
визначення цілей державної політики в галузі 
туризму, чітко проявлене в змісті статті 20. В 
ній держава не зобов’язує себе і, відповідно, 
суб’єктів туристичної діяльності, яким вона на-
дає ліцензії, відповідальністю перед громадя-
нами-туристами. Це очевидно: «До початку на-
дання туристичних послуг споживачу за його 
вимогою повинна бути надана інформація: про 
загальні умови типового (публічного) договору 
на надання туристичних послуг (за його наяв-
ності); програма туристичного обслуговуван-
ня» [1]. 

Тут потрібно враховувати менталітет спів-
вітчизників, які не звикли до відповідальної 
турботи про себе, ще не мають філософсько-
правової культури мислення і поведінки. Тому 
часто стають жертвами, з одного боку, власної 
необізнаності, з іншого – халатності подібних 
за ментальністю організаторів туризму. Це 
означає, що реальна турбота держави може 
проявитись за умови, коли останніх закон зо-
бов’язуватиме до правових дій, за невиконання 
яких вони нестимуть відчутні відповідальність і 
покарання. 

Звідси зміст нашої пропозиції: «До початку 
надання туристичних послуг споживачу йому в 
обов’язковому порядку має бути надана інфор-
мація: про звичаї місцевого населення, 
пам’ятки природи, історії, культури та інші 
об’єкти туристичного показу, що знаходяться 
під особливою охороною держави, стан навко-
лишнього природного середовища, санітарну та 
епідеміологічну обстановку; про правила в’їзду 
до держави (місця) тимчасового перебування 
та перебування там; про загальні умови типово-
го (публічного) договору на надання туристич-
них послуг (за його наявності)». 

З філософсько-правової точки зору туризм – 
це, в першу чергу, пізнавальні подорожі, які 
оздоровлюють душевний і духовний простір 
людської свідомості [5]. Тим більше, що ту-
ризм в Україні не виділений в окрему галузь 
економіки, отже, немає підстав підходити до 
нього з виключно економічних позицій. 
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Шосте. При прийнятті законодавчих актів 
у країні, яка не має історичного досвіду існу-
вання в умовах правового суспільства, не мож-
на доручати їх розробку і прийняття політич-
ним партіям, адже вони, вірніше – їх лідери, за 
визначенням опікуються не стільки інтересами 
громадян, скільки владними корпоративними 
амбіціями. 

Звідси маємо практику при зміні владних 
партій прийняття законів «про внесення змін» 
до чинних законів, хоча якраз закон – за визна-
ченням – є проявом незмінності, стабільності, 
впорядкованості. Закони мають розробляти на-
уковці, а приймати законодавці після обгово-
рення та остаточної експертизи науковців. 

Зважаючи на ці аргументи, ми пропонуємо 
таку редакцію статті 27: «Наукові дослідження 
розвитку туризму проводяться з метою: науко-
вого забезпечення державної правової політики 
в галузі туризму, прогнозування та визначення 
гуманітарних, правових та економічних перс-
пектив його розвитку... Керівництво та коорди-
нація наукових досліджень у галузі туризму на-
лежить до компетенції наукового центру розви-
тку туризму, який реалізує визначені правовою 
державою його пріоритетні напрями. Поло-
ження про науковий центр розвитку туризму 
затверджується центральним органом виконав-
чої влади в галузі туризму спільно з МОН і ВАК 
України». 

Всі терміни, набрані курсивом, відсутні у 
редакції чинного Закону. Але ж немає сумніву 
в суттєвій різниці між поняттями «державна 
політика» і «державна правова політика». Так, 
колишня неправова держава фактично не до-
зволяла будь-якому громадянину здійснити 
міжнародну туристичну подорож без того, щоб 
попередньо не пересвідчитись в його лояльнос-
ті їй. 

Нині же цього не вимагається, проте зусиль 
Мінкульттуризму недостатньо для того, щоб 
цілі наукових досліджень в галузі туризму ви-
значались виключно ним. Вони повинні визна-
чатись «спільно з МОН і ВАК України». Адже 
освіта й наука суть ніщо інше, як міжнародний 
пізнавальний туризм, що реалізується свідоміс-
тю людини. 

Висновки. 
1. Туристична галузь є другою у світі за фі-

нансовими доходами після паливно-енергетич-
ної. Отже, її законодавче забезпечення має бути 
пріоритетним в Україні як зовсім ще молодій 
державі. Це означає, що до суб’єктів законода-
вчої ініціативи слід віднести громадські турис-
тичні й наукові організації: не будучи держав-
ними владними структурами, вони здатні за-

пропонувати гуманістичне філософсько-право-
ве законодавство, зміни до якого не будуть вес-
ти державний законодавчий орган до постійно-
го внесення змін. 

2. Міжнародний виїзний туризм об’єктивно
сприяє формуванню у туристів не тільки право-
свідомості, але й навичок її правозастосування. 
Тому варто проводити дослідження того, як 
змінюється філософсько-правова культура і 
спосіб життя наших громадян після відвідання 
ними країн з якісно іншою культурою. Адже 
одними лише просвітницькими заходами прак-
тичні навички не формуються. 

3. Потрібна розробка методики проведення
відповідного соціологічного моніторингу зміни 
ціннісних установок свідомості туристів, які 
неодноразово виїжджали за кордон та, з одного 
боку, залишались там попри всі заборони, з ін-
шого, повертались в Україну, але не проявляли 
належної громадянської ініціативи для покра-
щення туристичного законодавства, не створю-
вали громадські організації. 

4. Доцільно у навчальні плани українських
ВНЗ туристичного профілю ввести дисципліни, 
зміст яких відображає стан управлінської пра-
восвідомості громадян, які мають значний дос-
від роботи в сфері міжнародного виїзного тури-
зму. 
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УДК 004:338.48 
Шембелева Е. А. 

О СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ АНАЛИТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 
У статті розглянуто застосування систем підтримки прийняття управлінських рішень на 

підприємствах туристсько-рекреаційного комплексу, запропоновані сучасні аналітичні технології 
моделювання для оптимізаційних моделей управління розвитком і функціонуванням туристсько-
рекреаційного комплексу. 

Ключові слова: технології аналітичного моделювання, туризм, рекреація, оптимальна стра-
тегія розвитку. 

В статье рассмотрено использование систем поддержки принятия управленческих решений 
на предприятиях туристско-рекреационного комплекса, предложены современные аналитические 
технологии моделирования для оптимизационных моделей управления развитием туристско-
рекреационного комплекса. 

Ключевые слова: технологии аналитического моделирования, туризм, рекреация, оптимальная 
стратегия развития. 

The use of decision support systems (DSS) is offered for the decision of unstructured and semi-
structured multicriteria management problems in recreation. Modern analytical modeling technologies for 
the optimal development of tourist-recreational complex are offered. 

Key words: analytic modeling technologies, tourism, recreation, optimal development strategy. 
 

Постановка проблемы. Задачи управления 
туристско-рекреационным комплексом (ТРК) 
характеризуются многокритериальностью, 
большим объемом информации, имеющей как 
качественный, так и количественный характер. 
Решение таких задач возможно лишь на основе 
использования современных методов менедж-
мента, использующих современные достиже-
ния информационных технологий и моделиро-
вания. Вопросы организации эффективной си-
стемы менеджмента совместно с разработкой 
ИСУ и системы поддержки принятия решений 
(СППР) весьма актуальны в сфере рекреацион-
ной деятельности [1–3]. 

Анализ литературы. Экономико-матема-
тические модели разработки оптимальной стра-
тегии развития туристско-рекреационного ком-
плекса разработаны в работах многих ученых, 
как в отечественной науке, так и зарубежной. 
Среди них можно выделить работы М. Я. Ле-
мешева и О. А. Щербины [4–5]. 

Технологии аналитического моделирова-
ния включают не только описание моделей, но 
и решение их с помощью соответствующих 
решателей. Технология решения задач линей-
ной оптимизации обычно обеспечивается с по-
мощью специального инструментария MS Excel 
для решения оптимизационных задач «Поиск 
решения». Заметим, что, несмотря на простоту 
и наглядность представления задач оптимиза-
ции в MS Excel, имеется ряд ограничивающих 
факторов, таких как размерность реальных за-

дач экономики, а также невозможность исполь-
зования в рамках MS Excel современных реша-
телей для решения нелинейных и дискретных 
задач оптимизации. Однако следует отметить, 
что технологии аналитического моделирова-
ния, являющиеся центральным звеном СППР в 
сфере туристско-рекреационной деятельности, 
требуют дальнейших исследований. 

Цель исследования – моделирование 
стратегии развития туриско-рекрационного 
комплекса на основе оптимизационной модели. 

Изложение основного материала. Чрез-
вычайно важно эффективное использование 
информационной системы управления (ИСУ), 
представляющей собой совокупность инфор-
мации, экономико-математических методов и 
моделей, технических, программных, других 
технологических средств и специалистов, 
предназначенной для обработки информации и 
принятия управленческих решений. ИСУ 
должна решать текущие задачи стратегического 
и тактического планирования, бухгалтерского 
учета и оперативного управления фирмой. 

Информационная система управления поз-
воляет повышать степень обоснованности при-
нимаемых решений, своевременность принятия 
решений по управлению организацией, обеспе-
чивать четкую согласованность решений, при-
нимаемых на различных уровнях управления, 
обеспечивать рост производительности труда, 
сокращения непроизводственных потерь и т. д. 
[6, с. 28]. 
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Основной составляющей частью ИСУ яв-
ляется информационная технология, развитие 
которой тесно связано с развитием и функцио-
нированием ИС. Информационная технология 
представляет собой процесс, использующий 
совокупность методов и средств реализации 
операций сбора, регистрации, передачи, накоп-
ления и обработки информации на базе про-
граммно-аппаратного обеспечения для решения 
управленческих задач предприятий ТРК. 

СППР - это информационная система (ИС) 
для лиц, принимающих управленческие реше-
ния (ЛПР) на предприятиях. СППР рассчитана 
на аналитическую и прогнозную работу ЛПР в 
режиме реального времени и использует базу 
или хранилища данных, а также банк моделей - 
специальное программное обеспечение для мо-
делирования анализируемых и прогнозируемых 
ситуаций, осуществляет накопления знаний по 
различным аспектам управленческой деятель-
ности в базе знаний. 

Автоматизация моделирования функцио-
нированием и развитием предприятий ТРК, 
накопления опыта формирования управленче-
ских решений требует высокой квалификации 
ЛПР, использования специального программ-
ного обеспечения технологий аналитического 
моделирования сложных ситуаций для обосно-
ванного выбора решений и минимизации числа 
включенных в рассмотрение существенных па-
раметров и элементов, выявления наличия од-
ного или нескольких локальных критериев, 
способствующих оптимизации функциониро-
вания и развития исследуемой или прогнозиру-
емой подсистемы туристско-рекреационного 
комплекса [6, с. 37]. 

Основными функциями управленческого 
аппарата предприятий ТРК являются анализ 
ситуаций на предприятии и внешней среде и 
принятие решений по стратегическому и крат-
косрочному планированию его деятельности. 

Принятие решений на предприятии ТРК 
осуществляется на стратегическом, тактиче-
ском и оперативном уровнях. Каждый из этих 
уровней требует информационного обеспече-
ния, которое реализуется на базе информаци-
онной технологии. В соответствии с уровнями 
принятия решений в функционировании ин-
формационной технологии выделяются три 
контура: долгосрочного стратегического пла-
нирования, среднесрочного тактического пла-
нирования и оперативного регулирования дея-
тельности предприятия. Остановимся подроб-
нее на контуре долгосрочного стратегического 
планирования. 

1. Стратегический уровень ориентирован 
на руководителей высшего уровня. За счет ор-

ганизации информационной технологии обес-
печивается доступ к информации, отражающей 
текущее состояние дел в организации, внешней 
среде, их взаимосвязи и необходимой для при-
нятия стратегических решений. Стратегиче-
ским решениям присуща долгосрочность, ком-
плексность, неструктурированность и неперио-
дичность [6, с. 51]. Основными целями страте-
гического уровня управления являются: опре-
деление системы приоритетов развития пред-
приятия; оценка перспективных направлений 
развития предприятия; выбор и оценка необхо-
димых ресурсов для достижения поставленных 
целей. 

Особенностями информационной техноло-
гии контура стратегического долгосрочного 
планирования является построение агрегиро-
ванных моделей развития предприятия ТРК с 
учетом факторов внешней среды. Таким обра-
зом, информационные технологии поддержки 
стратегического уровня принятия решений по-
могают ЛПР высшего уровня управления пред-
приятием решать неструктурированные задачи, 
основной из которых является сравнение про-
исходящих во внешней среде изменений с су-
ществующим потенциалом предприятия. 

Цели стратегического уровня управления 
носят директивный характер. Директивные це-
ли детализируются с помощью метода деком-
позиции, т. е. деления цели на подцели, позво-
ляющего выяснить необходимые условия для 
достижения заданной цели. Эти условия фор-
мулируются в виде подцелей (целей ближайше-
го нижнего уровня), перечень которых опреде-
ляется принципом декомпозиции, согласно ко-
торому производится разложение на составные 
части. Подцели также могут быть подвергнуты 
декомпозиции. 

В результате получается иерархическая 
структура цели, т. е. упорядоченная совокуп-
ность необходимых условий достижения глав-
ной цели. Декомпозиция прекращается после 
того, как на конце каждой ветви древовидной 
структуры подцелей будут получаться элемен-
тарные, т. е. заведомо достижимые цели. 

Особенностями иерархии целей, получен-
ной в результате декомпозиции, являются: 
а) цели нижнего уровня иерархии подчинены 

целям верхнего уровня; 
б) цели верхнего уровня не могут быть достиг-

нуты, пока не достигнуты все цели ближай-
шего нижнего уровня. 

В результате процесса детализации целей 
получают дерево целей, нижний уровень кото-
рого соответствует мероприятию, которое сле-
дует выполнить для достижения директивной 
цели. 
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Для поддержки принятия стратегических и 
тактических решений в информационной тех-
нологии предприятий ТРК используются ин-
струментальные средства поддержки принятия 
решений. Одним из инструментальных средств 
для принятия тактического решения в настоя-
щее время являются системы поддержки при-
нятия решений (СППР) [7]. 

СППР должны иметь достаточно мощный 
аналитический аппарат с банком экономико-

математических моделей. Основными характе-
ристиками таких систем являются: возмож-
ность решения сложных задач управления 
функционированием и развитием предприятий 
ТРК; наличие технологий аналитического мо-
делирования, максимально ориентированных 
на непрофессионального пользователя – ЛПР; 
гибкость и адаптируемость, возможность легко 
менять постановки решаемых задач и исходной 
информации. 

 
 

Рис. 1. Цели и типы решений. 
 

Цель информационной технологии и ана-
литических технологий моделирования - про-
изводство информации нового качества путем 
переработки первичной информации для ее 
анализа лицом, принимающим решения (ЛПР) 
и принятия на его основе решения по управле-
нию предприятием туристско-рекреационного 
комплекса. Цель разработки и внедрения СППР - 
информационная поддержка принятия обосно-
ванных решений для высшего руководства. Для 
решения этих задач требуются специальные 
аналитические технологии моделирования для 
математической поддержки подготовки приня-
тия решений. 

При построении, изучении и применении 
процедур принятия решений в СППР исполь-
зуются различные технологии аналитического 
моделирования, используемые при построении 
банка моделей с последующим решением этих 
моделей, которые можно разделить на несколь-
ко групп: модели оптимизации, в том числе 
дискретные и многокритериальные оптимиза-
ционные модели; модели, учитывающие не-
определенность, прежде всего, имитационные 
модели; а также другие модели. 

Рассмотрим более подробно технологии 
решения задач оптимизации. Автором предла-
гается использовать алгебраические языки мо-
делирования (АЯМ) в качестве аналитических 

технологий моделирования задач оптимизации 
развития туристско-рекреационного комплекса. 
В АЯМ оптимизационная модель записывается 
в форме, близкой к математической записи, что 
является важной чертой алгебраических языков 
моделирования. Важным преимуществом кон-
цепции разделения модели и данных в АЯМ 
является возможность использования в период 
разработки модели «игрушечных» отладочных 
моделей с небольшими тестовыми массивами 
данных, а в дальнейшем отлаженная на этих 
простых примерах модель без каких-либо из-
менений может быть использована для решения 
больших производственных задач с реальными 
объемами информации. 

Многие АЯМ используют интерфейс 
ODBC для автоматического доступа к данным, 
а также интерфейс к большинству табличных 
процессоров (таких, как Excel), что освобожда-
ет пользователя от трудоемкой обязанности 
поиска соответствующих данных при каждом 
использовании модели. 

Это приводит к формулировкам моделей, 
очень похожим на современную математиче-
скую запись (подобной LATEX). AMPL (A 
Modeling Language for Mathematical 
Programming) - это система математического 
моделирования, которая может быть использо-
вана для построения, коррекции, оптимизации, 

Цели долгосрочные, 
решения стратегические 

Цели среднесрочные, 
решения тактические 

Цели кратко- 
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Неструктурируемые или 
слабо структурируемые 
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документирования больших математических 
моделей. Она состоит из компилятора и из ин-
тегрированных оптимизационных пакетов (ре-
шателей). AMPL позволяет формировать боль-
шие модели, которые могут быть быстро скор-
ректированы для новых ситуаций. 

Чрезвычайно перспективной представляет-
ся реализация следующей методики оптималь-
ного развития системы туристских маршрутов. 
Для простоты рассмотрим один сезон. 

Все туристские объекты (ТО) разбиты на 
классы J1,…JL, причем число ТО класса l в 
маршруте должно быть между минимальным 
числом −

ln  и максимальным числом +
ln ; зада-

ны минимальное M¯ и максимальное M+ коли-
чества маршрутов; продолжительность T каж-
дого маршрута ограничена: T¯ ≤ T ≤ T 

+. 
Места для возможного размещения турист-

ских комплексов (ТК) заданы: i = 1,…,m; *
iJ  - 

множество ТО, лежащих в окрестности ТК i; 
0
iy  - исходная емкость ТК i. 

Известна стоимость ic  создания одного 
места в ТК i; задан бюджетный лимит K для 
развития системы туризма. 

Пусть 'τ j  - время ознакомления с ТО j с 
дополнительным временем, нужным для пита-
ния, сна и т. п. 

Введем решающие переменные xrj, zr : x = 
1, если ТО j включен в маршрут r, и xrj = 0 - в 
противном случае; zr = 1, если маршрут r 
включен в систему оптимальных маршрутов, и 
zr = 0 - в противном случае. 

Дискретная оптимизационная модель опти-
мального развития системы туризма имеет вид: 
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Решая эту задачу смешанного целочислен-

ного линейного программирования (СЦЛП) 
(1)–(6) с помощью AMPL, находим множество 
оптимальных маршрутов, интенсивности ис-
пользования их туристами и график движения 
туристов по маршрутам по формуле: 

∑
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Выводы. Использования алгебраических 

языков моделирования в качестве аналитиче-
ских технологий моделирования позволяет 
формировать банк моделей СППР в сфере ту-
ристско-рекреационной деятельности, исполь-
зуя форму записи, понятную менеджеру – 
непрофессиональному пользователю математи-
ческих методов, что позволяет ему эффективно 
использовать современные технологии модели-
рования и современные решатели задач опти-
мизации. К числу дальнейших разработок в 
этой области следует отнести разработку банка 
моделей управления функционированием и 
развитием предприятий ТРК на различных 
уровнях управления. 
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