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Комарницькнй І.Ф., Губатюк І.В.
ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМ ІРНОСТІ ПЕРЕХІДНОГО
ПЕРІОДУ ТА РИНКОВІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Уже чотири роки Україна намагається розв'язати дві 
глобальні за своєю глибиною та масштабами проблеми: 
по-перше, розбудова держави і створення окремої еконо
мічної системи; по-друге, перехід від адміністративно-ко
мандної до ринкової економіки.

Перетворення централізованої планової економіки на 
ринкову вимагає комплексних та безпрецедентних ре
форм. Зрозуміло, що не існує чіткої схеми, якої мають 
дотримуватися всі країни, що реформуються, де (як і в 
Україні) створюється новий суспільний лад. У цих краї
нах майже не виникають сумніви щодо необхідності ре
форм, проте філософія їх здійснення, розмах, мета, швид
кість, ціна та послідовність завжди викликають дебати.

Перед усіма країнами в ринкових перетвореннях по
стають три головні проблеми. Перша з них чіпає еконо
мічні наслідки різної послідовності політики реформ: — 
чи досягне реформування окремого сектора успіху, якщо 
інші галузі ще не реформовані? Другою проблемою є по
літична, що пов’язана зі ступенем можливості політичної 
опозиції втручатися й заважати послідовному ходу ре
форм. Третя проблема — технічного забезпечення ре
форм, бо для зародження нової юридичної, бухгалтер
ської та фінансової системи знадобиться набагато більше 
часу, ніж на просте зняття механізму регулювання цін.

На початку офіційної української незалежності її 
основоположники намагались швидше сформувати рин
кову економіку, і, відповідно, все, що було пов’язано з 
“державним“, вважалося залишком радянської економі
ки. Першою жертвою панівної ринкової концепції став 
механізм управління державним сектором економіки. 
Вважалося, що після отримання підприємствами свобо
ди, вони відразу почнуть ефективно функціонувати. В 
1992 році підприємства, установи та організації загаль
нодержавної власності вилучались із підпорядкування 
галузевих міністерств і передавались у компетенцію 
нової урядової структури — Фонду державного майна.
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Для більшості підприємств стала відсутньою необ
хідна галузева Гі експортна підтримка, були ліквідовані 
останні рятівні засоби — Держплан і Держпостачання. 
Тобто державні інвестиції, які були, зруйновані, а рин
кові — ще не створені. Це призвело до того, що Фонд 
держмайна взагалі втратив будь-який контроль за діяль
ністю десятків тисяч виробничих комплексів, почалися 
економічні зловживання за рахунок держави.

Не мають готових рецептів і представники різних 
напрямків економічної теорії і практики. Одна із науко
вих шкіл пропонує ставити зміну форми власності на 
чолі процесу реформування взагалі та запровадження 
ринку й макроекономічної стабільності, зокрема. Так 
можна зменшити чинники політичного ризику. Якщо 
приватизація починається раніше за інші реформи, мен
ше шансів, що економіка залишиться під державним 
контролем, сама ситуація підштовхуватиме суспільство 
до глибинних економічних реформ.

Інша економічна школа виступає за пріоритет мак- 
роекономічних та ринковотворних реформ: вона вважає 
приватизацію, принаймні великих підприємств, другим 
етапом; згідно з обома програмами окремі частини сіль
ськогосподарського, житлового комплексів та мережа 
роздрібної торгівлі мають бути приватизовані швидко. В 
цій концепції раціональним є те, що запровадження при
ватної власності вимагає створення фінансових інститу
тів, які не існували традиційно. Проте без відповідної 
інфраструктури приватизація може привести (на жаль, 
це характерно для України) до корупції, економічного і 
політичного хаосу.

У більшості випадків під “приватизацію“ здійсню
вався значно більший комплекс заходів, ніж передача 
загальнодержавного майна приватному сектору економі
ки. В країнах з перехідною економікою приватизація 
була частиною принципово нового процесу, спрямовано
го на лібералізацію економіки — відмову від державного 
регулювання, лібералізацію цін, торгівлі, стабілізації ф і
нансового сектора. Важливою частиною програми прива
тизації було припинення доступу державних підприємств 
до бюджету та кредитної системи, тарифного, позата-
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рифного протекціонізму, систематичного захисту від 
приватного сектора. Приватизаційні заходи зайвий раз 
довели, що не варто проводити перерозподіл прибутків 
за рахунок зменшення ефективності виробництва.

Таким чином, доки приватизацію не буде введено до 
загальної програми реформ, вона залишається марним 
жестом. Проте існують різні варіанти здійснення непов
ноцінної приватизації, коли уряд просто передає підпри
ємства під контроль приватних власників.

Здійснення приватизації традиційно складна справа. 
Відсутність чи нерозвиненість внутрішнього ринку капі
талу, несприятливі економічні умови, протидія профспі
лок і службовців уповільнюють цей процес у кожній 
країні. Саме з такими несприятливими умовами зустрі
лася Україна на перших етапах ринкових перетворень. 
До них можна віднести: вражаючий характер відсутності 
енергоносіїв, втрачання економічних зв ’язків підпри
ємств з традиційними партнерами, невелика частка ви
робничих процесів з повним технологічним циклом, 
стійка інерція утриманського світогляду, протидія бю
рократичної номенклатури тощо.

Попередні спроби децентралізації, які здійснюва
лися у постсоціалістичних економіках, дали робітни
кам багатьох підприємств права, адекватні до прав ак
ціонерів у країнах з розвинутими ринковими система
ми. Крім того, трудові колективи держпідприємств є 
одним з набутків соціалізму —  люди наполягають на 
їх чесному розподілі як частковій компенсації за свої 
страждання у минулому. Внаслідок цього у суспіль
стві зародилася сильна протидія передачі їх номенкла
турі —  верхній верстві суспільства, яка об’єднана че
рез партійні структури, що й нині здійснює керівниц
тво підприємствами. На сьогоднішній день ця суспіль
ну група є однією з найзаможніших (у тому числі і в 
Україні), вона володіє об’єктивною інформацією про 
реальну вартість підприємств та їхні зв’язки з іншими 
підприємтсвами тієї ж  галузі. Тому у постсоціалістич- 
них суспільствах живе страх, що розпродаж майна 
державних підприємств підсилить домінування номен
клатури.



Таким чином, приватизація являє собою гостро не
обхідний і бажаний акт, незважаючи на тс, що її здій
снення є процесом складним і тривалим. Приватизація 
не самоціль, вона спрямована на досягнення загальнона
ціонального добробуту через більш ефективне викорис
тання ресурсів держави. Для її ефективного впроваджен
ня у життя необхідно якомога швидше усунути дисба
ланс цін та контроль за ними. Доки ціни не стануть 
об'єктивними індикаторами витрат на виробництво та 
попиту на товари, справжню рентабельність підприєм
ства буде неможливо встановити, а вартість його акти
вів правильно визначити.

Зрозуміло, що приватизувати всі державні підприєм
ства найближчим часом важко, навіть якщо уряд буде 
бажати цього. Водночас потреба збільшити продуктив
ність не чекає на сприятливі умови. Уряду варто зважи
тись на закриття збиткових підприємств, а тими, що за
лишаться, керувати з більшою ефективністю. Необхідно 
скасувати бюджетні дотації, відмовитись від втручання 
в управління та систему, що накладає обмеження на 
конкуренцію як на ринку готової продукції, так і на 
ринку сировини. На жаль, український уряд не може 
зважитись на такі радикальні економічні кроки. Затрим
ка з визначенням і впровадженням в практику механізму 
банкрутства підприємств в Україні пояснюється урядом 
як необхідний захід запобігання соціальних і регіональ
них наслідків.

Головною проблемою реформаторських урядів є 
проведення змін при наявності чинника могутньої опо
зиції у самій країні. Структурні зміни завжди зачіпають 
інтереси великих суспільних груп. Зменшення держав
ного сектора загрожує вилитися у протести робітників, 
стурбованих можливістю втратити роботу. Ця проблема 
особливо гостро постала в країнах колишнього Радян
ського Союзу, де на державних підприємствах зайнята 
левова частка всієї робочої сили країни.

Соціальною базою сил, що стримують реформи в 
Україні, виступають пенсіонери, які позбавлені можли
вості побачити позитивні наслідки економічних ре
форм; збіднілі верстви населення, які впродовж реформ
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бачать падіння добробуту, а не розширені горизонти 
економічних можливостей: могутні номенклату рні вер
стви, які втратили можливість заробляти на економіч
них обмеженнях. Якщо реформи швидко принесуть по
ліпшення ситуації, то підтримка їх зросте. Блискавичне 
збільшення обсягів експон^у прискорило реформи в де
яких країнах.

Зростання експорту по^ргивно впливає на розв’язан
ня проблем незбалансоваьості зовнішніх платежів та 
зменшення запасів іноземних валют. Реформи завжди 
поліпшують клімат для інвестицій у країну, а закордон
ні інвестори, у свою чергу, стають ще однією силою, 
яка п ідтр и м ує реформаторський уряд. Крім того, зрос
тання експорту та інвестицій розширює податкову базу, 
збільшує обсяг податків, що надходять, та зменшують 
бюджетний дефіцит. Економічні реформи мають бути 
достатньо глибокими, аби дістати підтримку та призвес- 
-ти до всіх цих позитивних змін.

Проте зразка послідовності кроків під час реформу
вання також не існує. Історія реформування має свої 
особливості у кожній країні. Наприклад, в Угорщині — 
це тривалий досвід децентралізації економіки понад два 
десятиріччя. Дуже відрізняються макроекономічні умо
ви: від величезної нестабільності у країнах колишнього 
СРСР до стабільності у країнах колишньої Чехо-Слова- 
чини. Приватний сектор традиційно більше розвинений 
у сільськогосподарських країнах (наприклад, Китай), 
ніж у країнах промислових. Тому традиційний аграрний 
нахил економіки України являє собою відносно сприят
ливу умову приватизаційних заходів реформи. Проте 
ліво-партійна більшість українського парламенту трима
ється за державну власність на землю як за останній 
бастіон соціалістичної системи господарювання.

Найкращим варіантом послідовності економічних ре
форм є стабілізація макроекономічної ситуації та держав
не регулювання внутрішніх і експортних цін на ранньому 
етапі реформування, причому метою цих дій є чітке виз
начення пріоритетних сфер діяльності приватних підпри
ємств та створення можливості для оцінки вартості дер
жавних. За цими кроками мають іти заходи щодо раціона
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лізації діяльності державних підприємств, підвищення 
ефективності управління ними, розбудови мережі еконо
мічної освіти та сильного фінансового сектора.

Наступним економічним пріоритетом повинна стати 
приватизація великих державних компаній. У цей час 
повинні зніматись протекціонсйіькі заходи, а економіка 
поступово відкриватись для зарубіжних компаній, ство
рюючи умови для виникнення'финку спочатку товарів, а 
згодом і капіталу. Саме ці антипротекціоністські заходи 
повинні стати в сучасній економіці України головними 
конкурентновірусними, тобто антимоногшльними ін
струментами.

Розбудова ринкових інституцій залишається провід
ною темою від початку реформ і продовжує розвива
тись на кожній стадії: створення законодавства, структу
ри приватної власності, необхідна також реформа та пе- 
реструктурування головних економічних установ. Як 
правило, велика приватизація не може бути одним з пер
ших кроків реформ, бо існує великий ризик невдалого її 
проведення. Спочатку треба запровадити базис для здій
снення цієї мети — визначити процедуру розподілу ак
цій, яка вже згодом дозволить провести цей процес за 
досить короткий період. Хоч цей стандарт ринкових пе
ретворень практично виконаний в Україні, проте сама 
форма і процедура носить недемократичний, номенкла
турний характер.

Взагалі, кажуть, програма реформ має бути стрім
кою, щоб кожен етап проводився настільки швидко, як 
це може дозволити розвиток відповідних інституцій. На 
думку більшості економістів, оптимальним є період від 
З до 5 років, упродовж якого почнуть з’являтися прогре
сивні соціально-економічні зміни в країні. Спробуємо в 
загальних рисах визначити основні часові етапи еконо
мічного реформування.

Встановлення макроекономічної стабільності очіку
ється вже через 2-3 роки; основні торговельні обмежен
ня змінюються вже перважно через рік, лібералізація 
основної маси цін здійснюється через 1,5-2 роки після 
початку економічних реформ. На кінець 1995 року май
же 90% усіх цін визначається в Україні ринковим меха-
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нізмом. На ринку праці система оплати гіраці ніяк не 
може лібералізуватися раніше, ніж основна масо цін.

У свою чергу, переструктуруванмя і розвиток фінан
сового ринку проводиться в перші 2-3 роки початку ре
форм, а створення базової інфраструктури ринку шля
хом прЛитизації демонополізації в цей час повинні бути 
здійснені. Тому лібералізація та приватизація фінансовго 
ринку є генетичним продовженням приватизації й демо
нополізації базової економічної інфраструктури.

Зрозуміло, що в процесі реформ з’являються великі 
труднощі, про що свідчить економіка України останніх 
п’ять років. Інфляція та безробіття (у випадку з нашою 
країщрю — переважно приховане) можуть лише збільши
тись після того, як відмова від контролю за цінами вия
вить економічну зб^ковість попередньої діяльності сус
пільства та уряду. Практично неминучим наслідком 
структурної перебудови попередньої економіки виступає 
падіння виробництва за рахунок нерентабельних галузей.

З іншого боку, політична опозиція зростатиме в міру 
здійснення подальших заходів, різниця у доходах різних 
груп населення з’явиться після радикальної зміни струк
тури виплат зарплати у державному секторі. Про це 
свідчать підсумки дарламентських виборів у постсоціа- 
лістичних країнатаїісля декількох років економічних 
реформ, у тому числі й структура сучасного парламенту 
України.

Реформування економіки, особливо перхідної, завж
ди залишатиметься складним, комплексним завданням, 
що вимагає від громадськості політичної згоди та еконо
мічного мислення. Правильна комбінація всіх елементів 
процесу реформування є надзвичайно складним завдан
ням. Пропозиції відрізняються від країни до країни в за
лежності від місцевих умов, масштабів і структур еконо
міки. Всі ці особливості накладають відбиток на хід, 
послідовність, швидкість і сприймання економічних пе
ретворень. Основних чинників цих реформ наша країна 
у цілому дотримується, хоч не завжди враховується міс
цева специфіка.



Лошенюк В.Е.
ДЕЯКІ  АКСПЕКТИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМ ІКИ УКРАЇНИ

Необхідність розпитку ринкових ВІДНОСИН І В І Д П О В І Д 

НОЇ зміни ролі держави в даний момент не виклЖ аю ть  
серйозних заперечень.

Між тим, очевидно, щ о розвиток ринкових відноснії 
вимагає не просто обм еж ення держ авного втручання в 
функціонування економіки, не тільки відмову від ряду 
функцій, які вона традиційно виконувала в умовах ко
мандно-адміністративної системи, але і розвиток таких, 
як макроекономічне регулювання, здійснення ефектив
ної кредитно-грошової політики, со ц іал ьн у ) захисту 
малозабезпечених верств населення. Крім цього, постає 
питання, чи повинна при цьому держава безпосередньо 
втручатися у функціонування ринку, тобто владно спря
мовувати чи регулювати розміщення ресурсів в економі
ці, і якщо так, то в яких випадках таке втручання необ
хідне і які його межі.

Державне регулювання представляє собою феномен, 
покликаний об'єднати суспільні і приватні інтереси. Од
нак його дія не розповсюджується рівномірно на всі сфе
ри економіки й неоднакова для різни^труп населення. 
Здійснюване від імені суспільства, воно приносить реаль
ні вигоди окремим фірмам чи галузям, частіше всього за 
рахунок конкурентів і споживачів. Для економіки Украї
ни ця сторона державного регулювання представляє со
бою значну небезпеку. Справа в тому, що держава — це 
досить конкретний уряд, президент, Верховна Рада, тоб
то носії державної влади, що виражають певні інтереси. 
Таким чином, нестабільна ситуація в політичній сфері 
України може довести економіку, з допомогою держав
ного втручання (використовуючи самі привабливі лозун
ги), до диктату великих промислових груп(перш за все, 
представників військово-промислового і паливно-енерге
тичного комплексів, а можливо, й агропромислового). Не 
виключається і ситуація, при якій державне регулювання 
буде служити гаслові “Все поділити“. Посилює таку си
туацію президентське визначення економічної моделі, до
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якої ми праг немо, як “державно регульована соціально 
орієнтована ринкова економіка“.

З одного боку, неможливе поєднання, оскільки стиму
лювати підприємця думкою про те, що за його рахунок 
отримується громіздний державний сектор і малозабезпе
чені (за різних причин) верстви населення, навряд чи 
можливо. З другого — це нагадує гасло часів побудови 
розвинутого соціалізму про економіку, яка повинна бути 
економною.

А в загальному, чи правомірно називати економіку 
ринковою в ситуації, коли держава буде регулювати всі 
сфери процесу відтворення. Виходить, що, вже маючи 
практично повністю приватну банківську сферу, при
ватну сферу реалізації і частково приватну сферу вироб
ництва. ми починаємо реанімувати державну власність у 
банківській справі (створивши Бюджетний банк), у ви
робничому секторі (створивши потужні промислові об’
єднання); до держконтролю в сфері реалізації (шляхом 
розширення повноважень Міністерства зовнішньоеконо
мічних зв 'язків і торгівлі). Сьогодні вже не викликає 
сумніву, що державна власність не здатна ефективно 
створювати прибуток. Це доведено і нашим досвідом, і 
досвідом інших держав. А якщо немає прибутку, подат
кової бази, нормального бюджету, то нема й умов соці
ального захисту. Тому саме визначення моделі, як “дер- 
жавно-регульована соціально орієнтована ринкова еко
номіка“, — уже небезпечне. В даному випадку йдеться і 
про те, щоб з допомогою маніпулювання економікою 
домогтися позитивної реакції виборців і збільшення по
літичного капіталу.

Складність і багатогранність проблеми державного 
втручання в економіку передбачає глибокий і всебічний 
аналіз форм і методів держрегулювання, сфер і меж 
його здійснення. В даний момент питання, чи повинна 
втручатися держава в економіку, не постає. У всьому 
світі в тому чи іншому вигляді вона регулює економічне 
життя, правда, співвідношення ринкових механізмів і 
державного регулювання в різних країнах різне.

У змішаній економіці, заснованій на ринковій конку
ренції і макроекономічному регулюванні, державі відво
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диться досить значна роль, бо ринок, як і будь-яка гос
подарююча система, не є ідеальним механізмом. Він має 
як позитивні, так і негативні сторони, тому природно, що 
держава прагне розробити такни механізм господарюван
ня, який би запобігав руйнівним ринковим наслідкам в 
економіці: монополізму, кризам, інфляції, безробіттю і 
т.д. Практика показує, що категоричні висновки і їх за
конодавче закріплення для формування будь-яких еконо
мічних форм можуть привести до серйозних помилок.

Державне регулювання, як і некерованість ринку, не 
дає результату: і те, і друге повинно діяти у взаємозв'яз
ку. Безсумнівне лиш те, що рішення в галузі регулюван
ня повинні бути ринковими, тільки тоді вони будуть 
найменш одіозними формами держмонополізму. Іншими 
словами, економічне регулювання і координація діяль
ності повинні проходити, в першу чергу, через ринки. 
Однак держава повинна втрутитися з тими чи іншими 
коректуючими заходами, як тільки виникне небезпека, 
що розвиток ринкових процесів приведе до соціально 
небажаних результатів. Ринкове господарство в такій 
системі виступає як несуча опора всього економічного 
порядку. Але воно не належить само собі, а свідомо ре
гулюється державою.

Економічні функції держави по регулюванню пови
нні бути результатом ринкових процесів, де господарю
ючі суб’єкти переслідують свої власні цілі і пристосову
ються до поведінки одне одного, але дотримуються при 
цьому спеціально розроблених “правил гри“. їх можна 
подати у вигляді трьох груп функцій державного регу
лювання: підтримання економічної ефективності, ста
більності розвитку, соціальної справедливості.

Перша група функцій пов’язана з формуванням і під
триманням таких “правил гри“ в сфері ринкової еконо
міки, які обмежували би монополізм там, де він дефор
мує конкурентне ціноутворення. Завдання полягає в 
тому, щоб вирівняти економічні умови для підприєм
ницької діяльності якомога більшого числа учасників 
конкурентного процесу. Держава в даному випадку ви
ходить з того, ідо, підтримуючи конкуренцію, можна до
сягти більш високих показників ефективності економіки
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в цілому в результаті підтримки, пошуку і впровадження 
економічно ефективних методів господарювання, новіт
ніх прогресивних технологій, за рахунок кваліфікації 
працівників. Ефект — в економії обмежених ресурсів 
суспільства, масовості випуску, наповненні ринків якіс
ною продукцією і послугами. Конкурентний процес, що 
йде з дотриманням “правил гри“, — прямий шлях до зни
ження цін за рахунок скорочення витрат виробництва, а 
отже, і до росту добробуту, багатства суспільства і його 
громадян.

В економічній реальності не вдається отримати пов
ністю конкурентну модель ринкової системи, елементи 
монополізму зберігаються. Державним регулюванням 
неможливо запобігти. Наприклад, звичайного впливу 
кожної конкретної фірми на ціну своєї продукції і по
слуг. Але те, що учасник конкурентного процесу здатен 
впливати на ціну, не означає, що вік її диктує.

Друга група функцій державного регулювання пов’я
зана з попередньою, якщо розглядати її в системі захо
дів, що стосуються ділової активності в економіці в ці
лому. Стимулювати або стримувати ділову активність 
неможливо без впливу на цінову рівновагу, зокрема, на 
грошовому ринку. Подібність цих заходів з держмонопо- 
лізмом пояснюється тим, що вони проводяться на мак- 
рорівні і мають вигляд урядових рішень. їх мета — під
тримання стійкості економічного росту, стабілізації еко
номічної системи в стані досягнутої рівноваги, згладжу
вання циклічних коливань. По суті, ця група функцій 
представляє антикризоване регулювання, пом’якшення 
циклічних спадів, стимулювання інфляції і недопущення 
дефляції.

Саморегулювання ринкової системи періодично “на
копичує“ негативні тенденції: можуть кумулятивно по
силюватись як ріст ділової активності, так і її падіння в 
економічному циклі. Без макроекономічного контролю і 
регулювання амплітуда відхилення може досягти руйнів
них розмірів. Історія економічних криз — достатнє тому 
підтвердження.

У сучасних умовах розробка системи регулювання 
економіки повинна базуватися на таких принципах:



Перше. Регулюванню належить багатоукладна еко* 
номіка з формами ринкових відносин, іцо послідовно 
розвиваються.

Друге. Становлення і розвиток цих відносин зумов
люється різноманітністю форм власності, процесами 
роздержавлення і приватизації, поєднанням елементів 
директивного планового управління з новими відносина
ми, і, перш за все, ринковими. Саме поєднання, а не від
мова від системи неодмінно приводить до збоїв зі згу
бою цілісності господарчого механізму. При цьому лю
дина губить критерії корисності її праці для суспільства, 
стикається із знеціненням заробітної плати та інших до
ходів внаслідок інфляції.

Третє. Сучасну кризу в суспільстві не можна пов’я
зати тільки з системою планового управління, її центра
лізацією і бюрокритизацією, як не можна централізацію 
і децентралізацію управління економікою розглядати у 
якості ключових умов становлення нових ринкових від
носин. Це причина соціально-економічного характеру. 
Не спрацював критерій розвитку економіки — ефектив
ність праці і виробництва. А він у сучасній концепції 
регулювання економіки повинен бути визначальним на 
всіх рівнях прийняття рішень.

Четверте. Державне планування і регулювання необ
хідно формувати з урахуванням таких реальностей, як 
зміна ролі центру в зв’язку з перерозподілом функцій 
планування й управління на користь суверенних респуб
лік та інших регіональних структур; економічно усклад
нена структура виробництва, яка вимагає не тільки ве
ликих затрат на її якісні перетворення, але й серйозних 
соціальних витрат; однобока спеціалізація великих регі
онів і великих підприємств, їх велика взаємозалежність 
в розподілі праці, достатньо широка кооперація з країна
ми колишнього СРСР, що переживають таку ж глибоку 
кризу; неоднорідність і велика рухомість системи регу
ляторів, обслуговуючих різні форми власності, форми 
інтеграції та участі республік в економічній співдруж
ності; необхідність формування економічних, інфрас- 
груктурних і соціальних умов для розвитку і закріплен
ня ринкових відносин, здійснення конвертованості кар
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бованця і стабілізації економіки; створення економічних 
і соціальних передумов для ефективної (конкурентноз- 
датної) діяльності державних підприємств (концернів), 
що забезпечують певну роль і функції в суспільному 
розвитку і в оптимізації структури форм державної 
власності.

П 'яте. Зміни, що проходять у співвідношенні плано
вих і ринкових важелів регулювання треба розглядати 
як довгий, суперечливий процес, який вимагає якісних 
змін у продуктивних силах, виробничих відносинах, 
формах власності. Механізм управління такою структу
рою не може бути тільки ринковим або тільки плано
вим. Він багатоплановий по суті і за багатьма фактора
ми та критеріями. І щоб він працював, потрібно вміти 
прогнозувати розвиток форм власності, передбачати хід 
розвитку таких процесів, як приватизація, роздержав
лення, демонополізація, становлення нових форм госпо
дарювання, технологічне оновлення виробництва, його 
забезпечення фінансовими, матеріальними і трудовими 
ресурсами і т.п. Інакше кажучи, жити не сьогоднішнім 
днем, а заглядати якнайдальше вперед. Зробити це мож
на, знаючи сьогоднішні реалії та їх передісторію.

У перехідному періоді повинна формуватись відпо
відна ринковій економіці система державних заходів по 
втручанню в економіку. Мова йде про різний вплив дер
жави на різні сфери. Адже одна справа — формування 
бюджету, приватизація, демонополізація і створення 
конкурентного середовища, і зовсім інше — вплив на 
торгівлю, на ціни, на валютний курс. Тут же необхідні 
деякі інші методи. Тому про державне регулювання не
обхідно говорити предметно.

Безсумнівно, реформування економіки України дуже 
складне завдання і роль держави в цьому процесі першо
чергова. Але якщо вона не зможе делегувати частину 
своїх функцій по регулюванню ринковим монополізмом, 
то малоймовірно, що нова модель буде принципово від
різнятись від адміністративної.
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К озмсііко  В .М .

СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 
ВІДНОСИН ЯК СИСТЕМА ВНУТРІШНІХ І 

ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ

Довільне явище у природі існує і розвивається тіль
ки за певних умов, які в тій чи іншій мірі впливають на 
нього. Це стосується як фізичних, хімічних і біологіч
них явищ, так і суспільних, а відповідно й економічних 
явищ. Набір (чи сукупність) умов і факторів, що мають 
певний вплив на якесь явище, називають середовищем 
даного явища. Середовищем міжнародних економічних 
відносин (МЕВ) є система умов і факторів, що спричи
няють і видозмінюють розвиток певних міжнародних 
економічних процесів, зв’язків, стосунків.

Як відомо, середовище МЕВ поділяють на внутрішнє 
і зовнішнє.

Видозміни, що відбуваються у розвитку якоїсь із 
форм МЕВ, призводять до виникнення змін в інших їх
ніх формах, а відповідно й у всій, системі МЕВ. Наприк
лад, зміни, що відбулися у міжнародній валютній систе
мі, вплинули на міжнародні фінансово-кредитні відноси
ни, міжнародне виробниче співробітництво, а особливо 
на міжнародну торгівлю. Виникнення міжнародних коо
пераційних відносин між декількома європейськими кра
їнами під егідою Європейського об’єднання вугілля і 
сталі призвело до виникнення інших видів міжнародного 
виробничого співробітництва, до розвитку інших форм 
МЕВ між цими країнами і досягнуто високого інтегра
ційного -рівня, що помітно відбилося на розвитку загаль
ної системи МЕВ.

Управління міжнародними економічними процесами 
(не в політичному чи правовому, а в суто економіко-ор- 
ганізаційному плані) є фактором, що впливає на МЕВ із 
середини тому, що від якості такого управління, від змін 
в управлінні залежить розвиток того чи іншого виду 
міжнародного бізнесу, що, в свою чергу, спричиняє змі
ни у відповідних формах МЕВ і в усій системі МЕВ.

Світове господарство розвивається за об’єктивними 
економічними законами, частина з яких притаманна тіль-
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кн міжнародним економічним відносинам і діє тільки в 
межах внутрішнього середовища МЕВ. Розвиток системи 
міжнародних економічних явищ і процесів набув бурхли
вих темпів порівняно недавно, а тому специфічні закони 
й закономірності, що об’єктивно регулюють ці процеси, 
іце недостатньо вивчені. Напевно, це є причиною того, 
що управління міжнародними економічними відносинами 
здійснюється з допущенням деяких порушень об’єктив
них законів, що призводить до деформації системи МЕВ, 
до виникнення певних суперечностей. Щоб згладити не
гативну дію даного фактора на систему МЕВ й ефектив
но розв’язувати суперечності, що виникають, необхідно 
пізнавати і враховувати дію суб'єктивних законів розвит
ку системи МЕВ.

Окрім усього іншого, міжнародні шомічні відноси
ни представляють собою систему, що ма* вигляд діалек
тичного сплетіння зовнішньоекономічних відносин країн 
та їхніх суб’єктів. Тобто зовнішньоекономічні відносини 
країни та її суб’єктів з партнерами із-за кордону склада
ють лише підсистему міжнародні- економічних відно
син, а значить, входять до їхнього внутрішнього середо
вища, впливаючи на них ізсередини. Зміни, що відбува
ються в зовнішньоекономічній діяльності країни, можуть 
помітно відбитись на розвитку окремих форм МЕВ і, від
повідно, на усій системі. Наприклад, розширення сфери 
зовнішньоекономічної діяльності в Китаї сприяло вели
чезному припливу іноземного капіталу в економіку цієї 
країни, тобто сприяло розширенню сфери функціонуван
ня міжнародних фінансово-кредитних відносин, міжна- 
ро щої виробничої кооперації, міжнародних послугових 
відносин тощо. Отже, виграв не тільки Китай, а й увесь 
свіг. Багато залежить від рівня підготовки до здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів МЕВ, особли
во це важливо на мікрорівні, де від підготовки суб’єктів 
безпосередньо залежить розвиток міжнародного бізнесу.

Що стосується зовнішнього середовища МЕВ, то, на
самперед, варто відзначити, що це є система зовнішніх, 
по відношенню до суб’єктів, форм і видів МЕВ умов і 
факторів їхньої реалізації. Іншими словами, зовнішнє 

?редовище МЕВ — це система зовнішніх умов і факто-
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рів, під впливом яких розвиваються міжнародні еконо
мічні явища і процеси, під впливом діють і вступають у 
взаємини суб’єкти МЕВ.

Розглядаючи структуру зовнішнього середовища 
МЕВ, його можна поділити на складові за двома крите
ріями: за безпосередністю і за сферами впливу. За без
посередністю впливу зовнішнє середовище МЕВ поділя
ється на дьі частини:

— умови і фактори прямої (безпосередньої) дії;
— умови і фактори непрямої (опосередкованої) дії;
Фактори опосередкованої дії впливають на об’єкт

через дію інших факторів. Наприклад, для успішної зов
нішньоекономічної діяльності потрібні спеціалісти, що 
володіють іноземними мовами. Тобто знання спеціаліс
тами іноземної мови є*фактором, що безпосередньо 
впливає на успішність укладання угод, договорів.

Фактори безпосередньої дії грають життєво необхід
ну роль щодо об’єкта. При відсутності деяких з таких 
факторів об’єкт втрачає певні якісні особливості. Сьо
годні важко уявити, наприклад, нормальне існування 
міжнародних економічних відносин без сучасних міжна
родних правових норм, що діють у всіх сферах світового 
господарства. Так само важко уявити сучасні МЕВ без 
сучасних транспортних засобів чи засобів зв’язку, між
народних комп’ютерних мереж і високих технологій, без 
засобів масової інформації, різного роду міжнародних ін
ституцій тощо. Усе це разом складає ту частину зовніш
нього середовища, яка безпосередньо впливає на розви
ток МЕВ, тобто вона є довкіллям щодо МЕВ. Але усі 
перелічені елементи зовнішнього середовища МЕВ у 
всій сукупності складають систему, що має назву — ін
фраструктура. Отже, інфраструктура МЕВ — це та час
тина зовнішнього середовища МЕВ, яка складається з 
факторів безпосереднього впливу стосовно існування, 
функціонування і розвитку системи МЕВ.

Якщо розглядати інфраструктури окремих форм 
МЕВ, то загальна інфраструктура для кожної з них до
повнюється ще й іншими формами самих МЕВ. Наприк
лад, інфраструктура міжнародної торгівлі охоплює між
народні валютні відносини, фінансово-кредитні відноси

18



ни, міжнародне виробниче співробітництво, міжнародні 
послугові відносини, міжнародні трудові відносини. Від
повідно для міжнародного виробничого співробітництва 
інфраструктурними елементами є міжнародна торгівля, 
міжнароднпі валютні відносини та інші форми МЕВ, 
крім самого міжнародного виробничого співробітництва.

Окремо необхідно наголосити на тому, що інфрас
труктура МЕВ, як їхнє довкілля, не є частиною системи 
МЕВ, тобто не входить у внутрішнє середовище МЕВ, а 
є частиною саме зовнішнього середовища. Адже ком
п’ютерна мережа чи авіатранспорт, як і мережі залізнич
них доріг чи сотового міжнародного радіотелефонного 
зв’язку, не відносяться до міжнародних економічних від
носин, а тільки служать факторами їхнього існування. У 
той же час існує певна проблема визначення межі між 
внутрішнім середовищем МЕВ та їхньою інфраструкту
рою. Не завжди легко, наприклад, уловити різницю між 
суто національними та міжнародними економічними від
носинами, оскільки багато підприємств, виробляючи ек
спортну продукцію, у міжнародних відносинах участі не 
беруть, а за них це роблять посередники. Отже, такі під
приємства є суб’єктами світового господарства, але не є 
суб’єктами МЕВ, тобто їхня діяльність відноситься до 
зовнішнього середовища МЕВ. Ще важче визначитись у 
випадках, коли такі підприємства входять до складу 
фірм, інші підприємства яких займаються зовнішньою 
економічною діяльністю. Тоді виходить, що у складі 
фірми вони нібито і є суб’єктами МЕВ, але їхня діяль
ність (їхні партнерські відносини) не входить у поле 
міжнародних економічних відносин.

Проблема визначення межі між зовнішнім і внутріш
нім середовищем виникає і при розгляді управління 
МЕВ. Адже в організаційно-економічному плані управ
ління є структурним елементом системи МЕВ, тобто 
належить до внутрішнього середовища, але в адміністра
тивно-правовому плані управління виступає в ролі ін- 
фраструктурного елементу щодо МЕВ. Також важко ви
ділити межу між тією частиною господарської діяльніс
ть, що входить до системи МЕВ і тією її частиною, що 
складає фундамент існування і розвитку даної системи.
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За сферами впливу зовнішнє середовище МЕВ поді
ляють на такі чотири складові:

— природно-географічне середовище;
— полїтико-правове;
— економічне;
— соціально-культурне.
Найголовніші з факторів природно-географічного се

редовища МЕВ пов’язані з нерівномірністю розташуван
ня природних ресурсів, з наявністю або відсутністю тих 
чи інших ресурсів у різних країнах. Країни, багаті на 
одні види ресурсів, вступають у відносини обміну з кра
їнами, що не мають даних ресурсів, зате багаті на інші 
ресурси, які є дефіцитними для перших країн. Наявність 
чи відсутність ресурсів також тісно пов’язана з різнома
нітністю кліматичних умов, яка сприяє розвитку міжна
родного поділу праці і є інфраструктурним елементом у 
зовнішньому середовищі МЕВ. Наприклад, у країнах із 
засушливим чи надхолодним кліматом відсутні природні 
можливості вирощування високих урожаїв головних 
сільськогосподарських культур, як, у той же час, у тро
пічних країнах за рік збирають по два врожаї.

Країни з виходом до моря спроможні встановлювати 
економічні зв’язки між собою за допомогою морського 
транспорту. Специфіка торговельних відносин країн, що 
знаходяться на одному материку, полягає в можливостях 
використання автомобільного і залізничного сполучень, а 
країни, які мають спільну річку, — річкових сполучень.

Досить значну роль у розвитку МЕВ грають такі 
фактори, як величини території країни і кількість насе
лення. Чим менша країна, тим більшою є потреба у її 
міжнародній спеціалізації, тобто такі країни більше за
лежать від світової економіки, ніж великі за територією 
країни, які, як правило, є,багатшими на природні ресур
си, й, до того ж, мають широкий спектр кліматичних 
умов, що помітно згладжує проблему залежності від сві
тової економіки. Густонаселені країни не тільки не ма
ють проблеми дефіцитності трудових ресурсів, а можуть 
навіть експортувати робочу силу, коли, у той же час, 
малонаселені країни гостро відчувають дефіцит трудо
вих ресурсів і змушені їх імпортувати.

20



Немаловажним фактором стосовно МЕВ є геополт 
тич не розташування країн, регіонів. Тобто фактором тут 
виступає їхнє розташування по відношенню до інших 
країн, регіонів, по відношенню до транснаціональних 
шляхів. Країни із вдалим геополітичним розташуванням, 
як правило, спеціалізуються у сферах надання посеред
ницьких послуг фінансового, комерційного і транспор
тного видів.

Політико-правове середовище впливає на МЕВ не 
так у плані умов і факторів їхнього існування, як у пла
ні умов і факторів їхнього розвитку. Існує діалектичний 
зв’язок між міжнародною політикою та світовою еконо
мікою, бо міжнародна політика є своєрідним механізмом 
задоволення або узгодження інтересів суб'єктів міжна
родних відносин.

Зауважимо, що внутрішня політика держави має 
менший вплив на національну економіку, ніж міжнарод
на політика на міжнародні економічні відносини. Таке 
відбувається з двох причин:

1. Національна економічна система у більшості країн 
складалася протягом тривалого часу, а тому набула дос
татньої досконалості, і раптова зміна внутрішньої політ
ики не може відразу помітно змінити напрямок розвитку 
національної економіки. Міжнародна економічна систе
ма складалася протягом набагато меншого часу і ще й 
тепер знаходиться на стадії формування й політичного 
удосконалення, а тому ще не є добре усталеною й поміт
но реагує на зміни міжнародної політики.

2. Міжнародні економічні відносини функціонують 
на відповідальнішому рівні дотримання правових і дого
вірних норм, порушення мають значно помітніші й від
чутніші наслідки.

Як і всяка система, міжнародні економічні відносини 
потребують інституційного забезпечення, яке би здій
снювало регулювання їхнього функціонування і розвит
ку. Інституційне забезпечення МЕВ —  це сукупність 
правових інституцій (конференцій, конгресів, нарад, ко
мітетів, комісій, організацій) і правових норм, виробле
них ними, які забезпечують регулювання МЕВ на різних 
рівнях...



Потрібно розрізняти міжнаціональні та надціональні 
органи регулювання міжнародних економічних відносин. 
Міжнаціональні органи регулювання МЕВ —  це такі ін
ститути, які виконую ть рекомєндаціпно-координатор- 
ські функції, постанови яких бажані для виконання, 
Наднаціональні органи регулювання МЕВ —  це інститу
ції (як правило, блокових об’єднань), які здійсню ю ть 
наказово-координаторські функції та їхні постанови ліа- 
ють виконуватись безперечно.

Кожна з інституцій МЕВ по-своєму впливає на роз
виток економічних відносин, але всі разом вони склада
ють управлінську систему, яка регулює МЕВ. При цьо
му варто зазначити, що інколи управлінські інститути 
(особливо на наднаціональному рівні) не сприяють нор
мальному розвитку МЕВ. Наприклад, корумповані уряди 
деяких країн сприяю ть задоволенню  інтересів тільки  
окремих кланів, а не інтересів більшості населення цих 
країн. Деякі сильніші держави, користуючись наднаціо
нальними інституціями, диктую ть свою волю слабшим 
державам. Заваж ає розвитку МЕВ і протекціоністська 
політика багатьох країн.

До економічного середовищ а МЕВ відноситься та 
частина економічної системи світу, яка не входить до 
системи МЕВ. Одним з найважливіших факторів даного 
середовища є рівень розвитку продуктивних сил тієї чи 
іншої країни. Країни з розвиненими засобами виробниц
тва, що мають висококваліфіковану робочу силу і вико
ристовують високі технології, як правило, експортують 
продукцію переробної промисловості, а країни, де про
дуктивні сили розвинені слабо, експортую ть частіш е 
сировину, в кращому випадку —  спеціалізуються на на
півфабрикатах.

Не менш важливим елементом економічного середо
вища МЕВ є рівень доходів населення у тій  чи іншій 
країні. Чим вищий цей рівень у країні, тим більше про
дукції й за вищими цінами буде придбано населенням, а 
це завжди приваблю є іноземні фірми для реалізації про
дукції і здійснення капіталовкладень у даній країні.

До основних факторів посилення економічної взаємо
залежності країн, крім наведених вище, можна віднести:
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— рівень економічного потенціалу країни:
— спільність економічних інтересів країн щодо рівня 

життя, оптимальності виробництва, використання ресур
сів тощо;

— міжнародну спеціалізацію економічної діяльності 
країни;

—  глобальні проблеми існування людства.
Соціально-культурне середовище узагальнено можна

звести до факторів, що випливають з поведінки люди
ни, яка представляє собою діалектичну єдність фізіоло
гічної та соціальної поведінок, бо лю дська поведінка 
формується саме під впливом фізіологічних і соціаль
них засад. Фізіологічна поведінка людини —  це внут- 
рішньоприродна її поведінка, яка спонукається нейрофі
зіологічними особливостями чуттєвих органів, тобто 
причинно зумовлюється особливістю її відчуттів. Соці
альна поведінка людини —  це поведінка індивідуума, 
яка причинно зумовлена його характером, що склався 
під впливом суспільних відносин, його соціального ста
тусу протягом певного проміжку часу, тобто під впли
вом таких соціальних засад, як: стать, вік, сімейний 
стан, каста, раса, етнос, національність, професія, релі
гія, ідеологія...

Переважання певних особливостей людської поведін
ки в різних країнах неабияк впливає на розвиток міжна
родних економічних відносин. Наприклад, гострі припра
ви є улюбленим додатком до їжі деяких південних наро
дів —  це ^намагаються врахувати експортери істинних 
консерв. Інший приклад: комуністичний ідеологічний 
фанатизм не сприяв у минулому вільному виходу на сві
товий ринок фірм із країн соціалістичного табору, а от 
японський націоналізм, устремління японського народу 
зайняти гідне місце серед народів світу зіграли важливу 
роль у тому, що Японія стала провідною країною світу.

Складовою частиною соціально-культурного середо
вища є рівень розвитку форм мотивації до праці. Чим 
розвиненіша країна, тим більше прогресивних видів зао
хочення до праці там використовують, тим якісніше там 
законодавство про працю, що приваблює трудові ресур
си з-за кордону.
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Далеко не останнє місце серед факторів впливу на 
міжнародні економічні відносини займають мовні та не- 
мовні комунікації. До немовних комунікацій відносяться 
міжнародні електронні мережі зв ’язку (телефоняо-фак- 
сові, комп'ютерні), про які йшлося вище.

Суто мовна комунікація — це спілкування за допомо
гою мови. Одним з найважливіших факторів у розвитку 
міжнародних відносин є порозуміння, тобто здатність 
знайти спільну мову (у прямому й переносному значенні). 
Визначальною при цьому є перекладна справа, розвиток 
якої характеризується складними багатогранними проце
сами: виділення англійської мови, як основного мовного 
засобу міжнародного спілкування; вивчення в багатьох 
країнах одночасно декількох іноземних мов: створення 
електронно-технічних засобів перекладу; надзвичайно 
широкий розвиток виробництва книжкової перекладної 
продукції; розпиток засобів масової інформації; поширен
ня аудіо-, кіно- та відеопродукції по всьому світу.

Окремо варто виділити ще такий елемент соціально- 
культурного середовища МЕВ, як морально-етичні нор
ми поведінки людини. Тепер бізнесмен чи велика транс
національна фірма повинні бути максимально чесними і 
пунктуальними, якщ о хочуть надовго закріпитися на 
світовому ринку. І таких правил надійності необхідно 
дотримуватися навіть у найменших дрібницях.

Помітний вплив на МЕВ здійснюють культура, мен
талітет і особливості уподобань суб’єктів МЕВ, від ура 
хування яких досить часто залеж ить підписання ділово
го контракту чи виконання якихось спільних програм.

Отже, розглянувши природу середовища міжнародних 
економічних відносин, різноманітність впливу його на 
них, можна стверджувати, що розвиток МЕВ буде гармо
нійним тільки у тому випадку, коли буде гармонізованим 
його середовище, а тому, розвиваючи МЕВ, людству не
обхідно паралельно розвивати середовище МЕВ.
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Гркцю к Е.О
ОСНО ВН І Ф Ш ІІШ ЬО ЕК О Н О М ІЧ Н Ш
Д ІЯ Л ЬН О С ТІ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРА ЇН І

Світовий досвід зовніш ньоеконом ічної діяльності 
підприємств визначив різноманітні форми виходу націо
нальних підприємств на зовнішні ринки. Узагальнюючі 
ці форми. їх можна було би звести до трьох основних: 
експорту, прямого інвестування за кордон, спільного з 
іноземними партнерами підприємництва.

Експорт є найбільш відомим та простим виходом на
ціональних підприємств на зовнішні ринки. Україна до
сить широко застосовує цю форму зовнішньоекономіч
ної діяльності. Так, у 1994 р. Україна здійснила зовніш
ньоекономічні операції з 124 країнами світу, в тому чис
лі з країнами Європи —  31, Азії —  32, Африки — 23, 
Америки —  21, Австралії та Океанії —  3, а також  зі 
всіма країнами колишнього СРСР. Причому зі всіма вка
заними світовими регіонами (за винятком країн СНД) 
Україна мала додатне сальдо зовніш ньоторговельного 
балансу. 1 лише через постачання енергоносіїв з Росії та 
Туркменії підсумок зовніш ньоторговельного балансу 
України отримав від’ємне сальдо.

Якщо розглянути показники зовнішньоторговельно
го обороту України в ретросиективі, то виявиться зро
стаю ча динаміка незбалансованості експортно-імпор
тних операцій, про що свідчить поступове зменшення 
частки експорту з в зовніш ньоторговельному балансі 
України: 1992 р. —  62,9%; І півріччя 1993 р. — 57,9%; 
1993 р. —  49,6%; 1 півріччя 1994 р . —  47,2%.

Окрім зменшення частки експорту в зовнішньотор
говельному балансі України досить серйозну тривогу 
викликає структура експорту: Адже відомо, що експорт 
сировини та інших матеріальній ресурсів України зай
має досить значну питому вагу і загальним) обсязі ек
спорту, що неприпустимо для кс кної країни, яка вважає 
себе цивілізованою.

За  останні п ’ять років час: :а експорту України в 
країни колишнього СРСР змень илась майже на трети
ну. Якщо поглянути на це з точки зору того, що Україна
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за рахунок зовнішньоекономічної переорієнтації відкри
ла собі шляхи на нетрадиційні для неї зовнішні ринки, 
то такий перебіг подій можна лише привітати. Але ви
никають закономірне питання: Навіщо втрачати близькі 
і традиційні для нас ринки ближнього зарубіжжя, які 
були нами давно вивчені та засвоєні? Навіщо так легко 
віддавати їх нашим потенційним конкурентам? Думаєть
ся, що в даному випадку політичні амбіції не повинні 
переважувати здоровий глузд.

Що стосується прямого інвестування, як форми вихо
ду підприємств на зовнішні ринки, то необхідно відзначи
ти, що ця форма зовнішньоекономічної діяльності отри
мала розповсюдження в країнах з високорозвинутою еко
номікою. Пряме інвестування вважається найбільш пов- 
ною формою залучення в діяльність за кордоном. Для 
нашої країни на да ному етапі перехідного періоду до рин
кової економіки така форма зовнішньоекономічної діяль
ності не є характерною, оскільки у нас, по суті, ще не 
відбулось необхідного для цього нагромадження капіталу

З кінця 80-х років в Україні розвивається спільне 
підприємництво, яке можна вважати середньою формою 
зовнішньоекономічної діяльності між експортом та пря
мим інвестуванням.

На початку 1995 року в Україні діяло 2123 спільних 
підприємств. К ап італ  інозем них інвестицій становив 
366,9 млн.доларів США.

Незважаючи на всезростаючу кількість СП, їх пито
му вагу в загальному обсязі капіталовкладень не можна 
вважати задовільною, що підтверджується наступними 
даними: за 1994р. в економіку України через СП було 
інвестовано 147,5 млн.доларів, що склало 0,2% від за
гального обсягу капіталовкладень і є одним з найниж
чих показників по країнах СНД. Для порівняння: в Азей- 
барджані аналогічний показник склав 77%, у Киргизста
ні — 31%, Білорусі —  8%.

Іноземні інвестори досить повільно вкладаю ть кош 
ти в економіку України, незважаючи на те, що, згідно з 
міжнародними експертними оцінками, українське зако
нодавство щодо залучення іноземних інвестицій є до
сить привабливим. Головна причина стриманої поведін-
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ки іноземних інвесторів полягає в нестабільності наша 
го законодавства. От і в 1996 році вітчизняні та іноземні 
підприємці знаходяться в напруженні, очікуючи істот
них змін у законодавчій базі.

На наш погляд, за допомогою спільних підприємств 
в українській економіці може бути здійснений прорив по 
чотирьох основних напрямках: технічний, управлін
ський, інтелектуальний та маркетинговий.

1. Спільні підприємства повинні здійснити технічний 
прорив в інтересах усього народного господарства України.

Залучення нової іноземної техніки й технології є од
ним з найважливіш их ш ляхів підвищ ення технічного 
рівня України. Технічний прорив в Україні може вестись 
у двох основних напрямках:

а) сприяння безперервному надходженню до СП пе
редової техніки й технології.

Принципова відмінність спільного підприємництва 
від традиційного ліцензування в тому, що продавець лі
цензій і ноу-хау стає співвласником СП, що обумовлює 
його зацікавлення в одержанні високого прибутку. Ос
кільки спільне підприємництво — це спільний ризик та 
спільний прибуток, західна сторона, в більшості випад
ків, пильно стежить за функціонуванням СП, що призво
дить до безперервного постачання в СП сучасної техніки 
й технології. Тільки так СП спроможні посилювати свій 
економічний потенціал і отримувати постійний розвиток;

б) сприяти іншим підприємствам України в підви
щенні їх технічного рівня. Більш ість СП в Україні ма
ють виробничі стосунки з іншими українськими підпри
ємствами, які постачають у СП сировину, напівфабри
кати та готові продукти. Цілком зрозумілі вимоги СП 
отримувати від постачальників продукцію, яка відпові
дає найвищим світовим стандартам якості. Ці вимоги не 
завжди співпадають з реальністю тому, що технічне ста
новище більш ості українських підприємств не відпові
дає сучасному світовому рівню. Це сприяє тому, що де
які спільні підприємства надають допомогу своїм поста
чальникам у проведенні технічної реконструкції підпри
єм ств, придбанні сучасної техніки  й обладнання, які
значно можуть підвищити якісний рівень продукції.

*

27



2. Управлінський прорив полягає у залученні перед
ового управлінського досвіду як у сдоїх інтересах, так і 
в інтересах економіки України в цілому.

3. Одна з цілей СП —  інтелектуальний прорив. Він 
може здійснюватись у двох основних напрямках: ш ля
хом оволодіння сучасною міжнародною інформацією та 
підвищенням кваліфікації персоналу СП.

а) Практика свідчить, що СП є одним з найважливі
ших каналів одержання міжнародної економічної інфор
мації. Оскільки західні співвласники СП зацікавлені в 
конкурентноздатності продукції СП, вони швидко реагу
ють на зміни й вимоги світової економіки. Тому СП до
сить легко і вчасно отримують новітню інформацію і 
мають мож ливість стати джерелом передових знань у 
своїх галузях для інших підприємств.

Обмін інформації через СП веде до виникнення лан
цюжка: обмін інформацією — науково-технічне коопе
раційне сп івроб ітни ц тво  —  отримання комерційного 
ефекту. Ця модель стає здатною до самовідтворення за 
умов кваліфікованого відбору пропозицій, диференційо
ваного підходу до партнерів та вибіркової фінансової лі
бералізації діяльності СП з високотехнологічннм вироб
ництвом.

б) Ч асто СП займ аю ться самостійно підготовкою  
своїх фахівців. Б ільш ість спільних підприємств вико
ристовує у виробничому процесі передову техніку і тех
нологію, яка вимагає від обслуговуючого персоналу ви
сокого рівеня кваліф ікації та знань. Для розв’язування 
цієї проблеми в деяких СП створюються центри підго
товки та підвищення кваліфікації. В такі центри запро
шують висококваліфікованих фахівців іноземної сторо
ни з метою проведення занять для управлінських кадрів 
усіх рангів. Крім того, іноземні інженерно-технічні пра
цівники, які працю ю ть у СП, щоденно передають свій 
досвід та знання нашим працівникам.

Існує й інший шлях підвищення рівня знань наших 
працівників. Так, деякі іноземні партнери по СП мають 
можливість приймати на стажування наших спеціалістів 
у свої закордонні фірми з метою надання їм управлін
ської та технічної освіти.
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У такий спосіб через СП здійснюється підготовка 
інженерно-технічних та управлінських працівників Ук
раїни. В підготовці все більшої кількості кваліфікова
них кадрів передбачається вагома роль спільного під
приємництва, як одного зі шляхів здійснення інтелекту
ального прориву.

4. Здійснення маркетингового прориву — наступна з 
головних цілей українських СП. Досвід більшості під
приємств України та ближнього зарубіжжя до другої 
половини 80-х років був майже на нульовому рівні. Це 
зумовлювалося директивним характером планової еко
номіки і повною відсутністю будь-яких ринкових регу
ляторів.

О рганізаційно-управлінська структура радянського 
підприємства носила характер збутової організації. В 
країнах з високим рівнем ринкових відносин, де пропо
зиція товарів перевищує їх попит, діяльність збутової 
організації приречена на крах.. Організаційно-управлін
ська структура підприємства при ринковій гкбноміці но
сить явно виражено маркетингову орієнтацію.

Західні співвласники СП, використовуючи свій під
приємницький досвід, намагаються і в нашому економіч
ному хаосі вживати наукові методи і принципи марке
тингу, які властиві сучасній економіці. Передача захід
ного досвіду в галузі маркетингу здійснюється різними 
шляхами: створенням маркетингового апарату в органі
заційній структурі СП і керування його діяльністю; зап
рошення висококваліфікованих фахівців у сфері марке
тингу з метою проведення занять; стажування керівниц
тва української сторони та  працівників відділу марке
ти н гу  за  кордоном . О тж е, сп іл ь н і п ід п р и єм ства  є 
осередками практичної підготовки фахівців у галузі мар
кетингу.

Враховуючи вищ есказане,. можна зробити висновок, 
що подальший розвиток такої форми зовнішньоеконо
мічної діяльності як спільне підприємництво буде сприя
ти розвитку економіки України в цілому. Тому урядові 
У країни необхідно створити максимально сприятливі 
умови для широкого залучення іноземних інвестицій.
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Степанова 0 ,М ., П ильтяй О.В.
ДОСВІД П РИ ВА ТИ ЗА Ц ІЇ 

В СХІДНИХ ЗЕМ ЛЯХ Н ІМ ЕЧ Ч И Н И  
(оцінка результатів приватизації прискореним 

методом inanagem ent-buy-out)
Досвід, накопичений за останні роки у всіх постсоці- 

алістичних країнах, свідчить, що підприємства соціаліс
тичного типу не можуть бути інтегрованими у нову сис
тему ринкових відносин.

Це підтвердж ує приклад підприємства “Pentacon“ 
(Дрезден), що випускало в колишній НДР відомий фото- 
апарт “Практика“. Дослідження, проведені швейцарськи
ми фахівцями, показали, що в результаті введення єди
ної валюти і залучення “Pentacon" до конкуренції зі сві
товими виробниками фотоапаратів, оптова ціна на про
дукцію підприємства склала диш е 26% попереднього 
рівня, а собівартість продукції —  62%.

Проте зниження собівартості та оптові ціни, що виз- 
начаюься ринковою конкуренцією, не змогли покрити 
затрати виробництва. Збитки “Пентакон“, яке зберегло 
старі структури, були настільки високими, що підприєм
ство виявилось банкрутом з моменту відміни державних 
субсидій. У схожому становищі опинились більш ість ін
ших підприємств НДР із відомими товарними марками.

У 1972 р. у колиш ній НДР нараховувалось 18 тис. 
приватних підприємств з 1 млн. зайнятих1. В основному 
це були дрібні виробничі та будівельні фірми, крамниці, 
побутові підприємства.

До 1989 р. у виробничій сфері пануючою стала за
гальнодержавна власність. У країні діяло 250 комбіна
тів, що складалися із 8 тис. підприємств.

В останні роки існування НДР було зроблено ряд 
спроб реформування системи держ авного управління. 
Одна із них пов’язана зі створенням Опікунського уп
равління державним майном (ОУДМ).

Закон про створення О пікунського управління дер
жавним майном був схвалений у березні 1990 р. Народ- 
ною палатою НДР. Згідно з ним ОУДМ приписувалось

1 Див.: Трилленберг В. Досвід приватизації в східних землях Німеч
чини // Проблеми теорії та практики управління.—  1983.—  № 2.—  С.38.
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виконання завдань по приватизації, санації, ліквідації 
підприємств, реприватизації і муніціпалізації передусім 
державного майна. Крім того, ОУДМ повинно було зай
матись проблемами структурного реформування еконо
міки, виходячи з вимог ринкової системи, здійсненням 
програми створення нових робочих місць, управлінням 
інвестиційною  діяльністю , ф інансуванням кредитних 
фондів, державним страхуванням, наданням гарантій і 
захистом прав вкладників і т.п.

П рактика проведення приватизації в Україні, неза
лежно від характеру варіантів, що пропонувались, має 
передусім головний недолік: у більшості випадків фун
кції власника та керуючого розмиті і невизначені. В пе
ріод становлення нової управлінської системи та відсут
ності досвіду управління, господарю вання більш ість 
приватизованих підприємств опинились на грані бан
крутства. Тим важливіш им для нас сьогодні є досвід 
приватизації в нових федеральних землях Німеччини, 
врахування якого дозволить під час розв’язання нових 
для нас проблем мати широкий лач, передусім у галузі 
формування нових структур, що поєднують в одне ціле 
одні й ті ж функції.

ОУДМ  розпочало свою роботу в середині 1990 р. 
На цей період у колиш ній  Н ДР нараховувалось 8,5 
тис. підприємств (до них належ ало 45 тис. виробничих 
одиниць), на них було задіяно майже 4,1 млн. людей. 
П ід ці п ід п р и єм ства  в ід ч у ж ен о  60%  тер и то р ії. До 
травня 1994 р. приватизовано майже 50% підприємств, 
репри вати зован о  (передано під кон тр о л ь  колиш нім  
власникам) —  13%, муніципалізовано приблизно 2%, 
ліквідовано —  28%. М айже 5% підприємств, що були 
віднесені до складногіриватизованих у короткостроко
вому плані, залиш илися в розпорядженні опікунського 
управління. В основному це промислові та  гірничодо
бувні підприємства, на яких було задіяно близько 160 
тис. лю дей2.

Які ж якісні підсумки цього напрямку здійснення 
приватизації?

2 Див.: Додаток до щотижневика.'’Das Parlament" —  Aus Politik und
Zeitgeschichte. —  1994. —  № 13. —  S. 43-44.



Приватизація здійснюва чась до того часу, поки в 
розпорядженні Опікунського управління не залишились 
безнадійно збиткові підприємства (їх нараховувалось 
майже 12 тисяч). Ці підприємства не мали шансів бути 
проданими без санації виробництва.

В цілому західнонімецькі фірми викупили 75% при
ватизованих підприємств, іноземні компанії і приватні 
особи —  5% компанії східних земель —  20%.

Особливо цікавим для України є досвід приватизації 
останньої групи. Справа в тому, що 90% 5-ої частини 
приватних підприємств були викуплені власним керів
ництвом за методом тап^етеп і-Ь иу-оіП . І лише викуп 
майже 200 підприємств був проведений із залученням за
собів трудових колективів, при цьому контрольний пакет 
акцій придбали колективи менш ніж 150 підприємств.

Під час викупу методом “тапа§етет-Ь иу-о іП “ мова 
йшла в першу чергу про малі та середні підприємства (з 
числом зайнятих до 200 людей). На думку фахівців, цей 
метод був ефективним для підприємств:

—  виробнича програма яких без серйозних змін на
дає на найближчий час перевагу перед конкурентами;

—  тих, що мають у розпорядженні стабільні, перед
усім регіональні ринки збуту, а також  не пов’язані з 
тривалими виробничими циклами і виникаючою внаслі
док цього циклічністю в оплаті рахунків та надходжен
нях фінансових засобів;

—  які володіли власним капіталом для розв’язння 
проблем ліквідності.

В ході проведення приватизації управлінський персо
нал не мав переваг перед іншими претендентами.

Конкурс вигравав той, хто представляв найефектив
ніше техиіко-економічне обгрунтування по таких на 
гірямах:

1. Стратегія підприємства в умовах економічної си
туації.

2. Програма збереження робочих місць.
3. Обсяг та джерела можливих інвестицій.
4. Запропонована ціна.
І лише за рівних умов перевага надавалась управлін

ському персоналу підприємства, що приватизувалося.
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Великий інтерес для нас має і той факт, що ОУДМ 
відмовилось від використання типових форм приватиза
ції підприємств управлінським персоналом. Найбільша 
увага приділялась врахуванню конкретної ситуації. Тим 
не менше, аналіз методу дозволяє виділити 2 найчастіше 
застосовані пільгові форми: викуп майна та викуп долі в 
підприємстві.

Викуп майна означав придбання необхідних основ
них фондів без непрофільного підрозділу. Частина під
приємства, що залишилась, у тім числі й споруди соці
ально-культурного спрямування, чи ліквідовувались, чи 
передавались місцевим органам управління.

При викупі долі, невикуплена частина капіталу зали
шалась, як правило, в Опікунського управління на тер
мін, обумовлений сторонами в договорі.

Згідно з оформленням договору приватизації мето- 
ж ом m anagem ent-buy-out —  управлінський персонал 
мав право на ряд пільг, що не могли отримати інші ін
вестори:

1. Нові власники при дефіциті засобів отримували 
гарант збереження за ними прав на придбання протягом 
трьох років земельної ділянки, на якій розташоване при
ватизоване ними підприємство; за  твердою ціною, вста
новленою у договорі.

2. 50% вартості приватизованого об’єкта могли бути 
виплачено протягом трьох років під 5% річних.

3. З моменту продажу підприємства Опікунське уп
равління мало право на продовження дії гарантій по всіх 
кредитах на термін до 2 років понад вказані часові лаги. 
Мета —  обкладення підприємства ліквідними засобами.

4. Опікунське управління має право надання облад
нання в оренду терміном до 10 років.

Проте менеджери на східних землях у більшості ви
падків, як і переважна частина населення, не мали дос
татніх засобів. Розв’язання проблеми фінансування про
цедури викупу також  спиралося на різні моделі, що були 
запропоновані фахівцями НДР. Право вкладати особисті 
засоби і користуватися кредитами при викупі підприєм
ства отримали не лише керівники, а й середня управлін
ська ланка. Трудовий колектив отримував право або



брати участь напряму, або накопичуючи засоби за міс
цем роботи в спеціальному фонді, що діє аналогічно 
ощадкасам, але по більш високих ставках.

За умови самостійного викупу підприємства мене
джери мають право вдаватися де залучених засобів.

Безсумнівно, банки не могли опинитися в стороні 
від процесу приватизації. І поряд із звичайними креди
тами почали використовувати методи “тихої участі“, 
промислового партнерства, придбання доль у пайових 
товариствах.

Було розроблено дві державні програми кредитуван
ня, мета яких полягала в створенні механізмів збільшен
ня власного капіталу підприємства, викуплених мене
джерами за методом п ш ^ е т е т -Ь и у -о Щ .

За першою програмою кредити на створення власного 
капіталу в розмірі від 5 тис. до 400 тис. марок терміном 
на 20 років із відстрочкою погашення в перші 10 років. 
Право на отримання кредиту одержували нові власники 
за умови наявності в них не менш 15% суми запланова
них інвестицій. Було розроблено і пільгову шкалу виплат 
процентів. У цілому ж  ці програми дозволяли підвищити 
долю власного капіталу до 40% інвестицій.

Друга програма грунтувалася на використанні креди
тів Європейської програми відродження. її основу скла
дали засоби та кошти плану Маргалла, що були покладе
ні в 50-ті роки на рахунки Німецького федерального бан
ку та використовувались для фінансування ряду цільо
вих програм, у тому числі й розвитку підприємництва.

Кредити Європейської програми відродження були 
здатні взяти на себе до 50% інвестиційних витрат, проте 
не повинні були перебільш увати 1 млн. марок. Вони на
давалися на пільгових умовах при інвестиціях у облад
нання на термін до 15 років максимум і на 20 років під 
будівництво.

Якщо підприємство підлягало ліквідації, то ОУДМ зна
ходило покупця, останній отримував прямі державні дота
ції, що складали 23% від необхідної суми інвестування.

С пеціально для п ідприєм ств східних зем ель були 
введені податкові пільги —  пільгові умови амортизації 
та інвестиційні знижки. Останні сягали до 20% витрат
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на нове обладнання, при цьому вони не вводилися до 
суми, що обкладалася податком.

Ціна підприємства при умові його приватизації за 
методом т а ї^ е т е т -Ь и у -о щ  визначається на основі його 
залишкової балансової вартості, у деяких випадках зара
ховується і вартість земельної ділянки. Цей підхід дуже 
відрізняється від методики, що застосовується в захід
них землях, за якою ціна розраховується на основі пер
спективної прибутковості підприємства і дорівнює річ
ному прибутку, помноженому на коефіцієнт 8. У схід
них землях такий підхід не був застосований через не
визначеність перспектив підприємств.

ОУДМ займалося розробкою та здійсненням програм 
підготовки менеджерів для робіт у нових умовах. Від
сутність досвіду роботи в умовах ринку в немалій мірі 
сприяла різкому зростанню витрат праці на виробництво 
одиниці продукції (до 1993 р. вони в 2,16 разів вище, ніж 
у західних). Весною 1992 р. УДМ почало здійснювати 
програму управлінських холдінгів, згідно з якою досвід
чені менеджери отримують можливість поширити свій 
досвід одночасно на декількох підприємствах.

О тж е, здійснення приватизації за методом “гпапа- 
gem enï-buy-out“ дозволяє використовувати потенціал 
досвідчених та кваліф ікованих управляю чих, а також 
створювати систему, що поєднує функції володіння та 
управління власністю.

ОУДМ проіснувало більше 5 років і закінчило свою 
діяльність на початку 1995 р. Діяльність цього управлін
ня оц ін ю валась по-різном у. П рихильники  бачили в 
ОУДМ не лише ефективно працюючу програму, але й 
єдину свого роду організацію , що швидкими темпами 
здійснювала приватизацію в східних землях. Інші крити
кую ть Управління за відстоювання інтересів потенцій
них інвесторів та проведення санації безперспективних 
підприємств.

Звичайно, створити досконалу систему приватизації 
практично немож ливо. П роте для У країни та інших 
постсоціалістинних країн вивчення досвіду приватизації 
озн ачає врахування і пом илок і ш ляхів р о зв ’язання 
проблем.
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Нам здається, що ряд недоліків проведення привати
зації в колишній НДР повторюється і в Україні. Тим 
корисніше для нас проаналізувати і недоліки ОУДМ.

До них можна віднести:
1. Німецьку правову базу. Закон про опікунство не 

містіте регулюючих установок в галузі структурного ре- 
формування політики зайнятості.

2. Виключалась можливість санації підприємств цо 
приватизації. Це приводило до скорочення потужностей 
і потенціалу більшої частини підприємств, що привати
зуються.

3. Після завершення роботи ОУДМ залишився і ряд 
змінних проблем: значна частина санованих підприємств 
не приватизовано, ряд приватизована підприємств вияви
лися у скрутному економічному становищі та готові по
вернутися під опіку ОУДМ.

У цілому стратегічна установка на здійснення ОУДМ 
програми приватизації полягала у швидкій і максималь
ній приватизації активів (за винятком землі) колишньої 
НДР. При цьому передбачалась не максималізація про
дажної ціни майна, а оптимізація критеріїв її утворення, 
інвестиційної політики та гарантії збереження робочих 
місць інвесторами.
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Білик Л.С., Гаврилю к О.В.
ФОРМ УВАННЯ МАЛОГО БІЗН ЕС У  ЯК 

ОСОБЛИ ВО ГО  СЕКТОРА РИ Н КО ВО Ї ЕК О Н О М ІКИ

Світовий досвід і практика господарювання свід
чать, що найбільш динамічним елементом структури на
родного господарства є малий бізнес.

Місце і роль малого бізнесу в національній економіці 
визначається тим, що становить основу дрібного вироб
ництва, здійснює швидку окупність затрат, широку сво
боду економічного вибору, визначає темпи економічно: 
го розвитку, структуру та якісну характеристику ВНП, 
забезпечує насичення ринку товарами, послугами та до
датковими робочими місцями, сприяє послабленню мо
нополізму в економіці. Особливе значення малого бізне
су виявляється під час перехідного періоду до ринкової 
економіки в стимулюванні розвитку економічної конку
ренції, формуванні нового соціального прошарку підпри- 
ємці в-власників, які становлять базу економічної рефор
ми. забезпечують стабільність суспільства і гарантії не
зворотності руху до ринку.

В народному господарстві Чернівецької області на
буває мале підприємництво широкого розвитку. Станом 
на І січня 1995 р. налічувалося 4200 малих підприємств, 
що в 1,3 раза більше, ніж на 01.01.1994 року. На жаль, 
багато цих підприємств довгий час залишаються недію
чими. Протягом року працювало тільки 19,5% зареєс
трованих, або кожне п’яте мале підприємство.

Х арактеризую чи структуру галузей малих підпри
ємств області, варто відзначити, що найбільшу частку 
серед них займаю ть торговельні —  35,2%, промисло
ві —  24,9%, будівельні—  14,5 %.

За підсумками роботи за рік, малими підприємства
ми було одержано 548,1 млрд. карбованців прибутку, в 
тому числі промисловими —  74*4 млрд. крб. (або 13,9% 
загальної суми прибутку), торговельними —  47,5 млрд. 
крб. (8,7%), будівельними —  401,2 млрд. крб. (73,2%).

Діючі в області малі підприємства мають різні фор
ми власності. Переважна їх кількість —  527 (або 64,4%) 
—  приватні, 199 (або 2^,3% ) —  колективн і, 30 (або

37



3,7%) — мають змішану форму власності. Але протягом 
року частка держ авних підприєм ств зм енш илась з 
і 1,6% до 7,7%.

У 1994 р. малим підприємствам надійш ло 2521,9 
млрд. крб. виручки від реалізації продукції (робіт, по
слуг), у тому числі будівельним —  228,2, промисловим 
— 351,7, заготівельним —  100,2 млрд. карбованців.

Незважаючи на окремі позитивні результати діяль
ності малих підриємств, деякими галузями за 1994 р. 
були допущені збитки на суму 743 млн. крб. Серед під
приємств сільського господарства —  2 605 млн. крб. 
збитків, лісового господарства —  112, підпрємства, що 
займаються операціями з нерухомим майном, — 26 млн. 
крб. збитків.

Через відсутність державної підтримки, труднощі з 
придбанням сировини і матеріалів деякі підириємтсва 
взагалі змушені припиняти свою діяльність або міняти 
профіль. Так, у 1994 році ними було придбано в держав
ній торгівлі та споживчій кооперації лише 30,2 % необ
хідної кількості сировини і матеріалів.

У малих підприємствах у 1994 р. на кожен карбова
нець реалізованої продукції (робіт, послуг) припадало 
0,59 крб. витрат, з яких основну долю (34,8) складаю ть 
матеріальні витрати.

П одальш ого розвитку набув процес приватизації в 
сфері послуг.На 01.01.1995 року в області діяло 50 ма
лих побутових підприємсв. Із загальної кількості малих 
підприємств 39 є власністю громадян. За 1994 рік ними 
надано побутових послуг населенню на 9,9 млрд. крб. 
(6,7% загального обсягу побутових послуг по області).

Із загальної к ількості малих підприємств 3 (3,3% ) 
були зайняті ремонтом  і технічним обслуговуванням  
транспортних засобів, 7 (7,8%) —  перукарськими послу
гами, 30 (33,3%) —  пошиттям одягу за замовленням на
селення.

На початок року кількість будівельних організацій 
недержавного сектора склала 15 одиниць, або 33 відсот
ки загальної кількості. На 1 січня 1995 р., відповідно, 19 
і 40 відсотків. Питома вага виконаних ними робіт зросла 
з 16 до 23 відсотків.
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Усього ж за 1994 рік по галузі „Будівництво41 в об
ласті було зареєстровано 190 малих підприємств, серед 
них дію чих — 119. З числа дію чих 89 підприємств 
(75%) спеціалізуються на виконанні будівельно-монтаж
них робіт, 24 (20%) — на капітальному ремонті будин
ків і споруд, 6 (5%) —  зайняті проектною та проектно- 
пошуковою діяльністю.

Найбільш активний розвиток малі підприємства на
бувають у Сокирянському та Сторожи не цькому районах.

Діючі в області малі підриємства цієї галузі мають 
різні форми власності. Переважна їх кількість — 56 від
сотків —  приватні, 33 — колективні, 8 —  державні, (3% 
мають змішану форму власності).

Виручка від реалізації робіт і послуг склала 1741 млрд. 
крб., у тому числі підприємств з приватною формою влас
ності — 504 млрд.крб. (29%), з колективною формою 
власності — 597 млрд. крб. (34%), з державною — 629 
млрд. крб. (36%) змішаною — 11 млрд. крб, (1%).

Витрати на виробництво і реалізацію продукції ста- 
ловили  985 млрд.крб., або 57 відсотків від загальної 
суми виручки, у тому числі — 291 (30%) матеріальні і 
прирівняні до них втрат!і, із них 256 млрд.крб. склали 
витрати на сировину і матеріали.

Залиш ається низьким обсяг реалізації продукції 
(робіт, послуг) безпосередньо населенню — тільки 0,1 
відсотка загальної виручки. Пояснюється це тим, що в 
більш ості малі підприємства зацікавлені у виконанні 
найвнгідніших обсягів на другорядних, не особливого 
значення об’єктах, або виконують окремі роботи за до
говорами субпідряду. Тому ними не введено в дію жодно
го житлового будинку чи об’єкта соцкультпобуту.

П ромисловість є провідною галуззю  суспільного 
виробництва тому, що вона —  вирішальна база вироб
ництва і предметів споживання. О скільки в промисло
вості виробляється основна частина суспільного продук
ту, о б ’єднується більша частина працездатного насе
лення, високі темпи рзсту промисловості забезпечують 
комплексний розвиток народного господарства, сприя
ють більш раціональному використанню природних ре
сурсів. Тому, характеризуючи стан і розвиток малого
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бізнесу в Чернівецькій області, ми детально зупинились 
на промислових малих підприємствах.

Постійний спад виробництва, економічна криза, ін
фляційні процеси та ріст цін па продукцію привели до 
уповільнення розвитку малих підприємств.

У 1994 році в області працювало 204 малих про
мислових підприємства, що на 38 менше, ніж у 1993 
році. Цими підприємствами одержано виручки від реалі
зації продукції на суму 279,3 млрд.крб.

Найбільша кількість малих підприємств у галузях: 
лісовій та деревообробній (32,8 відсотки), машинободу- 
ванні та металообробці (1 8 .6 ’, легк ій  промисловості 
(15,7). Виручка бід реалізації продукції цих галузей 
склала майже половину загальної виручки всіх підпри
ємств.

Н айбільш  питома вага малих підприємств у місті 
Чернівці (46,8% ), Вижницькому (23,5%), Хотинському 
(4,9%), Сторожинецькому (4 5%) районах області.

Зауважимо, що 46,1 % виручки від реалізації продук
ції припадає на підприємства з колективною  формою  
власності, 45,2 — на приватні підприємства і лише 7 — 
на мгїлі підприємства з державною формою власності.

За  1994 р. малими підприємствами області були ви
роблені 41 мли. шт. стінових матеріалів, 24 тис. пар взут
тя, 24 тис. погонних метрів тканини, 201 тонну фарбових 
матеріалів, 2,5 тис. комплектів меблів, 1,3 мільйона умов
них банок консервів, 80 тонн ковбаси та іншої продукції.

* Зовсім припинили малі підприємства випуск виробів 
з хутра, різних трикотажних і рукавичних виробів, ігра
шок, криш ок для консервування, олії та швейних пирс- 
бів. Однак окремі підприємства переорієнтувались і ви
п ускали  нові види п родукц ії: гу д зи ки , год и н н и ки , 
шкарпетки, кухонні й столові гарнітури.

Отже, в результаті проведеного аналізу виробничо- 
господарської д іяльн ості д ію чих малих п ідприєм ств 
Чернівецької області можна зробити висновок, іцо ма
лий бізнес —  це дійсно вагомий резерв відродження еко
номіки. Про це свідчить діяльність МП у побутовій сф е
рі і виробництві. На ж аль, збитковою  була діяльність 
малих підприємств сільського та лісового господарств,
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підприємств, що займаються операціями з нерухомим 
майном. Саме їм необхідна першочергова допомога з 
боку місцевих органів влади і владних структур.

Аналіз стану малого бізнесу в Чернівецькій області 
свідчить про те, що корінного перелому розвитку мало
го підприємництва ще не відбулося. Формування малого 
бізнесу як особливого сектора ринкової економіки зі
ткнулося з рядом проблем, які стримують процес роз
витку приватної ініціативи.

Головними причинами гальмування розвитку малих 
підприємств є:

- відсутність цілеспрямованої державної політики 
щодо підтримки малого бізнесу;

- загальна макроекономічна нестабільність (відсут
ність національної грошової одиниці, інфляційні процеси);

- низькі темпи та перекоси в процесі реформування 
власності (мала приватизація не стала матеріальною ос
новою малого підприємництва);

- тяжкий тягар оподаткування, що змусило багатьох 
суб’єктів господарювпння збочити в тіньову економіку;

- обмеженість або певна відсутність кредитних ре
сурсів (багато підприємств не розпочали свою д іяль
ність через брак достатньої суми стартового капіталу).

На нашу думку, нри розробці та реалізації заходів 
щодо підтримки малого підприємництва треба виходити 
з того, що саме малий бізнес у найкоротш ий термін 
може стати  однією  зі сф ер , яка  здатна забезпечити 
збільшення виробництва товарів і послуг.

Головним завданням державної місцевої політики, 
спрямованої на всебічний розвиток приватного сектора 
і підприємництва на Україні та Чернівецькій області 
має бути:

-  забезпечення прискореного -формування приватно
го сектора, утворення такої критичної маси, при якій він 
зможе відігравати відчутну роль в економіці, виступати 
реальним конкурентом державних підприємств;

-  створення належної правової бази, яка б забезпе
чувала вільний розвиток зазначених сфер економіки;

-  забезпечення координації діяльності органів дер- 
- жавкої контрольної виконавчої влади всіх рівнів по фор-
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муванню та реалізації державної політики розвитку під
приємництва, використанню  м іж народно-ф інансової 
та технічної допомоги з урахуванням думки громадських 
підприємницьких організацій;

— розробка та реалізація державних і місцевих прог
рам підтримки малого підприємництва у визначених 
пріоритетних напрямах на основі конкурентних проектів 
за рахунок державних та місцевих джерел фінансування;

—  подальший розвиток і вдосконалення ринкової ін
фраструктури, яка б забезпечила підтримку і функціо
нування малого та середнього бізнесу;

— створення належних умов для залучення вітчизня
них та зарубіжних інвестицій;

— здійснення комплексу заходів щодо підготовки, 
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для під
приємницької діяльності;

—  підвищ ення ролі неурядових структур (спілок, 
асоціацій, фондів тощо) в координації діяльності недер
жавних підприємств і організацій, активне залучення 
неурядових структур і вирішення питання державної під
тримки підприємництва;

—  приведення ф інансової і податкової політики у 
відповідність із завданням розвитку недержавного секто
ра економіки;

—  розробка і впровадження нової статистичної звіт
ності для підприємницької діяльності;

—  розгортання мережі інформаційно-консультацій
них, науково-м етодичних, аудиторських структур під
тримки підприємництва;

—  забезпечення правового захисту працівників під
приємницьких структур, а також конструктивна взаємо
дія підприємств різних форм власності.

Необхідно зрозуміти, іцо недооцінка ролі та місця 
малого підприєницгва, ігнорування його економічного та 
соціального потенціалу можуть набути характеру стра
тегічного прорахунку.
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Ксьондз С.В
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РО ЗВИ ТКУ  МАЛОГО БІЗН ЕСУ : 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Україна, обравши шлях незалежності, проголосила 
своєю метою побудову демократичної держави із розви
нутим ринковим господарством. Для досягнення цієї 
мети необхідна радикальна реформа, з огляду на те, що 
Україна має багато проблем у всіх сферах економіки.

Основна проблема полягає у тому, що необхідно 
здійснити соціально-економічні перетворення, які б від
крили шлях до дійсно незалежної держави.

На думку автора, одним із напрямків розв'язання да
ної проблеми є сприяння становленню та розвитку мало
го бізнесу в регіонах, зокрема, та в Україні загалом. 
Особливо з огляду а те, що в країні розпочалась, хоча і з 
певними труднощами, приватизація. Динамічний розвиток 
приватного сектора у дрібному виробництві, торгівлі та 
сфері послуг створює основу початкового нагромадження 
капіталу і може стати базою широкої приватизації пере
важно за рахунок внутрішніх джерел. Це можна зрозумі
ти й через досвід колишніх країн народної демократії, які 
робили ставку на зарубіжне інвестування. Не зважаючи 
на те, що ці країни є більш привабливими для західних 
підприємців, останні не ризикують вкладати значні інвес
тиції. Західні фірми охоче збувають свої товари та утри
муються від того, щоб розпочати власне виробництво.

В Україні розвиток малого бізнесу ще не набув вели
кого розмаху. Причинами такого стану речей є:

— повільне розгортання процесів приватизації та демоно
полізації;

— послаблення спільних інтересів з боку держави та під
приємницьких структур;

— недостатня правова база та відсутність механізмів впро
вадження та контролю за виконанням уже прийнятих законів 
і законодавчих актів;

— відсутність належних реформ у кредитно-фінансовій та 
податковій сферах;

— повільний розвиток ринкової інфраструктури, насампе
ред у забезпеченні підприємств матеріально-технічними Й фі
нансовими ресурсами та інформацією.
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З ог ляду на це, цікавим та корисним є досвід розвитку 
структур малого бізнесу в економічно розвинутих країнах.

На ЗЯході давно зрозуміли доцільність поєднання в 
економіці малих, середніх та великих підприємств. У 
останні десятиріччя у високорозвинутих країнах Заходу 
відбувається бурхливий розвиток малого підприємства. 
На сьогодні він є важливим джерелом економічного рос
ту збільшення робочих місць, фактором науково-техніч
ного прогресу.

У галузі виробництва однією з організаційних форм 
взаємодії великих та малих компаній є контрактна си
стема. Вона передбачає довгострокові договірні відноси
ни в галузі постачання між великою компанією та мере
жею малих підприємств, що працюють на основі поде- 
тальної, повузлової, технологічної, модульної спеціаліза
ції виробництва. Така система обопільно вигідна.

Великим фірмам часто невигідно організовувати у 
сбоїх рамках вузькоспеціалізовані виробництва, які вно
сять велику різноманітність у їх номенклатуру, усклад
ню ю ть управління, відволікаю ть технічний персонал 
для виконання відносно другорядних завдань. Тому вони 
і передовіряю ть малим ф ірмам р о зв ’язання подібних 
проблем, яким така кооперація вигідна, оскільки шанси 
самостійно закріпитися на ринках у них досить малі.

У розвитку структур малого бізнесу важливим є дер
ж авна підтримка. Ц ікавим, на думку автора, є досвід 
США та інших держав з розвинутою економікою.

У США малий бізнес отримує потужну державну під
тримку. В конгресі проблемами малого бізнесу зайнято 
два комітети. Всі державні структури, що мають відно
шення до малого бізнесу, нараховують 4,5 тисяч співро
бітників. На чолі стоїть А дміністрація малого бізнесу 
(1100 співробітників). Головна ф ункц ія —  підтримка 
малого бізнесу. У кожному ш таті регіональні відділення 
налічую ть по 30— 40 лю дей. С истем а держ авної під
тримки охоплює:

—  прямі дотації через бю джет (300 мільйонів дола
рів на рік);

—  о б о в 'я зко в и й  процент зам овлень, який  великі 
фірми повинні передати малому бізнесу;
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— гарантію держави при отриманні малими фірмами 
банківських кредитів, а також податкові пільги:

—  спрощений порядок реєстрації.
Виходячи з цього, цікавим буде ілюстрація у цифрах 

розвитку малого бізнесу у СШЛ:
1) Малі фірми у порівнянні з великими впроваджують на 

1 долар витрат у 16 разів більше нововведень.
2) Понад 90% нових технологій створюється малими фір

мами.
3) Малі фірми виробляють 50% ЗНП.
4) Бони створюють 50% нових робочих місць.
5) 97% усіх зареєстрованих підприємств — це невеликі 

фірми з чисельністю працюючих менше 20 осіб. На їх частку 
припадає 43% ВНП, 64% оптової та 72% роздрібної торгівлі, 
57% сфери обслуговування.

В ряді держав для створення нових малих та середніх 
фірм організуються “інкубатори“ —  невеликі організації 
(5— 30 людей), в яких створюються тепличні умови для 
тих, хто бажає професійно підготуватися до організації 
нової справи. Досвідчені фахівці, експерти на заздале
гідь обговорених умовах протягом часу опікуються но
вачком, а саме:

—  за невисоку плату надають приміщення для фірми,
—  знайомлять зі світом бізнесу,
—  погашають їх кредити та збитки.
Це у більшості випадків юридично і господарсько са

мостійні та прибуткові організації, що створюються під 
егідою різних регіональних органів управління за безпосе
редньою участю та під контролем місцевих спонсорів (му
ніципалітети, корпорації, університети, асоціації і т.п.).

Дві головні ідеї малих підприємств: перша —  набли
зити адміністрацію до реальних умов виробничої та збу
тової діяльності; і друга —  створити систему малих під
приємств, яким можна надати повну самостійність і які 
б діяли у загальних інтересах усього підприємства, за
безпечуючи цим успіх.

У наших умовах це означає повну самоокупність та 
госпрозрахунок. Близька до так званого феномену ма
лих підприємств розроблена та впроваджена у європей
ських країнах система “центрів прибутку“. Суть її поля
гає в тому, що підприємство фактично розпадається на
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певну кількість субпідприємств, які самостійно виготов 
ляють продукцію, купують для її виробництва сировину 
і матеріали та незалежно від інших відділів продають 
цю продукцію.

Прикладом може бути діяльність австрійської фірми 
“Трайбахер хеміше верке“ одного з провідних виробни
ків феросплавів та абразивів на Заході. Усі основні фун
кції на цьому підприємстві виконують “центри прибут
ку“. Поряд з ними існує ще ряд відділів, що займаються 
загальними питаннями. До їх числа відносяться фінанси 
та бухгалтерія, відділ закупок, який, однак купує тільки 
товари та сировину, необхідні для діяльності підприєм
ства в цілому (паливо, канцтовари і т.п.). Є також відді
ли: транспортний, досліджень і розробок, юридичний та 
кадрів. Окремо взяті “центри прибутку“ в даній системі 
працюють достатньо самостійно, можуть швидко реагу
вати на.всі зміни ринку.

В Україні така система може бути використана в умо
вах великої приватизації. Це надзвичайно важливо, щоб 
не порушувалась технологія та спеціалізація підприємств, 
з одного боку, а з іншого —  зросла їх ефективність.

Використовуючи досвід західних країн, на думку ав
тора, у сфері формування правової бази та організацій
ного сприяння розвитку малих форм бізнесу доцільними 
є такі кроки:

— державна підтримка на законодавчому та виконавчому 
рівнях;.
— надання податкових пільг;
— страхування на випадок банкрутства;
— активізація діяльності Держкому України та його регіо

нальних відділень по сприянню малим підприємствам та під
приємництву;

— розробка та впровадження законодавчих актів, спрямова
них на правове забезпечення ринкової економіки;

— створення регіональних “інкубаторів“;
— спрощення реєстраційних процедур при відкритті власної 

справи;
— організація мережі оптової та роздрібної торгівлі необхід

ними товарами для осіб, які відкривають власну справу;
— організація держзамовлень з обов’язковим квотуванням 

участі у них малих підприємтсв на контрактній основі.
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Смоленська А.В.
П РО БЛ ЕМ И  РО ЗВ И ТК У  ЕКО Н О М ІЧН О ГО  

АНАЛІЗУ РЕЗУ Л ЬТА ТІВ  ГО СП О ДА РСЬКО Ї 
Д ІЯЛЬН О СТІ ПІДПРИЄМ СТВ МАЛОГО БІЗН ЕС У

Світовий досвід свідчить про те, що в ринковій еко
номіці важливе місце займаю ть підприємства малого 
бізнесу, тому формування системи аналізу результатів 
господарської діяльності таких організаційних форм зас
луговує на увагу.

Формування результатів  господарської діяльності 
пов’язує процеси функціонування виробництва, реаліза
ції продукції та розподілу доходу. Це свідчить про те, 
що утворюється певна система залежності одного показ
ника від іншого, де кожен з м а є  п є е н є  значення.

Економічний аналіз вимагає визначеня взаємозв’язку 
між показниками, які формую ться під впливом інших 
факторів.

Фактори мож уть відображ ати не тільки  причинні 
взаємозв’язки, але й інші умови, які викликають взає
модію між різними явищами, об’єктами соціально-еко
номічного життя. Так, фактор може бути пов’язаний з 
результатом не безпосередньо, не причинним зв’язком, а 
через інший фактор, який пов’язаний із результатами 
причинно-наслідковим зв’язком.

Термін “фактор“ у перекладі із латинського означає 
майстер, створювач. Виходячи з цього, можна зробити 
формальний висновок, що фактор —  це майстер, який 
впливає на різні соціально-економічні явища та процеси. 
В якості факторів повинні використовуватись не тільки 
безпосередні причини того чи іншого явища, процесу, 
але й різні умови, обставини, які супроводжують еконо
мічні я в и ^ а  та процеси і які створюють можливість їх 
здійснення. Так, наявність матеріальних факторів (засо
бів виробництва) та особистого фактору (робочі сили) 
служать необхідною умовою здійснення процесу вироб
ництва, але не є причиною процесу виробництва. Інши
ми словами, фактори виробництва створюються в необ-
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хіцному обсязі ти ириводяті ся в рух ЛЇШІЄ тоді, коли іс
нує певна причина для цього.

Фактори неоднакові за своїм значенням та функція
ми в процесі або явищі. Провідну роль в процесі вироб
ництва відіграє людський фактор, робоча сила, оскільки 
людина створює, приводить у рух та вдосконалює засо
би праці, виробництва.

Неоднакова роль факторів виробництва і в процесі 
створення та формування вартості продукту. Нову вар
тість може створювати лише жива праця. Речові ф акто
ри не створюють нової вартості, а лише беруть участь у 
формуванні вартості продукту шляхом перенесення сво
єї вартості в тій частині, в якій вони спожиті.

Але й перенесення вартості засобів виробництва від
бувається завдяки активній ролі лю дського ф актору, 
який знаходить вираз у доцільній діяльності —  лю д
ській праці.

Отже, якісна різниця між факторами приводить до 
різного їх кількісного вираження, до постійної зміни 
кількісного співвідношення між впливом факторів.

Взаємозв’язок між факторами та результатами їх вза
ємодії являє собою цілісну систему. Це означає: між 
факторами та результатами не існує простого механічно
го зв’язку, тобто фактори не виступають обов’язково та 
безпосередньо причинами результату. Одні фактори при
чинно пов’язані з результатами безпосередньо, інші — 
опосередковано, треті —  віддалено. При цьому в якості 
фактора виступають не тільки причини, але н умови, об
ставини, в яких здійснюється взаємодія.

В ивчення ф актор ів  має теоретичне та  практичне 
значення. З  точки зору теорії, знання факторів необхід
не для систематизації матеріалу, розробки шляхів опти
мального формування результатів господарської діяль
ності. З  практичної точки  зору, знання факторів необ
хідне для прийняття управлінських рішень.

Важливою проблемою є розробка підсистеми аналі
зу, основою якого є методика аналізу господарської ді
яльності малих п ідприєм ств. Даній методиці повинні 
бути властиві такі характеристики: оперативність, фак- 
торність, комплексність, можливість прогнозу.
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Оперативність даного аналізу повинна забезпечити 
прискорення визначення негативних тенденцій, опера
тивне формування методів їх усунення, а також підси
лення позитивних тенденцій в найкоротші терміни.

Комплексність методики аналізу повинна забезпе
чити взаєм озв 'язок усіх сторін діяльності (постачання, 
виробництво, реалізацію...) всіх підсистем та об 'єктів  
управління, всіх показників господарської діяльності. 
Даний параметр методики є обов'язковим, оскільки ді
яльність малих підприємств формується на принципах 
взаєм озалеж ності, взаєм опов’язаності та взаємообу- 
мовленості.

Факторність методики передбачає розробку фактор
ної системи, алгоритмів розразунку впливу факторів та 
підвищення ефективності резервів.

Прогнозування методики передбачає розробку систе
ми формування прогнозів на найближчу та подальшу 
перспективу. Вона повинна забезпечити вибір найбільш 
оптимального варіанту процесу функціонування в ціло
му та його складових.

Так методи до формування методики економічного 
аналізу діяльності малих підприємств дозволять створи
ти гнучку систему управління малим бізнесом, забезпе
чити його виживання та динаміку в конкурентному сере
довищі.



Давидова С.М.
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І П О ДА ТКИ  В УМОВАХ 

Ф ОРМ УВАННЯ РИ Н КО ВИ Х  ВІДН О СИН

Україна обрала шлях суверенітету, формування пра
вового суспільства з розвинутою ринковою економікою. 
В умовах формування ринкових відносин важлива роль 
відводиться фінансовій політиці, реальність, еф ектив
ність і прогресивність якої значною  мірою засвідчує 
Державний бю дж ет України, як основний фінансовий 
план держави.

Бюджетний устрій і організація бюджетного проце
су, які успадкувала Україна від колишнього Союзу, про- 
тирічать нинішньому етапу розвитку країни. Тому вини
кає необхідність у новому підході до організації бю 
джетного процесу.

На сьогоднішній день потрібно переглянути раніше 
прийняті програми, які не забезпечені реальним джере
лом, скоротити видатки на різного роду субсидії та дота
ції. Для забезпечення доходами дохідної частини бюдже
ту можна скористатись міжнародними кредитами. Необ
хідно виробити особливий підхід по розмежуванню ф і
нансових ресурсів  м іж  центром  і регіонам и, як  при 
формуванні, так  і використанні бюджетних коштів.

Першим кроком при розв’язанні питань регіональної 
бюджетної політики має стати не затвердження норма
тивів розподілу доходів бю джетів між центром і облас
тями, а встановлення міри ц ен трал ізац ії бю дж етних 
коштів держ авою . С ьогодніш ні дії уряду поруш ую ть 
принцип фінансової самостійності регіонів.

Діюча практика формування місцевих бюджетів збе
рігає в своїй основі колиш ні державні функції планово
го управління господарством, тоді як  виконання бю дже
тів здійснюється в умовах розвитку ринкової економіки. 
У результаті бю джети різних рівнів перетворено в умов
ні кошториси, де ні дохідна, ні витратна частина не від
повідають ниніш ньому стану економіки, а ф інансовий 
тягар, що склався в умовах затяж ної кризи, поступово 
переноситься з центру на регіони. Підтвердженням цьо
му є високий рівень централізації бюджетних кош тів.
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Доходи бюджетів адміністративно-территоріальних 
одиниць повинні формуватись повністю за рахунок зак
ріплених доходів і відрахувань від загальнодержавних 
податків і зборів. Регулювання бюджетів через механізм 
відрахування від загальнодержавних податків і зборів 
дає м ож ливість забезпечити загальну зацікавленість 
центральних і місцевих органів влади в мобілізації таких 
коштів, однак, виникає необхідність у зменшенні норма
тивів відрахувань. Перекачування коштів з регіонів у 
центр, а потім видача субсидій і дотацій регіонам поз
бавляє їх ф інансової самостійності, негативно діє на 
економічний і соціальний розвиток регіону. В Україні, 
як у кожній цивілізованій державі, має місце перерозпо
діл державних доходів між територіями для підтримки 
відсталих в економічному і соціальному відношенні регі
онів за рахунок більш розвинутих. Але такий перерозпо
діл не повинен і не може призводити до повного зрівню
вання доходів усіх місцевих бюджетів. А виходить так, 
що для територій, які мають більше навантаження і да
ють більші доходи, залишається менше коштів, ніж для 
областей, які дають менші доходи. Крім того, розподіл 
повинен носити нормативний характер, а не бути довіль
ним. Також  повинен бути розроблений механізм, який 
би усунув утриманський підхід регіонів з низьким рів
нем економічного і соціального розвитку.

Система формування місцевих бю дж етів, на нашу 
думку, повинна відповідати таким вимогам:

—  визначати витрати місцевих бюджетів у залежнос
ті від доходів на даній території;

—  створити зацікавлення місцевих Рад і громадян у 
розвитку виробництва, підприємницької діяльності і під
вищенні дохідності своїх територій. Наприклад, з метою 
вишукання додаткових джерел поповнення доходів бю 
джету м.Чернівці приймалась ухвала щодо вдосконален
ня місцевих податків і зборів. У результаті внесених 
змін до діючих положень про місцеві податки і збори в 
II півріччі 1995 року надходження до бюджету збільши
лись у 6 разів;

—  підтримувати відсталі в економічному відношенні 
регіони на мінімальному рівні.
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Виходячи з цього, доцільно встановити єдині ста
більні нормативи відрахувань для всіх видів податків і 
зборів для всіх регіонів, а також  встановити обов’язкові 
сфери фінансування з державного і місцевих бюджетів.

Заслуговує на увагу і думка вчених та спеціалістіїз- 
практиків про те, що для зміцнення фінансової бази ре 
гіонів і надання їм більшої самостійності необхідно виз
начити держ авні пріоритети, для ф інансування яких 
кожна область повинна вносити податок.

Він може бути встановлений у вигляді диференційова
ного нормативу від загальної суми доходів, одержаних у 
регіонах. За рахунок цього податку можна було б фінан
сувати загальнодержавні програми, а також надавати суб
венції й дотації тим регіонам, у яких дохідна частина не 
перекриває мінімальних потреб по витратах. Збільшення 
витрат понад мінімальний рівень повинно забезпечувати
ся за рахунок розширення виробничої бази всіх регіонів і 
підвищення ефективності їх господарського потенціалу.

ГІри розробці бюджету необхідно переглянути підхо
ди до формування позабюджетних фондів. Практика їх 
створення і використання показала, що вони створю 
ються за рахунок тих джерел, які надходили до бю дже
ту раніше, і фактично підміняють бюджети територій. 
Наявність централізованих позабюджетних фондів при
водить до зниження еф ективності і цільового їх вико
ристання, до розпорошення фінансових ресурсів. Ство
рення близько десяти загальнодержавних позабю дж ет
них фондів, на нашу думку, погіршує координацію ма
неврування фінансовими ресурсами. Тому вважаємо, що 
функціонування позабю джетних фондів можливе лише 
за умови їх централізації у бю джеті на всіх рівнях бю 
джетної системи із зазначенням цільового використання 
видаткової частини бюджету.

Одночасно з метою спрощення механізму стягнення 
відрахувань до цільових позабю джетних фондів доціль
но всі відрахування об’єднати в один непрямий цільовий 
податок, назвавши його “відрахування на цільові потре
би“. При цьому о б ’єкто м  оподаткування мож е бути 
фонд оплати праці. При зарахуванні даного податху до 
бю джету треба проводити розмеж ування між ланками
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бюджетної системи, зараховуючи його на конкретний 
розділ бюджетної класифікації, із зазначенням цільово
го характеру використання коштів.

Важливе значення в прискореному виході України з 
економічної кризи має податкова політика, яка тісно 
пов’язана з бюджетною.

З а  своїм призначенням і змістом механізм стягнен
ня податків і формування доходів бюджету в умовах 
формування ринкових відносин покликаний стимулю
вати розвиток і вдосконалення виробництва, ефектив
ні, бережливі дії підприємств, сприяти якнайшвидшому 
впровадженню нових технологій, реалізації задумів та 
ініціатив юридичних і фізичних осіб. Він має забезпе
чувати регулю вання економічних інтересів держави, 
регіонів, підприємств і кожного громадянина, одночас
но бути простим у виконанні, логічно обгрунтованим, 
ефективним, прогресивним і стабільним, а також  га
рантувати виконання дохідної частини бюджету. Але 
як цього досягти?

В сучасних умовах діючі форми і методи функціону
вання механізму стягнення податків і виконання доходів 
бюджету мають багато недоліків, несуть у собі різні су
перечки, не сприяють ефективними діями і розвиткові 
підприємства.

За таких умов механізм стягнення податків і вико
нання дохідної частини бю дж ету виступає основним 
гальмом для розвитку економічних відносин і підприєм
ницької ініціативи. Головний недолік полягає в тому, 
що в основу його побудови заклались адміністративно- 
командні, неефективні, неузгоджені форми і методи реа
лізації фінансової політики держави. Однак сьогодні ри
нок і його середовище вимагають економічно обгрунто
ваних методів і рішень органів влади щодо врегулюван
ня відносин між  держ авою , регіонам и, територіям и, 
підприємствами, громадянами, а також  вдосконаленого 
механізму оподаткування, при якому податки виступили 
б найбільш важливим і впливовим інструментом регу
лювання економічних відносин та інтересів держави, ре
гіонів. За  своєю природою вони повинні стимулювати 
розвиток усього прогресивного, ефективного і-розв’язу-
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вати ті суперечності, що виникають у процесі реалізації 
економічних інтересів.

Ефективність стягнення податків і виконання дохо
дів бюджету залежить від об’єктивних і суб’єктивних 
факторів і повинна виступати як єдиний, взаємопов’яза
ний, нерозривний процес. Цього можна досягти при до
триманні таких принципів і підходів:

— стабільного, прогресивного, законодавчого офор
млення стратегії фінансово-бюджетної політики в регіо
нах і державі в цілому, створення дійового механізму 
всієї фінансово-бюджетної політики;

—  визначення об ’єктивних і ефективних форм і ме
тодів механізму стягнення податків і виконання доходів 
бюджету;

—  розмежування повноважень і взаємоузюдженості 
дій органів влади на всіх рівнях управління по реалізації 
фінансово-бюджетної політики;

— вдосконалення правового фінансового поля діяння 
механізму стягн енн я податків  і ф орм ування доходів 
бюджету;

—  ко о р д и н ац ії р о б о ти  ф ін ан со ви х , п одаткови х , 
контрольно-ревізійних та інших органів по реалізації ф і
нансової політики;

—  формування фінансової культури й етики підпри
ємництва.

Тільки такі підходи як до бюджетної, так і до подат
кової політики дадуть певний економічний еф ект, що 
сприятиме виходу України з економічної кризи.
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Лоп&тиьський Ю .\ї.
КРИ ЗА  ПЛАТЕЖІВ В ЕКОНОМ ІЦІ 

ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

Ситуація з неплатежами в народному господарстві 
України, незважаючи на всі вжиті заходи, залишається 
складною . Н еплатеж і постійно зростаю ть. Протягом 
1995 року заборгованість суб’єктів підприємницької ді
яльності України зросла більше ніж у 6 разів. Рівень 
заборгованості становить понад третин)' валового внут
рішнього продукту. Заручниками неплатежів стали не 
тільки суб’єкти підприємницької діяльності, але й дер
жава, суспільство в цілому. Це змушує оцінювати ситу
ацію як кризову.

Початок неплатежів співпадає з початком лібераліза
ції цін. Стрімкий ріст останніх призвів до хвилі неплат
ежів. Галопуюча інфляція супроводжувалась подорожчан
ням усього товарного виробництва. Знецінились наявні 
оборотні засоби підприємства. Збільшення цін випереджа
ло приріст оборотних ресурсів, знижувалась забезпече
ність підприємств власними оборотними засобами, зміню
валась їх структура. Відчуваючи нестачу грошових кош
тів, усі підприємства, незалежно від попередньої ефектив
ності господарювання, почали накопичувати неплатежі. 
Різке зростання цін варто розглядати як одну із головних і 
першопочаткових причин росту неплатежів.

В умовах інфляції кредити, як засіб покриття нестачі 
власних оборотних засобів, стали недоступними для 
більш ості підприємств через високі процентні ставки. 
Збільш ується число непогашених кредитів. Зруйнований 
механізм кредитування. Плата за користування кредита
ми лягає на і без того велику собівартість продукції. Для 
підприємств кредитні борги виявились дешевшими ніж 
банківські ресурси. Заборгованість можна розглядати як 
форму кредитування підприємствами одне одного.

Неплатежі пояснюються не тільки інфляцією Вони — 
наслідок і складова частина взаємодії двох процесів, що 
відбуваються одночасно: інфляції та спаду виробництва.

В умовах конкуренції з імпортними товарами, що 
хлинули на український ринок, вітчизняний товарови-
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робник часто програє. Вироблена на недосконалому об
ладнанні та з низькою1 продуктивністю праці з сировини 
та ресурсів, придбаних за наближеними до світових ці
нами, готова продукція з високою ціною реалізації зале
жується на складах, не знаходячи платоспромож ного 
споживача. Витрачені на виробництво гроші не поверта
ються виробникові, не ідуть на розрахунки з постачаль
никами, на оплату праці, не надходять до держбюджету. 
Оскільки підприємства пов’язані одне з одним техноло
гічно, кожне є одночасно постачальником і споживачем, 
це призводить до ланцюга неплатежів.

Неплатежі —  це не просто нестача оборотних засо
бів, це, в першу чергу, брак ліквідних оборотних акти
вів, грошових кош тів. Своєчасність розрахунків зале
жить від маси платіжних засобів у народному господар
стві. Ж орстка і рошово-кредитна політика, яка здійсню
ється з допомогою монетарних інструментів, призводить 
до зменшення насиченості економіки грошима, при цьо
му збільш ується взаємна заборгованість, загострюється 
проблема неплатеж ів. Отже, розглядаю чи цей аспект 
проблеми, ми зустрічаємось з двома взаємопротилежни- 
ми її проявами: з одного боку, ріст інф ляції викликає 
збільш ення неплатеж ів; з іншого —  одним із заходів 
боротьби з інф ляцією  є зменшення грошової маси, що 
призводить до нестачі грошей і, знову ж  таки, до збіль
шення неплатежів. У балансах підприємств спостеріга
ється витіснення грошей і кредиту дебіторською і кре
диторською заборгованістю . Криза платежів паралізує 
систему грошового обігу, скорочується база державного 
регулювання економіки, зменш ується о б 'є к т  грошово- 
кредитної політики. Аналогічно відбувається витіснення 
кредиту, що створю ється  і регулю ється банківською  
системою.

Одним із факторів, що впливає на наявність неплат
ежів, є податковий тягар, який не дозволяє підприєм
ствам нарощувати власні оборотні активи, необхідність 
внесення податків авансом також  в ідвол ікає частину 
власних коштів підприємств.

Криза платеж ів паралізує відтворю вальні процеси. 
Ресурси нагромадження використовуються не на розви
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ток виробництва, а на приріст оборотних засобів, тобто 
на забезпечення простого відтворювання. Ситуація ус
кладнюється тим, що тягар неплатежів відбивається на 
бюджеті. Зменшується платоспроможний попит, обме
ж ується купівельна спроможність як суб’єктів підпри
ємницької діяльності, так і населення.

Через кризу платежів у тій чи іншій формі пройшла 
більш ість країн колиш ньої адміністративно-командної 
економіки. Одним із факторів, який об’єднує ці країни, 
є те, що в умовах перехідної економіки ринкові регуля
тори ще пе діють, а від адміністративних важелів уже 
відмовились.

У даному дослідженні здійснена спроба проаналізува
ти стан та динаміку неплатежів в економіці Чернівець
кої області. Автором використовувались дані офіційної 
статистики.

Розглядаючи питання неплатежів по області, потрі
бно відзначити, що майже вся заборгованість склалася 
між підприємствами України.

Ситуація з платежами в області може бути охаракте
ризована за результатами спеціального статистичного 
обстеження, проведеного в Україні станом на 1 серпня 
1995 року.

Із загальної дебіторської заборгованості прострочена 
становить 51,4%. Частка простроченої кредиторської за
боргованості менша —  43,7%. Однак, з усієї простроче
ної креди торсько ї заборгован ості б ільш е половини 
(57,2%) —  терміном від трьох місяців до одного року.

їз загальної суми простроченої дебіторської заборго
ваності 92,3% —  за товари, роботи і послуги, 0,9% — 
розрахунки з бюджетом. Що стосується простроченої 
кредиторської заборгованості, то частка неплатежів за 
товари, роботи і послуги складає 75,3%, по розрахунках 
з бюджетом —  7,9%.

На основі даних розрахований показник фінансового 
покриття неплатежів — відношення дебіторської забор
гованості до кредиторської. Незважаючи на те, що цей 
показник достатньо високий (за простроченою заборго
ваністю —  77,4%), неплатежі для області залишаються 
досить вагомою проблемою.
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Окреме питання —  оцінка поняття “неплатежі“. За
гальний розмір дебіторської і кредиторської заборгова
ності не характеризує в достатній мірі обсяг неплатежів. 
Особливо це стосується кредиторської заборгованості, 
до складу якої входить заборгованість по оплаті праці, з 
бюджетом та ін., строк сплати яких не настав. З  1 січня 
1996 р. в статистичній звітності про дебіторську і креди
торську заборгован ість передбачен і дані про розмір 
простроченої заборгованості, яка по суті і є неплатежа
ми. Для аналізу  динам іки неплатеж ів  по області за 
1995 р. ми були змуш ені використовувати загальний 
розмір дебіторської та кредиторської заборгованості.

Досліджуючи зміну заборгованості по підприємствах 
області, потрібно відзначити, що за 11 місяців 1995 р. 
дебіторська заборгованість у поточних цінах збільш ила
ся в 3,47, кредиторська —  в 3,62 раза1.

Яка причина такого зростання заборгованості? Пере
віримо припущення, що одним із факторів неплатежів є 
інфляційні процеси та збільшення цін. Порівняємо дина
міку заборгованості по області з індексами цін на всі 
товари, роботи та послуги. Враховуючи, що індекси цін 
є відносними величинами, приведемо досліджувані по
казники до співмірного вигляду, виразивши обсяг забор
гованості у відсотках, кожний наступний по відношенню 
до попереднього місяця. Для наглядності зобразимо дос
ліджувані параметри графічно (рис. 1).

Аналіз рис. свідчить, що графіки заборгованості ко
ливаються навколо графіка цін. Залеж ність між цінами 
і кредиторською  заборгованістю  дослідж ена методом 
кореляційного аналізу. Підрахований коефіцієнт кореля
ції (0,932) показує, що зв ’язок між ростом цін і зростан
ням заборгованості достатньо тісний.

З метою більш детального дослідження було розгля
нуто збільшення заборгованості та цін наростаючим під
сумком у базисному виразі. З  дослідж ення видно, що 
ріст заборгованості випереджає ріст цін. Тобто крім рос
ту цін є й інші ф актори, які впливаю ть на заборгова
ність. Для аналітичної перевірки цього твердження ніве

1 Тут і надалі первинний цифровий матеріал та розрахунки не наво
дяться.
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люємо вплив цін на зростання заборгованості, скоригу- 
вавши абсолютні значення заборгованості на відповідні 
індекси цін. У результаті отримаємо показники заборго
ваності не в поточних, а в порівняльних цінах. За 11 мі
сяців 1995 р. по Чернівецькій області в слівмірних цінах 
ріст дебіторської заборгованості склав 162,8%, креди
торської — 169,6%. Отже, які ще фактори, крім цін, 
впливають на заборгованість?

Звертає на себе увагу тотожність розвитку дебітор
ської і кредиторської заборгованості. Чи є між ними 
зв ’язок? Чи існує так зване “коло“ неплатежів, коли 
один винен другому, другий третьому і т.д., останній 
винен першому?

Для перевірки наявності ланцюгової залежності не
платежів підприємств та визначення її ролі на основі да
них спеціального статистичного обстеження, проведено
го станом на 1 серпня 1995 року, нами здійснено наступ
не дослідження: із усієї сукупності підприємств області у 
випадковому порядку було відібрано 500 одиниць. З них 
175 підприємств, кожне третє, мали прострочену дебі
торську ^а кредиторську заборгованість, тобто неплат
ежі. Ці 175 одиниць досліджувались з допомогою методу 
дисперсного аналізу. Сукупність підприємств розділили 
на 7 груп за факторною ознакою (дебіторська заборгова
ність) та аналізували зміну результативної ознаки (кре
диторська заборгованість).

У результаті підраховано кореляційне відношення 
(відношення міжгрупової дисперсії до загальної = 0,313), 
яке свідчить, що варіація простроченої кредиторської 
заборгованості на 31,3% зумовлена простроченою дебі
торською  заборгованістю . Враховую чи, що отримане 
значення менше оч ікуваного , виникло припущ ення: 
мож ливо, залеж ності між дебіторською  та кредитор
ською  заборгованістю не існує взагалі, а отриманий ре
зультат —  випадковість. Перевірка здійснювалась за до
помогою критерію Фішера. Фактичне значення крите
рію (12,757) більш е критичного (2,17). З  імовірністю 
0,95 зв ’язок визнається істотним. Але незважаючи на 
це, не доводиться говорити про наявність всеохоплюю- 
чого “кола“ взаємонеплатежів.
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Який же вихід із ситуації, що склалася? Розглянемо 
різні пропозиції подолання кризи платежів:

1. Проведення заліку взаємної заборгованості на без- 
емісійній основі з оформленням непогашеної заборгова
ності векселями. Такі заходи періодично здійснюються 
Кабінетом М іністрів та Національним банком України. 
Це збиває хвилю неплатежів, але не розв’язує питання в 
принципі, не усуває основи відтворення неплатежів.

2. Введення вексельного обігу. Однак тут більше за
питань, ніж  відповідей. Це і проблем и законодавчої 
бази, і обороту векселів на ринку цінних паперів. Емісія 
векселів банками, вексельний кредит —  інфляційні за
ходи. Оформлення векселями неплатежів —  констатація 
ф акту заборгованості (хто буде приймати векселі збит
кових підприємств і т.д.). На сьогодні менше одного від
сотка заборгованості оформлено векселями.

3. Заходи на емісійній чи кредитній основі — “пуско
вий імпульс“ у вигляді одноразового поповнення оборот
них засобів або кредит первинним неплатникам і т.д. При
хильники таких заходів будують свої пропозиції на тому, 
що загальна сума неплатежів на декілька порядків переви
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щує потребу в грошовій масі для першого “поштовху“.
4. Один із варіантів кредитного розв'язання проблеми — 

“відкриті кредитні лінії“, коли не позичальник, а кредитор 
буде оплачувати кожет рахунок, не допускаючи викорис
тання грошей не за призначенням. Однак, на нашу думку, 
цей засіб нездійсненний хоча б з організаційної точки зору.

5. Комп’ютерний взаємозалік на безкредитній основі 
спростив би проведення заліків, але цей напрямок складний 
в організаційному плані. І чи розв яже він усі проблеми?

6. Організаційно-адміністративні заходи по вдоскона
ленню процедури стягнення боргів, по реалізації меха
нізму банкрутства. Нагадує боротьбу із наслідками, але 
не з причинами. Крім того, масові банкрутства немож
ливі, бо підприємства пов’язані технологічними лан
цюжками: при ліквідації підприємств виникають питан
ня покриття боргів, розм іщ ення вивільненої робочої 
сили та ін

7. Зустрічаю ться пропозиції по списанню боргів під
приємств. Але підтримати їх не уявляється можливим.

8. Є пропозиції повернутись до інкасової форми опла
ти. Тут питання скоріше філософське: чи є дорога назад?

Узагальнюючи наведене, можна зробити висновки.
Неплатежі —  проблема не тільки мікро-, але і мак- 

роекономічна. Вони —  прояв внутрішніх, глибинних не- . 
розв’язаних економічних проблем. Неплатежі —  відоб
раження ситуації у суспільстві, економіці в цілому.

Для боротьби з неплатежами необхідно подолати по
точну кризу, ліквідувати причини виникнення неплат
ежів, створити умови, які зводили б неплатежі до міні
муму, використовуючи поєднання як ринкових, так і ад
міністративних регуляторів.

У сучасних умовах, коли 5’явилися ознаки макроеко- 
номічної стабілізації, потрібно досягти фінансово-гро
шової стабілізації на рівні фізичних та юридичних осіб 
'— суб 'єктів  держави.

У будь-якій економіці поряд з нормально функціону
ючими підприємствами існують нежиттєві, неефективні, 
просто нечесно працюючі підприємства. Важливо, щоб 
неплатеж і перестали бути проблемою, що торкається 
суспільства в цілому.
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Круш ніцька Г.Б, 
ДО  П РО БЛ ЕМ И  РО ЗРА Х У Н К ІВ  М ІЖ  

КРА ЇН А М И  СНД

Сучасний період розвитку світового економічного 
простору характеризується двома тенденціями: з одного 
боку, поглибленням і розширенням міжнародного поділу 
праці, а з іишого — розвитком інтеграційних процесів у 
світовому масштабі. Взаємодіючи, ці тенденції зумовлю
ють необхідність розробки заходів щодо управління еко
номічними зв ’язками, укладення міжнародних угод по 
утворенню певною мірою відкритих і замкнутих ринко
вих сфер. Практично це приводить до створення різного 
роду регіональних союзів.

Ось уже декілька десятків років світ слідкує за інтег
раційними процесами, що відбуваються в Захігтній Євро
пі, де вони набули найдовершеніших форм. У Централь
ній та Східній Європі також зароджуються інтеграційні 
угрупування. На теренах Центральної Європи створено 
Центральну європейську ініціативу. У причорноморській 
зоні зародилось Чорноморське економічне співробітниц
тво, яке навіть заснувало Чорноморський банк рекон
струкції та розвитку. Країни колишньої радянської При
балтики об’єднались у Союз Балтійських держав (Бал- 
тія). Решта країн, що утворились також  на теренах ко
л и ш н ього  Р адянського  С ою зу, о б ’єдналися в Сою з 
Незалежних Держав, а тепер намагаються надати цьому 
інтеграційном у угрупуванню  ж и ттєзд атн о го  режиму 
ф ункціонування. Розробляю ться також  перспективні 
проекти створення малих регіональних зон прикордонно
го співробітництва (напр., Карпатський Єврорегіон).

Політичне оголошення суверенітету і державної неза
лежності колишніх республік СРСР визначило їхнє праг
нення будь-якою ціною досягти повної економічної неза
лежності. Реальним втіленням такої політичної орієнта
ції стало лавиноподібне наростання відцентрових тенден
цій і дезінтеграційних процесів. Розпад СРСР привів до 
утворення незалежних держав, які вважали, що взявши в 
руки управління економікою в своїх країнах, вони швид
ко вийдуть з економічної кризи, куди котилися колишні
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соціалістичні країни в кінці 80-х років. Але сталося про
тилежне: економічна криза ще більше поглибилася через 
втрату господарських зв’язків між окремими республіка
ми СРСР і соціалістичними країнами. Введення мит, 
власних грошей, лібералізація цін у країнах СНД привела 
до дезінтеграції господарства на теренах колишнього 
СРСР, що в свою чергу привело до спаду виробництва в 
усіх країнах, які були між собою кооперовані.

Тому з самого початку утворення незалежних країн 
намітилися дві тенденції в зовнішніх економічних відно
синах всередині СНД: з одного боку, незалежні країни 
старались розірвати зв ’язки з іншими країнами СНД, 
особливо з Росією , щоб одержати, як вони вважали, 
справжню економічну незалежність, а з другого боку, 
все більш настійними ставали вимоги зберегти зв’язки, 
які існували раніше, бо інтегрованість економік цих кра
їн досягла більшого рівня, ніж, наприклад, у країнах Єв
ропейського Союзу. Це і спільні інформаційні системи, 
транспортні комунікації, технічні умови виробництва, 
єдність використання стандартів тощо.

Спочатку країни СНД, у тому числі й Україна, роз
раховували на встановлення нових економічних зв’язків 
в інших регіонах світу, особливо в Західній Європі і 
США. Але треба зазначити, що сподівання на швидку 
заміну міжреспубліканських зв’язків на міжнародні не 
має реальної економічної основи. Про це говорить дос
від ряду країн Східної Європи, насамперед Угорщини. 
Переорієнтація на закупівлю ресурсів і товарів, яких не 
вистачає у західних країнах, потребує відповідної кіль
кості валюти. Проте реальної можливості одержати дос
татню  кількість валю тних кош тів нині не має жодна 
країна СНД, оскільки на світовому ринку реалізується 
тільки 1% вироблюваної продукції, та й то за демпінго
вими цінами. За  оцінками спеціалістів, потрібно не мен
ше 10-—15 років, перш ніж республікам вдасться знайти 
свою “нішу“ в структурі міжнародного поділу праці.

Треба також  мати на увазі, що інтереси західних 
фірм, як правило, обмежуються прагненням використо
вувати зв’язки з нами з метою придбання цінної і деше
вої сировини, залиш аю чи нас як сировинний додаток
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розвинутих країн Європи. С півробітництво західних 
фірм не будується заради доброчинних цілей, реоргані
зація нашої економіки західними країнами розглядається 
насамперед як завою вання ринкового , економ ічного 
простору, де діятиме жорстка конкуренція між нашими і 
зарубіжними партнерами, П роте це не означає, що не 
потрібно налагоджувати такі з в ’язки  на перспективу. 
Але поки що вони займаю ть невелику частку від усіх 
зв ’язків України, а більш у частину займаю ть зв ’язки 
саме з країнами СНД.

В основу розвитку економічних взаємовідносин кра
їн СНД має бути покладена модель економічного співро
бітництва, яка полягає в подальшій економічній взаємо- 
інтеграції при збереженні політичної незалежності країн 
і без втручання політики в економіку, реалізація цієї 
принципової моделі служить удосконаленню економіч
них взаємовідносин країн СНД. Д ля цього необхідна 
система колективних скоординованих заходів у рамках 
усієї СНД, що грунтуються на принципах взаємовідно
син суверенних держав: рівноправності, взаємної вигоди, 
взаємної зацікавленості у спільному виході з економіч
ної кризи. В системі цих заходів мають бути взаємопо- 
годжені нормативні акти, які визначаю ть торговельно- 
економічні відносини, режим найбільш ого сприяння, по
рядок ф ункціонування грош ової та  валю тно-кредитної 
системи та інше.

Процес правового забезпечення нових економічних вза
ємовідносин між суверенними державами, напевне, буде 
тривалим, І тут доцільно використати досвід західних ін
теграційних економічних союзів, який визначає правові 
норми економічних взаємовідносин суверенних держав.

Економічні зв ’язки всередині СНД мають ряд проб
лем, дуж е важ ки х  для р о зв ’язан н я . Це, насамперед, 
проблема розрахунків при відсутності єдиної розрахун
кової одиниці, вплив політики на економічні відносини 
та інші.

На ш ляху створення м еханізм у взаєм орозрахунків 
між країнами СНД виникли реальні економічні трудно
щі. Вони полягаю ть у великій відмінності ресурсно-ек
спортних та економічних поітенціалів країн, що входять
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у співдружність, необхідності строгого і динамічного ба
лансування експортно-імпортного обміну між країнами, 
яке б забезпечувало безкредитні розрахунки: потребі 
підтримання структури обмінюваних товарів, яка відпо
відає можливостям оплати валютою; жорсткій залеж
ності вартісних показників обміну від динаміки світових 
цін; хронічній нестачі товарів для погашення платіжного 
дефіциту при впливі дестабілізуючих факторів, що роз- 
балансовують обсяги торгових поставок; ціновому сва
віллі та економічному тиску монопольних постачальни
ків сировини і матеріалів тощо. Розв'язання проблеми, 
що розглядається, ускладню ється тим, що рублевий 
простір практично розпався.

У соціально-економічній та політичній обстановці, 
яка склалася, треба думати, що розрахунки в процесі 
обміну між країнами СНД будуть надалі вдосконалюва
тись,, орієнтуючись у перспективі на норми, що діють у 
практиці міждержавних економічних відносин. Однак 
процес переходу на економічні відносини між країнами 
СНД, як це прийнято, наприклад, в ЄС, займе багато 
часу і матиме еволюційний характер розвитку, проходя
чи послідовно такі форми взаємовідносин та їх поєднан
ня: двосторонні платіжні угоди; різні форми клірингів; 
розрахунки у ВКВ; розрахунки на основі конвертованеє - 
ті валю т держав СНД.

При встановленні двосторонніх платіжних угод пер
шочерговим повинно стати погодження порядку взаєм
них розрахунків на міждержавних і міжбанківських рів
нях, а також  механізму балансу платежів і котировок 
національних валю т, принципів здійснення торгових і 
неторгових платежів; У розвитку таких угод важлива 
роль відводиться безпосередньо контрагентам торгівлі, 
які беруть участь на рівноправних умовах, у погодженні 
взаємних вимог і зобов’язань та розрахунках по поточ
них операціях. При цьому державні банки забезпечують 
продаж імпортерам іноземної валюти для оплати імпор
ту й обмін експортної виручки на їх національну валю
ту. У цих відносинах виникає складна проблема обмін
ного курсу національними валю тами, без розв’язання 
якої двосторонні угоди не в змозі актйвно розвиватися.
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Розв’язання цієї проблеми передбачає досягнення пого
дженості валютної політики країн, що здійснюють двос
торонні торговельно-економічні відносини.

Валютні кліринги також можуть бути застосовані в 
торговельно-економічних взаємовідносинах між двома 
або кількома країнами СНД. Розрахунки між країнами- 
партнерами здійснюються шляхом безготівкового заліку 
зустрічних вимог та зобов'язань, а платежі готівковою 
валютою чи золотом виконуються тільки  на суму різни
ці в товарних поставках і наданих послугах. З а  цієї сис
теми взаєморозрахунків не існує безпосередніх валю т
них відносин між контрагентами торгівлі, відсутня та
кож взаємодія між національними валютами. Але існує 
проблема покриття сальдо при клірингових розрахунках, 
для чого потрібні міждержавні домовленості в межах 
СНД, які враховують надання гарантій по виплаті боргу, 
які на сьогодні, на жадь, не надаються.

Використання ВКВ всередині економічного простору 
країн СНД —  проблематичне. З  одного боку, введення 
перевідного рубля у взаєморозрахунках між країнами- 
членами РЕВ вважається однією з причин скорочення 
обсягів товарообороту між країнами, а з іншого —  краї
ни ЕС протягом багатьох років працюю ть над пробле
мою створення системи взаєморозрахунків, що грунту- 
єься на використанні єдиної грош ової одиниці, яка за 
М аахтстріхтеькою угодою буде введена в обіг до кінця 
XX ст. У перспективі, при наявності доброї волі всіх 
(або частини) країн СНД є можливим і доцільним ство
рення економічного союзу, в рамках якого здійснювало
ся б рівноправне торговельно-економічне співробітниц
тво на багатосторонній основі з використанням внутріш
ньої ВКВ. М ожливий і інший варіант —  приєднання на 
добровільних засадах до Європейського Союзу, в рамках 
якого проблема може бути розв’язана автоматично.

Для досягнення найвищого рівня взаєморозрахунків 
(на основі конвертованості національних валю т) необ
хідно в кожній з країн-партнерів забезпечити: розвину
тий внутрішній ринок, який задовольняє попит спожи
вачів на різноманітні товари та  послуги за конкурентни
ми цінами; досить диверсифіковане й ефективне націо
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нальне виробництво; конкурентоспроможний експорт, 
щ о забезпечує стійкість платіжного балансу; достатній 
рівень валютних резервів; відносну стабільність цін і ва
лютного курсу; достатньо розвинутий валютний ринок.

На ж аль, взаємовигідному розвитку економічних 
зв’язків всередині СНД заважають політичні проблеми: 
бажання деяких країн пов’язати економічні зв ’язки з 
політичною  залеж н істю  країн і навіть відновлення 
СРСР. Але для України, як незалежної держави, політ
ичний союз подібний до СРСР неприйнятий, хоч, з дру
гого боку, економічні зв ’язки всередині СНД є потрі
бними для України.

Роки існування СНД показали, що для уникнення 
розпаду національних економік, одержання пеореваги від 
їх інтеграції на новій основі допомогло б погодження 
новими незалежними державами політики по основних 
напрямах реформ, що в них проводяться. Це стосується 
створення зони вільної торгівлі, митного і платіжного 
союзів, звільнення від тарифних бар’єрів, ліцензій, квот 
та зближення політики конкуренції, торгових режимів і 
правил торгівлі, створення ринку регіональних валют, 
відміні обмеж ень на обмін валю ти в межах СНД. Зі 
зміцненням СНД, безумовно, повинен відбутися процес 
інтеграції цих країн в європейську і світову економіку.
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Саінчук Н.В.
П РО БЛ ЕМ И  ТА П ЕРС П Е К Т И В И  РО ЗВ И ТК У  
Ф !Н А Н СО ВО -КРЕДИ ТН О ГО  М ЕХ А Н ІЗМ У  В 
ІН В ЕС ТИ Ц ІЙ Н ІЙ  Д ІЯ Л Ь Н О С ТІ В У К РА ЇН І

Досвід розвитку країн з розвинутою ринковою еко
номікою все більше переконливо свідчить, що ефектив
на структурна інвестіційна політика й досягнення гнуч
кої й динамічної моделі економічної рівноваги, відповід
но до змін запитань споживачів, нездійсненні без надій
них ринкових  ф ін ан со в о -кр ед и тн и х  т а  п од аткови х  
регуляторів.

Інвестиційна сфера впродовж багатьох десятиліть є 
саме тією  ділянкою народного господарства, яка дестабі
лізує фінанси, збільшує дефіцит державного бюджету, 
поглинає і заморожує без належної віддачі маси ресурсів. 
Роки перебудови на Україні показали, що склалися і 
глибоко вкорінилися стереотипи громадської думки та  
теоретичні догми, і переборювали їх досить довго. Згідно 
з ними структурно-інвестиційна політика зводиться до 
максимальної концентрації фінансових та  матеріальних 
ресурсів на приорітетах, які задають централізовано.

Активізація інвестиційної діяльності, зростання чис
тих капітальних вкладень, а отже, і майбутнього багат
ства країни, є одним з основних мірил успіху реформу
вання економіки. На жаль, сьогодні немає пілстав гово
рити про успіхи чи хоча б ознаки якихось позитивних 
тенденцій в економіці України. Триває спад інвестиційної 
діяльності. Хоча норма нагромадження за останні роки 
істотно зросла —  з 18 до 30%, але обсяг капітальних 
вкладень зменшився —  на 47% за 1991— 1993 рр .1

Причинами, що стримують івестиційну діяльність, є 
по-перше, млявість політичних (демократичних) і еконо
мічних (ринкових) реформ, по-друге, гіперінфляція і, по- 
третє, недосконалість і нестабільність законодавства.

До тих пір, поки продовж уватиметься руйнівна ін
фляційна політика уряду, важко сподіватися на реальне 
збільшення обсягу інвестицій, бо висока інф ляція швид- 
ко знец інює нагромадж ення й ун ем ож ли влю є довго

1 Економіка України // Урядовий кур’єр. —  1994. —  № 14. —  С.5; 
1994. № 113. — С. 4; 1994. —  № 127. —  С.4.
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строкове кредитування. Тільки перехід до створюваль- 
ної антиінф ляційної політики дозволить активізувати 
інвестиційну діяльність.

В Україні продовжується також не менш згубна по
літика вилучення кош тів з ефективного виробництва 
для штучного підгримування неефективного (збитково
го), яка „гасить“ мотивацію до підвищення ефективнос
ті гоподарювання, зокрема стримує інвестиційну діяль
ність. Щоб бути ефективними, державні підприємства 
мають працювати на ринкових засадах, тобто підпоряд
куватися законам конкуренції.

При реформуванні економіки, зокрема при її струк
турній перебудові, неможливо уникнути того, що нее
фективні виробництва, нежиттєздатні види економічної 
діяльності, засновані на субсидованих цінах, штучному 
попиті та державному захисті від ринкової конкуренції, 
опиняться „за бортом“. До речі, страх багатьох підпри
ємств є одним з головних чинників, що гальмують рин
кові реформи, в тому числі й структурну перебудову 
української економ іки, і таким  чином консервують її 
ниніш ню  стр у к ту р у , здеф орм овану  тоталітаризм ом . 
Значну частину цих підприємств можна зберегти, пере- 
профілю вавшн їх на випуск рентабельної продукції, яка 
б користувалася ринковим попитом.

Тільки конкурентний ринок здатен спонукати людей 
до продуктивної праці, в том числі активної інвестицій
ної та інноваційної діяльності. Проте спочатку держава 
має ство рити відповідні закони та інституційні умови 
(формальну регламентацію ) такого ринку, які сприяти
муть поступово виробленню соціальної тканини нефор
м альних правил , навичок і зви чаїв , необхідних для 
еф ективної діяльності в конкурентному середовищі.

У країнське законодавство, зокрема податкове, його 
нестабільність також  стримує інвестиційну діяльність. 
Адже численні податки, вклю чаю чи оподаткування на
віть амортизацій відрахувань, дуже обмежую ть інвести
ційні можливості підприємств. Обмежені також  інвести
ційні можливості банків і населення.

В и р о б н и ц тво  с т и к а є т ь с я  з н естач ею  інвестиц ій  
внаслідок не тільки  малих обсягів інвестиційних ресур
сів а й низької їх мобільності, що також  є наслідком
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незрілості капіталів, відсутності їх вільного переливу за
лежно від змін ринкового попиту.

Зб ільш енню  інвестиційних м ож ли востей  підпри
ємств. а також  прискоренню структурної перебудови 
економіки і створенню нових робочих місць може істот
но сприяти лізинг машин і устаткування, який широко 
практикується у світі.

Важливим дж ерелом  кап італьних  вкладень може 
бути цілеспрямоване інвестиційне використання коштів 
від приватизації держазного майна.

Для належної мобільності інвестиційних ресурсів по
трібен ринок капіталів, створення якого є не менш важ
ливим, ніж створення товарного ринку, бо товари —  по
хідний ьід — інвестиційного продукта. І структурна пе
реорієнтація на НТП також реалізується через івестиції. 
А сам ринок починається, як уже зазначалося, з ство
рення відповідних інвестиційних умов.

Головним інститутом, стриж нем  ринкової інф рас
труктури. через який здійснюється фінансування інвес
тицій, є банк. Для ефективної інвестиційної діяльності 
потрібна розвинута банківська система, що складається 
з головного (державного) банку, як справжнього центру 
монетарної політики держави, який здійснює реальний 
контроль за грошовим обігом у країні, і розгалуж еної 
мережі комерційних банків. Така система в Україні ще 
проходить стадію  становлення.

Доцільно було б створити Український банк рекон
струкції і розвитку, в якому б концентрувалися всі ф і
нансові ресурси, в тому числі інвалю тні, які можна було 
б використовувати на структурну перебудову і техноло
гічне оновлення національної економ іки.Ц ей банк мав 
би сприяти організації пріорітетних (найефективніш их) 
інвестиційних проектів на конкурсній основі. До речі, 
дуже важливо, щоб фінансова допомога Україні від м іж 
народних фінансових організацій та окремих країн ішла 
через банківську систему України,

Варто було б також  створити страхову компанію за 
участю західного капіталу, яка б страхувала інвестицій
ні проекти.

Ж иттєво важ ливе значення для активної та  е ф е к 
тивної інвестиційної діяльності має створення і розви
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ток ринку цінних паперів. На цьому ж шляху зроблені 
перші кроки.

У казом  П резидента України від 31 березня 1994 
року затверджено Положення про Український кредит
ний фонд, який здійснює розробку та реалізацію інвес
тиційних проектів і програм, сприяє розвиткові україн
ських банків, інвестиційних фондів і кампаній, акуму
лю є кош ти, одержані від реалізації державних цінних 
паперів та спрямовує їх на фінансування інвестиційних 
проектів і програм, а також  виконує щодо залучення 
іноземних позик.

В Україні вже створено понад 50 інвестиційних фон
дів, інвестиційнихМ трастових компаній у вигляді акціо
нерних товариств, найбільша серед них компанія — „Ук
раїна“ . Утворено Комісію цінних паперів, як урядовий 
орган, що здійснює державне регулювання ринку цінних 
паперів, а в складі М іністерства фінансів утворено уп
равління цінних паперів і фінансових ринків. Розроблено 
проект закону про державне регулювання ринку цінних 
паперів.

Одна з проблем  в У країні —  це гострий дефіцит 
власних капітальних вкладень, який відчувається в умо
вах переходу до ринкової економіки й структурної пере
будови народного господарства, потребує залучення ф і
нансових ресурсів. Тому залучення іноземних інвестицій 
в економіку України на даному етапі становить не лише 
ком ерційний інтерес п ідприєм ницьких структур, а й 
один із магістральних напрямків державної політики.

Чому ж в Україну, з її величезним промисловим ка
піталом, значними природними багатствами, працелюб
ними людьми не йдуть іноземні інвеститори?

Сьогоднішня ситуація не сприяє, щоб іноземні інвес
тори активно вкладали капітал в економіку України на
самперед тому, що нестабільна внутріш ня політична 
ситуація. Н естабільність економічної, ситуації, недоско
налість дію чого законодавства негативно впливають на 
інвестиційний клімат в Україні та стримують іноземних 
інвесторів від великих вкладень в економіку.

У зв ’язку з цим спостерігається тенденція зниження 
обсягу іноземних інвестицій. Так, якщ о в 1993 р обсяг 
іноземних інвестицій становив 3,8% до обсягу ВВП, в
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4994 р. — 4%, то в 1995 р. — 2,3%.'
Найбільший обсяг інвестицій, вкладених в економіку 

України, здійснені партнерами США (% до загального 
обсягу), Німеччини ( і 9%), Великобрітанії (7%), Кіпру 
(6%), Швейцарії (4%).2

Значна частина цих інвестиці й спрямована в маши
нобудування і металообробку —  19,2 млн. доларів, лег
ку промисловість —  5,6 млн. доларів, харчову промисло
вість — 8,6 млн. доларів, а також  у зовнішню і внутріш
ню торгівлю — 5,7 і 8,4 млн. доларів.3

У 1994 р. підписані угоди ‘ Про заохочення і захист 
інвестицій“ з такими державами як США, Канада, Фран
ція, Ізраїль, Чехія, Словакія, В’єтнам, Литва, Казахтан, 
Вірменія.

Реформація економіки України, їі інтеграція немож
лива без усвідомлення та використання світового досві
ду, який Україна отримує у вигляді програм та проектів 
м іж народної п рактики , передачі досвіду, технологій , 
„ноу— хау“, спрямованих на розв’язання найважливіших 
проблем держави.

Серед іноземних інвесторів пош ирю ю ться чутки,щ о 
інвестиційне поле в Україні дуже несприятливе. З  цим 
можна погодитись, але частково. В Україні є суттєві пе
реваги порівня но з іншими державами. Це значна міс
ткість внутрішнього ринку практично з усіх товарів, ви
гідне географічне розміщення, кваліф ікаційна й дешева 
робоча сила, досить багаті природні ресурси.

Президент і уряд постійно працю ю ть над удоскона
ленням механізму залучення іноземних інвестицій —  
систематизують о б ’єкти  інвестування, розробляю ть ін
вестиційні проекти, проводять пошук о б ’єктів (їх майже 
2000) іноземного інвестування в розрізі народного госпо
дарства й регіонів, уже розроблено методичні основи для 
підготовки інвестиційних проектів відповідно до вимог 
міжнародної практики.

Величина інвестицій  і стаб іл ьн ість  законодавства  
прямопропорційні. Основним нормативним актом, який

•N4 ' ^ у тиц*йнс поле —  не Футбольне // Урядовий кур’єр.— 1995.—

13 Іноземні інвестиції в економіку: регіональність, проблеми, пер
спективи // Голос України. — 1994. — №58. —  С.4.
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регулює іноземні інвестиції в Україні є Декрет К а б ін е т '  
Міністрів „Про режим іноземного інвестуванні* від ^0 
травня 1993 р. У грудні 1994 року Верховна Рада прий
няла Закон „Про Державну програму заохочення іно
земних інвестицій в Україні44.

У чому ж проблема іноземного інвестування в Україні?
Н естабільність законодавства. Це заважає інвесторам 

прогнозувати результати діяльності.
Відсутність права на землю для іноземних інвесторів.
Складний нестандартний порядок реєстрації інвести

цій та підприємств.
Численні ліцензії, квоти, мита, податки, митні проце

дури заваж аю ть експорту-імпорту. Час їх уніфікувати.
Часта зм іню ваність оподаткування, велика кіль

кість диференційованих ставок для різних видів діяль
ності робить систему оподаткування досить складною. 
Ставки податків економічно необгрунтовані.

Відрахування на амортизацію не забезпечують ф ак
тичних витрат на оновлення фондів.

Валютне законодавство не забезпечує іноземним ін
весторам рівного з їхніми українськими партнерами дос
тупу до іноземної валюти.

У державі відсутні достатні гарантії захисту інвестицій.
Отже, перше, що потрібно зробити нашому парла

менту, —  прийняти  Закон  про стаб ільн ість  законів. 
Дати можливість широкого розвитку банківської систе
ми, створити умови для її нормального функціонування. 
Розпочати велику приватизацію . Видати чіткі закони 
про захист інвестицій, прав власності, заставної вартос
ті, про вивіз капіталу інвесторами. Рішуче й безповорот
но перейти на єдиний біржовий курс національної валю 
ти. Відмовитись від дотацій. Внести чіткість у законо
давство про податки та цінні папери. Все це разом спри
ятиме становленню  і розвиткові ринкових відносин.

Інвестиції, приватизація наповнює реальними кошта
ми державний бю джет,щ о дозволяє поліпшити фінансу
вання науки, культури, охорони здоров’я. Буде наданий 
імпульс пожвавленню економіки, пониженню соціальної 
напруги, поступовому підвищенню ж иттєвого рівня.

Залучення іноземних інвестицій на взаємовигідних 
умовах є важ ливою  складовою  частиною  входження
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У країн» до систем» світових господарських зв’язків. Але 
при цьому не варто сподіватися на великі обсяги таких 
інвестицій. Навіть за умови сприятливої політичної та 
економічної ситуації в Україні, коли ці обсяги можуть 
збільшитися в декілька разів порівняно з нинішніми, ви
рішальне значення матимуть інвестиційні ресурси.

Треба мати на увазі й те, що Україна сама може вис
тупати інвестором за кордон. Її інвестиційний сектор 
уже сьогодні (а тим більш в майбутньому) може зайня
ти важливі позиції на ринках країн третього світу, перш 
за все, в таких традиційних для нас галузях, як металур
гія, електроенергетика, гідромеліорація та будівництво 
магістральних трубопроводів. Створення належних умов 
для розширення і зміцнення цих позицій має стати скла
довою частиною державної економічної політики.

Лише в результаті реформування економіки, зокре
ма приватизації б ільш ої частини держ авних підпри
ємств і землі, та утворення цивілізованного фондового 
ринку, стануть сприятливими економічні і інституційні 
умови для вільного переливання кап італу , щ о дасть 
змогу еф ективно реалізувати довгострокові інвестицій
ні програми, яких так бракує нині українській економі
ці. Здеф орм ован а тотал ітаризм ом  модель економ іки 
має трансформуватися в якісно нову, соціально орієн
товану і структурно збалансовану модель. У процесі 
підприємницької діяльності та конкурентної боротьби 
на ринку виявлятимуться і найефектівиіш і форми гос
подарювання, їх співвідношення за формами власності, 
розмірами, специалізацією  і структурою , тобто  форму
ватимуться конкурентнсспромож ні системи великого, 
середнього і малого бізнесу. Тоді економіка “запрацю є“ 
ефективно, підприємства випускатимуть справді потрі
бну продукцію, орієнтую чись на попит, а в масш табах 
усього суспільства це виллється в структурну перебу
дову економіки.

Реалізація програм структурних перетворень потре
бує активної цілеспрямованої роботи з формування та 
нагромадження інвестиц ійного  потенц іалу економ іки  
країни. Його основою повинні стати:

—  нагромадження заощ адж ень населення ш ляхом 
внесення відповідних змін у політику доходів (прибут-
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К ІВ ). У перспективі зазначені заощадження повинні пере
творитися в головне джерело нагромаджень;

—  інвестиційна активність потребує відновлення від
носин щодо амортизації як реноваційного ресурсу і ф і
нансового джерела капітальних вкладень. В Україні че
рез прорахунки у політиці економічного відтворення 
доля амортизації впала до 3,4% ВВП всупереч нормаль
них 10— 12%;

—  стимулювання методами фіскальної політики ін
вестиційних нагромаджень за рахунок капіталізації при
бутків усіх видів суб’єктів господарської діяльності;

—  цілеспрямоване використання коштів від привати
зації державного майна;

—  забезпечення стабільності правової бази і системи 
податків;

—  введення до кредитної системи інституційних ін
весторів: ресурсів пенсійних, профспілкових, страхових, 
поштових, зайнятості населення, чорнобильского та ін
ших фондів;

—  забезпечення більш  еф ективного використання 
інвестиційного потенціалу комерційних банків.

Політика нагромадження інвестиційного потенціалу і 
буде базуватися на гому, що основною умовою реалізації 
зазначених вище джерел нагромаджень повинні стати:

—  проведення інвестиційно-стимулюю чої фіскальної 
політики —  політики помірних податків, що йдуть на 
інвестування та  перекваліф ікацію  кадрів, прискорену 
амортизацію, забезпечення державним страхуванням від 
збитків, пов’язаних зі змінами господарської кон’ю нк
тури та інше;

—  ф орм ування спеціальних бю дж етних і позабю 
джетних інвестиційних та інноваційних фондів;

—  всебічне використання в справі інвестицій застав
ного права;

—  реалізація комплексної програми розвитку фондо
вого ринку.

У країна тепер потребує інвестицій значно більше, 
ніж даю ть власні відтворювальні можливості національ
ної економіки.

Економічна політика української держави має всіля
ко сприяти ЦЬОМУ.
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Н ікіф оров П.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВАЛЮ ТНИЙ Р И Н О К  в 

У К РА ЇН І

Валютний стан України сьогодні характеризується 
неврівноваженим платіжним балансом, значними розмі
рами виплат по обслуговуванню зовнішнього боргу, мі
німальними золото-валю тним и  резервами. П остійної 
увиги вимагає регулю вання внутріш нього валю тного 
ринку ще й тому, що в умовах “доларизації“ української 
економіки невизначеність у поведінці валю тного ринку, 
його нестабільність, непередбаченість у наш ій країні 
здійснює набагато більший негативний вплив на еконо
мічний розвиток, ніж у країнах з розвинутою ринковою 
економікою.

Валю тна політика в Україні, на думку керівництва 
НБУ і деяких фахівців, є сьогодні найбільш вдалою скла
довою реформ. Але, з точки зору загальнометодологіч- 
них підходів, можна стверджувати, що валю тного ринку 
в Україні немає. В рамках національної економіки існує 
система аукціонів, які проходять на УМ ВБ, і які не є, по 
суті, біржовими торгами, а якраз аукціонами, до того ж 
надто громіздкими і процесуально неринковими. Чому? 
Та хоча б тому, що біржа вимагає для забезпечення по
переднього переводу на її кореспондентський рахунок 
валю тних і карбованцевих засобів до початку торгів. 
Звичайний комерційний банк повинен ризикувати свої
ми ресурсами, не знаю чи як поведе себе обмінний курс, 
як НБУ вирішить використати на торгах свій валютний 
резерв і як це вплине на курс. Таке завчасне депонуван
ня ресурсів банків приводить до того, що біржа отримує 
додаткові гроші, які їй абсолю тно не потрібні, але які 
вона використовує як кредитно-фінансова установа (!). 
Це ьзагалі не допускається для класичної валю тної бір
жі, є нонсенсом у світовій практиці.

Крім аукціонних (“біржових“) торгів з достатньо жор
стокими правилами, вітчизняний валютний ринок охоп
лю є ще двосторонні контракти комерційних банків (між- 
банківський валютний ринок), які, до речі, є розірваними 
у просторі та часі і в значній мірі не відповідають динамі
ці валютних курсів на УМВБ. Готівковий і безготівковий
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ринок відрізняються у курсах один від одного (до І0%) 
значно більше, ніж на розвинутих ринках.

При цьому деякі економісти стверджують, що в Укра
їні валютний ринок лібералізований. Але ж лібералізація 
і децентралізація —  це зовсім не тотожні поняття. І якщо 
НБУ і далі продовжить обмежувати методи використання 
валюти, якщо він встановлює для комерційних банків лі
міти відкритої валютної позиції, то говорити про лібера
лізацію не зовсім коректно. Можна говорити про децен
тралізацію і погіршення контролю, але не про звільнення 
ринку від зайвого державного адміністрування.

Рішення про децентралізацію обов’язкових валютних 
продаж ів створило умови для хеджирування, а це, на 
наш погляд, створю є для м акроеконом іки додаткові 
труднощі. До того ж  невідомо, чи співпадає концепція 
валю тного  регулю вання Н БУ  з загальном онетарною  
концепцією регулювання економіки в перехідний період. 
В Україні не уніф іковані ринок продажу національних 
грошей і ринок продажу валюти, тому більш коректно 
ставити  питання про л ібералізацію  валю тного ринку 
так: що хоче регулю вати НБУ і якими способами?

Парадоксальним є те, що гроші залишились єдиним 
товаром, який розподіляється в нашій країні планово- 
адміністративним способом. Цей товар не продається 
тому, що аукціонні торги дуже незначні за розмірами. 
Пряме монетарне фінансування бюджету — гроші, які 
рефінансую ться Н БУ  —  йде не в економіку взагалі, а 
лиш е в сектор державного фінансування. Чому ж тоді 
НБУ не здійснює 100% аукціонний розподіл фінансових 
ресурсів, якщ о існує потреба в емісії? Адже НБУ не 
може спрогнозувати приріст грошової маси, а Мінстат 
дає свій аналіз вже за наслідками. Тому Н БУ  повинен, 
як ми гадаємо, дивитись на необхідність випуску грошей 
за динамікою облікової ставки, яка, як і валютний курс, 
повинна доформуватись на ринку, а не встановлюватись 
адміністративно.

Дивним тут, на наш погляд, є те, що всі говорять 
про “неринковість“ ф іксації валютного курсу, про важкі 
наслідки такої дії, але ніхто не говорить про неринкову 
ф іксацію  ціни на національні гроші, що приводить до 
значних макроекономічних диспропорцій.
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В аналізі стану валютного ринку в Україні є ще один 
принципово важливий момент. Постійно дискутується 
питання, скільки відсотків валю тної виручки повинно 
підлягати обов’язковому продажу. Це питання можна 
поставити і по-іншому: який режим п о е и н є н  існувати в 
Україні — полі- чи моновалгатнии? НБУ наполягає на 
полівалютному, і тоді не зовсім зрозумілі його дії по 
обмеженню готівкового обороту. І навпаки, якщо мова 
йде про моновалютний режим, то обмеження готівково
го обігу і заборона підприємствам відкривати рахунки в 
іноземній валюті повністю виправдані.

Історія свідчить, що країни, які формували, а потім 
розвалювали Бреттон-Вудську систему, прийшли до не
обхідності і полівалюткого режиму тільки після того, як 
зробили с во- валю ти зовн іш ньоконзертованим и. Без 
цього жодна країна не відійш ла б від моновалю тного 
режиму. Тому повна лібералізація валю тного обороту в 
Україні мож лива за двох умов. П ерш а —  оголосити 
гривню зовніш ньоконвертованою  (як це зробила, на
приклад, Чехія у вересні 1995 р.). Друга —  узгодження 
політики курсоутворення з країнами, чиї валю ти будуть 
офіційно котуватись як  валю ти перш ої категорії. Без 
цього немає сенсу впроваджувати полівалю тний режим. 
Поки НБУ не є автономним від інших державних орга
нів управління, поки він виступає як Національний банк 
реконструкції і розвитку, а не як орган, який слідкує за 
динамікою грошової маси і стабільністю  валюти, полі
валютний режим не є необхідним для України.

Ще один аспект цієї проблеми —  полівалю тний ре
жим і рецентралізація валю тного ринку. При рецентра- 
лізації репрезентативність міжбанківської валю тної бір
жі (УМ ВБ) різко звуж ується. Ж орсткі правила торгів 
можуть привести до того, що валю та до бірж і взагалі 
може не доходити, все піде на м іж банківський ринок і 
курс буде встановлюватись на нерепрезентативному рів
ні. Як наслідок, один окремий банк може п ’ятьма про
центами купівлі валюти в один день “зірвати“ курс.

Тому, на наш погляд, сьогодні необхідно ввести мо
новалютний режим. А коли Н БУ  зробить те, про що 
говорилось вище, коли він перейде до цивіл ізованих 
форм покриття бю дж етного деф іциту, і М інф ін  буде
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купувати гроші не у НБУ, а за рахунок усіх банківських 
активів, не розрізняючи, чиї він узяв кредити — НБУ 
чи, наприклад, “ІНКО“, тоді можна вести мову про полі- 
валютний режим. Це питання технології проведення мо
нетарної політики, які є винятково компетенцією НБУ.

МВФ, як і НБУ, виступає за полівалютний режим в 
Україні, причому фонд мотивує свою позицію тим, що 
резерви повинні відігравати активну роль у стабілізації 
монетарного обороту. Тут є два моменти.

По-перше, інтерес самого МВФ у тому, щоб валютні 
резерви були використані.

По-друге, концепція МВФ про вільне курсоутворення 
базується на тому ф акті, що вплив НБУ на валютну 
частину монетарного обороту повинен бути сильно об
межений. На наш погляд, МВФ замість того, щоб гово
рити про методи покриття бюджетного дефіциту, розпо
діл рефінансованого кредиту тощо, достатньо некорек
тно, невиправдано переносить валютну позицію США чи 
Німеччини на український грунт. Введення полівалют- 
ного режиму і децентралізація повинні привести до ма
сового хеджирування.
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К овальчук Т.М .
ПРО БЛЕМ И  І П ЕРЕДУМ ОВИ С ТВ О РЕН Н Я  

СИСТЕМ И Ф ІН АНСОВОГО ТА У П РА В Л ІН С ЬК О ГО
О БЛ ІК У

Розвиток ринкових відносин: приватизація, органі
зація акціонерних товариств, конкурентна боротьба 
між окремими товаровиробниками створю ю ть перед
умови для поділу бухгалтерського обліку на фінансо
вий і управлінський.

М етою фінансового обліку є представлення даних 
для поточного, тактичного і стратегічного фінансового 
управління, визначення платіжної спроможності фірми, 
виявлення зон фінансового ризику і реалізації економіч
них, фінансових і юридичних програм по виходу із не
безпечного фінансового стану. Управлінський облік має 
забезпечити інформацією оперативне, технічне, страте
гічне, економічне, технологічне, іноваційне і структурне 
управління і дозволити розв’язувати проблеми, пов’язані 
як із внутрішнім, так і зовнішнім управлінням.

Така раціональна організація обліку потребує виді
лення в бухгалтерії двох досить самостійних підрозді
лів: фінансової або загальної бухгалтерії для розв’язан
ня проблем взаємовідносин підприємств із державою , 
акціонерами, банками, постачальниками, покупцями та 
інш ими зовніш німи ланками економічної інф раструк
тури та управлінської або внутрішньої —  для забезпе
чення інформацією  запитів адміністрації підприємства і 
здійснення її аналізу по центрах відповідальності й сег
ментах діяльності.

Організація зовніш ньої бухгалтерії має відповідати 
національній обліковій системі і бути в якійсь мірі рег
ламентованою державою. Виходячи з цього, фінансовий 
облік будуватиметься на загальноприйнятих стандартах 
і принципах, які регулю ю ть записи, оцінку і передачу 
фінансової інформації. Останні необхідні, перш за все 
для захисту інтересів кредиторів і забезпечення довіри 
до одержаної інформації та для створення однакової сис
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теми визначення фінансового і майнового стану підпри
ємства, оцінки статей балансу, розмірів прибутку і сум 
прибутку, які необхідно перерахувати у бюджет. Управ
лінський облік  матиме обмеження лише в прийомах і 
методах, які повинні дати корисну інформацію. Бухгал
тер у кожному окремому випадку повинен вирішувати, 
яка інформація буде корисна, а почім вибирати потрібні 
прийоми і методи. О скільки інформація призначена для 
внутрішнього використання, нема необхідності дотриму
ватися якихось визначених норм при записах господар
ської діяльності.

У правлінський облік  має розш ирю вати фінансовий 
і використовуватися перш за все при внутріш ніх опе
раціях підприємства. Він сприятиме розв’язанню  різно
м анітних проблем , як і ви н и каю ть  на р и н ку  на базі 
внутріш ньої інф орм ац ії: ідентиф ікація , вимірю вання, 
збір, систем атизація, розкладання, інтерпретація і пе
редача ін ф орм ац ії, н еобх ідн о ї для у п равл ін н я  будь- 
яким о б ’єктом , а тако ж  аналіз д іяльності різних під
розділів (центрів затрат; структурних підрозділів, ре
зу л ьтати  д ія л ь н о с т і я к и х  в и м ір ю ю ть с я  одерж ан и м  
прибутком) або будь-яких сторін його діяльності. Уп
равлінський облік має виконувати такі завдання: роз
робка планів (прогнозів) на короткий і довготривалий 
період у залеж ності від рівня організації виробництва; 
вибір оп ти м ально ї бази  і м етодології для  планового 
калькулю вання; наближ ення прогнозів до ф актичних 
результатів  з м етою  вироблення необхідної політики 
управління; рац іональн е калькулю ван н я  собівартості 
продукції; аналіз роботи  підприємства в розрізі центрів 
діяльності; облік  руху матеріальних ресурсів і готової 
продукції; визначення результату  по кож ном у готово^ 
му продукту. В иходячи з цього управлінський  облік, 
інтегрую чи дані для планування і ф акти чн о ї інформа
ції, орган ізовується одноразово по декількох варіантах 
і набуває різних ф орм : анал ітичної, калькуляц ійної, 
марж инальної, стратегічної.

Головною відмінною рисою фінансового й управлін
ського обліку є те, що перший даватиме повне і точне 
пояснення операцій підприємства, а останній допомага
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тиме керівництву досягти своєї мети. Фінансовий облік 
носить відкритий характер, управлінський закритий.

Дуже зручним для ефективного функціонування ф і
н а н с о в о ї й управлінської бухгалтерії є впровадження ме

тоду “затрати —  випуск“, основою якого є співвимірю- 
вання випуску господарської одиниці з її затратами на 
стадіях постачання, виробництва і реалізації. Це співви- 
мірювання дозволить визначити фінансовий результат 
діяльності господарської одиниці (прибуток, збиток) за 
певний період з урахуванням зміни залишків матеріаль
них запасів, незавершеного виробництва і готової про
дукції на підприємстві.

Виходячи з цього, у фінансовій бухгалтерії фінансо
вий результат визначатиметься шляхом співвимірюван- 
ня затрат по встановлених елементах із випуском (обся
гом реалізації), визначеним у відповідності з торговель
ним правом по моменту передачі товарів (послуг) покуп
цю або тран сп ортувальни ку  незалеж но від моменту 
оплати.

Співвимірювання затрат із випуском проводитиметь
ся на рахунку “Прибутки і збитки“. Використання цього 
методу значно спростить і прискорить процес визначен
ня результату (не потрібно проводити калькулю вання 
собівартості продукції, відвантаженої і реалізованої; а 
також  дасть мож ливість державі значно уж орсточити 
контроль за правильним визначенням фінансового ре
зультату; дозволить відмовитися при визначенні ф інан
сових результатів від використання рахунків 45 “Відван
тажені товари, виконані роботи та послуги“ і 46 “Реалі
зація“ та від використання “касового“ принципу визна
чення р е ал іза ц ій н о го  р е зу л ь т а т у , як и й  с п о т в о р ю є  
результат роботи підприємства і знижує економічну об
грунтованість і достовірність бухгалтерського обліку, за 
що і критикується зарубіжними економістами.

Однак впровадж ення методу “затрати  —  ви пуск“ 
потребує переходу від однорядної до двохрядної системи 
рахунків. Остання рекомендована М іжнародним коміте
том з бухгалтерських стандартів пропонує чіткий під
розділ рахунків на два ряди. До першого ряду відносять
ся балансові рахунки, які приймають участь у складанні
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балансу. До другого —  операційні, які призначені для 
визначення фінансового результату по м етоду  “затрати 
— випуск“ . Вони використовую ться в управлінській  
бухгалтерії.

Для ведення управлінського обліку проектом плану 
рахунків обліку фінансово-господарської діяльності Ук
раїни, передбачено такі групи рахунків: відображаючі, 
перегрупування затрат і доходів, центрів відповідальнос
ті, собівартості, відхилень від собівартості, результатів 
управлінської бухгалтерії (прибуток або збиток).

Запропонована система рахунків дозволить організу
вати первинний облік так: у фінансовій бухгалтерії — по 
елементах затрат, в управлінській —  по статтях затрат.

Рахунки управлінської бухгалтерії повинні забезпе
чити м ож ливість визначення ф акти ч н о ї собівартості 
продукції робіт і послуг у розрізі статей затрат, доходів 
і результатів по центрах відповідальності і відхилень від 
встановлених кош торисів.

Це дасть мож ливість управлінській бухгалтерії про
водити систематичний аналіз одержаних результатів по 
центрах відповідальності і вимірю вати вплив факторів 
на відхилення від кош торису по затратах і доходах, виз
начати питому вагу кож ного центру відповідальності в 
загальному фінансовому результаті діяльності суб’єкта 
господарювання.

В заєм о зв ’язок  м іж  ф ін ан со во ю  й управл інською  
бухгалтеріями, виходячи з проекту плану рахунків облі
ку ф інансово-господарської діяльності, буде здійснюва
тися на основі спеціальних відображаю чих рахунків або 
рахунків-екранів. О станні призначені для відображення 
залиш ків ресурсів, передачі доходів і витрат із фінансо
вої бухгалтерії в управлінську, де вони групую ться по 
рахунках центрів відповідальності, собівартості і відхи
лень від собівартості.

В и к о р и с та н н я  в о б л ік у  м ето д у  “з а т р а т и  —  ви
п у ск 11 д асть  м о ж л и в іс т ь  в и зн ач и ти  ф ін ан со в и й  р е
зу л ьтат  як  м ін ім ум  тр ьо м а  різним и, але співвим ірю - 
ваним и способам и:

1) співвимірю ванням залиш ків по активних і пасив
них рахунках;
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2) сгііввнмірюнанням затрат по елементах із випус
ком у фінансовій бухгалтерії:

3) співвимірюванняу. затрат у розрізі статей із випус
ком і корегуванням одержаного результату на зміну зат
рат у незавершеному виробництві за обліковий період 
по центрах відповідальності, сегментах діяльності в уп
равлінській бухгалтерії.

Управлінський обл ік  будуватим еться на викорис
танні методів розрахунку різних видів соб івартості: 
повної, стандартної, змінної, змінної і постійної прямої, 
марж инальної. Н орм ативні дані інтегруватим уться в 
системний бухгалтерський облік. Для обліку відхилень і 
фінансових результатів господарської діяльності внутрі
виробничих підрозділів використовуватимуться рахунки 

. відхилень.
Фінансовий результат виробничої діяльності визна

чатим еться в уп равл ін ськ ій  б у х гал тер ії на рахунку 
“Результати управлінського обл іку“ ш ляхом співвимі- 
рю вання виручки від реалізац ії продукції, робіт, по
слуг по ринкових цінах і їх повної собівартості на мо
мент передачі права власності на них, а не на момент 
оплати.

Однією з великих проблем управлінської бухгалтерії 
є використання показників попередньої калькуляції со
бівартості, в яку в різних країнах входять різні дані. 
Попередньо розрахована собівартість залежить від мети 
управління і м ож ливостей калькулю вання і, на нашу 
думку, повинна містити такі повідомлення: собівартість 
попереднього періоду: спрогнозоваиу соб івартість на 
перспективу; ціни конкурентів; собівартість у постійній 
оцінці, коли величина одного з їх елементів залиш ається 
без змін; стандартну собівартість, розраховану на основі 
результатів функціонально-вартісного або техніко-еко- 
номічного аналізу.

Ще одною важливою організаційною проблемою уп
равлінського обліку є визначення внутріш ніх цін для 
оцінки випуску в розділі центрів відповідальності. Вив
чення стану дослідження цієї проблеми в працях зару
біжних учених дає м ож ливість всі методи визначення 
внутрішніх цін розділити на 6 груп:
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1) по повній собівартості;
2) по змінній'собівартості плюс постійні надбавки;
>3) по змінній (маржинальній) собівартості;
4) комбінування собівартості та ринкової ціни;
5) ринкова ціна за мінусом комісійних;
6) ринкова ціна.
Вибір оцінки залеж ить від того, в якому центрі від

повідальності, центрі аналізу (рентабельності, прибут
ку, собівартості) її встановлю ю ть; умов роботи госпо
д арсько ї одиниці, сп р ям о ван о сті систем и  обл іку  на 
співвимірювання затрат і випуску, визначення кінцевого 
результату.

Розв’язання розглянутих нами і багатьох інших оне-4 
ративних, тактичних і стратегічних управлінських проб
лем спрямоване на підвищення еф ективності постачаль
ницької, виробничої та реалізаційної діяльності. Тому, 
впровадження системи ф інансового  та  управлінського 
обліку є необхідною умовою роботи підприємств Украї
ни, створення оптим альної ринкової інф раструктури , 
росту економічного потенціалу підприємств і їх вижи
вання в умовах вільної конкуренції.
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О РГА Н ІЗА Ц ІЯ АУДИТУ В У К РА ЇН І

Фінансово-господарський контроль виконує важливу 
функцію в управлінні економікою. Структура його, по
роджена командно-адміністративною  системою , мало
ефективна в ринкових відносинах. В основному контроль 
зводиться до ревізії фінансово-господарської діяльності 
підприємств і підприємців, тобто післяопераційного (рет
роспективного) контролю, коли фіксую ться понаднорма
тивні перевитрати у виробництві, нестачі її крадіжки цін
ностей, що призводять до втрат прибутку, низької рента
бельності підприємства, подорожанин продукції (робіт, 
послуг), недостатку оборотних коштів, які досі поповню
ються ка державних підприємствах з бюджету.

Згідно із законодавством про підприємства і підпри
ємництво відповідальність за організацію фінансово-гос
подарського контролю на підприємствах, в організаціях і 
установах покладена на власника в особі держави, ко
лективу акціонерів, орендарів, які несуть повну відпові
дальність за ефективне використання власних і позиче
них матеріальних і фінансових ресурсів.

В умовах ринкових відносин виникають конфліктні 
ситуації між  су б ’єктам и п ідприєм ництва й органами 
державного контролю щодо розміру податків, які маю ть 
сплачуватися до бюджету, цін та порядку їх застосуван
ня. Ці спірні питання з ’ясовую ться правоохоронними і 
державними органами управління за умови, що сторони 
подають письмові висновки незалежного контрольного 
органу. Законодавчим и  актам и  У країни  передбачено 
створення системи незалеж ного аудиторського контр
олю, який знаходиться на початковій стадії організації.

У світовій практиці бізнесу аудиторський контроль 
грун ту ється  на взаєм ном у зац ік авл ен н і п ідприєм ств 
(фірм) в особі їх власників (акціонерів), держави в особі 
податкової служби й аудиту в забезпеченні достовірнос
ті обліку і звітності. У своїй діяльності аудиторська ор
ганізація (фірма) керується законодавством і власними 
госпрозрахунковими інтересами. В умовах конкуренції в 
аудиторському бізнесі це сприяє якісному проведенню 
контрольних перевірок. Підприємства мають можливість

Дудко В.П.
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вибору кваліфікованого незалежного від будь-якого ві
домства контролера-ревізора (аудитора), а держава має 
можливість забезпечити контроль за достовірністю фінан
сової звітності і, як наслідок, — иразильність оподатку
вання, не витрачаючи на це кошти державного бюджету.

П евний позитивний досвід застосування аудитор
ського ф інансового контролю  в У країні є у практиці 
К иївської аудиторської фірми №1 “ Київауднт4*, Львів
ської аудиторської фірми “ІтеркоопМ А Н Т4, ряду ауди
торських фірм м.Чернівців, які створю ю ться Асоціаці
єю бухгалтерів і аудиторів України. Аудиторські фірми 
перед усім пош ирю ю ть свій контроль на м іж галузеві 
концерни, асоціації, о б ’єднання, акц іонерн і, орендні, 
спільні, а також  інші підприємства, які не входять до 
підпорядкування міністерств і відомств, комерційні бан
ки, кооперативи і громадські організації. Разом з тим 
необхідно в ід зн ач и ти , щ о ств о р ен н я  аудиторського  
контролю в Україні потребує організаційного законодав
чого ствердження, яке б передбачало створення Ауди
торської палати і всієї системи аудиторського контролю 
в Україні. На цю палату потрібно покласти методичне і 
кадрове забезпечення аудиторського  контролю . Ство
рення Аудиторської палати доцільно при Асоціації бух
галтерів і аудиторів. Вона має очолити незалежну фор
му ф інансово-господарського  кон тролю , організувати 
підготовку аудиторів з осіб, які м аю ть вищу економічну 
освіту і необхідний стаж  практичної роботи за фахом 
бухгалтера, ревізора, ф інансиста, тобто навчити другій 
спеціальності —  аудитора.

Досвід показує, що аудитор —  це висококваліф іко
ваний спеціаліст, який володіє бухгалтерським обліком, 
аналізом господарської діяльності, ф інансово-господар
ським  контролем , а так о ж  має необхідну професійну 
п ідготовку в галузі ю риспруденції, судово-бухгалтер
ської експертизи, методології економічних досліджень, 
технології виробництва. Тому підготовку аудиторів не
обхідно зд ій сн ю вати  при економ ічн и х  вузах з числа 
осіб, які маю ть знання в обсязі бакалавра.

У практиці аудиторської д іяльності виникаю ть пи
тання, з ’ясування яких залеж и ть  від нормативно-пра
вових актів . Передусім це добровільн ість або обов’яз-
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ковість аудиту. Зараз п ракти кується  добровільн ість 
аудиту і багато підприємств з тих або інших причин не 
проявляють інтересу до аудиторського контролю. По- 
перше, підприємства не маю ть досвіду здійснення своєї 
діяльності в умовах законодавчого регулювання рин
кових відносин; по-друге, п ідприєм ства не баж аю ть 
розголош увати  свої недоліки  у ф інансово-господар
ській діяльності і до того ще оплачувати послуги ауди
торського контролю. Необхідно вводити в законодав
чому порядку обов’язковий аудит для всіх підприємств 
і організацій, що зв ’язано з певними труднощами через 
відсутність необхідного числа спеціалістів аудиторів. 
Тому аудит на сучасному етапі його розвитку повинен 
поділятися на добровільний і обов’язковий (в частині 
п ідприєм ств, річні звіти  яких  за чинним закон одав
ством маю ть піддаватися обов’язковом у аудиту). П ере
лік підприємств, які підлягаю ть обов’язковій аудитор
ській перевірці визначається- урядом України або ін 
шим органом державного управління за його доручен
ням в залеж ності від певних економічних критеріїв—  
форми власності і виду діяльності підприємства, під
приєм ця, розм іру виробництва і реал ізац ії продукції 
(робіт, послуг), чисельності працю ю чих тощ о.

При обов'язковому аудиті суб ’єкту господарської ді
яльності надається право самостійно вибирати аудитор
ську фірму і вступати з нею в договірні стосунки. Разом 
з тим, до виконання аудиту не можуть залучатися особи, 
що є родичами керівника підприємства, діяльність якого 
перевіряється, або мають з цим підприємством службові 
стосунки.

Розвиток незалежного зовнішнього аудиту залежить 
від якості аудиторських перевірок і відповідальності ау
диторів і аудиторських фірм за кваліф іковане і сумлінне 
виконання своїх договірних зобов’язань перед клієнтом.

Аудитор не має права розголош увати  і передавати 
третім особам інформацію про діяльність підприємства, 
що перевіряється, за винятком випадків виявлення кри
мінальних злочинів і недотримання податкового законо
давства. За  навмисне викривлення результатів аудитор
ської перевірки аудитор несе матеріальну і кримінальну 
відповідальність, передбачену законодавством і догово
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ром. В ідповідальність аудитора П аудиторської фірми 
к о н к р ети зу єть ся  А удиторською  палатою , статутом , 
умовами договорів із замовниками.

Якісне проведення аудиторських перевірок у майбут
ньому призведе до зменшення чисельності податкових 
служ б і відомчого контролю , бо питання дотримання 
податкового законодавства, достовірності обліку, зв іт
ності і ціноутворення на підприємствах будуть система
тично контролю ватися незалежним зовнішнім аудитом, 
а податкові інспекції та інші контролю ю чі органи мо
жуть обмежуватися проведенням вибіркових перевірок.

Ринкові відносини, конкурентність у господарюванні 
у високорозвинутих країнах зумовила виникнення внут
ріш нього аудиту, організованого власником акціонерних 
говаристс, концернів, корпорацій. Після досягнення ви
сокого рівня якості товарів і послуг у компаніях відбу
вається постійна боротьба не лише за їх просування до 
спож ивача, але і за подальш е нарощ ування товарної 
маси для задоволення попиту покупців. Всередині ком- 
паніі іде боротьба за якість продукції і послуг, що по
ставляю ться  одіш одному. К омпаніі вваж аю ть, що в 
конкурентній боротьбі важливим засобом є внутрішній 
аудит, що сприяє утриманню  на ринку. На підприєм
ствах створю ю ться відділи, що відповідаю ть за форму
вання, координацію  і виконання планів внутріш нього 
аудиту. Й ого зд ійсню ю ть сп івроб ітни ки  спеціального 
відділу і суміжних з ним (бізнесу, маркетингу).

Якість товарів, робіт і послуг установлю є не аудит, а 
стандарти і попит на них клієнтів. Тому першим завдан
ням внутріш нього аудиту є визначення клієнта, якому 
потрібн і послуги  аудиту. Т аким и  к л ієн там и  м ож уть 
бути ради директорів компаніі, головний інженер (тех
нолог), головний  бухгалтер  та  ін. К л ієн т , обираю чи 
внутріш ній аудит, має бути впевнений, що аудит вирі
шує важ ливі для нього питання найбільш  ефективним 
способом, а результати корисні для корпорації.

Внутріш ній аудит виконує для клієнте такі завдання: 
вивчає систему контролю  за активами; перевіряє відпо
відність дію чого контролю  політиці компанії; аналізує 
ситуац ії ризику  і попередж ення від банкрутства , дає 
пропозиц ії до придбання і використання ноу-хау для
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збільшення прибутку й ефективності нової технології та 
інші обставини, що сприяю ть розвитку компанії у ф і
нансовому бізнесі. Внутрішній аудит здійсню ється на 
попередній стадії виконання комерційної, технологічної 
або фінансової діяльності, в процесі її проходження і 
після завершення. Внутрішній аудит дає експертну нау- 
ково-обгрунтозану оцінку господарських операцій і про
цесів, але він не підміняє внутрігосподарський контроль, 
мета якого за завданням власника контролю вати збере
ження цінностей, встановлювати конкретних винуватців 
випуску бракованої продукції через порушення техноло
гії виробництва та інші негативні явища, що є першо
причиною збитків підприємства.

Таким чином, аудит фінансово-господарської діяль
ності у сфері виробництва, обігу і споживання необхід
ного продукту в умовах ринку сприяє задоволенню по
питу покупців, є способом активного впливу на зб іль
шення кон курентоспром ож них товарів ринку, сприяє 
зростанню прибутку виробника й через систему подат
ків —  зростанню відрахувань до державного бюджету.

Незважаю чи На те, що для розвитку аудиту в Україні 
зроблено дуже багато, залиш ається ряд проблем, від 
правильного, успішного розв’язання яких залежать пер
спективи його подальш ого розвитку. П ерш очергового 
розв’язання потребую ть такі гіробелми: вдосконалення 
законодавчого регулювання аудиту в Україні; подальша 
розробка і впровадження національних нормативів ауди
ту; поліпш ення методики та орган ізац ії аудиторських 
перевірок, їх якості та визначення оптим альної суми 
(ціни) оплати за аудит; питання аудиторської етики та 
забезпечення незалежності аудиторів удосконалення уп
равління аудиторської д іяльності на У країн і; впрова
дження внутріш нього аудиту на п ідприєм ствах і його 
взаєм озв’язок  із зовніш нім ; п ідготовка  і підвищ ення 
кваліфікації аудиторів та ін.

Розв’язання зазначених проблем  сприятим е укр іп 
ленню позицій і авторитету аудиту, а також  розвитку 
ринкової економіки в Україні.
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Ярошовець A.I.
У Д О С К О Н А Л ЕН Н Я  О БЛ ІК У  ЗА ТРА Т В АПК

До нинішнього часу в теорії і практиці машинної об
робки економічної інформації на підприємствах АПК від
сутня єдина методика, яка дозволила би механізувати всі 
роботи по обліку виробничих витрат і калькуляції собі
вартості продукції. Не в повній мірі реалізовані можливос
ті машинного складання калькуляцій, одержання на маши
нах відомостей для економічного аналізу результатів ви
робництва.

Перехід до машинної обробки даних обліку потребує 
створення науково обгрунтованої нормативної бази, що є 
важливою передумовою до переходу на нормативний облік 
затрат на виробництво, який дозволить найбільш ефективно 
організувати управління підприємством.

Універсальні ЕОМ, які володіють відносно більшою 
продуктивністю і дозволяють зберігати значні інформа
ційні масиви, неефективні при розв’язанні економічних 
задач, де вимагається оперативність маніпулювання дани
ми, часта змінюваність і модифікація алгоритмів. Отже, в 
умовах нормативного обліку універсальні ЕОМ не мо
жуть оперативно забезпечити управляючу систему необ
хідною інформацією.

На підприємствах необхідно мати окремі персональні 
ЕОМ високої потужності з зовнішним запам’ятовуваль
ним пристроєм на 80/100 мбайт, який застосовується в 
якості центрального пристрою для створення і експлуата
ції єдиної автоматизованої бази даних підприємства. До 
центральної персональної ЕОМ під’єднуються звичайні 
терм інальні пристрої або ж  інтелектуальні термінали, 
роль яких виконую ть менш потужні в порівняно з цен
тральною персональні ЕОМ.

Застосування запропонованого варіанту обчислюваль
ної мережі дозволить суттєво скоротити час між реєстра
цією первинних даних і видачею результативної інформа
ції. За  рахунок підвищення ролі бухгалтерського обліку в 
інформаційному забезпеченні управління з ’явиться мож
ливість усунення дублювання облікових робіт і не тільки 
поліпшиться склад облікової інформації, але й підвищить
ся її достовірність. Таким чином, при використанні сучас
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них ЕОМ створюються передумови для широкого впрова
дження нормативного методу на всіх рівнях управління.

В умовах механізованого способу обробки інформації ви
робничих витрат появляється можливість одержувати в єди
ному процесі систематизовані по багатьох ознаках відомості: 
загальна сума затрат, статті й елементи, по видах робіт, 
культурах, видах тварин і продукції, галузях, місцях і цен
трах відповідальності, по нормативах і фактично. Правда, для 
цього потрібно буде розширити перелік первинних докумен
тів виділивши з них такі групи, як документи про фактичну 
витрату ресурсів в межах нормативів і зверх них і документи 
про зміну нормативів. Деяке збільшення об'ємів облікових 
робіт компенсується перевагами нормативного методу.

Машинна обробка даних- дозволяє поліпшити методику 
обліку затрат на основі глибшої деталізації об’єктів обліку, 
їх науково обгрунтовані систематизації. Зокрема доцільно 
удосконалити номенклатуру статей виробничих витрат, яка 
не задовольняє з повній мірі потреби управління виробниц
твом аграрного сектора. При механізації обліку це не приведе 
до суттєвого збільшення обсягу робіт, але значно поліпшить 
аналітичні властивості інформації про витрати виробництва, 
створить для машинного одержання розробок, які задоволь
няють економічні служби на всіх рівнях управління.

При обробці на ЕОМ інформації по обліку затарт на 
виробництво потрібно суворо регламентувати послідов
ність виконання робіт. Найбільш раціональне ведення об
ліку затрат на виробництво забезпечує така послідовність 
виконання облікових робіт: групування і підрахунок пря
мих затрат основного виробництва за місцями їх форму
вання, об’єктами обліку, статтями калькуляції, елемента
ми нормами, підрахунок відхилень від норм і зміни норм 
по причинам, винуватцям і центром відповідальності; гру
пування і підрахунок величини наступних затрат і в т р а т  
майбутніх періодів, які підлягають відображенню у вит
ратах даного звітного періоду, визначення фактичної со
бівартості продукції, робіт і послуг допоміжних вироб
ництв; виявлення обсягу затрат на утримання й експлуа
тацію обладнання, загальцовиробничих, загальногоспо
дарських витрат і розподіл цих затрат м іж  окремими 
видами продукції; оцінка незаверш еного виробництва; 
розподіл затрат між випуском продукції і незавершеним
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виробництвом; облислення

Розв’язання цих важливих проблем по вдосконаленню 
обліку затрат на виробництво створює міцну базу різних 
господарських розрахунків, необхідних при плануванні, 
аналізі й управлінні підприємством.

У сучасних умовах управління виробництвом до облі
ку ставляться певні вимоги, такі як оперативність, іден
тичність норм і нормативів, облікових і планових показ
ників, своєчасність і достовірність, чіткість і економіч
ність. Ці вимоги і надалі будуть підвищуватися в зв’язку 
з удосконаленням методів управління діяльності підпри
ємства. Отже, зростуть і затрати праці по обліку витрат 
на виробництво, чого повинна недопустити автоматизація 
облікових робіт. З  цих же позицій повинні розглядатися і 
вимоги, які ставляться перед обліком виробничих затрат 
на окремих підприємствах як при постановці завдань, так 
і при організації обліку затрат в умовах автоматизованої 
системи управління.

Основні положення по плануванню, обліку й обчислен
ню собівартості продукції не регламентую ть розробку і 
застосування науково обгрунтованих норм і нормативів по 
видах використовуваних виробничих ресурсів (матеріаль
них, трудових, фінансових). Відсутня і повна звітність про 
стан нормативної бази підприємств. У результаті окремі 
підприємства розробляють нормативи, виходячи з досягну
того рівня за останні 3— 4 роки, недостатньо приділяють 
увагу нормуванню комплексних витрат. Зі сказаного вип
ливає висновок, іцо при механізації й автоматизації обліку 
нормативна база повинна бути упорядкована у відповіднос
ті з поставленими обліковими і аналітичними завданнями.

В нинішній час використовувані форми первинної до
кументації не відповідають усім вимогам автоматизовано 
системи обробки інформації. Форми первинних носіїв об
ліково-економічної інформації в цих умовах необхідно 
уніфікувати, що спростить одержання машиночитатель- 
них носіїв даних, дозволить скоротити затрати часу на 
обробку документів, створює основу організації інформа
ційної бази для обліку й контролю за затратами. При ор
ган ізац ії бухгал тер сько го  обл іку  за допомогою  ЕОМ 
удосконалення засобів і методів документування і підго
товки первинної інформації набули особливої актуальнос-

93



»
ті. Виконання цього завдання пов’язане з утворенням і 
використанням комплексів технічних і програмних засо
бів реєстрації, формування і передача первинної інформа
ції, які не порушують вимог методології бухгалтерського 
обліку.

Виходячи з викладеного, видно, що реалізацію вказа
ної програми необхідно здійснювати у двох напрямках: 
удосконалення процесів документування і вдосконалення 
системи підготовки інформації до машинної обробки.

До першого напрямку відносяться такі способи, які за
безпечують удосконалення методів і засобів реалізації тради
ційного документування і підготовки інформації, наприклад, 
удосконалення діючих форм первинної документації відпо
відно до обробки їх на ЕОМ, перехід від використання елек
тромеханічних засобів підготовки пероносія до застосування 
електронних пристроїв реєстрації на магнітному носію.

В основу побудови вказаних первинних облікових до
кументів повинні бути покладені такі принципи:

однократність запису господарських операцій, які ви
ражаються в тому, що інформація один раз зафіксована 
в документі, потім використовується для всіх цілей уп
равління;

короткість первинної інформації за рахунок створення 
на технічних носіях довідників постійної інформації;

достатня ступінь деталізації первинних даних, яка не
обхідна для одержання різноманітної звітності поліпшен
ня контролю й аналізу господарської діяльності;

мінімальна кількість форм первинних документів, яка 
дозволяє скоротити час на їх проектування, а також на 
розробку алгоритмів і складання програм;

раціональне розміщення показників на бланках з ура
хуванням зручності відображення інформації та її машин
ної обробки.

До другого відносяться способи, які передбачаю ть 
зміну традиційного порядку документування і підготовки 
первинної інформації, в першу чергу за допомогою вико
ристання в якості первинного виправдного документу ма- 
шиночитательного носія. На цій основі можливе об’єд
нання функції та процесів первинного обліку і підготовки 
первинної інформації до обробки, що дозволить усунути 
недоліки, викликані їх відокремленістю.
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* Все це потребує суттєвого розширення і зміни норма
тивних положень, які регламентують порядок, а також 
методи і засоби документування і подальшого викорис
тання первинної облікової інформації.

Як показує практика, вдосконалення форм первинних 
документів повинно здійсню ватися по по напрямках: 
шляхом уточнення змісту діючих форм первинних доку
ментів; розробка нових форм і вилучення зі складу дея
ких діючих форм документів, що втратили своє практич
не значення; шляхом об’єднання деяких разових форм 
первинних документів в один комбінований (накопичу
вальний) документ.

Зміна змісту форм повинна проходити за рахунок вве
дення нових показників, які диктуються вимогами сучасно
го рівня розвитку виробництва, і реквізитів, необхідних для 
автоматизованої обробки первинної інформації, а також 
вилучення лишніхл застарілих показників (реквізитів).

Нами розроблена форма акта на списання насіння, 
добрив і засобів захисту рослин замість акта- про вико
ристання мінеральних, органічних і бактеріальних доб
рив, отрутохімікатів і гербіцидів, а також  акта витрати 
насіння і садівного матеріалу, добавлені графи по нормі, 
ф актично, відхилення, причини відхилень і винуватці. 
Таке об’єднання можливе, оскільки вони маю ть однако
ву суть і зміст. Різниця полягає в групі матеріалів, рух 
яких вони відображаю ть. Отже, дану відмінність можна 
було б виразити соціальним кодом. Застосування акта 
на списання насіння, добрив і засобів захисту рослин 
дозволить значно скоротити  трудові затрати  до його 
складанню  й обробці, оскільки  вилучаю ться повторні 
записи, і в той же час одне найменування товарно-мате
ріальних цінностей може бути відображ ено в затратах 
виробництва по декількох  о б ’єктах  затрат. Таким чи
ном, нормативний облік затрат на підприємствах АПК з 
використанням  ЕОМ  дозволить прискорити оператив
ність обробки  даних, забезпечить дієвий контроль за 
витрачанням ресурсів за місцями виникнення, центрами 
відповідальності, з виявленням  причин відхилень від 
норм і винуватців і дасть керівнику підприємства інфор
мацію, за допомогою  якої можна активно впливати на 
управління виробництвом.



Антохопа І.М.
ДЕРЖ АВНЕ РЕ ГУ Л Ю В А Н НЯ РИ Н К У  ПРАЦІ 

В У КРА ЇН І

Перехід до ринкової економіки передбачає форму
вання ринку товарів, капіталів і праці. Особливий інте
рес у соціально-економічних дослідженнях являє собою 
вивчення проблем становлення ринку праці, які безпосе
редньо стосую ться кожного працівника і особливо боля
че сприймаються населенням. Ц етральним питанням у 
даному зипадку виступає вивчення явища безробіття з 
усіма супутними йому наслідками: зростанням соціаль
ної напруженості, падінням матеріального добробуту сі
мей, де є особи, які втратили роботу.

Затвердж ення реального економічного суверенітету 
України неможливе без переходу до ринкового, соціаль
но орієнтованого господарювання. Невід’ємним елемен
том ринкової економіки виступає ринок робочої сили, 
спрямований на комплексне взаєм озв’язане виконання 
завдань підвищення ефективності виробництва та дотри
мування соціальних гарантій громадян.

Структурна перебудова економіки, роздержавлення, 
приватизація, скорочення безперспективних, малорента
бельних і закриття збиткових підприємств, конверсія 
оборонного сектора неминуче приведуть до перерозподі
лу робочої сили. При цьому якась частина працівників, 
що вивільню ю ться тимчасово зм уш ена буде знаходи
тись за межами суспільного виробництва. Отже, в умо
вах ринкової економіки та дії її складової —  ринку праці 
загострю ватиметься проблема працевлаш тування насе
лення, для р о зв ’язання якої необхідна зміна багатьох 
підходів з боку як  держ авних (у тому числі місцевих 
органів влади та управління), так і підприємств (об’єд
нань), установ, організацій. Перед державою  стоїть зав
дання зменшити до мінімуму час перебування працездат
ності людини без роботи і тим запобігти непередбаче
ним соціально-економічним наслідкам безробіття.

Закон України “Про зайнятість“ є важливим актом 
про створення сучасного ринку праці. Його положення

96



ламають стереотипи з корінних проблем зайнятості на
селення які склалися за багато років і чималою мірою 
стримували соціальний і економічний розвиток. Вони 
орієнтовані на гармонійне виконання двох найголовні
ших завдань: забезпечення роботою всіх бажаючих тру
дитися і досягнення високої ефективності праці.

Кризова економічна ситуація, що склалася в нашій 
країні, заваж ає повному використанню трудового потен
ціалу народу, який являє собою складне поєднання ф і
зичних здібностей, знань, досвіду, духовних і моральних 
цінностей, культурних звичаїв і традицій. Як наслідок
—  зниж ується його рівень. Тому розробка і реалізація 
програм відтворенню трудового потенціалу та еф ектив
ної демографічної політики потребую ть нових методів 
регіонального управління, налагодження тісних зв’язків 
служ би зайнятості з підприємствами й організаціями, 
які повинні не тільки  використовувати трудовий потен
ціал території, але й брати участь у його формуванні.

Як і всякий інший ринок, ринок праці є механізмом, 
який об ’єднує, створю є умови для взаємодії покупців і 
продавців. У ролі покупців виступаю ть ф ізичні та юри
дичні особи, які пропоную ть роботу, а в ролі продавців
—  особи, які володію ть здібностями, знаннями, навика
ми і пропоную ть свою працю. Таким чином, ринок пра
ці є сферою  обігу специфічного товару —  робочої сили.

Основні критерії, які розкриваю ть функціонування 
ринку праці, є пропозиція і попит на робочу силу. Про
позиція роб о ч о ї сили  х ар ак тер и зу єть ся  чисельн істю  
осіб, які маю ть потребу у працевлаш туванні і звернули
ся на ринок праці. На противагу пропозиції робочої сили 
виступає попит на неї, який ф орм ується за рахунок ва
кантних місць протягом року і введення нових робочих 
місць. Співвіднош ення попиту і пропозиції робочої сили 
оціню ється чисельністю  зареєстрованих безробітних, а 
також  їх питомою вагою в загальній чисельності трудо
вих ресурсів.

П рактично  регулю вання цього ринку зводиться до 
підтримування відповідної збалансованості між попитом 
і пропозицією  на робочу силу, враховуючи їх кількісні 
та якісні показники.
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Звідси випливає, що зайнятість населення в умовах 
інтенсивно зростаю чого безробіття переростає в одну з 
актуальних проблем сьогодення.

Однією з складових цієї проблеми є деякі аспекти 
зайнятості трудових ресурсів які полягають:

— з переходом економіки до ринкових відносин буде 
змінюватись характер формування зайнятості населення, 
регулювання якої здійснюватиметься в основному через 
ринок праці;

— проблема зайнятості трудових ресурсів повинна 
органічно вписуватися в прогнозовану модель соціально- 
економічного розвитку країни з урахуванням ринкових 
корегувань доцільності територіального розподілу праці, 
що вже склався, і тенденції зміни системи робочих місць;

—  при з ’ясуванні питань зайнятості треба виходити 
з концепції територіальної організації продуктивних сил, 
враховую чи еф ективність ф ункціонування всіх її еле
ментів, збалансованого економічного та соціального роз
витку регіонів;

—  населення, його розвиток, наявна система розсе
лення, міграція трудових ресурсів є важ ливим ф акто
ром, які визначаю ть формування і структуру зайнятості;

—  визначальний вплив на пропозиції розподілу тру
дових ресурсів, п роф есійно-квал іф ікац ійну  структуру 
робітників здійснює впровадження методів інтенсивного 
виробництва. Необхідне також  забезпечення оптималь
ного співвідношення розміщ ення виробництва, зайнятос
ті населення з екологічним станом у регіоні.

Економічне та соціальне значення проблем, які ви
никають на ринку робочої сили, визначає особливу не
обхідність держ авного регулю вання. Н айваж ливіш им  
завданням державного регулю вання в цій сфері є ство
рення умов для нормального функціонування ринку пра
ці, досягнення оптимального рівня зайнятості (тобто об
меження безробіття його природними межами), а також  
соціальний захист людей, яких спіткало безробіття.

Важливе місце у формуванні механізму регулювання 
ринку робочої сили займає державна підтримка таких сфер 
економіки, як “буферні зони“, що забезпечують еластич
ність зв’язків між попитом і пропозицією на ринку праці.
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До таких зон відносяться перш за все зонл дрібного 
підприємництва, регулю ю ча ф ункція яких полягає в їх 
здатності п оглин ати  зайву в ільн ) робочу силу при 
зростанні безробіття і бути джерелом пропозиції робо
чої сили при поліпш енні загальної економічної кон’
ю нктури.

В останній час значного поширення набирає такий 
вид дрібного бізнесу, як надомна праця (в значній части
ні на основі персональних комп’ютерів, що приєднані до 
інтегрованої системи інформації). Державна підтримка 
цієї сфери підприємництва може здійснюватися в різно
манітних формах —  від податкових пільг до асигнувань 
з державного бю дж ету.

Один із напрям ків держ авного регулю вання ринку 
праці полягає в організації системи навчання та перенав
чання працівників. Ця система створю ється, як правило, 
за рахунок державних коштів. Її головне призначення — 
пом’якш увати наслідки технологічного безробіття, до
помогти працівникам, що постраждали від нього, оволо
діти професіями та спеціальностями, на які ринок праці 
має попит. Крім того, цей напрямок державного регулю
вання є однією з форм соціального захисту безробітних.

Найважливою функцією держави на ринку праці є со
ціальний захист робітників, які втратили роботу, що здій
сню ється у вигляді допомоги по безробіттю. В Україні 
використовується на практиці нагромаджений досвід дер
жавної діяльності в цій галузі, щодо форм видачі допомо
ги і необхідних для цього умов, а також  попередження 
можливих негативних наслідків для ринку праці (наприк
лад, штучного знищення інституціонального безробіття).

Розглянувш и основні проблеми розвитку ринку праці 
та формування механізму регулю вання зайнятості, мож
на зробити висновок, що державне регулю вання немож
ливе без взаєм оп ов’язаних однаково важ ливих напря
мків. Найпершим з них є створення законодавчих основ 
ринкової економіки, тобто розробка та прийняття зако
нодавчих і нормативних актів, що визначаю ть створення 
механізму ринкових відносин, причому не окремих, не
хай і дуже важливих, законів, а цілісної системи, єдино
го пакета законів, таких як новий громадський кодекс,
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новий кодекс законів про працю, про заробітну плату, 
індексацію цін, споживчий бюджет, законодавчо-норма
тивні документи комплексно регламентую чи всю гаму 
діяльності Національного банку, валютного фонду та ін.

Другий напрямок формування і регулювання ринку 
робочої сили охоплює розв’язання комплексу проблем 
по реформації всієї економічної системи, в результаті 
якого не тільки  складається багатоукладна економіка, 
стимулюється структурна перебудова, але й створю ю ть
ся передумови для розповсю дження дії закону вартості 
на перебіг робочо ї сили, подолання її  деш евизни . В 
зв’язку з цим однією із важливіших проблем на Україні 
є оновлення ринку праці.

Третього напрямку державного регулю вання можна 
віднести надійного захисту від мож ливого безробіття, 
зниження ж иттєвого  рівня, а також  єдиної державної 
системи служби зайнятості.



П РО БЛ ЕМ И  О РГ А Н ІЗА Ц ІЇ О П ЛА ТИ  П РА Щ  
НА С У ЧА С Н О М У  ЕТА П І

Нинішня система оплати праці не відповідає завдан
ням прогресу українського суспільства. Рівень оплати 
праці значно відстає від досягнень передових країн світу 
і перетворю ється в гальмо подальшого розвитку еконо
міки. Тому організація і система оплати праці вимагає 
глибокого реформування на основі соціального партнер
ства в комплексі з іншими заходами.

На рівень оплати праці в У країні суттєво  впливає 
загальний кризовий стан економіки. Валовий внутріш
ній продукт за 1991-1994 роки скоротився на 47,5%, а 
національний дохід —  на 56,2% ’.

Внаслідок централізованого регулю вання і штучного 
обмеж ення У рядом рівня оп лати  праці в держ авному 
секторі економіки, недосконалості правової бази заро
бітна плата в останні роки втратила дійсне соціально- 
економічне призначення і не виконує жодної зі своїх ос
новних функцій. Д еформовані співвіднош ення в оплаті 
праці в залежності від кваліф ікації, складності, відпові
дальності за виконану роботу, між  ф ізичною  та  розумо
вою працею, між  виробничою  і бю дж етною  сферами. 
П оглиблю ю ться необ’єктивні диспропорції в державно
му і недерж авному секторах  економ іки . Зб ільш и лась  
міжгалузева диференціація середніх заробітних плат, яка 
складала відповідно: в 1990 році —  230%; 1991 —  300%, 
1992 —  566%, 1993.—  665%, 1994 —  448%, в першому 
півріччі 1995 р. —  442%. Зокрема, в січні— червні 1995 
року середня заробітна плата у ф інансовій сфері, креди
туванні, страхуванні та  пенсійному забезпеченні склала 
11,72 млн. крб. а в сільському господарстві —  2,65 млн. 
крб. Про середньомісячний дохід та  заробітну плату ро
бітників, служ бовців на галузях народного господарства 
в Чернівецькій області за січень— листопад 1995 р. свід
чать дані наведеної нами таблиці.

Никифорак В.А.

1 Профспілкова газета. —  1995. —  № 3. —  С. 9
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Середньомісячний дохід і заробітна плата робітників та 
службовців по галузях народного господарства 

за січень-листопад 1995 р. у Чернівецькій області, крб2.

Середньо Середньомісячна
Галузі місячний заробітна

дохід плата

1. Всього по народному
господарству 5871596 5317959
2 Промисловість 5566990 4694066
3. Сільське господарство 2817078 2686821
4. Транспорт 6083092 5451009
5. Торгівля 5674738 5133352
6. Будівництво 6570178 6061904
7. Охорона здоров’я 6633633 6257276
8. Народна освіта 5065268 5833375
9. Культура 4976773 4826640
10. Наука і наукове
обслуговування 7291304 7192287
11. Фінансування і
страхування, в т.ч.: 16698727 13572598
банківські організації 18003432 14653490
12. Апарат органів
державного управління 5967533 5520630

Ф актично зруйноване нормування праці, внаслідок 
чого воно перестало відігравати стимулю ю чу роль і за
хищати продуктивно працю ю чого. Н априклад, за два 
останні роки продуктивність праці на Чернівецькому за
воді “Індустрія“ знизилась на 11%, а середня заробітна 
плата одного працівника зросла в 25 разів.

Спостерігаються також  зміни розмірів середніх регі
ональних заробітних плат у середній зарплаті країни. 
Так, за період з 1990 по червень 1995 р у більш ості об
ластей (73%) частка середніх заробітних плат у середній 
зарплаті в Україні знизилась. Характерно /ір*т цьому, що 
це зниження чітко простеж ується у трудонадлиш кових 

5 ҐІро соціально-економічне становище Чернівецької області за 11 
місяців 1993 року: Статистичний збірник Чернівецького статистично
го управління. —  Чернівці, 1995.
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областях, особлиро Західних на 12,2— 22,7%. Збільш ен
ня даного покаіника мало місце у великих промислових 
регіонах —  м.Києві, Дніпропетровській і Донецькій об
ластях на 12,5%— 19,8%.

Негативного характеру набули зміни розмірів і ре 
альної середньої плати в державному секторі економіки 
України. Якщо її рівень 1990 р. прийняти за 100%, то в 
червні 1995 р. ном інальна зарплата підвищ илась в 28 
тис. разів, а реальна знизилась на 68%. Враховуючи те, 
що споживчі ціни за цей період зросли в 90 тис. разів, то 
куп івельн а спром ож ність  середньої зароб ітно ї плати 
зменшилась у 3,2 раза3.

Як показує економічний аналіз, зниж ення реальної 
зар о б ітн о ї плати  в ід б у вал о ся  вищ ими тем пам и, ніж 
зм енш ення обсягів  продукції і продуктивності праці. 
Так, до кінця 1994 р. реальна середня зарплата в держав
ному секторі економіки знизилась на 72% порівняно з 
1990 роком, а обсяг продукції промисловості зменшився 
за цей період на 41%, продуктивність праці в промисло
вості —  на 27%4.

У ході розвитку процесу роздержавлення і комерціа
л ізації економіки відбувалося подальш е зниж ення чи
сельності працівників держ авних підприємств. Якщо в 
держ авном у секто р і ек о н о м іки  в 1990 р. працю вало 
78,4% усіх зайнятих у народному господарстві, то в 1994 
—  57,1%. Необхідно звернути увагу на значну диферен
ц іац ію  доходів п рац ю ю чи х  на п ідп риєм ствах  різних 
форм власності. В 1994 р. найнижчий показник серед
нього місячного доходу одного працівника в державному 
сектор і. Н айб ільш ий  середній  м ісячний дохід одного 
працівника —  на підприємствах, які є власністю  інозем
них держав.

Про ступінь деформації структури заробітної плати в 
галузях можна судити за такими показниками, як питома 
вага тарифу в коштах на оплату праці і його динаміки. В 
1990— 1993 рр. мала загальна тенденція зниження пито
мої ваги оплати праці та тарифах і відрядних розцінках у 
коштах на оплачу праці практично у всіх галузях.

■ При ця 1 мрчлати. — 1493. —  № 23. — С.10.
4 Пряги і іирплчти. — 1493. —  № 2 3 . —-С.10.
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Починаючи з 1994 р., в більшій частині галузей ситу
ація почала зміню ватися на краще. Згідно з оцінками 
Мінпраці, питома вага тарифу у витратах на оплату пра
ці підвищилась з 10 до 25%. У ряді підприємств Черні
вецької області доля тарифу становить 10%. Підвищення 
тарифних ставок і посадових окладів практично не зав
жди впливало на ціни виробленої продукції. Для прикла
ду наведемо вартість одного комплекту меблів і суму за
робітної плати на Чернівецькій меблевій фабриці:

Період збільшення 
вартості меблів

Вартість одного 
комплекту меблів 

(крб.)

Сума зарплати 
в загальній вар

тості (крб)

01.11.95 р. 51187500 10523910
16.11.95 р. 72960900 10523910
05.12.95 р. 93611720 10523910

Тобто підвищення цін не співпадало із збільшенням 
зарплати.

Чимало нерозв’язаних проблем оплати праці є у га
лузях бюджетної сфери. З початку 1993 р. оплата праці 
в цих галузях будується на основі 29-розрядної Єдиної 
тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів. Практика пока
зала, що вона не впливає суттєво на ефективність робо
ти бюджетних організацій.

Як відомо, в деяких бю дж етних галузях заробітна 
плата регулю ється на основі окремих законів. Так, від
повідно до статті .52 Закону “Про освіту“, прийнятого в 
1991 р., держ ава забезпечує педагогічним працівникам 
установлення середніх ставок і посадових окладів  на 
рівні №  нижче середньої зарплати працівників проми
словості.

У вищих навчальних закладах середні ставки і поса
дові оклади викладачам  встановлю ю ться на рівні под
війної середньої зарплати працівників промисловості.

Відповідно до постанови Кабінету М іністрів України 
“Про підвищення зарплати на державних підприємствах, 
в установах і організаціях від“ 8 лю того 1995 р № 102 в 
бюджетній сфері з 10 лю того підвищено номінальну за
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робітну плату низькоонлачуваним категоріям трудящих 
яка була нижчою за офіційно встановлену межу малоза- 
безпеченості, і значно менше зросли оклади вищих ке
рівників, висококваліфікованих спеціалістів і наукових 
співробітників. Так, тепер оклад провідного ученого, ке
рівника академічного інституту (29 розряд) тільки в 3,5 
раза перевищує оклад робітника першого розряду (рані
ше цей розрив становив 9,3 рази). Тому назріло питання 
радикальної зміни системи оплати праці в бюджетній 
сфері з одночасним проведенням у її галузях структур
ної перебудови, відмовою від ETC і переходом до більш 
гнучких систем зарплати, в т.ч. й контрактову.

З  кінця 1990 року по чверть 1995 року номінальні 
значення мінімальної і середньої зарплати, а також  про
ж иткового мінімуму зростали. Водночас за вказаний пе
ріод частка мінімальної зарплати у прожитковому міні
мумі впала з 72,7% до 1,2% 5 частка середньої заробіт
ної плати  в п рож и тковом у  м інім ум і —  з 225,5%  до 
142,2%. На сьогодні м інімальний розмір середньої мі
сячної зарплати 60 тис. крб. носить символічний харак
тер. У червні 1995 р. одерж ували зарплату, щ о дорівню
вала половині прож иткового мінімуму 39,7—52,6% пра
цівників м истецтва, с іл ьсько го  господарства, громад
ськ о го  харчу ван н я , н еви р о б н и ч и х  видів н абувш ого  
обслуговування населення.

З вище наведеного випливає, що після 1990 р. проя
вилися негативні тенденції в організації оплати праці 
державного сектора економіки. Зокрема це пояснюється 
повільним ходом економічних форм у країні і надмір
ною централізацією заробітної плати. Враховуючи не
сприятливе становище, яке склалося в економіці країни, 
в тому числі значний дефіцит державного бюджету, є 
доцільним поетапне введення нових принципів форму
вання заробітної плати.

Провідні американські економісти підкреслюють, що 
оплата праці працівника і дохід фірми повинні бути тіс
но пов’язаними, оскільки це стимулює підвищення про
дуктивності праці, сприяє оздоровленню економічної об
становки в країні, зокрема збереженню зайнятості.

3 Прапя і мрплата. — 1995. —  № 23. —  С.10.
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На основі сказаного доцільне застосування ф іксова
ної основної заробітної плати з додатковими виплатами 
в залежності від прибутку фірми: Це дозволить гнучко 
реагувати на виникаючі зміни в економіці. Наприклад, 
при спаді виробництва адміністрація може знижувати 
витрати на працю без попередніх переговорів з персо
налом.

Такі тенденції в галузі оплати праці характерні для 
США, про що свідчать такі цифри: 19% робочих, зайня
тих у сфері виробництва, 27% технічних І канцеляр
ських працівників і 23% спеціалістів і управлінських 
кадрів середніх і крупних фірм охоплені різними варіан
тами системи участі в прибутках.

У Канаді популярна система оплати праці від росту 
виробництва. Вона передбачає видачу 50% виграшу від 
росту продуктивності праці у вигляді премії.

Для використання цієї системи в наших умовах від
правним моментом є визначення базової норми виробіт
ку для кожного виробу Норма повинна встановлю вати
ся з урахуванням фактичних витрат чи відомих промис
лових нормативів та трудоємкості виробництва одиниці 
готової продукції.

Д оц ільн ість використання даної систем и в нашій 
країні полягає в тому, що вона стимулю є всіх співробіт
ників до зростання виробітку.

Одним із'головних моментів при організації заробіт
ної плати є вміла політика в галузі додаткових виплат.

Враховуючи зарубіжний досвід у цій галузі, необхід
но приділити велику увагу додатковим пільгам і приві
леям (наприклад, медичне страхування, матеріальна до
помога на дітей, безпроцентні та низькопроцентні по
зички, оплата харчування при надурочній роботі і т.ін.). 
Ці витрати будуть цілком виправданими, оскільки, з од
ного боку, вони дозволяю ть затримати цінні кадри (де
фіцит, який відчутний у багатьох галузях), а з другого, 
завдяки податковим скидкам обходяться наймачу наба
гато дешевше, ніж пряме підвищення зарплати.

Особливий інтерес, на наш погляд, яг.ляс собою ор
ганізація оплати праці в Японії, щ о відіграє помітну 
роль у формуванні різня ж чття населення. На долю зп-
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робітної пла*ґи припадає більше половини доходів серед
ньої японської сім’ї з 4-х осіб. Японська система заро
бітної плати зумовлю є рівень винагороди не виробітком, 
а вартістю ж иття’ працівника. Робляться спроби визна
чення заробітку на основі концепції та життєвого циклу 
відтворення робочої сили, що виходить з рівня потреб 
працівника в різні періоди його ж иття. Стимулю ю ча 
функція ааробітної плати, що передбачає оплату безпо
середньо праці, відступає на другий план. Смисл концеп
ції “довічної заробітної плати“ саме в тому й полягає, 
що в японській  ф ірм і стим улю ється не так  праця, як 
сам працівник, не просто трудова функція, а весь твор
чий потенціал індивіду. Я понські менеджери ближче, 
ніж  їх зах ідн і ко н ку р ен ти , п ід ійш ли до р о зв ’язання 
проблеми повного використання лю дини як ф актора 
розвитку виробництва.

Основним недоліком в організації зарплати в нашій 
країні є те, що людина абсолютно не оцінюється як 
фактор виробництва. Тільки повна оцінка творчого по
тенціалу працівника може посилити стимулюючу фун
кцію зарплати.

Такий підхід до механізму оплати праці в нових умо
вах господарювання дозволить забезпечити бажані ре
зультати щодо продуктивності праці та прибутку під
приємств України.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ БАНКІВСЬКО ГО  
М АРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

Зародившись у виробничій сфері, маркетинг довгий 
час не знаходив відповідного використання в діяльності 
фінансово-кредитних інститутів. Однак тке становище не 
могло довго зберігатись в Україні комерціалізація банків
ської діяльності та зростання конкуренції висувають на 
перший план завдання найбільш швидкого впровадження 
основних елементів маркетингу в теорію та практику ро
боти кредитних інститутів. Всі вони орієнтовані на клієн
та, його інтереси враховуються при прийнятті будь-яких 
управлінських^ рішень. Саме завдання збереження старих 
клієнтів та розширення клієнтури визначає доцільність 
відкриття додаткових відділень, засвоєння нових послуг, 
зміни в умовах надання старих. Тому банківський марке
тинг можна визначити як пошук найбільш вигідних (існу
ючих і майбутніх) ринків банківських продуктів з ураху
ванням реальних потреб клієнтури.

Для досягнення цієї мети необхідно виконати завдання:
- описати загальну концепцію маркетингу, враховуючи 

особливості саме банківського маркетингу;
- аргументовано довести необхідність застосування 

маркетингу в діяльності комерційних банків та проаналізу
вати передумови, що склалися для цього на ринку України.

Криза політичної влади та державного управління бло
кує і відкладає на невизначений час ринкові перетворення в 
економіці, становлення промислового й фінансового ринків.

Разом із промисловими підприємствами та іншими ко
мерційними організаціями банки виявилися незахгаценими 
перед цими довгостроковими та неблагодійними тенденція
ми, а саме перед:

—  штучним розподілом економіки на державний та 
ринковий сектори, що блокує розвиток ринкових відносин 
на Україні;

—  консервацією розриву між банківським і промисло
вим капіталом, без подолання якого неможливе стабілізу
вання економіки.

Процес приватизації та поява такого інституту, як ко
мерційний банк, засвідчує можливість і необхідність ство

Гордіца Т.М.
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рення принципово нових відносин між промисловим і бан
ківським капіталами вже без посередництва держави. Тим 
наскільки успішно здійснюється цей процес у великій мірі 
визначається і розвиток маркетингу в банківській сфері, 
ті взаємовідносини, які будуть складатися між різноманіт
ними банками, їх клієнтами, формування ринку банків
ських послуг. Таким чином, перехід до ринкових відносин 
зумовлює появу нового господарського суб’єкта — “еко
номічного підприємства комерційного банку“.

Банк, як будь-яке економічне підприємство, ьиробляє 
свій продукт, причому продукт носить вартісний харак
тер. Тобто продуктом банку служать платіжні кошти, які 
входять разом із кредитом до грошового обігу, і певного 
роду послуги, до яких відносяться традиційні їх види — 
організація розрахунків (готівкою і безготівкою), заоща
джень, кредитувань, і нетрадиційні —  у вигляді надання 
гарантій, запорук, консультацій і т.ін.

З м іст  і особливість банківських  послуг полягає в 
тому, що вони мають властивості Самозростаючої вартос
ті. О скільки ресурси, які отримані від вкладників, не є 
безплатними для банку і повинні бути використані, щоб 
не тільки повернути їх власникам, але й отримати достат
ній приріст для оплати відсотків по вкладах, компенсації 
витрат і отримання хоча б мінімального прибутку. Отже, 
звідси випливає, що банк зобов’язаний своєю діяльністю 
ви користовувати  акум улю ю чі ресурси, направляти їх 
потребую чим  позичальникам  у вигляді кредитів, щоб 
його послуга так  чи інакш е допомагала примноженню 
благ, а отже, самозростання вартості, яка запущена в обіг 
через банківську д іяльність. Виходячи з цього, можна 
зробити висновок, що оскільки комерційний банк є еко
номічним підприємством, яке виготовляє певний продукт, 
то і маркетингова діяльність у банку принципово не від
різняється від маркетингу в промисловості. Як промисло
вому маркетингу так і банківському притаманні такі ос
новні принципи, які відображають його суть та передба
чаю ть ефективне досягнення цілей маркетингової діяль
ності, а саме:

1. Виробництво банківської продукції, яка базується на де
тальному ознайомленні з потребами споживачів, на знанні рин
кової ситуації та реальних можливостей банка.
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2. Н айбільш  понне задоволення п отр еб  покупця.
3. Е ф ективна реалізація банківських п осл уг на визначених  

ринках в обсягах та за час, щ о планується.
4. З а б езп еч ен н я  д о в го т ер м ін о в о ї п р и бут к ов ост і д ія л ьн ост і 

банку.
5. Є дність стр атегії й тактики маркетингу.
Але маркетинг у банку має ряд особливостей, які теж 

зумовлені специфікою банківської діяльності, тобто спе
цифікою грошового обігу. Маркетинг у банківській сфері 
повинен бути спрямований у першу чергу на прискорення 
грошового обігу.

Тому в сучасних умовах переходу до ринку, коли зако
нодавчо дозволяється підприємствам і організаціям відкри
вати свої рахунки в будь-якому банку, що створює основу 
конкуренції в банківській сфері, маркетинг повинен бути 
спрямований на вивчення ринку кредитних ресурсів, аналіз 
фінансових результатів самого банку. Тобто за допомогою 
банківського маркетингу можна прогнозувати залучення 
вкладів у банк, розширення банківський послуг і основне 
— формування подальшої поведінки банку.

Основною особливістю маркетингу в банку є те, що 
він націлений на розширення кола вкладників шляхом вза
ємовигідної кредитної політики, на поліпшення якості їх 
обслуговування, надання додаткових послуг і правильне 
спрямування кредитних ресурсів для отримання.найбіль
шого економічного ефекту.

Створення комерційних банків в Україні буде сприяти 
становленню грошового обігу ринку, економічною осно
вою якого є наявність тимчасово вільних коштів підпри
ємств і організацій, і скерування їх на купівлю цінних па
перів. Операції з цінними паперами, які сприяють інвесту
ванню грошових засобів у виробництво, —  одна із найваж
ливіших і перспективних сф ер діяльності комерційних 
банків. Отже, комерційний характер банків при умовах пе
реходу до ринку потребує широкого застосування марке
тингу в цій сфері. Щоб довести необхідність застосування 
банківського маркетингу, проаналізуємо його становлення 
в європейській економіці.

Як видно з досвіду зарубіжних банків, поява маркетин
гу в банківській сфері західної економіки пов’язана з роз
витком банківської конкуренції у 60— 80-х роках XX ст.
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Якими ж факторами вона була зумовлена?
П о-перш е , інтернаціоналізація банківської індустрії* 

тобто виникнення на європейському ринку закордонних 
конкурентів в особі банків СІНА, які принесли з собою 
нові підходи щодо задоволення попиту клієнтів на нові 
банківські послуги. По-друге. відкрилися нові ринки капі
талів, особливо почав розвиватися т.з. міжбанківсьхии ри
нок. Спочатку євроринки відкрилися в Лондоні, а потім ці 
ринки капіталу поширились на основні фінансові центри 
світу. По-третє, європейські банки почали набувати свій 
власний багатонаціональний характер, тобто вийшли на 
внутрішній ринок США. П о-чет верт е , диверсифікація 
банківської індустрії в багатьох країнах. По-п'яте, надан
ня небанківським організаціям сприятливих можливостей 
для діяльності у фінансових галузях. Наприклад, компанія, 
яка випускає туристичні чеки і кредитні карточки, запро
понувала своїм вкладникам великий спектр фінансових 
послуг за невелику додаткову платню. По-шосте, автома
тизація банківської справи. На банківську індустрію все 
більше почала впливати технологія. Особливо це торкну
лося роздрібної банківської діяльності, де збільшувався як 
обсяг паперів, так і вартість самих операцій. Завдяки авто
матизації банківської справи почали застосовуватись плас
тикові картки та електронні машини. По-сьоме, збільшен
ня конкуренції по обслуговуванню власних осіб у банків
ській діяльності, особливо зі сторони кредитно-фінансових 
компаній. По-восьме, зросли сегментації споживчих груп, 
тобто у зростаючій кількості банків відкриваються підроз
діли, які займаються наданням споживчих послуг власним 
клієнтам , чиї вкладення перевищ ую ть $100000 і т.ін ., 
отже, іде подальше розшарування рахунків.

Проводячи аналогію  з економічним становищ ем на 
Україні, маючи на увазі поступове становлення фінансово
го ринку, в якому вже є зростаючий рівень конкурентної 
боротьби, не можна стверджувати, що всі вісім факторів 
йому притаманні повністю Але основні риси все ж гаки 
поширені.

. Отже, склалися всі необхідні передумови для застосу
вання банками (в більшості випадків комерційними) кон
цепції маркетингу.
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ТЕН ДЕН Ц ІЇ Р О ЗВ И Т К У  М АРКЕТИ Н ГУ  
В С ТРАХО ВИ Х  КО М П А Н ІЯ Х  У К РА ЇН И

М аркетинг у страхуванн і є систем ою  діяльності 
страхового товариства (компанії), яка заснована на попе
редньому вивченні стану страхового ринку та перспек
тив попиту страхових послуг, визначенні завдань поліп
шення організації роботи по реалізації послуг, що є у 
розпорядж енні сусп ільства , та  розробц і нових видів 
страхових операцій.

М аркеТ И Н Г ----  ЦЄ ДІЯЛЬНІСТЬ НЄ ТІЛЬКИ ПО О б л ік у  ПОт
питу, який уже склався на існуючі послуги. Це одночас
но діяльність по формуванню попиту в певному напря
мку. При цьому кожна компанія може впливати на цей 
попит у вигідному для себе напрямку. Різноманітність 
діяльності різних товариств і створю є умови для повно
цінного формування страхового ринку. М аркетинг вис
тупає і як  умова, і як  наслідок4 конкуренції на ринку. В 
кінцевому підсумку це означає поступове розширення 
асортименту послуг, що пропоную ться, та поліпшення 
їх якості.

Важливим напрямком маркетингу у сучасних умовах 
є визначення ступеня необхідного розш ирення сфери 
послуг при переході від адміністративного регулювання 
до ринку.

Система маркетингових заходів спрямована на ство
рення та підтримку позитивної репутації товариства ш ля
хом проведення відповідних рекламних та масово-роз’яс
нювальних заходів, коли різні компанії можуть надавати 
перевагу окремим видам заходів по пропаганді своєї ді
яльності. К онкретний набір таких елем ентів багато в 
чому залежить від характеру діяльності страхової органі
зації, контингенту страхувальників та інших моментів.

М ож ливості страхових товариств , як і створені як  
акціонерні, багато в чому визначає склад засновників. 
Склад засновників вирішує, що даному страховому то 
вариству як правило, буде надаватись перевага при у к 
ладанні договорів страхування в сфері діяльності відпо 
відних засновників.

Черданцеоа І.Г.
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М аркетингова діяльність у страхових компаніях Ук
раїни знаходиться зараз лиш е на початковому етапі. 
Тому про повноцінну організацію маркетингової діяль
ності, як то замислено в теоретичних розробках, говори
ти ще рано. В наш час переважна більш ість служб мар
кетингу в страхових компаніях зосереджує свою увагу 
на таких компонентах маркетингу, як продаж страхових 
полісів та організація реклами.

В якості засобів реклами використовую ться газети, 
журнали, радіо та телебачення, а також  образна (масова) 
реклама (плакати, афіші, рекламні надписи і т.ін.), рек
лама поштою та кінореклама. Основне навантаження в 
галузі реклами несуть засоби масової інформації.

До страхової реклами ставляться такі основні вимоги:
П равд и в ість . Реклам а повинна носити діловий ха

рактер, відповідати об’єктивній реальності, володіти єд
ністю форми та змісту, доносити інформацію, що відпо
відає дійсності.

К онкретн ість, Вона полягає у простій, зрозумілій та 
переконливій , мові тексту , продуманих аргументах та 
цифрових даних, логічно закінченом у художньому рі
шенні.

А дресність. В изначається тим, наскільки рекламні 
засоби звернуті до конкретних прошарків населення, ві
кових, соціальних або професійних груп, що об’єднані 
тими чи іншими інтересами. Досвічені рекламісти стра
хової справи ствердж ую ть: “спійм ати“ страхувальника 
можна т ільки  один раз, “придбати“ постійного страху
вальника можна тільки  адресною рекламою.

Плановість. Реклама є складовою частиною плану 
організаційно-масових заходів у будь-якому страховому 
товаристві. Страхова реклама повинна сприяти подолан
ню розбіжностей у забезпеченні населення великих та 
малих міст, різних регіонів країни послугами страхового 
характеру.

При цьому необхідно звертати увагу на доступність 
основних видів страхових послуг для всіх груп населення.

Інформуючи громадян про діючі Види особистого та 
майнового страхування, реклама мусить звернути увагу, 
викликати зацікавлення* навести аргументи на користь
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укладання або поновлення угоди страхування. Разом із 
тим, у всіх формах рекламної роботи не повинно бути 
декларативності, парадності, настирливості. Важливою 
умовою для ефективної реклами є назва виду страхуван
ня, емблема, фірмовий знак страхового товариства. За 
допомогою вміло відібраних рекламних засобів треба 
переконати потенційного кл ієн та  в необхідності при
дбання даного страхового полісу.

Страхова оцінка відноситься до комерційних видів 
реклами. З точки зору маркетингу, комерційна реклама 
є одним з основних засобів просування страхової послу
ги від страхівника до страхувальника. Це також  один з 
методів впливу на клієнтуру, що спрямований на завою
вання ринку страхівником.

Для будь-якої страхової компанії реклама є обов'яз
ковою передумовою для здійснення акту укладання уго
ди страхування. Всі рекламно-інф ормаційні заходи не
суть ф ункціональне навантаж ення, що спрямоване на 
досягнення двох основних завдань: рекомендування стра
хової компанії публіці та створення іміджу страхівника.

Перше з указаних завдань реклами відповідає най
важ ливіш ому принципу реклами: ‘‘Ж одна організація, 
жоден товар, жодна нова технологія не можуть існувати, 
якщо люди не знаю ть про їх існування“.

Другим важливим завданням реклами є створення імі
джу страхівника, яке досягається різними методами та 
заходами. Це, насамперед, наочний та інженерний дизайн.

Наочний дизайн —  це зовніш нє та внутріш нє оф ор
млення офісів, агентств, контор та інших пунктів прода
жу страхових полісів. Це відповідний колір меблів для 
всіх приміщень страхової компанії, призначених для об
слуговування клієнтів. О бов’язковими елементами наоч
ного дизайну є ф ірмове позначення страхової компанії 
та її фірмовий знак, який витримується скрізь: на спору
дах, будівлях, всіх видах реклами, на бланках ділового 
листування, навіть іноді на одязі страхових робітників.

Інженерний дизайн —  це відповідний колір і ф ірмо
вий знак на автомобілях та інших транспортних засобах, 
які використовуються страхівником з метою  обслугову
вання страхувальників.
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Імідж страхової компанії створю ю ть зовнішній виг
ляд працівників, культура поведінки, професійний рі
вень страхових агентів, володіння персоналу мистецтвом 
психологічного спілкування зі страхувальниками, які є 
представниками різних соціальних груп. Усі ці заходи 
повинні створити високу репутацію страховій компанії, 
що дозволяє їй у значній мірі збільш ити обсяг укладе
них договрів страхування та зменшити вплив її конку
рентів на ринок.

Поєднання різних методів реклами, час та місце про
ведення рекламної -кампанії, її спрямування, як правило, 
узгодж ую ться із стратегічною  програмою маркетингу 
даної страхової компанії.

Продаж страхових полісів охоплює як  власне продаж 
страхового полісу, так  і переконання клієнта, та так зва
ний “промоуш н“, що означає сприяння в продажу. Та
ким чином, продаж може бути визначений як особовий 
або безособовий процес допомоги та переконання потен
ційного страхувальника в необхідності придбати страхо
вий поліс, або ж  діяти переважно по відношенню до ідеї, 
яка має комерційне значення для страхівника.

М аркетинг передбачає організацію оптимальної сис
теми продажу страхових полісів. В умовах гострої кон
куренції на страховому ринку продаж страхових полісів 
у кінцевому’ результаті відображає ф актичне задоволен
ня страхових інтересів і підтверджує, що попит на стра
хові послуги забезпечений.

Т реба зауваж ити , що продаж  страхових полісів є 
комплексним видом діяльності страхової компанії, що 
потребує взаємного зв ’язку всіх сторін, чіткої суборди
нації, оперативного керівництві та контролю . Вся діяль
ність по організації продажу страхових полісі» коорди
нується служ бою  маркетингу страхівника.

Н еобхідне всебічне вивчення страхового поля, тоб
то  виявлення географ ічн и х , дем ограф ічних, соціаль
них, екологічних та психологічних особливостей зони, 
що входить до сф ери  обслуговування даної групи стра
хових агентів: з ’ясування доходів сімей, кількості ді
тей і т.ін .; врахування наявності предметів тривалого 
користування у населений; оцінка к ількості потенцій
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них страхувальників та їх наміри щодо укладання угод 
страхування.

Аналітична обробка отриманої інформації дозволяє 
виробити оптимальні варіанти страхової політики, вста
новити реальний обсяг можливої страхової премії. К о
мерційні дані про характер страхового поля дають мож
ливість цілеспрямовано формувати попит, задовольняти 
запит страхувальників, еф ективно будувати рекламну 
роботу.

На думку західних спеціалістів, при вивченні страхо
вої справи необхідно поєднувати глибокий та всеохоп- 
лю ю чий аналіз економ ічних п оказників  з ретельним 
дослідженням психології страхувальн и ків , їх намірів 
щодо укладання певних видів угод страхування. До цієї 
роботи залучаю ться кваліф іковані соціологи та психо
логи. Робота по вивченню попиту на страхові послуги 
суттєво полегш ується, якщ о в страховій компанії прове
дена ун іф ікація обл іково-економ ічної інформації. Всі 
бухгалтерські документи обліку та Звітності повинні 
бути приведені до єдиної номенклатури та відповідним 
чином закодовані.

Ц ентр соціологічних дослідж ень розробив опиту- 
вальний лист, метою якого було з 'ясування місця стра
хових компаній на ринку фінансових послуг та перспек
тиви розвитку страхової справи на Україні,

Відповідно до цих даних, У країна по кількості стра
хових компаній та фірм, у статуті яких міститься стра
хова діяльність, уже обігнала країни розвинутого кап і
талу. Якщо в СПІА найбільш  розповсю дженим страху
ванням ж иття займаю ься 2,3 тисячі компаній, то кіль
к ість  у к р а їн с ь к и х  стр ах ів н и к ів  у ж е  б іл ь ш а  за 2,5 
тисячі. А ле  ринок страхових послуг у нас засвоєний 
лише на 10% і якщ о великі міста охоплені страховими 
компаніями, то сільські райони залиш аю ться для стра
хівників “цілиною “.

Дослідження соціологічної групи, в ході яких були 
опитані респонденти комерційних фірм та підприємств, 
а також страхових компаній, показали, що найбільш ви
гідним для страхівників сьогодні є страхування кредитів. 
З іншого боку, користувачі страхових послуг надають
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перевагу страхуванню кредитів та майна, причому білз 
30% опитаних не мають бажання користуватися послу
гами страхових компаній, Біля 40% опитаних підприєм
ців вваж аю ть витрати на страхування некорисними 
Слушними подібні витрати назвали 30% бізнесменів.

У той же час обсяги страхування кредитів — основні 
“годівниці“ страхових компаній, що тільки  стаю ть на 
ноги, —  сьогодні помітно знижуються. Після обвалу не
повернень кредитів у липні-серпні 1994 року банки ви
разили сумнів щодо мож ливості компаній сплачувати 
страховки в розмірі взятої відповідальності, а ті компа
нії, що сплачували свої обов’язки, робили це невелики
ми порціями. Ненадійність страхових полісів, які в біль
ш ості випадків не п ідкріплені належ ним и активами, 
примушують банки обмежити розміри позик під страхо
ві гарантії до 200 млн. крб.

З  іншого боку, страхові компанії, у яких нема мож
ливості аудиторської перевірки клієнта, не можуть бути 
впевнені в тому, що кредити використовуються за приз
наченням та стаю ть невільними або ж зацікавленими 
учасниками гри “неповертання“ . На сьогодні неповер- 
тання кредитів досягає 30% від їх обсягу, тому страхові 
компанії намагаються бачити серед своїх постійних клі
єнтів державні підприємства або комерційні структури з 
кола знайомих, а банки намагаються мати справу з пере
віреними страхівниками. Останні, в свою чергу, отриму
ють від 2 до 7,5%) страхового збору від суми позик та, 
маючи портфель замовлень, успішно функціонують.

За результатами проведеного соціологічного опиту
вання, більш ість страхових компаній бажали б бачити 
серед своїх клієнтів  солідні держнідприємства або бан
ки. Найбільш перспективними ві дами страхування стра- 
хівники вваж аю ть медичне страх вання, за ним іде стра
хування ж иття та фінансових ри иків.
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Зайцев Ю .К ., Черепня В.В.

М А РКЕТИ Н Г П О СЛУГ У С И С Т Е М І ВИЩ ОЇ 
О С ВІТИ

Система вищої освіти має внутріш ню логіку свого 
розвитку, яка до певної межі автономна від тих чи ін
ших соціально-економічних проблем. Та все ж специфі
ку її формування та функціонування визначаю ть сус
пільні потреби, рівень відповідності вимогам часу. Саме 
розуміння пріоритетності розвитку вищої освіти взагалі 
забезпечує, на нашу думку, м ож ли в ість  стійкого  та 
швидкого прогресу всіх сфер л<иття у найбільш розви
нутих країнах світу.

Процеси соціально-економічних та політичних пере
творень, що відбуваю ться сьогодні в Україні, мають за 
мету перетворення відносин власності та становлення на 
цій основі ринкової економ іки. Ф ормування системи 
ринкових відносин, безумовно, вимагатиме нового меха
нізму взаєм одії вищ ої ш коли з народногосподарським 
комплексом. Тому виникає ціла низка питань, пов’яза
них з бю джетними асигнуваннями, необхідністю струк
турних якісних і кількісних змін, визначенням механіз
му взаєм озв’язку таких елементів у системі як “абітурі
єнт —  вуз —  студент —  підприємство“, пошуком нових 
методів управління тощо.

Одним з найважливіш их елементів системи управлін
ня розвитком вищої школи за цих умов стає маркетинг, 
як комерційний, так  і некомерційний.

С корочення бю дж етного ф інансування держ авних 
вузів викликало необхідність розвитку договірних відно
син із споживачами (замовниками), введення часткової 
плати за навчання, отже —  використання елементів ко
мерційного маркетингу. Державний сектор вищої школи 
намагається реалізувати  тенденцію  роздерж авлення, у 
певних межах, економ ічних стосунків  при збереж енні 
держ авної п ідтрим ки  (держ зам овлення на п ідготовку 
спеціалістів, наукові дослідження та ін.). В умовах, коли 
спеціалістів із вищ ою  освітою  в У країні готую ть 160 
державних та більш  ніж 200 приватних вузів1, вивчення 

1 Див.: Зеркало недели. —  1995. —  28 окт. —  С. Іґ
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цього специфічного ринку товарів і послуг, прогнозу 
вання тенденцій його подальшого функціонування за до
помогою маркетингового інструментарію стає не тільки 
можливим, але й необхідним.

Специфіка маркетингу у вузах визначається двома 
обставинами: вуз повинен проводити роботу як по фор
муванню попиту ка свої послуги серед абітурієнтів, так 
і на ринку праці, пропонуючи (згідно з профілем) тих чи 
інших спеціалістів як кінцевий продукт своєї діяльності.

Активний вплив на формування попиту на послуги 
вузу серед учніз загальноосвітніх шкіл і середніх спеці
альних закладів передбачає послідовне та системне ви
користання таких традиційних видів діяльності, як ш и
рока консультаційна робота серед тих, хто вперше ба
жає обрати професію, залучення учнів до участі в різно
манітних ф акультативах, олімпіадах та ін. Крім цього, 
дуже ефективною  формою розвитку попиту на послуги 
вищої школи може стати, на нашу думку, впровадження 
в навчальні програми ліцеїв та гімназій системи курсів, 
які читаю ться студентам у вузах. Це дає, з одного боку, 
м ож ливість учням  досить свідомо обирати не тільки  
майбутню професію, але й місце її здобування, з другого 
—  вже в ш колі одержати певну сукупність практичних 
знань та навичок, завдяки  яким  м ож на одразу після 
ш коли знайти  роботу з певним рівнем  складності. В 
Чернівцях, наприклад, активно співпрацю ю ть у цьому 
напрямку, економічний та фізичний ф акультети  універ
ситету з ліцеєм № 1. Ф акультети та кафедри вищих нав
чальних закладів мож уть активно впливати на процес 
формування попиту на їх послуги й ш ляхом підготовки 
та публікації навчальних програм, методичних посібни
ків, інших матеріалів та  документів для учнів старших 
класів загальноосвітніх шкіл, училищ , технікумів, усіх 
бажаю чих здобути вищу освіту.-

До м етодів ф орм ування попиту на послуги виїіЦої 
школи, на думку авторів, варто віднести також  діяль
ність на загальнодержавному рівні по пошуку таланови
тих учнів. У цьому плані заслуговує на увагу досвід 
США, де ще в 1971 році були проведені спеціальні дослі
дження по виявленню здібностей громадян l'a створене
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федеральне управління з питань навчання талановитих 
людей при М іністерстві освіти, прийнята спеціальна 
програма. Найбільш і корпорації ф інансую ть національ
ну корпорацію  по наданню  стипендій  талановитим  
старш окласникам (розмір стипендій від однієї до шіс
тнадцяти тисяч доларів на рік). Встановлені стипендії 
переможцям національних конкурсів на кращого учня з 
наданням їм права безкош товного навчання в будь-яко
му вузі країни. В ш колах для талановитих дітей вико
ристовую ться елективні за вибором курси. На основі 
визначення нахилів та інтересів учня складаю ться ака
демічні програми для тих, хто після ш коли збирається 
вступати до вузу.

Підтриманню та поширенню попиту на послуги вузу 
може сприяти і такий вид маркетингової діяльності як 
формування позитивної думки про вищий навчальний 
заклад ш ляхом використання не комерційної реклами —  
паблік рилейшнз. План маркетингової роботи вузу пови
нен, на нашу думку, охоплювати такі напрямки паблік 
рилейшинз: пропаганду ф акультетів  та спеціальностей 
(маркетинг послуг); вузу в цілому (маркетинг організа
ції); популяризацію  провідних учених вузу (маркетинг 
окремих осіб); привабливість самого міста, в якому роз
ташований навчальний заклад (маркетинг міста); пропа
ганда ідеї одержання повноцінної вищої освіти (марке
тинг ідей) та інші.

Таким чином, “паблик рилейш нз“ націлений на ство
рення сприятливого клімату, доброзичливого ставлення 
до вузу не тільки  у потенційних абітурієнтів, але й у 
широких прош арків населення, до того  ж  не тільки  в 
даному але й в інших регіонах. Адже, врешті-реш т, ус
піх вузу залеж ить від того, який імідж він має на ринку 
послуг вищої освіти.

В основі формування сприятливої громадської думки 
про той чи інший вуз леж ать перш за все, рівень органі
зації навчального процесу, якість підготовки спеціаліс
тів, певна аура інтелігентності. Важливу роль у розпов
сюдженні сприятливої для вузу інф орм ації відіграю ть 
засоби масової інформації. С таття в газеті або журналі 
може розповісти  про нові спец іальності, ф акультети ,
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про характер навчання, роботу випускників, напрямки 
наукових досліджень учених тощо. Приводом для вис
вітлення історії вузу, його досягнень та перспектив мо
ж уть стати ювілейні міроприємства. Вихід у світ акту
альної наукової монографії, підручника —  також форма 
розповсюдження сприятливої для вузу інформації.

Для “пабли.к рчлейш инз“ може бути використана 
ф актично будь-яка подія у ж итті вузу. Та ця система 
повинна працювати не лише під час набору нових сту
дентів, але постійно й цілеспрямовано.

Як су б ’єк т  м аркетингової д іяльності вуз повинен 
проводити роботу не тільки з потенційними абітурієнта
ми, але й на ринку спож ивачів своєї інтелектуальної 
продукції. В зв ’язку з цим важливим завданням марке
тингу є дослідження попиту на спеціалістів з тих чи ін
ших напрямків.

В ідсутн ість таки х  дослідж ень м ож е привести до 
того, що підготовлені вузами фахівці одразу поповнять 
ряди безробітних або дрібних бізнесм енів. В останні 
роки існування СРСР. наприклад, у країні щорічно ви- . 
пускалося майже 850 тис. спеціалістів, з них 370 тис. 
інж енерів. Як наслідок . 80% кер івни ків  підприємств 
мали інж енерно-техн ічну  п ідготовку, в той час як у 
ФРН 30% :. В У країні також  спостерігається надмірна 
підготовка інженерів при нестачі фахівців інших профі
лів. У США на 100 спеціалістів інженерного профілю 
припадає 111 фахівців нетехнічного профілю , у Німеч
чині —  37, Франції —  32, в Україні —  лише 103. Гостро 
в ідчувається нестача працівників, знавців маркетингу 
бірж ової справи, соціологів, потреба у яких особливо 
зростає в умовах переходу до ринкової системи господа
рювання. Г

Для України характерне і таке непривабливе явище, 
як дефіцит вакансій у вузах. Так, у США на 100 випус
кників середніх навчальних закладів припадає 60 вакан
сій на перших курсах вищої ш коли, у Японії —  70, у той 
час як  в Україні —  384? Тому за питомою вагою спеціа-

Вестник высшей школы. —  1991. —  № 3. —  C. 4
3 Гондюл В. Вища школа України на порозі XXI с т //  Рідна школа.—

19^3. —  № 5. —  C. 644.
4 Див.: Там же.
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лістів з вищою освітою серед зайнятого населення У к
раїна посідає лише 9-те місце серед країн СНД, а за тем
пами росту населення з вищою освітою —  останнє місце
в Європі.

Збереження цих негативних тенденцій розвитку ви
щої школи України в умовах переходу до ринку та не
минучої структурної перебудови економіки може при
вести, по-перше, до поглиблення незбалансованості по
питу та пропозиції на конкретних спеціалістів, а, по-дру
ге, до зн и ж ен н я  ін т е л е к т у а л ь н о го  р івн я  р о зв и тк у  
суспільства.

Отже, формування та розвиток маркетингових дослі
джень як у системі вищої школи України, так і в кожно
му вищому навчальному закладі держави, реалізація на
прямків діяльності вузів на ринку послуг, визначених у 
процесі цих досліджень, стає умовою не тільки  виж и
вання вищої освіти, але й запорукою подальшого прог
ресу суспільства взагалі.
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М АРКЕТИНГОВА Д ІЯ Л ЬН ІС ТЬ НА 
ПІДПРИЄМ СТВАХ РЕГІО Н У

А наліз маркетингової діяльності на підприємствах 
полягає у порівнянні реального розвитку подій з запла
нованими заходами та очікуваними показниками за пев
ний період часу. Рівень використання маркетингу на під
приємствах України в цілому та регіону, зокрема, викли
кає необхідність зосередження уваги на плануванні окре
мих маркетингових заходів та їх виконанні. Характерним 
для більшості підприємств, які почали використовувати 
маркетинг, є відсутність цілісної стратегії, яка охоплю
вала би весь цикл виробництва та збуту продукції.

Різні підприємства сприйняли маркетинг та почали 
його впроваджувати у сферу комерційної діяльності в 
різний час. Швидше за інших виробники фасованої спо
живчої продукції —  Чернівецькі завод безалкогольних 
напоїв, міський молочний, сокоекстрактний, хлібозавод 
№ 1; виробники споживчих товарів тривалого користу
вання — м еблевий  ком б ін ат, виробничі о б ’єднання 
“Восход“, рукавично-трикотажне, панчішне, “Трембіта“, 
фабрика художніх виробів ім. Юрія Федьковича; вироб
ники промислового обладнання —  машинобудівний за
вод, “Індустрія“, “Чернівцілегмаш “.

На перших порах до маркетингу ставилися дуже обе
режно, на більш ості підприємств від нього просто відма
хувались, а на вищеозначених, як правило, впроваджува
ли лише окремі його функції, такі, як маркетингові дос
лідження, присвоєння марочних назв товарам, реклама 
та стимулю вання збуту.

Дещ о ж вавіш е цей процес почав розвиватися в ос
танні роки, що можна пов’язати, з переходом до ринко
вих відносин. Ринок змуш ує шукати ш ляхи підвищення 
прибутковості виробництва, інвестувати нові програми, 
займатись переобладнанням діючих підприємств, діль
ниць. П роте притам анна виробництву минулих років 
практика зберігання значних обсягів готової продукції 
на складах, виготовлення неякісної продукції, спроби 
реалізувати  м орально застарі зі вироби —  стримую ть

Бурдяк О.М.
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процес якісних змін у виробництві. Відмовляючись ВІД  

старої політики виробництва та збуту , підприємства 
стають на вищу сходинку функціонування і з часом ви
являють усі переваги над минулим.

Повнішу картину вищеназваних змін побачимо, якщо 
звернемось до наявного досвіду підприємств. Досить час
то підприємства використовують такий маркетинговий 
засіб, як иозиціювання товарів на ринку, присвоюючи 
певним виробам власні назви. Чернівецька фабрика ху
дожніх виробів “Буковина“, наприклад, виготовляє цілу 
гаму інкрустованих скиньок. Різні види скриньок відріз
няються розмірами та елементами оздоблення, але най
більше впливають на покупців, як показали дані-прове
деного нами експрес-опитувавня, їх гарні назви, як на
приклад, “Глорія“, “Самоцвіти“, “Рубін“ та ін.

У деяких випадках власна назва виробу може зіграти 
значну роль при наданні споживачем переваги тому чи 
іншому товару. Хоча в умовах деф іциту ці слова мо
ж уть здатись і непереконливими, але споживачі-респон- 
денти запевняю ть, що за назвою спального меблевого 
гарнітуру “О ксана“ криється відчуття затиш ку, спокою, 
а за назвою меблів “Калина“ —  гарний смак, настрій та 
ін., і баж аю ть придбати саме їх.

Одним з результатів проведених автором досліджень 
став висновок, що в більш ості випадків використання  
підприємствами м аркетингових досягнень с п р и ч и н е н е  
гострою необхідністю. Перш за все —  це необхідність 
одержання додаткових кош тів для переобладнання під
приємства, реорганізації виробництва. В умовах дефіци
ту сировинних матеріалів, а також  дороговизни доцільно 
розподіляти сировину між виробами інакше, ніж раніше. 
П ідприємства переглядаю ть виробничі програми, нама
гаю ться виготовляти не те, що купуватимуть взагалі, а 
те, що купуватимуть у першу чергу. Зм альовую чи да
ний процес, необхідно розглянути досвід Чернівецького 
відкритого товариства —  заводу “М етал іст“ . Згідно з 
укладеною домовленістю , завод отримує від постачаль
ників алю мінієві трубки, які використовувались для ви
готовлення віконних карнизів і телевізійних антен деци
метрового діапазону.
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Аналіз результатів збутової діяльності названого під
приємства за 1991 та 1992 роки показав, що телевізійні 
антени користую ться'більш им  попитом, який має тен
денцію до зростання, завдяки введенню в дію нових те
левізійних ретрансляторів  і у з в ’язку  з можливістю  
приймати більш е телепрограм. У той же час попит на 
віконні карнизи практично не змінювався. Хоч зросло 
індивідуальне будівництво житла, проте зменшились об
сяги будівництва державного сектора. Розглянуті факто
ри дозволили збільш ити виробничу програму по випус
ку телевізійних антен та частково зменшити програму 
по виробництву карнизів. За рахунок додаткового при
бутку підприємство отримало можливість дещо рекон
струювати виробництво.

Такі приклади використання маркетингових інстру
ментів у більш ій чи меншій мірі можна навести і по ін
ших підприємтсва. На жаль, підприємств, які використо
вую ть м аркетингові досягнення б ком плексі, значно 
менше. Одним з цих підприємств є ш кіргалантерейна 
фабрика. Вона досить молода —  повністю введена в дію 
лише в 1985 р. П озитивним фактором є не лише нове 
устаткування, а й очисні споруди, які знеш кодж ую ть 
речовини, що забрудню ю ть повітря .та воду. Отже, під
приємство володіє позитивною  екологічною  репутаці
єю, що в наш час досить важливо. Керівництво підпри
ємства постійно використовує всі можливості, щоб об
ладнати фабрику верстатами, які є новими досягнення
ми с у ч а с н о ї т е х н ік и . О с тан н ім  часом  в цехах 
підприємства встановлено та введено в дію нову лінію 
по розкрою ш кіряних рулонів на смуги. Це дало велику 
економію сировини, звело до мінімуму відходи вироб
ництва на дільниці. Крім того, введено в дію лінію по 
переробці відходів ш тучної ш кіри та ш тучної плівки. 
Одержана в результаті продукція є сировиною для виго
товлення ізоляційної плівки. Як відомо, ізоляційні плів
ки користую ться значним попитом в нафтопереробній 
промисловості, на транспорті.

Н а п ідприєм стві застосовується комплексний під
хід до р о з’вязання проблем виробництва та  збуту про
дукції. Всім складовим  частинам  маркетингу-мікс від
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води ться  певна увага, щ о підкріплено відповідними
програмами.

У першу чергу, на підприємстві проводиться велика 
робота по створенню нових зразків продукції, вивченню 
їх конкурентоздатності тощо. Особливої уваги заслуго
вує робота з асортиментом.

Адже від правильно обраного шляху залеж ать ре
зультати всього виробництва. Щ орічно підприємство 
бере активну участь у республіканських оптових ярмар
ках з метою налагодження збутових зв’язків, укладання 
договорів на постачання готової продукції в різні регіони 
республіки. Крім того, щорічно фабрика бере участь у 
міждержавному ярмарку в Москві. Результатом роботи є 
укладання договорів про постачання виробів на строки 
від одного до п ’яти років. У випадку укладання договорів 
строком на два роки та більш е щорічно коректується 
асортимент продукції, враховуючи попит на певні види 
продукції. У зв’язках з закордонними партнерами перева
жають одиничні партії виробів. Рівень якості та худож
нього оф орм лення продукц ії досить високий, що дає 
змогу фабриці зацікавити представників торговельних 
фірм Франції, Голландії, Сполучених Штатів Америки.

Значна увага на підприємстві приділяється створен
ню ефективних каналів розподілу.

Працю ючи на оптовому ринку, підприємство також 
відводить багато уваги і роздрібній торгівлі. З  метою 
поліпш ення вивчення попиту спож ивачів та  розробки 
належного асортименту продукції при ф абриці працю
ю ть три фірмових магазини-салони.

Великий об ’єм інформації про попит на власну про
дукцію  підприємство отримує від торгівельних партне
рів, якими є оптові бази й торгівельні о б ’єднання. Ін
формація надходить і від споріднених підприємств на 
території України.

В асортименті продукції ф абрики вироби, націлені 
на споживання іншими підприємствами, налічую ть всьо
го декілька відсотків. Тому основна увага по вивченню 
спож ивачів зосередж ена на окремих покупцях. З а  ре
зультатам и  аналізу р о б л яться  обгрунтовані висновки 
про виробництво товарів для певних категорій населеи-
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ия, або продаж певних товарів у різних регіонах. Поши
рений досвід у задоволенні потреб різних вікових груп, 
які, крім того, поділяються на підгрупи щодо зайнятос
ті, професій і способу життя.

Необхідно підкреслити, що боротьбі за конкурентос
проможність підприємство повинно приділити більше 
уваги. Перш за все, конкурувати необхідно з закордон
ними виробами. Товари, які імпортуються широкою сіт
кою посередницьких фірм, користую ться більшим по
питом, хоча не завжди мають вищу якість. Тому зосере
дити діяльність потрібно в напрямках покращення ди
зайну виробів, їх модного іміджу. Варто також більше 
працювати по сегментах ринку. Досягнути відповідного 
рівня збуту виробів можна лише конкретно адресуючи 
їх тим чи іншим групам споживачів. Правильне застосу
вання маркетингу може вивести збутовий та виробни
чий персонал на значно вищ ий рівень. А .Хрисанфов 
дуже вдало передав рівень м аркетингової діяльності 
ф ірми “О Л Д смобіл“ . Він пише, що “соціальна адреса 
машини розрахована спеціалістами з маркетингу з мате
матичною  точн істю : особи з високим освітнім і (або 
професійним рівнем, наділені смаком до ж иття та по
лю бляю чі пригоди... середній вік від 40 до 55 років, 
соціальне становищ е і дохід вище середнього, які часто 
та подовгу подорож ую ть“1.

Бажано, щоб впроваджуючи новий зразок у вироб
ництво, збутови ки  так  само ч ітко  уявляли  собі, хто 
буде їх покупцем.

Аналізую чи стан справ у сфері маркетингу на Чер
нівецькій шкіргалантерейній фабриці, потрібно розгля
нути також  рекламну роботу. Прикро відзначити, що на 
сьогоднішній день така робота практично не ведеться. В 
умовах тотального дефіциту продукція фабрики, мож
ливо, і не вимагає реклами, але підприємство, яке не 
дбає про майбутнє, приречене на тяж ке існування серед 
більш далекоглядних конкурентів. Зреш тою , не потре
бую чи реклам и своїх виробів, підприємство повинно 
здійсню вати саморекламу. Покупці повинні знати тор-

' Бенсон Д., УаЙтхед Дж. Транспорт и доставка грузов: Пер. с англ. 
—  М.: Транспорт, 1990. —  С. 28. ©
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говельну марку фабрики, її репутацію. Дуже показним у 
цьому плані є приклад Тисменицького виробничого хут
рового о б ’єднання на Івано-Франківщині. Його торго
вельний знак —  заєць —  зображено на транспортних 
засобах фабрики, на поліетиленових пакетах, в які паку
ють вироби, продані у ф ірмових м агазинах, у пресі, 
холи м*їва йде про хутрооб’єднання, а також  на всіх ви
робах о б ’єднання. Не дивно, що покупці, бачачи цей 
знак, пізнають товаровиробника і вірять у якість виро
бу, знаю чи репутацію  ф ірми. Н ауковці ствердж ую ть, 
що знайомий торговельний знак сприяє кращому сприй
няттю нових виробів серед споживачів.

Процеси, які впливають на зміни в економіці, торка
ються всіх сфер нашого життя. Під впливом цих проце
сів змінилися і самі споживачі. Незважаючи на певні ма
теріальні обмеження, люди не бажаю ть залишатись од
норідною сірою масою. На сьогоднішній день споживачі 
стали більш  перебірливими. З  одного боку, це спричи
нює де деякі незручності для товаровиробників. З  іншо
го боку, такий стан речей сприяє розш иренню асорти
менту виробів, надає можливості впроваджувати вироби 
нових якостей. У цьому плані перед досліджуваним під
приємством відкриті ш ирокі можливості, які необхідно 
використати вже сьогодні.

У цілому ж необхідно зазначити, що маркетингова 
діяльність, як підтверджують результати аналізу, на під
приємствах України розвинута недостатньо. Потрібна 
велика робота, щоб переконати людей у необхідності 
маркетингу, його доцільності на підприємствах різних 
галузей з різними формами власності. Наведені позитив
ні приклади, иа жаль, не стали типовими.
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Козачек А.Т., Гуменюк А.М. 
ЗО В Н ІШ Н ЬО Е К О Н О М ІЧ Н А  Д ІЯЛ ЬН ІСТЬ 

У К Р А ЇН С Ь К И Х  ПІДПРИЄМ СТВ 
ТА М ІЖ Н А РО Д Н И Й  М АРКЕТИ Н Г

Відмова від неефективної централізовано-одержавде- 
ної моделі господарювання та перехід на ринкові прин
ципи економіки вимагають радикального вдосконалення 
міжнародного співробітництва, а також  оптимізадії умов 
охоплення вітчизняних су б ’єктів основної господарчої 
ланки світогосподарчими зв ’язками.

Ці питання з особливою гостротою постають перед 
українськими товаровиробниками. Тому перебудова зов
нішньоекономічної діяльності України є одним із важли
вих елементів економічної реформи, яка спрямована на 
прискорення соціально-економ ічного  розвитку нашої 
держави.

Україна переживає важкі часи. Продовжується спад 
виробництва, економічна криза охопила всі сфери народ
ного господарства. Головними макроекономічними дис
пропорціями є дефіцит бю джету, спад валового внутріш
нього продукту, порушення платіжного і торгового ба
лансів, зростання індексу цін та  внутрішні структурні 
диспропорції основних макроекономічних показників.

Нинішній етап розвитку характеризується великою 
залежністю української економіки від імпорту. Сьогодні 
коеф іцієнт цієї залежності (відношення обсягу імпорту 
до валового національного продукту) складає розрахун
ково не менше 50%, а у СІЛА, наприклад, —  тільки 9,5%.

Н езваж аю чи на ці труднощ і, існую ть певні резерви 
підвищення ефективності господарчо-виробничих контр
актів із зовніш нім  світом  у результаті більш  ПОВНОГО 
використання вигідного транспортно-географічного по
ложення України.

Зовн іш ньоеконом ічна д іяльн ість У країни у радян
ський період характеризувалась перш за все загальное
кономічними, загальносоц іальним и ф акторам и повної 
Ц ентралізації, одерж авлення, придуш ування підприєм
ницьких стимулів, а також  дією більш спеціального ін
струменту —  монополії зовнішньоекономічної діяльнос-
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ті. А це призвело до того, що Україна перетворилася в 
імпортера зерна, деградувала структура експорту, яка і 
сьогодні носить переважно сировинний характер, Пара
лельно сф орм увався досить нераціональний імпорт. 
Тільки по окремих стратегічних видах сировини він пе
ревищує позначку 7 млрд. доларів США.

Сьогодні стоїть завдання відновити штучно розірвані 
господарські зв ’язки, ліквідувати економічно не обгрун
товані митні та платіжні перешкоди для здійснення ек
спортно-імпортних операцій. Зокрема,необхідно прово
дити політику ди верси ф ікац ії зовніш ньоеконом ічних 
зв ’язків України.

Аналізуючи зовнішньоекономічну політику України, 
варто відзначити, що тут головну роль відіграють еко
номічні відносини з країнами СНД, на які припадає біль
ше 65% всього зовн іш ньоторгового  обороту держави 
(експорт —  більш е 55%, імпорт —  біля 75%). Тому у 
стосунках із країнами СНД пріоритетними напрямками 
зовніш ньоеконом ічного співробітництва повинні бути 
такі галузі, я к  паливно-енергетична, нафтоперероблю - 
вальна, маш инобудівна, хім ічна, ВП К, а також  у тих 
виробництвах, товари яких користую ться підвищеним 
попитом. А ктивізація зовніш ньоеконом ічної діяльності 
повинна також  проводитись у пріоритетних напрямках 
співробітництва з країнами “далекого зарубіж ж я“.

Отже, ми бачимо, що зовн іш ньоеконом ічна д іяль
ність України протягом останніх рокІЕ характеризується 
скороченням експорту, погірш енням структури вивозу, 
зниж ення е ф ек ти вн о ст і зовн іш н ьоторгови х  операцій 
тощо. Це наші внутрішні проблеми. З  другого боку, роз
глядаю чи сучасні св ітові умови розвитку господарчої 
сф ери  ж иття , м ож на виділити  подальш е загострення 
конкурентної боротьби на міжнародних ринках, органі- 

♦ заційні моделі виробництва стаю ть більш  складні та ди- 
версифіковані, п ідвищ ується еф ективн ість зовніш ньое
кономічної діяльності, зростає інформаційна насиченість 
та комунікативність.

Ці обставини створю ю ть низку труднощів у діяльнос
ті українських підприємців на зовніш ніх ринках. Тому 
дана ситуація вимагає використання нових Підходів до
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розв язання цих проблем. Одним із засобів досягнути пев
них результатів є міжнародний маркетинг, який пов’яза
ний із плануванням та здійсненням бізнесу за межами 
країни з метою задоволення потреб людей та організацій,

На сучасному етапі все більш ого значення набуває 
вдосконалення економічних методів управління, які ба
зу ю ться  на застосуван н і м іж народного маркетингу. 
Тому для ефективного просування вітчизняних товарів 
нашим підприємцям необхідно пристосувати свої вироб
ничі та збутові програми до конкретних ринків. А це 
дасть їм можливість отримати вигоду з різниці в еконо
мічній ситуації на ринках різних країн, завоювати нові 
або утримувати старі позиції, забезпечити свої підпри
ємства джерелами сировини, користуватись плодами на
уково-технічного прогресу.

Проблем на цьому шляху вистачає і буде пре достат
ньо, і охопити їх у повній мірі підприємцям досить проб
лематично. Саме міжнародний маркетинг повинен висту
пати вихідним моментом у сфері планування, яке буде 
спрямоване на створення сприятливих умов для макси
мального використання виробничих ресурсів та випуску 
продукції із заданими економічними й технічними прог
рамами в міжнародному масштабі.

Розглядаю чи “експортний“ маркетинг, необхідно ві
дзначити , що принципових відм інностей м іж  ним та 
“внутріш нім“ маркетингом немає, принципи та методи 
однакові, але необхідно врахувати  деякі особливості 
між народного м аркетингу. Саме їх недостатньо повно 
враховую ть підприємці. Вважаємо, що три особливості 
представляю ть найбільш ий інтерес в діяльності україн
ських підприємств*

П ерш а характерна особливість полягає в тому, що 
для успішної діяльності на зовнішніх ринках необхідно 
більш  послідовно дотримуватися принципів та методів 
маркетингу, чим на внутрішньому ринку. Зовнішні рин
ки ставлять особливі вимоги до пропонованих товарів, 
їх сервісу, реклами тощо.

При виборі зовнішніх ринків необхідно проаналізува
ти основні »фактори, що впливаю ть на цей вибір а саме: 
потенціал ринку, його доступність, стабільність.
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При вивченні потенціалу ринку необхідно визначити 
попит на відповідний товар чи послугу та слрогнозувати 
його ріст.

Д оступність ринку п о в’язана з наявністю  певних 
бар’єрів, іцо можуть перешкодити позиціювання товарів 
на ньому. До них відноситься, перш за все, митні та 
юридичні бар’єри. Головні моменти, які необхідно уточ
нити, стосую ться знань митного кодексу зарубіж них 
країн, митних тарифів, що дозволяє визначити витрати, 
пов’язані з експортом, і доцільність такої діяльності.

Друга особливість стосується вивчення зовніш ніх 
ринків, їх можливостей та вимог. У цьому плані важли
ву роль відіграє стандартизація товарів, яка повинна 
здійснюватись за такими ознаками:

—  фізичні характеристики;
—  особливості обслуговування;
—  витрати кожного варіанту;
—  символічні характеристики.
При стандартизації в залежності від ф ізичних харак

теристик потрібно звернути увагу на норми безпеки, гі
гієни, технічні норми —  це та звана змушена адаптація. 
Є ще необхідна адаптація, зумовлена законами ринку, 
маркетингу. Щоб дійсно займатись міжнародним марке
тингом, виробник повинен проводити поглиблене дослі
дження ринку, враховую чи специфіку потреб і запитів 
певної клієнтури в кожній країні, їх смаки, звички.

Діяльність на зовніш ньому ринку буде значно еф ек
тивніш а, коли м етоди  м аркетингу  використовую ться 
творчо і гнучко. Це третя  особливість м іж народного 
м аркетингу. Зокрем а, просуваю чи товари, підприємці 
мож уть підтримувати прямі зв ’язки з іноземними покуп
цями або діяти через посередників, вести експорт това
рів або ліцензій на право виробництва за кордоном, бра
ти участь у торгах самостійно або в складі консорціумів. 
Бажано також  використовувати лізинг, як засіб стиму
лювання експорту, або обмежитися традиційною прода
жею за схемою “товар —  грош і“. Всі ці та багато інших 
форм експорту застосовую ть, враховую чи кон’юнктуру 
та прогнози ринків тощ о.

Перехід до економ іки  в ідкритого  типу вим агаю ть
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зміни стратеп ї управління маркетингом. Ця стратегія 
повинна враховувати наступні моменти:

—  сегментування ринків з урахуванням їх специфіки;
—  вибір оптимального сегмента повинен здійснюва

тися, виходячи із забезпечення підприємств якомога 
більш  повного лідерства (достатня місткість, мінімальна 
конкуренція, сприятливі перспективи і т.ін.);

—  спосіб входження у ринок з новим товаром пови
нен відповідати споживчим властивостям виробів і міс
ткості ринку адекватно відображати ступінь популяр
ності, репутації підприємства.

Велике значення для здійснення міжнародного мар
кетингу має вибір каналів збуту між країнами. Вони 
вклю чаю ть:

—  непрямий експорт, тобто продаж товарів посеред
никам у власній країні, які також  перепродують їх за
кордонним споживачам;

—  прямий експорт, тобто продаж споживачу за кор
доном, який може виявитися або кінцевим споживачем 
товару, або посередником, який може, наприклад, бути 
місцевим відділенням самого експортера;

—  виготовлення товару за кордоном на принципах 
спільного виробництва (часто з певним ступенем ризи
ку) або на незалежній основі.

В ибір відповідного каналу  по ввезенню  товару в 
іншу країну буде залеж ити від цілей компанії, її розміру 
і характеру товару.
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Дейнеко Т.О.
СКЛАДОВІ Ч А С ТИ Н И  ІН Ф О РМ А Ц ІЙ Н О Ї

С И С Т ЕМ И  М Е Н ЕД Ж М Е Н Т У

Управління починається з планування бізнесової сис
теми. В той час як інші співробітники працюють у сис
темі, менеджери —  над системою. Всі менеджери на всіх 
рівнях здійснюють планування, а успішне виконання ін
ших функцій менеджерів залеж ить саме від цього виду 
діяльності. Коли говорять про планування, то йдеться 
про те:

—  що зробити;
—  як;
—  коли;
—  хто це повинен зробити.
Планування кидає погляд з теперіш нього в майбут

нє. Під час роботи всі. люди до певної міри займаються 
плануванням, але планування, яким займ аю ться мене
джери, дешо особливе. М енеджери планують розміщ ен
ня всіх ресурсів і організацію  всіх робіт установи. На 
відміну від тих, хто займається плануванням власної ді
яльності, вони займ аю ться плануванням і розміщенням 
лю дських ресурсів.

Бізнес можна розглядати як адаптивну систему, яка 
пристосовується до змін зовнішнього середовища, а зов- 
нішнє середовище зміню ється досить суттєво. Неочіку- 
ваних подій зовнішнього середовища дедалі більше, вони 
трапляю ться все частіш е і виливаю ть на бізнес. Чим 
більшою і розгалуженішсио стає організація, тим важче 
їй моментально пристосуватися до зміни обставин.

Н айчастіш е їй потрібна попередня інформація і час 
для того, щоб підготуватись до дій, зменш ити збитки і 
розглянути можливості, що з ’явились. Процес плануван
ня, функціонування якого підтримується ефективно пра
цюючою інформаційною системою  менеджменту, надає 
організації можливість і засоби підготуватись до небажа
них змін. Як розміри орган ізац ій , так  і складн ість  їх 
структур, потребую ть сучасних методів управління, які 
дадуть змогу комплексно врахувати наслідки всіх виді« 
діяльності.
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Інформаційна система менеджменту охоплює всю 
обчислю вальну і розрахункову діяльність фірми. Вона 
відіграє роль структури для спеціалізованих підсистем, 
які обробляю ть дані, виконують процедури автоматиза
ції офісу і забезпечують підтримку рішень. У цій статті 
будуть розглянуті технічні системи, які застосовуються 
в багатьох фірмах.

Усі фірми мають системи обліку прибутків, системи 
обліку витрат і системи ведення книги загальних рахун
ків. Крім того, фірми, які займаються реалізацією, ма
ють системи надходження замовлень, рахунків,- інвента
ризації, закупок тощо. Фірми, які надають послуги, та
кож мають системи рахунків, і вони також  повинні ку
пувати, отримувати, проводити облік у процесі надання 
своїх послуг. У процесі розгляду облікових та будь-яких 
інших систем стосовно до вищезгаданих видів фірм ми 
зіткнемося з поняттям обробки даних, без якого не мож
на обійтись при аналізі організацій будь-яких типів.

А втоматизація офісних робіт —  це сфера викорис
тання комп'ю терної техніки, яка зростає і поширюється 
дуже швидкими темпами. Як комп’ютерна техніка, так і 
програмні засоби даю ть зм огу ф ірм і автоматизувати 
процес виконання офісних процедур. Почавши з тексто
вих процесорів, оф існа автом атизація на сьогоднішній 
день охоплю є електронну пошту, електронні календарі, 
телекон ф еренц ії і безл іч  інш их застосувань. У даній 
статті буде йтися про те, як саме всі ці різноманітні зас
тосування відносяться до інформаційної системи мене
джменту.

Що стосується систем підтримки рішень, то в загаль
них рисах буде описано три ш ляхи, якими менеджери 
отримую ть інформацію для прийняття рішень: періодич
ні звіти, спеціальні звіти і математичні моделі описання 
ситуацій, буде проведена деталізація кожного із загаль
них методів обробки інформації.

Система обробки  даних

Система обробки даних відрізняється від автоматиза
ції оф ісу та системи підтримки рішень головним чином 
віднош енням до регулю ю чих даних. Системи обробки
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даних не розглядають вихідну інформацію як мету, хоча 
цю функцію досить легко додати до існуючих. Системи 
обробки даних існую ть роками: спочатку —  системи 
документування, пізніше —  механічні, електромеханічні, 
а сьогодні —  електронн і. Але все це майж е ніяк не 
вплинуло на технологію . Основні процеси і принципи 
залишились майже без змін. Усі фірми розповсюджують 
продукцію чи послуги в залежності від попиту спожива
чів. Фірми стаю ть на розгалужений шлях, який почина
ється з виробника і зак ін ч у ється  покупцем . Під час 
проходження цього шляху всі фірми, незалежно від орі
єнтації (по наданню послуг чи по виробництву товарів), 
маю ть певні витрати м атеріалів, даних та інформації. 
Однотипність обробки даних для здійснення вищезгада
ного процесу дає змогу узагальнити ці процедури за до
помогою системи обробки даних, яка буде задовольняти 
внутрішні потреби більш ості фірм.

Розробниками систем обробки даних є системні ана
літики і користувачі. Під час поєднання всіх частин ці 
лю ди н и  повинн і р о згл я н у ти  б агато  альтернати вни х  
м ож ливостей , а під час розгляду цих альтернативних 
можливостей розробки повинні добре розуміти як про
цес самої обробки, так  і фактори, які на неї впливають.

О скільки дані вводяться досить повільно (порівняно 
зі ш видкістю  роботи ком п’ютера), вартість додаткових 
місць операторів не така вже й мала, то кожне зусилля, 
спрямоване на зменш ення кількості даних, які вводяться 
з клавіатури, скуповує себе. План (структура) ведення 
даних використовується для генерації додаткових даних 
з головних файлів.

Видача інформації може бути добавлена до системи 
обробки даних ш ляхом використання даних, які вже іс
нують у базі даних, а також  ш ляхом створення додатко
вих процесів. База даних відіграє роль важливого ресур
су, а потенціал видачі інформації обмеж ується, в основ
ному, винахідливістю менеджера.

Якщ о розглянути м ож ливості систем и обробки да
них з точки  зору того, як  вони забезп еч ую ть  роботу 
системи підтримки ріш ень, то  мож на сказати, що вони* 
стали набагато ширш ими і якісніш ими, ніж декілька ро-
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ків тому. Це поясню ється двома причинами. Системи 
управління базами даних стали набагато мобільнішими і 
багатофункціональними. І другою причиною є те, що 
користувачі стали більш грамотними з питань комп’ю
терної техніки. Отже, система обробки даних — це ба
зис, на якому будується інформаційна система мене
джменту.

О фісна автом атизац ія

Спочатку передбачалося, що автоматизація офісу по- '•  
винна збільшити продуктивність праці в офісі, сизе тро
хи пізніш е стало зрозуміло, що вона може полегшити 
процеси прийняття управлінських рішень. Саме ця нова 
м ож ливість і зробила автом атизацію  офісу однією з 
трьох підсистем інформаційної системи менеджменту.

Офіс —  це місце, де здійснюється адміністративна й 
управлінська діяльність. Збереження інформації, маніпу
лювання інформацією —  це процесії, які відбуваються в 
оф ісі, а виконую ть ці ф ункц ії Менеджери, секретарі, 
конторські працівники тощо.

А втоматизація офісу почалася з обробки документів 
за допомогою  текстових редакторів, і досить швидко 
з ’явились нові потреби в застосуванні ком п’ю терної 
техніки до виконання офісних робіт. Але цей процес був 
не систем атизованим , отж е, з ’явилась нова проблема, 
яка полягає в тому, щоб об ’єднати всі можливості залу
чення ком п’ю терної техніки до офісних робіт у чітку 
збалансовану систему, яка буде відповідати нагальним 
вимогам користувача.

Крім обробки текстів, оф існа автоматизація на сьо
годнішній день охоплю є електронну пошту, електронні 
календарі, три форми проведення телеконференцій (ау- 
діо-, відео- і комп’ютерну), факсовий звязок, множення 
документів і т.д, Ці застосування доповню ю ть процес 
обробки даних і або надають менеджерам необхідну ін
формацію .

О бробка текстів  може виконуватися за допомогою 
призначених для цього окремих систем і комп ютерної 
техніки.

Щоб використовувати можлиості електронної пошти
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необхідно мати серзер, за допомогою якого можна буде 
надсилати повідомлення ца п ід ’єднані, термінали або 
комп’ютери й отримати повідомлення за допомогою го
лосу, працює за тим же принципом, з тією  лише відмін
ністю, що замість комп’ютерів використовуються теле
фони.

..Електронні календарі не виконую ть функції обміну 
інформацією , але дозволяю ть менеджеру організувати 
свій розпорядок дня так, щоб він мав змогу оптималь
ним шляхом виконати свій денний план, у тому числі й 
по комунікаціях.

А уд іокон ф ерен ц ії надаю ть м о ж л и в ість  сторонам  
здійсню вати двосторонній ауд іозв’язок, у той час, як 
обладнання для відеокоиференції дозволяє скористатися 
одно- чи двостороннім відеозв’язком. Як для аудіо-, так 
і для відеоконференціп обов’язковою  умовою є те, щоб 
усі співучасники брали участь в один і той же час, тоб
то синхронно. Що стосується конференцій, які прово
дяться за допомогою  ком п’ю тера, то такі конференції 
дозволяю ть їх членам здійснювати й отримувати запити, 
використовую чи термінали в той час, коли кожному з 
співучасників зручно, тобто навіть і несинхронно.

В ідеотекст —  це один зі шляхів передачі відеосигна- 
лів, які можна отримувати, використовую чи термінали і 
телеприйм ачі.-В ідеотекст принципово відрізняється від 
баз даних іншим принципом побудови матеріалу видео
тексту —  статті, суцільні таблиці тощо.

З ’явилась можливість збереження документів у виг
ляді м ікрофільмів. Це досить зручно, коли йдеться про 
отримання даних з документа.

Факсовий зв ’язок дав змогу передавати зображення 
документів за допомогою звичайної лінії —  “копіювання 
на великих відстанях“.

Вісім з десяти застосувань оф існої автоматизації да
ю ть змогу працю вати з в ізуальним  матеріалом, відео- 
конференції —  єдиний вид оф існої автоматизації, який 
дає змогу оперувати відео- й аудіоматеріалом. П ’ять зас
тосувань даю ть змогу оперувати графічними і таблични
ми даними. Три з них роблять доступними анімацію.

Більш ість застосувань автом атизації оф ісу призначе
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ні для безпосереднього використання їх менеджерами і 
професійними працівниками офісу, секретар може вико
ристовувати окремі редактори текстів, працівники офісу 
будуть працювати з відеотекстом, множенням і віднов
ленням документів та з факсовими апаратами. А щоб 
рештою застосувань офісної автоматизації можна було 
скористатися для обміну інформацією між різними фір
мами, потрібно встановлювати комп’ютерні мережі. Де
які виробники комп’ютерної техніки пропонують інтег
ровані пакети програм офісної автоматизації.

Хочеться також  сказати і про таку науку, як ергоно
міка, яка дуже тісно пов'язана з різносторонніми засто
суваннями ком п’ю терів. Ергоном іка —  це наука про 
фактори ф ізичного впливу обладнання на людину, яка 
постійно працює за комп'ю тером. Тому виробники ком
п 'ю терного обладнання і меблів досить швидко відгук
нулись на цю проблему, після чого постійно з ’являють
ся нові розробки, які виконую ть роботу за комп’ютером 
більш  безпечною , зручною  і продуктивною. Нові роз
робки по автом атизації оф ісу стосую ться одночасно і 
прившценпя зручності обладнання, поліпшення програм
них продуктів, створення для цієї галузі. Автоматизація 
офісу здійснює високоефективне спілкування всередині 
фірми, причому як у плані якості, так і швидкості.

Як і решту складових частин, деякі менеджери засто
совую ть автоматизацію офісу, причому якомога актив
ніше і повніше.

С истема підтримки ріш ень

Концепція системи підтримки рішень почалася з тих 
часів, коли невдалою виявилась спроба розглядати ін
формаційні системи менеджменту як інструмент для зіб
рання інформації, на базі якої N енеджер буде приймати 
ріш ення. Система підтримки рішень складається з баз 
даних, системи, яка обробляє бази даних та інформацію 
(інформаційного процесора і бібліотеки програмного за
безпечення). Клю чем до розробки ефективної системи 
підтримки рішень є не системне чи програмне забезпе
чення, а чітке розуміння процесу прийняття рішення, 
необхідного для моментального розв язання проблеми.
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Саме тут починає діяти теорія менеджменту. В процесі 
створення фірмами баз даних для власних систем під
тримки рішень вони можуть займатись зібранням влас
них вихідних даних або отримувати додаткові дані від 
уряду чи інших організацій.

Як правило, вихідні дані описую ть внутрішні опера
ції фірми, а додаткові дані описую ть зовнішнє середови
ще фірми. Існує три основних методи, за допомогою 
яких менеджер може отримувати інформацію з системи 
підтримки рішень: звіт, запит і симуляція. Звіти  і запи
ти є найбільш  важливими при детермінації ситуації, а 
симуляція —  для прийняття рішення.

Звіти  створю ю ть відповідно до складеного розкладу 
чи до певної події. Вони м ож уть бути детальними або 
підсумковими і містять три основні частини: заголовок, 
тіло (або робоча частина) і підсумок. М енеджери корис
тую ться звітом, в основному, для огляду останніх подій 
і визначення поточного стану.

Для запитів потрібна база даних і мова запитів. До
сить часто запити здійсню ю ться за допомогою команд, 
які виконую ть ф ункц ії маніпулю вання даними і ство
рення звітів. Менеджери використовую ть запити для от
римання поточної інформації. Грамотно і вчасно прове
дені запити звуж ую ть масш таби потенційних проблем 
М енеджер використовує запити для пошуку проблем і 
для їх глибш ого розуміння.

Симуляція дозволяє менеджеру зазирнути в майбут
нє, хоча і не зі 100%-ною точністю . Прогнозування за
безпечується математичними моделями, які класиф іку
ються за часом, ступенем оптимізації та використанням 
імовірносних елементів.

Для будь-якого з трьох методів отримання інформа
ції (звіту, запиту або стимуляції) можна застосувати гра
ф ічні засоби представлення результатів . Хоча досліди 
показую ть, щ о застосування граф ічних  зображ ень не 
робить відчутного внеску у поліпш ення процесу прий
няття ріш ення, є певні ситуац ії, коли  без граф іки  не 
обійтись.

М оделі дозволяю ть менедж ерам  робити прогнози І 
потребую ть майстерності для розробки і впровадження.
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І

Вони надають менеджеру декілька справжніх переваг. 
Моделі і стимуляція дозволяють зазирнути в майбутнє, 
що не властиве більше жодному з методів обробки ін
формації. Крім того, моделі менш дорогий шлях, ніж 
метод проб і помилок, оскільки  процес моделювання 
досить дорогий, але не настільки, як неправильне рішен
ня. Н ареш ті, ш видкість сим уляції дозволяє оцінити 
прийняті рішення за короткий період часу. Менше ніж 
на годину менеджер може випробувати різні стратегії й 
оцінити їх результати, навіть якщо ці стратегії розроб
лялись на роки.

Але є в цьому підході й декілька недоліків. Найбіль
шим з них є складність моделювання бізнесової систе
ми. М айже всі бізнесові операції потрапляють під вплив 
зовнішнього середовища, який не завжди є передбачува
ним або навіть зрозумілим. Крім того, бізнесові органі
зації є соціальними системами, які складаю ться з де
кількох людей, кожний з яких має свої унікальні моти
ви, цілі, проблеми тощ о. О тж е, в результаті, систему 
досить важко правильно визначити й оцінити. Тому мо
делі дозволяю ть тільки  наближено передбачувати все, 
що відбудеться. І другим важливим недоліком є те, що 
для створення моделей потрібен потуж ний і гнучкий 
математичний апарат.

О тже, для досягнення успіху потрібна інтеграція тео
рії менеджменту, математичних знань і високого рівня 
комп’ютерної грамотності.

141



Ш кола (.М., П етруш ко Л.Т.
О СН О В Н І Н А П РЯ М К И  Е К О Н О М ІЧ Н О Ї

П О Л ІТ И К И  У В Е З

Важливою проблемою в теорії створення і функціо
нування ВЕЗ є розробка й обгрунтування принципів 
здійснення економічної політики в таких зоних. Це мож
на проілюструвати на прикладі наш ої області.

П ідготовча робота по створенню  на Буковині ВЕЗ 
ведеться чотири роки. Розроблені концепція, техніко- 
економічне обгрунтування, проекти законодавчих актів 
зони. Ми зупинилися на варіанті зони інтеграційного 
типу для всієї території області. Ми і зараз залишаємся 
на своїх позиціях, хоч і знаємо, ідо сьогодні в Україні 
серед б ільш ості спеціалістів і владних мужів домінує 
прихильність до так званих “точкових“ або локальних 
зон. Але знаю чи, що тип ВЕЗ інтеграційного виду не 
знаходить зараз п ^ р и м к и  в уряді і парламенті, ми замі
нили такти ку  і, прорахувавш и перспективи області на 
10-15 років, прийш ли до висновку про необхідність по
ступового формування інфраструктури ВЕЗ через ство
рення точкових або локальних зон. П рактично це знай
шло своє відображення в розпорядженні Голови облас
ної Ради народних депутатів про створення робочих груп 
по підготовці матеріалів і проектів покументів щодо ор
ганізації на території області таких точкових спеціаль
них (вільних) економічних зон.

1. Виробнича (спеціальна) економічна зони в Новосе- 
лицькому районі (село М амалига).

2. Спеціальна (вільна) економічна зона рекреаційної 
індустрії у В инницьком у районі.

3. Транспортна спеціальна (вільна) економічна зона в 
Глибоцькому районі.

Робота по цих ВЕЗ уже ведеться. Одночасно внесені 
пропозиції до Кабінету М іністрів про ш ляхи розв’язан
ня, виконання завдань, що випливаю ть з програми об
лаш тування кордону з Румунією  та М олдовою, які пе
редбачаю ть створення точкових зон. М ається на увазі 
створення в рай о н і зал ізн и ч н и х  стан ц ій  Б агр и н івк а  
(Чернівецька область) та Ві.кшани (повіт Румунії) нового



вузла по обробці і перевантаженню залізничних ванта
ж ів та  надання йому статусу прикордонної вільної 
транспортної і митної зони. Пркьлизно такого ж харак
теру пропозиція внесена щодо розв’язання проблем по
дальшої роботи дільниці М олдавської залізниці, розмі
щеної на території області.

Крім цього, вже чотири роки успішно функціонує 
точкова вільна економічна зона у вигляді митних ліцен
зійних складів у Садгорі. Отже, все це складе перший 
етап у ф орм уванні В БЗ, що охопить територію  цілої 
області. Обгрунтовуючи ці пропозиції з точки зору еко
номічної політики у БЕ З, ми вважаємо, що вона охоп
лює, такі напрямки.

1. Розробка економічної політики в галузі стимулю
вання.

Метою такої політики є потреба визначити ідеальне 
співвідношення між  наданням переваг, які вважаються 
необхідними з точки зору інвестора, і зведення до міні
муму витрат, з точки зору витраченої вигоди для держа
ви або адміністрації зони. Це в першу чергу стосується 
податкових пільг і ф інансових послуг. Основними по
датковими пільгами у БЕ З є звільнення від квот, мита 
та інших податків на експорт. Багато країн, де функціо
нують БЕ З, пропоную ть цілковите або часткове звіль
нення від прибуткового податку на періоди від 5 до 20 
років, в залеж ності від галузі. Воно може поєднуватися 
з іншими стимулами, наприклад, відстроченою або віль
ною ам ортизацією , правом на перенесення збиткового 
сальдо на інший рахунок тощо. Що стосується фінансо
вих послуг, то  їх надання за зниженими процентними 
ставками є набагато ефективніш им стимулом, ніж звіль
нення від податків. Це випливає з 'того, що підприємства 
БЕ З ф інансую ть значку частину свого основного капі
талу за допомогою позик. У деяких випадках, коли існу
ю ть побоювання, що обмежені місцеві фінансові ресур
си мож уть бути відвернені від використання у націо
нальній економ іці, вж иваю ться заходи для уникнення 
конф лікту інтересі.» шляхом забезпечення розвитку ф і
нансових мереж , пов 'язаних  з міжнародним банком у 
БЕ З. Як правило, їм дозволяється займатися офшорни-
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ми операціями і здебільшого користуватися податкови
ми пільгами.

2. П олітика о управлінні фондовими цінностями.
Відомо, що виробництво у БЕ З повинно реагувати на 

зміни кон’юнктури світового ринку. Цього можна досяг
ти тільки  при приватно-акціонерній формі власності, 
коли управлінські рішення приймаються спільно з адмі
ністрацією ВЕЗ на місці і є кінцевими й правомочними, 
особливо для іноземних партнерів —  інвесторів. Тому в 
підготовчий період утворення ВЕЗ необхідно підготува
ти відповідну ‘‘критичну“ масу, а саме: повинно бути ак- 
ціоновано не менше 40% провідних промислових і сіль
ськогосподарських о б ’єктів. Але і цього не досить. П от
рібно, щоб нові ф орм и управління опирались на адек
ватний їм  ф інансово-господарський  м еханізм  (банки, 
фонди, біржі, бю дж ет), на механізм прийняття законо
давчих і нормативно-правових актів, а також  —  на від
повідну господарчу інфраструктуру.

Інвестування довгострокових програм розвитку ВЕЗ 
вітчизняними структурами через ж орстку політику уря
ду і Н аціонального банку У країни в сучасних умовах 
практично неможливе. В цій ситуації необхідне створен
ня в кож ній ВЕЗ внутріш ньої ф інансово-кредитної ін
фраструктури з самостійними можливостями використо
вувати зовніш ні валю тні інвестиції. У гой же час розв’я
зання проблеми зовніш нього інвестування у ВЕЗ немож
ливо без розгалуж еної системи біржової діяльності. Але 
швидкі інфляційні процеси, спад у біржовій торгівлі, де
фіцит сировинно-енергетичних ресурсів свідчать про те, 
що біржовий бум, який почався в 1991 році, пішов на 
спад. Якщо в У країн і на 01.01.95 р. зареєстровано 91 
товарних, ф ондових і універсальних бірж , то сьогодні 
реально працю ю ть не більш е 12— 15.

У переваж ній  б іл ьш о ст і б ірж ам  так  і не вдалося 
ввійти в систему господарських зв ’язків між  державни
ми підприємствами. їх питома вага в загальному обсязі 
продукції, реалізованому на оптовому ринку, не переви- 
щує, за деякими даними, 2— 2,5%. Н авіть ті біржі, які 
створені безпосередньо підприємствами, міністерствами 
і місцевими органами влади, орієнтувались, в основному,
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на комерційний сектор економіки. Через біржі, в кращо
му випадку, відбувався і відбувається сьогодні перероз- 
поділ ресурсів від державних до комерційних структур. 
Наявність, кількість і особливості функціонування бірж 
є показником господарської моделі суспільства, співвід
ношення державного і приватного сектора в економіці 
країни. Враховуючи те, що процеси роздержавлення та 
приватизації в Україні йдуть усе ще повільно і неефек
тивно, найбільш швидка віддача в економіці держави від 
приватизації може бути досягнена в умовах ВЕЗ. Ця теза 
базується на тому положенні, що ринкове середовище 
може форм уватись тільки  на альтернативних формах 
власності, а статус ВЕЗ якраз це і передбачає. Але це 
потребує кваліфікованого управління фондовими ціннос
тями. У країнах з розвинутою ринковою економікою цю 
функцію  виконую ть, як правило, спеціальні інститути: 
банки, інвестиційні компанії, фонди. Завдання форму
вання таких інститутів в Україні, і в першу чергу в ВЕЗ, 
особливо актуальне. В цих умовах було б корисним дос
конало і глибше проаналізувати досвід інших країн. Різ
ниця в підходах і становленні механізму фінансового по
середництва при приватизації у цих країнах містить в 
собі, головним чином ступінь державного втручання в 
процес створення інвестиційних інститутів. Так, якщо в 
Польші групи фінансових посередників або так званих 
фондів по управлінню польськими інвестиціями ініцію
ється державою, проводиться за її участю і під безпосе
реднім контролем, то в Чехії робиться акцент на розви
ток приватної ініціативи. Обидві моделі мають плюси і 
мінуси, які важливо враховувати при розробці стратегії і 
тактики відносно інвестиційних інститутів в Україні.

3. Інвест иційна політ ика .
При розробці і проведенні економічної політики у 

ВЕЗ перш за все необхідно визначити правовий режим 
використання зем лі і природних ресурсів іноземними, 
юридичними і ф ізичними особами, а також  їх спільної 
експлуатації в інтересах населення ВЕЗ і держави в ці
лому. По-друге, необхідно забезпечити правовий режим 
власності громадян, які проживають на території ВЕЗ, а 
також  власності іноземних юридичних і фізичних осіб,
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що беруть участь в економічному розвитку регіону.
При цьому перш за все встановлюються пріоритетні 

інвестиції, які відповідаю ть меті створення в області 
ВЕЗ і забезпечую ть розвиток експортного, високотехно- 
логічного, екологічно безпечного виробництва, розв’я
зання соціальних проблем, підвищення рівня життя на
селення. Якщ о вони позитивно проходять всебічну ек
спертизу та  конкурсний відбір, то отрим ую ть статус 
найбільшого сприяння.

Підприємствам, діючим у сферах пріоритетних інвес
тицій і визначених як експортноорієнтовані та високо- 
технологічні, встановлю ю ться ставки податку на прибу
ток у розмірі до 10%, при загальній ставці податку на 
прибуток для іноземних і спільних підприємств —  до 
20%, а в деяких випадках (наприклад, довгострокові ін
вестиції в соціальну сферу) взагалі звільняти від подат
ків терміном до 5— 7 років. Д иференціація у вказаних 
розмірах і терміни дії пільгових податкових ставок здій
сню ється адміністрацією  управління ВЕЗ для кожного 
іноземного і спільного підприємства окремо, виходячи з 
його участі в розвитку регіону. Іноземним і спільним 
підприємствам може надаватися податковий кредит — 
повне або часткове звільнення від сплати  податку на 
приватний прибуток (дохід). Необхідною умовою отри
мання податкового кредиту для іноземних підприємств є 
вкладання капіталу для розв’язання гострих соціальних 
та екологічних проблем області. Передбачено також  ряд 
амортизаційних та реінвестиційних пільг. Що стосується 
імпортованих товарів та послуг, якщ о вони є о б ’єктами 
виробничої, торгової чи інш ої господарської діяльності 
на території В ЕЗ, то  вони, як правило, звільняю ться від 
митного оподаткування. Я кщ о ж  імпорт товарів та по
слуг у ВЕЗ має негативні наслідки для конкурентное - 
промсжності особливо важ ливих для розвитку експор
тної д іяльності виробництв, адм ін істрація управління 
ВЕЗ може встановлю вати на них митні податки.

Для залучення закордонних підприємств весь товаро
обіг регіону з зовніш нім  ринком передбачається звіль
нити від митних податків, квот, ліцензій та інших форм 
оперативного регулю вання зовніш ньоекономічних зв ’яз-
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ків. На додаток до цих пільг і гарантій, передбачених 
діючим законодавством, необхідно дати іноземним під
приємцям можливість засновувати в зоні повністю під
контрольні їм підприємства; отримувати цільові подат
кові й амортизаційні пільги, мати полегшений режим 
поселення і переміщ ення персоналу, вільно вибирати 
джерела фінансування операцій та встановлювати ціни 
на продукцію.

Крім цього, передбачається ряд таких пільг, як; доз
віл вкладати іноземний капітал у купівлю будівель, спо
руд, довгострокову оренду землі, в акції вітчизняних 
підприємств, у гарантії оборотної частини прибутків на 
іноземну валюту через систему валютних аукціонів.

4. Створення ф ізичної інфраструктури у ВЕЗ.
Сприятливе ділове середовище навколо вільної еко

номічної зони є необхідною передумовою для залучання 
прямих зарубіжних інвестицій. Ніякі фінансові стимули 
не приваблять потенційних інвесторів, якщо вони зму
шені будуть довго чекати на відвантаження сировини чи 
готовой продукції. Тому однією з головних рис успішно 
дію чої ВЕЗ є сьогодні кош ти та зусилля, витрачені на 
вдосконалення комунікацій і створення враження про те, 
що дана прийм аю ча область вітає ділових іноземців. 
Якщ о зона добре обладнана фізичною  інфраструктурою, 
то початкові витрати інвесторів значно зменшуються, 
робота галузей розгортається швидше і раніше починає 
іти прибуток на капітал. У цьому розумінні Чернівецька 
область вже має відповідні можливості: функціонують 
консигнаційні склади в районі Садгори, обгрунтована і 
подана Уряду пропозиція про створення митного термі
налу в області, є можливості для використання виробни
чих площ на існуючих підприємствах.

Ф ормування ін ф р астр у кту р и  Б Е З  у сьогодніш ніх 
умовах найбільш  доцільно починати з її створення в 
точкових ВЕЗ, про які ми вже згадували. Це дозволяє 
цілеспрямовано використовувати кошти і розвивати ок
ремі напрямки їх функціонування. Але кожна точкова 
зона має свою спеціалізацію і потребує зусиль створен
ня інф раструктури  якраз спеціалізованої. Наприклад, 
якщ о взяти Вижницьку зону рекреаційної індустрії, то
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тут капіталовкладення повинні спрямовуватися в першу 
чергу на будівництво автошляхів, готелей, зв ’язку, об
слуговування, будинків відпочинку, санаторно-лікуваль
ної індустрії, поліпшення екології. Якщ о взяти виробни
чу зону в Новоселицькому районі —  то це будівництво 
підприємств по переробці сільськогосподарської продук
ції, консервації і т.ін. Але в будь-якому випадку ство
рення інфраструктури в точкових зонах повинно співпа
дати з формуванням загальної інфраструктури ВЕЗ.

5. Інф ормаційне забезпечення ВЕЗ.
Ефективність функціонування ВЕЗ, особливо на по

чатковій стадії, коли потрібні значні інвестиції, визнача
ється м ож ливістю  телеком ун ікац ійного  забезпечення 
необхідною інформ ацією  західних інвесторів про мож
ливості регіону розвивати ту чи іншу галузь виробниц
тва або обслуговування, а з другого боку, отримувати 
всю необхідну інформацію  про потенційних інвесторів, 
особливо їх ф інансового стану. Нині у Чернівцях ство
рено фірму “Б укінф оком “, яка введена до системи УК- 
РПАК, але для еф ективного її використання необхідні 
значні кош ти для створення в області розгалуженої ме
режі зв ’язку. В 1993 році в Чернівцях зусиллями спіль
ного українсько-ам ерикансько-н ім ецько-голландського 
п ідприєм ства УТЕЛ здана в експлуатац ію  телеф онна 
станція, що дало м ож ливість ш видкого автоматичного 
м іж народного та  м іж м ісько го  тел еф о н н о го  з в ’язку  і 
практично з усіма країнами світу.

6. П оліт ика ціноут ворення на послуги та обладнан
ня в ВЕЗ.

Виходячи з існую чої міжнародної практики, можна 
очікувати, що промислові та адміністративні приміщен
ня будуть здаватися в оренду іноземним інвесторам, а не 
продаватися; однак цю другу мож ливість не слід цілком 
відкидати. М ож на тако ж  припустити, що плата за ко
ристування зем лею  у зоні буде невеликою . Інвестори 
також  платитимуть за електрику, воду, переробку відхо
дів та телекомунікації, а також  за користування адмініс
тративними послугами у зоні (митний контроль, найм 
персоналу тощо). Одним із болю чих питань є проблема 
встановлення цін на ці різноманітні послуги та облад
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нання. Н айбільш  очевидним розв’язанням проблеми 
було б надання послуг за цінами, які приблизно відпові
дали б витратам на виробництво з невеликим прибутком 
для адміністрації зони.

Але складність при цьому підході полягає у тому, що 
буде нелегко встановити фактичну вартість (у переве
денні на долари) інвестицій у місцевій валю ті/ врахову
ючи невизначеність точного курсу грошової одиниці. 
Друга і б ільш  складна проблема полягає в тому, що 
ціни, розраховані на основі цієї собівартості, можуть не 
вписуватись у нинішні міжнародні норми. Оскільки всі 
експортні промислові зони світу конкурують між собою 
за привернення уваги іноземних інвесторів, жодна з цих 
зон не може дозволити собі встановлення набагато ви
щої ціни на ці послуги порівняно з іншою. Якщо вста
новлю ю ться значно вищі ціни на послуги (порівняно з 
ціною на світовому ринку), то з 'являється  відчутний 
ризик відвернення іноземних інвесторів, що поставить 
під загрозу всю економічну життєдіяльність зони.

Єдино правильним кроком, на наш погляд, буде вста
новлення цін на ці послуги на світовому рівні з надан
ням невеликої скидки для компенсації менш зручного 
розташування зони. А ця, переважаюча на світовому рів
ні ціна повинна також  бути приблизно орієнтиром, який 
би вказував на масш таби інвестицій, що можуть бути 
вкладені з метою розвитку зони.

Що ж  сто су ється  систем и  ціноутворення з точки 
зору маркетингу, то  тут при укладанні угод між партне
рами використовується існуюча в світі система скидок, 
в залеж ності від обсягу угоди.

7. П оліт ика  в р о зви т к у  інн о ва ц ій н о ї ст ратегії і 
культ ури підприємництва.

ВЕЗ є свого роду полігоном прийняття інноваційних 
рішень, формую чих культуру підприємництва, особливо 
ін в естй ц ій н у , в б у д ів н и ц тв і, інвести ц ійн и х  банках, 
спільних підприємствах, малому бізнесі. В цих галузях 
інвестиційна культура характеризується тим, що має яс
краво виражену орієнтацію  на майбутнє. Крім цього, в 
умовах високого ступеня ризику здійсню ю ться крупні 
капіталовкладення, лиш аю чись довгостроково в невиз
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наченості очікуваних позитивних результатів. Цей ф ак
тор підсилюється й тим, що ще не повністю сформована 
законодавча база, гарантуюча недоторканість і неліквід- 
ність іноземних інвестицій. На перший погляд може зда
тися, що вести розмови про культуру підприємництва на 
Україні в період глибокої економічної кризи передчасно, 
що тепер треба шукати діючі шляхи виходу з неї, вико
ристовувати для цього можливості державного регулю
вання економікою, ефективно проводити приватизацію .і 
роздержавлення власності. Але відомо й те, що висока 
продуктивність праці характерна для підприємств і фірм 
з високою культурою виробництва, організації, управлін
ня і маркетингу. Отже, ефективність виробництва і куль
тура підприємництва органічно взаємопов’язані. Ми ніко
ли не досягнемо позитивних результатів при відсутності 
культури підприємництва. Та і прийняття інноваційних 
рішень передбачає формування високої культури підходів 
до нових цінностей. У зв ’язку з тим, що створення БЕЗ є 
для України інноваційним, то вже в період формування їх 
концепції, техніко-економічного обгрунтування повинні 
закладатися елементи формування культури підприєм
ництва в найширшому розумінні цього слова. Виходити 
це повинно в першу чергу від держави через прийняття 
відповідних законодавчих актів і Постанов Уряду, які б 
стимулювали розвиток високої культури підприємництва 
знизу, наприклад, існуюча сьогодні система оподаткуван
ня не стимулює формування високої культури підприєм
ництва, тому в цих умовах між підприємствами і держа
вою відсутня система довіри. П ідприємства будь-якими 
шляхами (аж до порушення законодавства) намагаються 
зменшити суму податків, щоб утриматися “на плаву“, не 
збанкрутувати. Чи можливо в цих умовах говорити про 
формування культури підприємництва? Відповідь очевид
на. Йде зворотний процес —  не формування культури 
підприємництва, а її розлад. Тому, якщ о говорити про не
обхідність формування культури підприємництва, треба 
щоб у цьому були зацікавлені всі: і держава, і кожний 
виробничий колектив, і кож ний окремо взятий праців
ник. Як показую ть наші дослідження, ці умови створю- 
ються у вільних економічних зонах.
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Світовий досвід засвідчує, що ВЕЗ діють на зразок 
системи шлюзів, через які національні товари та послу- 
ги потрапляють гТа світовий ринок, а зарубіжні ресурси 
можуть влитися у національну економіку і зіграти свою 
позитивну роль у розвитку та структурному пристосу
ванні до економічної ринкової системи. Але необхідно 
враховувати і той фактор, що ВЕЗ є особливо привабли
вим для іноземних інвесторів з огляду на пільгові умови 
розміщення капіталу. Для національної економіки ВЕЗ 
надають можливість експерементувати з новими органі
заційними та управлінськими методами.

Прийнявши таку концепцію подальшого соціально- 
економічного розвитку, можна розглянути перспективи 
ж иттєздатності нашої області найближчим часом. По- 
перш е , статус БЕ З дає можливість широкого залучення 
як зовніш ніх, так  і внутрішніх інвестицій, захищених 
гарантіями держави від будь-яких політичних та соці
альних ситуацій. Ці інвестиції, в першу чергу, необхідно 
вкладати в створення соціальноорієнтованої інфраструк
тури краю . П о-друге , м ож ливість створення широкої 
банківської мережі для накопичення й обігу фінансових 
коштів, валю тних надходжень. Відомо, що створення ін
ф раструктури потребує значних мільярдних асигнувань, 
яких у держави немає. По-третє, створення зон безмит
ної то р гівл і, "мережі консигнаційних складів, митних 
терміналів тощо. Це дасть можливість швидкого надхо
дження в бю дж ет області валю тних коштів. По-четвер
т е , реалізація програми розвитку рекреаційно-туристич
ного ком плексу, виробничої та транспортної зон дає 
можливість створення додаткових робочих місць і змен
шення армії безробітних. І нарешті, статус ВЕЗ на Буко
вині дає набагато ширші можливості для розвитку під
приємницької діяльності, збільш ення обсягів товарів, їх 
конкуре нтноздатності.

Така експериментальна і, можна сказати, “політич
на“ обкатка, в разі успіху та доцільності (в чому ми пе
реконані) дає можливість запровадження цих новацій у 
масш табах усього господарства України, де є об єктивні 
умови для цього.



Зибарєоа О.В., Шчлепницькіїй П.І.
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ: 

ОСНОВНІ УМОВИ ТА НАПРЯМКИ

Побудова ринкових відносин в Україні передбачає 
перетворення відносин власності. Н айваж ливіш ою  пе
редумовою переходу до різноманітності форм власності 
є подолання монополії державної власності. Роздержав
лення, децентралізація власності —  це насамперед пере
розподіл відповідальності за стан справ у народному гос
подарстві, передача основної її частини на добровільній 
основі —  від держави тим членам суспільства (господар
ським су б ’єктам), які згідні взяти на себе цю відпові
дальність, прийняти й вести виробничу та комерційну 
діяльність, ризикую чи своїм майном. У результаті цих 
перетворень повинен сформуватись новий тип економіч
них відносин, який забезпечує недоторканість, свободу, 
рівність усіх форм господарювання.

Основним напрямком роздержавлення є приватизація 
— перетворення державної власності в інші форми при
власнення. Це процес глибинної якості. Він пов’язаний 
зі зміною соціальних структур, соціально-економічного 
ладу в Україні та з переходом від тоталітарно-держ авно
го ладу до соціально орієнтованої ринкової економіки.

Процес приватизації характерний як для країн з ви- 
сокорозвинутою  економ ікою , так  і для всіх інших (у 
кінці 80-х —  на початку 90-х років XX ст. приватизація 
стала загальнопланетною  законом ірністю : близько 90 
країн різних континентів прийняли свої програми при
ватизації). Причому процеси приватизації в різних краї
нах м аю ть загальні риси —  о б ’єкт  приватизації перед
ається у власність суб’єкту, який дає за нього найбіль
шу суму і пропонує вигідніший варіант для подальш ого 
функціонування.

П риватизація та роздержавлення, які відбуваються в 
Україні, принципово відмінні від тих, що здійсню вались 
у зарубіжних країнах. П о-перш е , там  ці процеси прохо
дили тоді, коли вже склалися ринкові відносини та була 
ринкова інфраструктура. В У країні такі відносини від
сутні. П о-друге , головною метою приватизації на Заході
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 ̂ є розвиток підприємства п оріє нтована вона на вільн» 
грошові кошти. В нашій країні приватизація здійснюєть
ся в умовах відсутності у населення відповідних грошо
вих коштів. По-третє, приватизація в країнах з ринко
вою економікою  має локальний характер, а в Україні 
вона повинна охопити практично всі народні господар
ства. В основі нашого нетрадиційного шляху роздержав
лення і приватизації лежать глибокі причини:

1) тотально одержавлена економіка (частка держав
ного сектора становить більш 90%);

2) надзвичайно спотворена структура народного гос
подарства (принцип “виробництво в ім'я виробництва“);

3) величезна кількість підприємств з дуже низьким 
рівнем рентабельності, а то й збиткових;

4) велика питома вага у народному господарстві під
приємств оборонної промисловості.

Процес роздерж авлення та приватизації почався в 
Чернівецькій області, як і по всій Україні, дуже повіль
но і суперечливо. На різних підприємствах роздержав
лення власності проводилося по-різному, існували свої 
переваги та проблеми. Складність цього процесу, бага
тогранність та значим ість його саме на теперішньому 
етапі реформ потребує всебічного аналізу.

З а  оцінками закордонних експертів, процес роздер
жавлення в Україні буде досить тривалим та суперечли
вим. Враховуючи такі прогнози, а також  переслідуючи 
мету прискореного формування ринкових структур, спе
ціалісти області розробили концепцію роздержавлення і 
приватизації власності та стимулю вання підприємниц
тва, якою  передбачене поетапне здійснення зміни відно
син власності. У зв ’язку з цим були утворені необхідні 
структури по роздержавленню та приватизації в Черні
вецькій  області —  регіональне відділення Фонду дер
жмайна області про роботу.

П ротягом  1992— 1996 рр. в області триває процес 
роздержавлення та приватизації, який базується на нор
мативних законодавчих актах, прийнятих Урядом Украї
ни. П риватизація проводиться у декількох напрямках: 
приватизація державних підприємств, “мала приватиза
ція, приватизація державного житлового фонду, прива
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тизація землі. При цьому враховується специфічність 
Чернівецької області, яка ,ви зн ачається  вигідним при
кордонним географічним розташуванням, стабільним ха
рактером національних відносин, відносно універсаль
ною структурою  господарства регіону, традиційними 
зв’язками з українською  еміграцією за кордоном — все 
це може сприяти залученню іноземних інвестицій в еко
номіку області, зокрема, в процес приватизації.

Приватизація в області здійснюється за всіма спосо
бами, визначиними законодавством. Але найбільш роз
повсю дженими в області є оренда з викупом (у 1994 
році — 40,1% ) та викуп об’єктів приватизації товарис
твом покупців (у 1994 році —  38,2%). Більш  швидкими 
темпами зд ій сн ю ється  роздерж авлення майно підпри
ємств, які знаходяться в комунальній власності (в 1994 
році —  81,6% всіх приватизованих підприємств). Б іль
шість підприємств після приватизації переходять у ко
лективну форму власності. Із загальної кількості прива
тизованих за 1994 рік підприємств 82,1% має колектив
ну форму власності, 17,4% —  приватну, 0,5% —  зміша
ну. За  даними Статуправління, за період 1994-1995 рр. 
обсяг виробництва приватизованих підприємств стано
вить більш е, ніж чверть загальнообласного обсягу ви
робництва. Н ай б ільш  ш видким и  тем п ам и  проходить 
процес п ри вати зац ії в м .Ч ерн івц і, С окирянськом у  та 
Глибоцькому районах.

Більш е 14% ж ителів області вже скористалися своїм 
правом на частку державного майна в ході приватизації. 
З 1 лю того 1995 р. проводиться видача готівкових сер
ти ф ікатів  у відділеннях О щ адного банку Чернівецької 
області. Від цього часу 28,2 тис. ж ителів області отри
мали готівкові іменні приватизаційні майнові сертиф іка
ти. У м .Ч ернівці працю є регіональний центр сертиф і- 
катних аукціонів, послугами якого користую ться жителі 
області.

Б лизько  25 тис. ж ителів довірили свої сертиф ікати 
трастам та іншим довірчим товариствам, але, як показа
ла практика, не всі довірчі товариства змогли вижити в 
умовах ж орстокої конкуренції, обдуривш и цим людей, 
які довірили їм своє майбутнє.
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Аналіз показав, що активніше проходив процес малої 
приватизації. В 19’94 р. прішатиі'/валося 175 підприємств 
групи А.

З початку приватизаії житла у приватну власність їх 
частина (92%) приватизована безплатно. Найактивніше 
цей процес проходить у м. Чернівці, В иж ниць кому, Кіц- 
манському, Путильському районах.

Процес роздержавлення несе в собі як позитивні мо
менти, так і ряд проблем. Які ж переваги дала працівни
кам підприємств приватизація? Завдяки приватизації 
значно зросла економічна активність підприємств, які 
дістали змогу самостійно вирішувати всі питання, пов'я
зані з д іяльністю  підприємства, виходити на світовий 
ринок зі своєю продукцією, розв’язувати проблеми за
безпечення сировиною, укладати контракти з іноземни
ми партнерами (“Трембіта“ з фірмами Італії, Німеччини, 
Канади, “Розм а“ з ф ірмами П ольщ і та Болгарії), що 
сприяє розш иренню  зовніш ньоеконом ічної діяльності 
підприємств. Деякі підприємства після приватизації від
новили свою роботу, що є також  позитивним результа
том. Адже працівники мають роботу, зарплату, а спожи
вачі одерж ую ть потрібні їм  вироби. Ряд підприємств, 
незважаю чи на економічну скруту, знаходять можливос
ті виплачувати дивіденди своїм працівникам як не гро
шовими коштами, то готовою продукцією (Машинобу
дівний завод, “М альва“).

Позитивним результатом є і те, що на базі роздержав- 
лених підприємств утворилися різні форми підприємств: 
акціонерні товариства закритого типу (Мальва“), акціонер
не товариство відкритого типу (Чернівецький ремонтно- 
механічний завод), товариство з обмеженою відповідаль
ністю (виробничо-комерційна фірма “Силует“) та інші.

На базі деяких приватизованих підприємств утвори
лися спільні підприємства (акціонерне товариство від
критого типу “Т рем біта“ трансформувалося в спільне 
українсько-італ ій ське  підприємство), що дало мож ли
вість розширення експортного потенціалу підприємств

На території Чернівецької області активно проходить 
процес комерціалізації підприємств торгівлі о кпрпора- 
титанії підприємств.



У певних випадках при приватизації держава зали
ш ає за собою  частину акц ій  п ідприєм ства, тобто  є 
співвласником. Н априклад, у ВАТ “ Ч ернівецький ре
монтно-механічний завод“ держ ава володіє 18% акцій 
підприємства.

Деякі підприємства Чернівецької області пропонува
ли свої акції до продажу на Українській фондовій біржі 
за грошові кошти (ВАТ “К алібр“).

Серед негативних результатів приватизації в області 
такі: невиконання програм приватизації, сповільнення 
темпів приватизації великих підприємств, збанкрутуван- 
ня довірчих товариств, недостатнє надходження коштів 
від приватизації до обласного бю джету та інші. Причи
ни тако ї ситуації різні: недосконалість законодавства, 
криза економіки України та наслідки, які з цього випли
ваю ть, перепони, які виникаю ть на місцевому рівні.

Але, незваж аю чи на всі перешкоди, процес роздер
ж авлення та приватизації в області триває, і результа
том  його  є ф о р м у ван н я  р ізн и х  с у б ’є к т ів  власн ості, 
еф ек ти вн ість  роботи  яки х  покаж е ринок. Я кщ о вони 
змож уть конкурувати між  собою , то це сприятиме під
вищенню еф ективності виробництва, стабілізації еконо
міки в цілому. А, отж е, тоді ми зможемо говорити про 
перехід до реальної ринкової економіки.
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Болейко Ю.О., Третякова О.В, 
П РО БЛ ЕМ И  С ТРУ К ТУ РН О Ї ПЕРЕБУДОВИ ТА 

ІН ВЕСТУ ВА Н Н Я ЕК О Н О М ІКИ  
Ч Е Р Н ІВ Е Ц Ь К О Ї ОБЛАСТІ

Ефективне здійснення процесу структурних перетво
рень в економіці країни в значній мірі залежить від по
долання спаду виробництва, що повинно забезпечити 
збереж ення технічного потенціалу шляхом державної 
підтримки певних пріоритетних сфер економіки, до яких 
відносяться галузі, які виробляю ть життєво необхідну 
продукцію (паливо, продовольство, медикаменти), а та
кож  галузі соціальної сфери (житлове будівництво, охо
рона здоров’я, освіта та інші).

Успіш не проведення структурних змін в економіці 
залеж ить від інтенсивності інвестиційних рішень на рів
ні окремих підприємств, галузей, підгалузей, регіонів. 
Цей процес можливо здійснювати ефективно лише при 
наявності інформації про інвестиційну привабливість га
лузей і підгалузей промисловості, а також регіонів.

Згідно з розробленою на Україні методикою прове
дення зазначених досліджень оцінка інвестиційної при
вабливості галузей і підгалузей промисловості повинна 
здійсню ватися на підставі трьох груп синтетичних по
казників: рівень прибутковості діяльності підгалузі, рі
вень перспективності її розвитку та рівень інвестицій
них ризиків у підгалузі.

Інвестиційна привабливість регіонів оцінюється за 
п’ятьма групами синтетичних показників: рівень еконо
мічного розвитку; розвиток інвестиційної інфраструкту
ри —  демографічна характеристика; розвиток ринкових 
відносин і комерційної інфраструктури; рівень криміно
генних, екологічних та інших ризиків1.

На підставі проведеного в країні наукового аналізу 
інвестиційної привабливості регіонів усі області поділе
но на чотири групи за цією ознакою. Чернівецьку об
ласть віднесено до четвертої групи, як регіон із вкрай 
низькою  інвестиційною привабливістю.

1 Бланк И.А. Инвестиционная привлекательность рсгиона // Діло
вий в існик .—  1994. —  № 2 .— С. 10.
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В окремих рисах мож лиго дати деяку оцінку сучас
ного інвестиційного стану області, визначити основні 
перспективи її подальшого економічного розвитку.

Передумовою оцінки інвестиц ійної привабливості 
підгалузей промисловості є визначення галузевої пріори
тетності на підставі показника прибутковості активів, 
що використовуються у виробничому процесі. Для роз
рахунку цього показника можна застосовувати прибуток 
від реалізації продукції (товарів, послуг) по відношенню 
до загальної суми активів або балансовий прибуток.

А наліз р ен таб ельн ості галузей  народногосподар
ського комплексу Ч ернівецької області на основі при
бутку від реалізації продукції за січень-жовтень 1996 р. 
свідчить, що найбільш пріоритетними галузями вироб
ничої сфери за прибутковістю  є будівництво, де рента
бельність досягає 21,5%, зв ’язок —  17,3, промисловість 
—  12,8, торгівля і громадське харчування —  12,7%2.

Серед невиробничих галузей по пріоритетності відмі
чаю ться невиробничі види побутового обслуговування 
населення (32,9%). Для порівняння треба сказати, що на 
республіканському рівні при ранжуванні галузей еконо
міки за їх прибутковістю  перш е і друге місця надані від
повідно будівництву та  промисловості.

А налізую чи  питому вагу галузей  пром исловості у 
загальному обсязі продукції області, бачимо, що перева
ж ає частина галузей, які виробляю ть кінцевий продукт. 
З а  січень-листопад 1996 р., наприклад, на машинобуду
вання, легку і харчову промисловість припадало 62,3% 
промислової продукції в дію чих цінах, а на базові щ лузі, 
зокрема електроенергетику, чорну металургію , хімічну 
та нафтохімічну промисловість —  тільки  17,7%.

Таке співвіднош ення ф орм ує сприятливі умови для 
створення прибутку та його регулю вання в економіці 
області, що є основою для здійснення структурної пере
будови в цілому.

Однак спостерігається процес зниження прибутку в 
народногосподарському комплексі області, що в основ
ному п о я сн ю єть ся  н еп л а т еж а м и  у зо в н іш н ь о е к о н о 
мічних зв ’язках і пов’язаним з цим процесом зб ільш ен

2 Про соціально-економічне становищ е Чернівецької області за с і
чень-листопад 1996 р.: Статистичний збірник Ч е р н і в е ц ь к о г о  статистич
ного управління. —  Чернівці, 1996.
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ням дебіторської та кредиторської заборгованості.
Станом на 1 листопада 1996 р. г . одарствам області 

заборговано 309,9 млн. грн. У той же час заборгованість 
підприємств і організацій області була иа рівні 451,1 
млн. грн., тобто кредиторська забор» єдність перевищу
вала дебіторську на 141,2 млн. грн.. що означає змен
шення на цю суму прибутку від реалізації продукції.

Серед аналітичних показників, на підставі яких оці
ню ється рівень загальноекономічного розвитку регіону, 
є співвідношення темпів росту (зниження) обсягів про
мислової продукції.

За  результатами роботи промисловості Чернівецької 
області за 10 місяців 1996 р. зниження виробництва до 
відповідного періоду минулого року дорівнювало 6,3%.

Подібна стійкість до економічного спаду виробниц
тва значно погіршує кругообіг інвестицій у відтворення 
елементів фізичного капіталу і скорочує фонди накопи
чення на виробництвах, з яких формується інвестицій
ний капітал.

Інвестиційна ін ф раструктура області зорієнтована 
переважно на державний сектор, про що свідчать дані 
виконання будівельно-монтаж них робіт у розрізі буді
вельних підрядних організацій. Основна частка будівель
но-монтажних робіт або 75,1% виконується державними 
будівельними організаціями. Питома вага колективних 
структур у загальному обсязі виконаних робіт дорівнює 
23,3% та організацій комунальної власності — 1,6%. Як 
бачим о, процес роздерж авлення в будівельному ком
плексі здійснюється низькими темпами, що пов’язано зі 
значним кризовим станом цієї галузі в цілому по країні. 
Така тенденція має місце й у виробництві.

Н ерозвинуто ще ринок цінних паперів в області. 
Б ільш у "частку цінних паперів, що мають у своїй влас
ності п ідприєм ства й орган ізац ії, складаю ть векселі 
(96,0% і від загального обсягу) і тільки 4,0% припадає 
на акції. Це характеризує слабку мобілізацію зайвих ф і
нансових коштів підприємств на інвестиційні потреби.

На розвиток інвестиційної активності області, як і 
інших регіонів, впливаю ть окремі негативні явища, що 
характерні для всього народногосподарського комплексу 
країни. Одним з них є вкрай обмежена кількість підпри
ємств (всього 20%), які мають замкнутий у межах рес
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публіки цикл виробництва, а також  те, що лише 15% 
продукції в країні виробляється з власної сировини.

Виробничий потенціал Ч ернівецької області прак
тично повністю залеж ить від ввезеної з інших регіонів 
продукції, особливо паливно-енергетичної.

Д ефіцит сировини і паливно-енергетичних ресурсів 
не дозволяє сформувати замкнуту структуру економіки 
регіону. Тому інвестиційні ресурси у виробничій сфері, 
на нашу думку, повинні бути зосереджені на розвитку 
найбльш перспективних галузей економіки області, зок
рема: зв ’язку, де дуже великий ринковий попит на по
слуги цієї галузі і є в наявності інвестиційні проекти, 
які дозволяю ть збільш ити виробничі потужності в най
ближчий час; транспорту —  через вигідне географічне 
положення області та наявність магістральних автош ля
хів; харчової та  переробн о ї пром исловості, оск ільки  
значна територія регіону зорієнтована на аграрну про
дукцію; промисловості будівельних матеріалів, врахову
ючи наявність будівельної сировини; курортів, викорис
товую чи існуючі рекреаційні зони та інші.

П ерспективним є питання розвитку в області добув
ної промисловості на базі прогнозую чих родовищ наф 
ти, з наступним відкриттям міжнародного маршруту по 
експорту-імпорту нафти.

П отенційні можливості для еф ективної структурної 
перебудови економіки області пов’язані з переорієнтацією 
інвестицій у галузях» які маю ть найбільш  рентабельну 
продукцію. Як уже відзначалося, можливо виділити такі 
перспективні напрямки, як розвиток легкої, мебльової, 
харчової промисловості. Окремі види продукції цих галу
зей мають дуже високу рентабельність (у % до собівар
тості): панчішно-шкарпетні вироби —  16,5; дивани-ліжка 
—  40,5; кондитерські вироби — 42,2; сири жирні — 29,5.

Наведені дані підтверджую ть, що вказані галузі, не
зваж аю чи на високі ціни, на сьогодні маю ть найбільший 
попит на власну продукцію і відповідно до теорії їх ж ит
тєвого циклу зараз перебуваю ть у стадії “зрілост і“.

Ж иттєвий цикл галузі необхідно враховувати в про
цесі оцінки прогнозування інвестиційної привабливості 
галузей. Він має п 'я ть  послідовних стадій: народж ення, 
ріст , розш ирення, зріліст ь  та спад галузі.

Кожен з цих періодів характеризується різними об
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сягами інвестування. Так, перша стадія передбачає знач
ні обсяги інвестування, в зв’язку з розробкою і впрова
дженням на ринку принципово нових видів товарів. На 
другій стадії інвестування здійснюється високими тем
пами, так як значно збільш ується попит на відповідну 
продукцію. На стадії “розш ирення“ основний обсяг ін
вестицій спрямовується на розширення діючих виробни
чих об ’єктів. Що ж  стосується стадії “зрілостГ, то на 
цьому етап і напрямки інвестиційних потоків повинні 
значно зміню ватися. Основний їх обсяг спрямовується 
на модернізацію  устаткування або на технічне переоз
броєння діючих потужностей, а не на нове будівництво. 
Це, в свою чергу, потребує зміни інвестиційної політики 
в цілому у виробничій сфері, яка повинна передбачати 
перелив грошових коштів у перспективі галузі промис
ловості. Н евиконання цих вимог приведе до спаду ви
робництва і різкого зменш ення обсягу попиту на про
дукцію, а також  послаблення внутрішнього ринку.

Для розв’язання цієї проблеми, на наш погляд, повинен 
діяти в області регіональний інноваційний фонд, який би 
здійснював цільове фінансування проектів у перспективних 
напрямках. Цей фонд можна створити на базі об’єднання 
інноваційних фондів відповідних підприємств, асоціацій, 
об’єднань, що забезпечить їм більшу мобільність та ефек
тивність використання грошових коштів на нововедення.

Основну питому вагу грошових коштів регіонально
го інноваційного фонду повинні складати амортизаційні 
відрахування виробничих структур.

Іншими питаннями є створення в області на засадах 
корпоратизації спецалізованої ремонтно-монтажної орга
нізації, яка б здійснювала ремонт існуючого обладнання 
на підприємствах і монтаж сучасного устаткування.

Додатковим джерелом фінансування інвестицій пови
нні стати кош ти, сконцентровані на акціонерній основі в 
інвестиційні фонди, в тому числі заощадження населен
ня, які в області постійно зростаю ть у зв’язку з їх то
варним  н еп о к р и ттям . С таном  на 1.07.1996 залиш ок 
вкладів населення в установах Ощадбанку складав 322,5 
млрд. крб. Значну частку цих коштів шляхом вкладання 
їх у цінні папери можна залучити у розширення потуж
ностей підприємств побуту, торгівлі, житлового будів
ництва та інших галузей соціальної інфраструктури.
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РЕЗЕРВИ РАЦІОНАЛЬНОГО В И К О РИ С Т А Н Н Я  
ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕ П О Н У

Раціонально використовувати природні ресурси, скоро
чувати відходи 'виробництва, забезпечувати за рахунок 
впровадження мало- та безвідходних технологій, їх глибо
ку переробку, усувати втрати — це значить економити 
працю мільйонів людей, капітальних вкладень, при тих же 
ресурсах збільшувати випуск продукції, укріпляти еконо
міку держави, створю вати гармонічні взаємовідносини 
природи і суспільства. Цьокгу сприяє перш за все викорйс 
тання відходів виробництва у вигляді вторинних ресурсів.

Економічна доцільність використання вторинних ма
теріальних ресурсів полягає в тому, що сировина, отри
мана із вторресурсів, у середньому в два рази дешевша 
первинної; виплавка сталі з металобрухту в 20 раз де
ш евш а і потребує вп ’ятеро менше вкладень, ніж її  ви
плавка з руди. При цьому також  зменш ується забруднен 
ня повітря на 86%, води —  на 76, відходи скорочуються 
майже на 97%; виробництво амонієвих сплавів з брухту 
в 2,3 рази дешевше, потребує у 8 разів менше капвкла
день, у 23 рази менше витрат електроенергії та в 7,4 рази 
менш е витрачання умовного палива, ніж  їх виплавка з 
природної сировини; кожна тонна макулатури прн вироб
ництві паперу зберігає 4 м3 деревини, або 0,05 га лісу, 
знижує в 2 рази витрати електроенергії. К ількість твер 
дих відходів, у результаті використання вторинних ре 
сурсів, за  висновками спеціалістів, зниж ується на 40%. 
Виробництво однієї тонни поліетилену з вторинних ре
сурсів економить 3 т  бензину і потребує значно менше 
капвкладень; у кожній тонні побутових відходів, прн їх 
захороненні в землю , знищ ується 700 кг енергоносіїв і 
до 200 кг металобрухту, макулатури, текстилю , скла.

У складню ю ться умови розробки корисних копалин. 
М інерально-сировинний потенціал У країни —  це 7500 
родовищ понад 75 видів корисних копалин. У промисло
вій експлуатац ії перебуваю ть майж е 4500. Видобуток 
сирих мінеральних продуктів за 30 основними їх видами 
становить 950 млн. т  щороку. Однак поступово проявля

Компрнпцмса В.Г\
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ється відносне й абсолютне зменшення найякісніших і 
найзручніш е розташованих запасів вугілля, нафти, ба
гатьох залізних руд, окисних марганцевих руд та інших 
корисних копалин, що стало наслідком звуження при
родних можливостей їх відтворення,

У структурі собівартості промислової продукції частка 
матеріальних витрат майже в 10 разів вища частки витрат 
на амортизацію і в 5 разів — витрат на оплату праці.

На промислово розроблюваних родовищах щорічний 
загальний обсяг виймання гірської маси становить до 2,5 
млрд. т, з яких 1,5 млрд. т припадає на розкривні породи 
та  породи, що видобуваються попутно. При наступному 
збагаченні руд і їх подальшій переробці у відвали йде 
ще 330 млрд. т мінеральної речовини. Таким чином, за
гальний обсяг відходів щодо видобутої гірської маси 
становить приблизно 75%.

У сучасному світі в цілому при щорічному добутку 
приблизно 100 млрд. т усіх видів сировини і матеріалів, у 
т.ч. і паливо, руди, будівельні матеріали, продукти харчу
вання (не рахуючи пустих порід), у вигляді готової про
дукції використовується всього 2—4%. Остатні 96— 98% 
сировини і матеріалів, які добуваються, йдуть у відходи.

Все це ставить завдання більш повного використан
ня ресурсів. Немале значення для його виконання має 
підвищення ефективності добутку. В надрах землі зали
ш ається до 30% і більше вугілля, 65— 70% нафти, 20% 
залізної руди, 25— 30% фосфатів.

Під відвали, терикони, шлаконагромаджувачі в Укра
їні зайнято понад 100 тис. га землі, ще 6— 7 тис. га для 
цього щ ороку виділяється.

Значна частина відходів виробництва —  це повноцін
на сировина для ряду галузей. Потрібні ефективні тех
нології їх  переробки. Впровадження досконалих, висо
копродуктивних і прогресивних ресурсозберігаючих ви
дів техн іки  і технології, вдосконалення організаційно- 
господарського  механізму їх впровадження одни з 
основних напрямків екологізації виробничих процесів, 
раціонального використання всіх видів ресурсів та роз
в ’язання екологічних проблем.

' Лебединский Ю.П., Склянкин Ю.В.. Мищенков B.C. Экономичес
кие проблемы малоотходных и безотходных производств. —  К..: Нау
кова думка. 1987. —  С .18.
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Відходи виробництва — це залишки сировини і мате
ріалів, що створюються в процесі виготовлення основ
ної продукції, які не певністю втратили споживчу вар- 
тість первинної сировини та матеріалів і можуть бути 
використані в народному господарстві в якості сировини 
або добавок до неї при виробництві нової продукції.

Саме використання відходів виробництва в значній 
мірі економить первинну сировину, розширює сировин
ну базу, підвищує ефективність суспільного виробниц
тва за рахунок зниження в т р а т  на виробництво та зни
ження економічних збитків від забруднення навколиш
нього середовища.

Відходи виробництва і споживання, які утворюються 
в народному господарстві, —  це вторинні матеріальні ре
сурси, а ті з них, які в даний час можуть бути викорис
тані, є вторинною сировиною.

Розв’язання проблеми раціонального природокорис
тування складається з двох взаєм озв’язаних завдань: 
вдосконалення організації виробництва, впровадження 
природо- і ресурсозберігаючої техніки і технології, з од
ного боку, і охорони природи, бережливого ставлення до 
її ресурсів — з другого. Це, в свою чергу, передбачає 
комплексне використання всіх елементів природних ре
сурсів і зменшення відходів і втрат.

Існуючі на даний час прогресивні технології виготов
лення продукції з відходів дозволяю ть підвищити еф ек
тивність виробництва і, що особливо  цінно, значно 
зменшити забруднення навколишнього середовища. Так, 
при виробництві паперу чи картону з макулатури заб
руднення атмосфери зменшується на 86%, води на 25—  
44, кількість твердих відходів —  майже на 40%. Вико
ристання металолому в сталеливарном у виробництві 
зменшує забруднення атмосфери на 86%, на 76% знижу
ється забруднення води і на 97% —  обсяг відходів.

Головна роль у розв’язанні екологічних проблем та 
впровадженні ресурсозберігаючих і безвідходних техноло
гій належить, безперечно, науково-технічному прогресу.

Звичайно, скорочення виробництва продукції при не 
насиченості споживчого ринку як промисловими товара
ми, так і товарами інших галузей, явище негативне Але.
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на думку чл< ш-кореспонден а УААН В.Трегобчук, сьо
годні скорочення виробництв і не Б усіх  випадках єнега- 
тивним явищем — так само як і збільшення ного обся
гів, не завжді; означає прогрес і зростання соціально-еко
номічної ефективності. Зменшення масштабів застаріло
го, екологонебезгіечного виробництва, що функціонує 
переважно вкрай неефективно і тільки “марнує4* дорого
цінні ресурси, варто вважати позитивним фактором. Ско
рочення всього виробництва створює сприятливі перед
умови для структурних змін і техніко-теунололчної, еко- 
логоспрямованої реконструкції народного господарства2.

Аналіз статистичних даних показує, що на сьогодні 
впровадження прогресивних технологічних процесів на 
промислових підприємствах України постійно зменшу
ється. Якщо в 1991 р. було введено 7303 нових техноло
гічних процеси, з них 1825 —  ресурсозберігаючих, мало- 
та безвідходних, то в 1992 р. їх було відповідно — 6495 
та 1651 (що на 11,1% та 10% менше, ніж у 1991), в 1993 
році —  5085 та 1120 (що на 30,4% та 38,6% менше, ніж 
у 1991), в 1994 р. — 3559 та 990 (що на 51,3% та 45,8% 
менше, ніж у 1991) (Таблиця МИ).

Аналогічне становище спостерігається й на проми
слових підприємствах Чернівецької області. Динаміка 
впровадження прогресивних технологічних процесів по
казує, що в 1991 р їх було впроваджено 105, з них 26 — 
ресурсозберігаючих, мало- та безвідходних, у 1992 р. — 
90 та  24 (що на 14,3% та 7,7% менше, ніж у 1991), в 
1993 р% —  52 та 140 (що на 50,4% та 61,5% менше, ніж у 
1991), в 1994 році —  28 та 6 (що на 73,3% та 76,9% мен
ше, ніж у 1991). Як і по всій Україні в цілому, так і в 
Ч ернівецькій області це відбувається саме за рахунок 
зменшення впровадження ресурсозберігаючих, мало- та 
безвідходних технологій.

Варто відзначити, що різке зменшення впровадження 
прогресивних технологій спостерігається з 1993 р.: вве
дення цих технологій у 1993 відносно 1992 р. зменшило
ся в 1,7 раза (ресурсозберігаючих, мало- та безвідходних 
—  2,4 раза). Аналогічний спад спостерігається і в 1994 
році (Таблиця № 2).

2 В.Трегобчук Екологія, науково-технічний прогрес і ринок // Еко
ном іка України —  І1* * .  - -М гІ.—  С. 13-23.
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Таблиця Леї

Впровадження прогресивних технологічних процесів 
і освоєння нових видів продукції на 

промислових підприємствах

1991 1992 1993 1994

Ук
раї
на

Чер-
ні-

вець-
ка

обл.

Ук
раї
на

Чер-
ні-

вець-
ка

обл.

Ук
раї
на

Чер-
ні-

вець-
ка

обл.

Ук
раї
на

Чер-
ні-

вець-
ка

обл.

Нові технологічні
процеси:
всього, 7303 105 6495 90 5085 52 3559 28

з них ресурсозберіга
ючі, маловідходні, 
безвідходні 1825 26 1651 24 1120 10 99 6

Освоєння нових 
видів продукції 
(найменувань):

' ■

машин, устатку
вань, апаратів, 
приладів 1349 19 1452 17 1490 29 1181 3

матеріалів, ви
робів, продуктів 12441 310 14956 388 13905 349 11982 211

Із освоєних нових
видів продукції---
товарів народного
споживання
(найменувань) 11482 304 3961 371 12829 337 10996 195

Взагалі треба відзначити, що з 142 підприємств об
ласті в 1992 р. всього на 13 підприємствах впроваджува
лися прогресивні технології (що складає всього 9% від 
загальної кількості підприємств). У 1992 р. з 125 підпри
ємств впровадежння відбувалося всього на 10 підприєм
ствах (8%), у 1993 р. 150 підприємств —  всього на 5 
(3%), а в 1994 р. 158 підприємств —  всього на 4 (2%).

Не ліпше становище з впровадженням прогресивних
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Таблиця „>»2

Впровадження нових прогресивних технологічних 
процесів на окремих підприємствах 
Чернівецької області в 1991—1994 рр.

Впроваджено нових прогресивних, мило
ві д ход них. безвідходних технологій

1991 1992 | 1493 1994

Гумовзуттєвий завод 2 1 3
Машинобудівний завод 3 1 - -

Хімічний завод 1 1 - -

Лісозаготівельне 
о б ’єднання ‘‘Ч ер швець ліс“ 2 2 2 2
Акціонерне товариство 
“Мальгза“ 3 V 7 *

Виробничо-торговельна 
фірма “Акцент ЛТД“ 2 2 3 2
Радіотехнічним завод - - 1 -
О б’єднання “Черемош“ 4 4 -

Завод “Гравітон“ 1 1 1
Завод “Калібр“ 3 - А

Завод “Вимірювач“ 2 - -

Підприємство м.Сокиряни - - 1
Завод “Чернівцісільмаш“ -  • 3 -
М’ясокомбінат 1 - -
Олійно-жировий комбінат 1 -
Міськмолзавод 1 1 -

технологічних процесів і в будівельних організаціях Ук
раїни. Порівняно з 1993 роком знизилась їх активність 
по впровадженню прогресивних методів виробництва.

У 1994 р. із 4316 будівельних організацій вводили 
прогресивні технології 30,2% (проти 40% у 1993 році), 
прогресивні типи конструкцій —  11,6% (проти 14,8%), 
нові види будівельних матеріалів —  7,3% (проти 10,3%).

Серед регіонів України найбільший спад впроваджен
ня прогрес н е  них технологій у будівельному виробництві 
(до 1% від загального обсягу будівельно-монтажних ро
біт) відзначається у Вінницькій, Донецькій, Ж итомир
ській, Київській, Луганській та Чернівецькій областях.
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Криза та розірвані міждержавні економічні зв ’язки 
призвели до порушень у постачанні сировини, матеріалів, 
палива, зменшення обсягів деяких видів робіт та зміни 
структури виконаних будівельних робіт, зменшення впро
вадження прогресивних технологій. Але саме використання 
технічних новіш дали змогу зекономити 5,5 мли. т цементу,
220,8 тис. т металу, 119,4 тис. м3 лісоматеріалів, 1,1 млн. т 
умовного палива, зекономлена праця 83 тисяч людей.

У 1994 році майже вдвічі скоротились обсяг і впро
вадження у будівництво таких технологій, як влаш ту
вання фундаментів різних конструкцій  (406,4 тис. м3 
проти 967,8 тис. м3 у 1993), покрівель із застосуванням 
нових теплоізоляційних матеріалів (737,0 тис. м2 проти 
1599,2 тис. м2, у 1993).

Організаціями вчетверо зменшено використання но
вих теплоізоляційних матеріалів для влаштування різних 
покрівель (до 8,8 тис. м2 покрівель); втричі зменшились 
впровадження нових оздоблювальних матеріалів (до 863,9 
тис. м2 поверхні) та легких металевих конструкцій для 
покрівель промислових споруд (до 22,3 тис. м2 покрить).

Через відсутність нафтобітуму та інших відходів наф
топереробки втричі скоротилось порівняно з 1993 р. впро
вадження технологій спорудження земляного полотна до
ріг та під’їзних шляхів з використанням цих відходів.

Раціональне використання всіх видів ресурсів, забезпе
чення екологічної життєдіяльності людини — невід'ємна 
умова стійкого економічного і соціального розвитку України.

Для досягнення цих цілей потрібне здійснення струк
турної перебудови народного господарства на основі ре
сурсозбереження і врахування екологічних факторів у 
всіх ланках суспільного виробництва і споживання, впро
вадження маловідходних технологічних процесів і ком
плексних безвідходних виробництв. Це передбачає послі
довне здійснення в усіх галузях народного господарства 
технологічного переозброєння і модернізації, перехід на 
замкнуті безвідходні технологічні процеси виробництва, 
створення екологічно чистих матеріалів і обладнання.

У Чернівецькій області ці заходи повинні здійснюва
тись перш за все на підприємствах галузей машинобуду
вання і металообробки, лісовій і деревообробній, харчо
вій і легкій промисловості, паливно-енергетичного та 
аграрно-промислового комплексів, виробнича діяльність
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яких найбільш впливає на якість навколишнього середо
вища та показники ресурсозбереження.

Підкреслимо, що концепція мало- та безвідходних тех
нологій в широкому розумінні стосується не тільки ви
робничих процесів, в результаті застосування яких еко
номляться матеріали, енергія й утворюється мало або зов
сім не утворюється відходів, але і процесів, які сприяють:

- переходу до замкнутих систем, що дають можливість 
багато разів використовувати продукти;

- здійснення програм обміну відходами та їх збором, які 
дають можливість вилучати придатні для використання ком
поненти і перероблювати їх у нові вироби,

- підвищенню надійності та довговічності виробів з ураху
ванням їх багаторазового використання, оскільки чим довше 
споживач може ними користуватись, тим менша потреба в їх 
заміні і, таким чином, тим менше ресурсів (у т.ч. й енергії) 
потрібно для виробництва;

- заміні матеріалу виробу, отриманого з обмежених по за
пасах сировинних ресурсів, матеріальними, які є в достатній 
кількості і не наносять збитків навколишньому середовищу;

- використання конструкцій, орієнтованих на переробку і 
відтворення, з тим, що уже на стадії проектування і планування 
виріб підлягав подальшій переробці і його можна було знову 
використовувати повністю або частково для. виробництва чи 
аналогічного виробу як в інтересах виробника, так і споживача.

Екологізація народного господарства спрямована на 
розвиток ресурсозберігаю чих технологій  і зменшення 
росту кйпіталоємних добуваю чих і перероблювальних 
сировиних галузей, які наносять збитки довкіллю.

Очевидно, що роль держави в рамках реалізації єди
ної еколого-економ ічної політики повинна полягати в 
першу чергу у визначенні норм і нормативів для регу
лю вання діяльності промислових підприємств і терито
ріальних органів управління, а також  у забезпеченні од
наковості та відповідного застосування цих регуляторів.

У даний час було б доцільно створити Єдиний терито
ріальний фонд охорони природи та ресурсозбереження за
м ість позабю дж етного ф онду охорони природи, куди 
спрямовувати йсі види плати за природні ресурси, платежі 
за викиди, забруднюючі скиди і розміщення відходів у ме
жах встановлених лімітів, суми, стягнені за відшкодуван
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ня збитків, заподіяних порушенням природоохоронного за
конодавства, екологічний податок, інші надходження.

Цей фонд буде сприяти створенню системи стиму
лювання, регулювання та контролю за природоохорон
ною діяльністю і ресурсозбереженням.

Потребує вдосконалення система оподаткування прибут
ків підприємств у залежності від природоохоронної діяль
ності та ресурсозбереження в напрямку збільшення неопо
даткованої частки прибутку, який використовується на це.

Прибутки від реалізації продукції з відходіз вироб
ництв і вторинної сировини потрібіго звільнити від оподат
кування на термін окупності витрат. Ці дані можна контр
олювати за допомогою статзвіткості (ф. № 14-МТП;.

Велике значення для обліку, контролю та інформації 
має статзвітність по охороні природи, ресурсозбережен
ня та впровадженню мало- і безвідходних технологій.

У формі № 14-МТП “Звіт про утворення, використання 
і поставку вторинної сировини і підходів виробництва“ (до
даток № 26) доцільно добавити розділ 3 “Економічні по
казники“ (графи: відносна економія, економічний ефект, 
витрати на використання і термін окупності витрат).

Показники виробництва продукції виробничо-техніч
ного призначення із (з використанням) вторинної сирови
ни і відходів виробництва відображаються в співставле
них цінах, а товарів народного споживання —  в діючих. 
Для якісного аналізу потрібно відображати ці показники 
в однакових цінах. У формі № 18-НТ “Звіт про витрати 
на використання науково-технічних досягнень та їх еко
номічна еф ективність“ (форма № 16) добавити графи 
“Економічний еф ект“ і “Термін окупності витрат“. Це 
дасть змогу налагодити зовнішнє та внутрішнє стимулю
вання за поліпшення показників ресурсозбереження.

Потребує розв’язання і проблема створення малих під
приємств по переробці вторинної сировини і відходів вироб
ництва. Саме таким підприємствам потрібна підтримка (фі
нансова, технологічна, матеріальна) з боку місцевої влади.

ЦІ та інші заходи сприяли б раціональному викорис
танню природно-ресурсного потенціалу регіону і розв’я
занню екологічних проблем.
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Савченко О.М. 
ТУ РИ ЗМ  І РЕГІОНАЛЬНИЙ РО ЗВИТОК

У той час.^коли економічні проблеми домінують се
ред головних проблем людства, туристична індустрія 
продовжує бути-однією  з найважливіших в економіці 
багатьох країн світу (США, Франції, Іспанії, Туреччини, 
М арокко, Таіланду та ін).

Туризм як суспільне явище має цікаву історію. Ще 
за античних часів саме мандрівки з Риму до Греції та 
Єгипту були досить популярними. Саме термін “туризм“ 
увійшов у лексикон значно пізніше, на початку XIX ст. 
в А нглії1. В цій державі, яка першою вступила на шлях 
капіталістичного розвитку, виникли і перші туристичні 
організації. Вони розповсюджували свою діяльність спо
чатку по всій державі, а потім і за її межами. З тих пір 
стало широко відоме ім 'я Томаса Кука: він першим по
мітив і почав використовувати нові можливості, які ви
никли вже тоді —  розвиток капіталістичних суспільних 
відносин, зростання мобільності населення, створення 
масового засобу пересування —  залізниці тощо. З його 
ім’ям пов’язують, початок історії туризму в світі, коли 
він у 1841 р. організував першу туристичну подорож2.

Зачинателям и туризму в Україні були такі видатні 
люди, як мандрівник Василь Барський, який на початку 
XVIII ст. видав опис своєї подорож і через А встрію, 
Угорщину, Італію, Грецію, Сирію, Туреччину і Румунію, 
а також  члени “Руської трійці“ —  М.Шашкевич, ГВаги- 
левич, І.Головацький. Великим ентузіастом цієї справи 
був Іван Франко.

В ивчаю чи світову історію  розвитку міжнародного 
туризму, можна помітити, що він перш за все є відобра
женням розвитку продуктивних сил (прикладом можуть 
бути нові види транспорту), а також  зміцнення міжна
родних і культурних зв ’язк ів . Водночас позитивним

1 Євдокименко В.К. Регіональна політика розвитку туризму. — Чер
нівці: Прут, 1995.

2 Немоляева М.Э., ХодорковЛ.Ф. Межд народный туризм: вчера, се
годня, завтра. —  М.: Между нар. отношень •, 1985.
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фактором є сприятлива політична обстановка в світі. 
Тому цілком зрозуміло, що Перша і Друга світові війни 
стримували на деякий час розвиток сфери відпочинку, а 
їх закінчення ознаменувало початок нових періодів в іс- 

* торії світового туризму.
Міжнародний туризм у своєму розвитку пройшов від 

стадії “аристократичного“ туризму XIX —  початку XX 
століття (подорожі носили індивідуальний характер) до 
“масового“ туризму середини і кінця XX ст. Світовий 
туристичний форум, яки# проходив минулого року в 
м.Осака (Японія), підтверджує цей факт. Так, експорт та 
імпорт вражень стали сьогодні значними виробниками 
валового світового продукту (біля 1/10). К ількість між
народних турпоїздок за 1993 рік у порівнянні з 1950 
зросла в 20 разів і склала 500 млн., а надходження в дер
жавні бюджети від туристичного бізнесу збільшилися в 
120 разів (з 2,5 до 304 млрд. доларів). За  прогнозами ек
спертів, у найближче десятиріччя буде спостерігатися 
тенденція щорічного зростання цих показників відповід
но на 7,2 і 12,2 відсотків. Учасники форуму відзначили, 
що ніяка галузь світового народного господарства не 
працює так стабільно3.

Цікаво виділити і соціально-економічні передумови 
масового розвитку іноземного туризму в другій полови
ні XX століття. Х очеться звернути увагу перш за все 
на те, що ж иття стало більш  динамічним, ніж раніше. 
Це привело до того, що у лю дей виникла потреба змі
нювати обстановку, бо відпочинок за місцем прож и
вання мало що дає для відновлення затрат не тільки  
фізичних, але й духовних. Також  попит на туристські 
послуги поступово збільш ується за рахунок соціальних 
верств населення з середнім рівнем доходів. Саме від 
останнього туристська активність знаходиться в прямій 
залежності.

Позитивний вплив на розвиток туризму має зміна в 
співвідношенні робочого і неробочого часу. Так, Уряд 
Народного Фронту у Франції в 1936 році добився для 
робітників права на щорічну оплачувану відпустку. Ось

Процветающий туризм возможен и при слабой экономик: Ч И з 
вестия.— 1995. — 27 янп.



чому цей рік можна вважати початком розвитку масово
го туризму4.

До інших передумов відносять пониження віку вихо
ду на пенсію, зростання тривалості життя; підвищення 
культурн ого  рівня, розвиток  зовніш ньоеконом ічних 
зв’язків, завдяки прагненню людей до спілкування і ви
користання досвіду інших країн; зростання зовнішньої 
торгівлі тощо.

Зви чай н о , поруч з ф акторам и , які прискорю ю ть 
будь-який процес, існують і ті, які його гальмують. До 
таких ф акторів у галузі міжнародного туризму можна 
віднести:

—  циклічні та структурні кризи;
—  інфляцію ;
—  зростання безробіття;
—  порушення умов товарообміну;
—  відсутність нланового використання природних і 

трудових ресурсів і т.ін.
Цікавим є той ф акт, що зростання інфляції в окре

мих випадках може бути фактором, який сприяє збіль
шенню виїздів туристів за межі країни з вигідним кур
сом обміну валю ти. Варто також  відзначити, що в умо
вах економічної кризи зростає діловий туризм. А як ві
домо, сума витрат ділового туриста значно вища, ніж 
звичайного. Звідси і висновок, який у свій час зробила 
Всесвітня туристична організація: туризм менше, ріж 
інші галузі економіки, відчуває на собі вплив економіч
ної кризи, яка може протягом певного часу лише час
тково загальмувати його розвиток.

В економіці України іноземному туризму належить 
скромне місце. Але вже сьогодні можна відверто сказа
ти, що відновлення втрачених нами в'останні роки пози
цій у цій сфері розпочалося. По-перше, відроджена тра
диція масштабних туристичних акцій: організація, прове
дення та участь турбізнесменів у міжнародних вистав
ках , я р м а р к а х , ту р и с т и ч н и х  сал о н ах  і б ірж ах . 
М инулорічні турярм арки, які проходили в Н імеччині, 
Польщі, а так«'* туристичний салон “СНД — відроджен-

4 Немоляева М.Э., Л.Ф.Ходорков Л.Ф. Международный туризм: вче
ра, сегодня, завтра. — М.: Междунар. отношения, 1985.
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яя туризму“, на який у Киє; і зібралися представники 66 
фірм 3 1-ї країни світу (з Австралії, Азії, Африки, Євро
пи та Північної Америки) та 219 вітчизняних турис
тських агенцій, показали, що туристичну Україну в світі 
дедалі більше знають і поважають5.

По-друге, і це досить важливо, 15 вересня 1995 року 
Верховною Радою України прийнятий Закон  “Про ту
ризм“, в якому насамперед закладено правову базу ту
ристичної діяльності, регулювання відносин між органа
ми державної влади та управління зі структурами всіх 
форм власності, що особливо актуально на даний час в 
умовах переходу до ринкової економіки. Прийняття та
кого закону засвідчує, що ставлення до туристичного 
бізнесу, як До чогось другорядного, суттєво змінилося. 
Нині існує новий підхід до туризму на найвищому дер
жавному рівні. Він розглядається як важлива і потенцій
но потужна галузь, покликана відіграти активну роль у 
подоланні економічної кризи, закладанні основ для по
дальшого зростання. У Програмі д іяльності Кабінету 
Міністрів України пріоритетне значення галузі туризму 
також підтверджене. 1 для цього є певні підстави. Рекре
аційний і туристський потенціали держави у поєднанні з 
вигідним географічним положенням, досить розвинутою 
транспортною  м ереж ею , яка з в ’я зу є  нас з країнами 
Східної Європи та СНД, традиційними етнічними зв’яз
ками місцевого населення з українською  діаспорою за 
кордоном (у Канаді, США, Австрії, Німеччині, Румунії, 
Ізраїлі), є важливою передумовою розвитку санаторно- 
курортного лікування, туризму і відпочинку.

З  іншого боку, гострий валю тний голод примушує 
шукати джерела швидкого накопичення іноземної валю 
ти, яка так потрібна молодій країні. Іноземний туризм 
якраз і є найбільш ефективнігм способом її отримання. 
Поряд з цим, туризму відводиться важливе місце у по
шуках нових форхМ співробітництва у сф ері культури, 
мистецтва, науки й освіти. Зарубіжний досвід перекон
ливо свідчить і про те, що туризм має значний вплив на 
здійснення політики  розвитку  віддалених територій , 
сприяє створенню нових робочих місць. Разом із тим.

СНД відродження туризму // Міжнародний туризм.-1995.- №5.- С.2.
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туристи вимагають широкого розмаїття товарів та по
слуг, які одночасно задовільняю ть потреби місцевих 
споживачів. Це сприяє відродженню комплексу різних 
видів промислової і торговельної діяльності, оживленню 
економіки регіонів.

П о-третє, туристичне господарство України офор
млюється, нарешті, в єдину систему агенцій, авіакомпа
ній, транспортних підприємств, готелів, турбаз і ком
плексів, розважальних закладів, які активно налагоджу
ють взаємовигідні зв ’язки між собою, а також із колега
ми б л и ж н ьо го  та дальн ього  зар у б іж ж я. Важ ливим 
кроком туристичного поступу в національних масшта
бах є державне ліцензування підприємства цієї галузі. 
Завдяки йому туристична індустрія може позбутися та
кої шкідливої проблеми, як дилетантизмі.

Враховуючи міжнародні масштаби туризму, для його 
гармонійного розвитку необхідне міжнародне співробіт
ництво як на св ітовій , так  і на регіональній  основі. 
Принцииовим моментом розвитку туристичної індустрії 

• в регіоні є питання не тільки визначення місця і ролі 
цієї сфери в макроекономічній структурі, а й вироблен
ня адекватної політики практичних дій на різних гілках 
державної влади. Отже, на підставі вищесказаного, а та
кож враховуючи чарівну природу і неповторну культуру 
краю, гостинний народ, можна зрозуміти, чому саме ін
дустрія відпочинку визнана одним із перспективних на
прямків розвитку  Ч ернівецької області зокрема. Тим 
більш е, що вона нарівні з Івано-Ф ранківською, Терно
пільською та Львівською областями входить до Карпат
ського регіону, який займає друге місце після Криму по 
своїй рекреаційній діяльності.

На ж аль, у даний час, щоб перейти до практичних 
дій, необхідно розв’язати ряд проблем, що стримують 
розвиток туризму як у нашій області, так і в державі 
загалом. Це нерозвинутість спеціалізованої інфраструк
тури (нестача дорожних ресторанів і кафе, мотелів, які б 
відповідали світовим стандартам, а також  низькоякісні 
комунальні послуги, дороги та ін.), недостатня кількість 
місць у готелях і невідповідність їх структурі попиту.

6 Чи до відпочинку? // Міжнародний туризм. —  1995. — № 2 — С. 14.
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При ньому для нових інвестицій у готельне будівництво, 
в розвиток інфраструктури умови сьогодні несприятливі 
(відсутні гарантія держави при іноземних інвестиціях і 
стимулюю чі податкові, кредитні умови вітчизнянрго 
підприємництва).

Наступний негативний фактор —  відсутність належ
ної рекламної діяльності, як засобу пропаганди своєї 
країни, створення іміджу регіону і туристського центру, 
зокрема. Дехто до сих пір нашу державу ототож ню є з 
Росією. В бюджетах міністерств туризму багатьох країн 
на рекламу витрачаєься до 1/2 виділених державних 
коштів. Завдяки цьому при жорсткій конкуренції на сві
тових Пуристичних ринках саме ці країни проводять аг
ресивну рекламну компанію і досягаю ть успіху7. Тому 
рекламна продукція індустрії туризму повинна набути 
державної ваги. Разом із цим на туристську репутацію 
країни, а значить, і самого регіону, негативно впливає 
погіршення суспільної безпеки, відновлення якої потре
бує немало зусиль та часу.

Досить болю чим є і питання підготовки кадрів для 
сфери туризму, з ’ясування якого дозволить уникнути 
антиреклами держави і водночас допоможе підвищити ЇЇ 
престиж.

Низька екологічна культура населення також  нега
тивно відбивається на розвитку рекреаційно-туристської 
галузі економіки, як і забруднення навколишнього сере
довища. Але мусимо пам’ятати, що туризм сприяє і під
живлює зусилля місцевих органів по управлінню охоро
ною природи. Використання рекреаційних ресурсів через 
відповідні структури ставить під контроль взаємини між 
людиною і природою на певних визначених територіях, 
організовує поведінку лю дей, стає  дж ерелом  доходів 
бюджету, а через нього —  джерелом фінансування при
родоохоронних заходів. Тому сьогодні важливо екологіч
ні проблеми інтегрувати зі структурною  перебудовою 
економіки України. Тобто необхідно згортати екологіч
но шкідливі підприємства і заміняти їх продукцію ім
портом, як це робить Канада. П аралельн о  будувати

Процветающий турнем возможен и при слабой экономике // Из
вестия —  1995. — 27 янв.
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сміттєвопереробні й утильні підприємства тощо. Джере 
лами інвестування цих заходів можуть бути штрафи 
забрудників, благодійні пожертвування, а також доходи 
від туристичного бізнесу, особливо від індустрії розваг*.

Найгострішою проблемою є те, що Україна відгоро
джена від потенційних відвідувачів високими цінами на 
вітчизняні тури (в’їзні візи, готелі), які іноді на 30-40 
відсотків перевищують світові9. У це при наших часто 
зайвих візових і митних ф орм альностях, при нашій 
якості туристичних послуг, які ми пропонуємо. Щодо 
наших співвітчизників, то навіть найнижчі ціни для них 
є поза межами можливостей, тобто туризм набуває елі
тарної форми. А тема якості для багатьох у нашому ту
ристичному бізнесі досі ще делікатна й не цілком зрозу
міла, від чого і потерпає авторитет України на міжна
родній арені.

Але, незважаю чи на це, туризм сьогодні є масовим 
явищем, у нього втягнені сотні тисяч господарських під
приємств, які своє існування будую ть на доходах від 
нього. Це є політично важлива й економічно ефективна 
галузь народного господарства, яка водночас рекламує у 
світі державу. Досвід таких країн як Мексика, Бразилія, 
Перу, Аргентина, Кенія, Китай підтверджує, що еконо
мічний спад у країні є слабким виправдовуванням безді
яльності. Тому чим швидше будуть розв’язуватись проб
леми розвитку цієї галузі, тим швидше туризм зможе 
стати рушійною силою розвитку країни та нашого регі
ону зокрема.

* В.К.Євдокименко. Ні екологічному гамлетизмуі // Нова буковин
ська газета. —  1995. —  серпень.

4 Є.Лойко. Валюта піл ногами. Хто підійме? // Міжнародний туризм.
— 1993. — №2. —  С.6.
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Зайцев Ю.К.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ, ПРОЯВУ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ЗАКОНІВ 
У ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ 

ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Економічна думка, як і сама економічна система в 
колишньому СРСР,пройшла декілька якісно відмінних 
етапів свого становлення, розвитку і падіння. Якщо фор
мування економічної системи, дзеркально відбиваючи 
цілі та форми боротьби всередині партії більш овиків, 
дуже швидко пройшло шлях до жорстко централізова
ної, командної, тоталітарної економіки, то формування 
поглядів на закономірності розвитку народного госпо
дарства країни йшло більш складним шляхом.

На цьому ш ляху є повне відкидання об ’єктивного 
характеру економічних законів в середині 20-х років, 
коли в інституті “червоної професури“ проголосували за 
відміну ринкових законів у соціалістичному суспільстві; 
є злети економічної думки 30-х років, коли були сфор
мовані моделі економічного розвитку народного госпо
дарства Чаяновим, Кондратьєвим та іншими видатними 
вченими зі світовим и іменами; є довгий період, коли 
напрямок розвитку економічної думки визначали так  
звані антитоварники, і лише з 60-х років повертається 
та стає масовим у науковому середовищі інтерес до ана
лізу природи економ ічних закон ів , м еханізм у їх дії, 
форм прояву та використання в процесі створення сис
теми управління народним господарством країни.

Але, і це необхідно підкреслити, ні в 70-ті, ні в 80-ті 
роки законам, що регулюють господарство саме ринко
вого типу, не відводилося належної уваги, що, врешті* 
решт, цілком закономірно.

Однак, на нашу думку, ще менше пощастило пробле
мам аналізу закономірностей соціального розвитку сус
пільства, соціальним законам. Адже ідеї розбудови соці
алізму, розвиненого соціалізму та комунізму передбача
ли характеристику соціальних змін у суспільстві за зав
данням і під пильним оком партії та  державного апарату.
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Це виклю чало можливість справжнього наукового під
ходу до вивчення законів існування людини в тій чи ін
шій соціальній системі.

Якщо для правлячої еліти в СРСР дослідження суті 
та форм розвитку соціальної системи носили формаль
ний, в значній мірі фарисейський характер, оскільки 
людина була метою розвитку лише у програмних доку
ментах партії (справжня мета —  влада заради влади та 
задоволення потреб правлячого класу), то в умовах, 
коли Україна проходить процес становлення як незалеж
на частина об’єднаної Європи, де вже сформоване соці
альне ринкове господарство, соціальна економіка, необ
хідність дослідження соціальних факторів прогресу стає 
не тільки нагальною науковою проблемою, але й перед
умовою визначення мети і шляхів розвитку держави, 
тих об’єктивних форм і методів, без використання яких 
можна лише створювати та міняти програми, прогнози, 
але ніколи не вдасться їх реалізувати.

В сучасних умовах ідеали демократичного та правово
го устрою суспільства, гуманізація соціальних відносин, 
потреби забезпечення вільного, незалежного та забезпе
ченого існування людини набирають пріоритетного зна
чення, стають головними критеріями прогресу. Тенденції 
розвитку форм власності у країнах Заходу свідчать про 
переорієнтацію їх на досягнення більш високого рівня 
гармонії у соціальній сфері, оскільки  розвиток самої 
власності все більше залежить від факторів соціальних, 
від фактору самої людини. Міжнародний пакт про еконо
мічні, соціальні та культурні права (ст.11) та Всезагальна 
Декларація прав людини (ст.25) визначають мету діяль
ності держави: забезпечення кожній особі, членам її сім’ї 
життєвого рівня, що охоплює достатнє харчування, одяг 
та житло, а також  безперервне поліпшення умов життя.

Якщо економічні закони безпосередньо регулюють 
взаємозв’язки суб’єктів економічної системи в сфері ви
користання факторів виробництва, створення продукту, 
послуг, то соціальні закони визначаю ть причинно-на- 
слідкові зв’язки ширшого спектру відносин і мають са
мостійне значення, хоча, на перший погляд, виглядають 
вторинними, або формою прояву економічних законів.
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Про самостійність законів соціального розвитку свід
чать як історія, так і сьогодення капіталістичного світу: 
економічні закони, що регулюють розвиток ринкового 
господарства, діють у США, в Колумбії, Німеччині й Бан
гладеш, але соціальні системи, соціальна інфраструктура 
в цих країних якісно відмінні. Цей факт підкреслює не 
тільки залежність соціального розвитку від економічного, 
але й навпаки, економічного від соціального, від того 
поля, яке було сформоване в державі и державою для про
яву та використання соціальних законів. Адже поведінка 
людини в усіх сферах суспільного життя визначається 
певною системою її цінностей, а система таких цінностей 
формується, в свою чергу, під впливом певної соціально- 
економічної політики держави та соціальної реальності.

Загальновідома сукупність показників якісного рівня 
взаємодії економічної та соціальної систем у загальній 
метасоціальній системі визначає:

у сфері виробництва —  динаміку долі зайнятих не- 
кваліфікованою працею в різних галузях народного гос
подарства;

у сфері розподілу та перерозподілу —  динаміку ре
альних доходів населення та динаміку затрат на розви
ток основних сфер обслуговування;

у сфері обміну —  характеристику розвитку матері
альної бази підприємств сфери торгівлі та громадського 
харчування;

у сфері споживання —  ресурси спож ивання (фонд 
споживання та фонд нагромадження), сукупний фонд 
(фонд особистого споживання населення та оцінка пов
ної вартості послуг невиробничого характеру, наданих 
населенню);

обсяг роздрібного товарообороту, реалізацію послуг 
населенню, а також показники, що характеризують прог
рес окрёмих напрямків споживання матеріальних благ.

Крім згаданих вище, ООН у 1990 р. запровадила ін
тегральний показник лю дського розвитку (IJ1P), який 
складається з трьох компонентів: довголіття, освіченість 
та життєвий рівень населення (Див. докладніше: В.Куцен
ко, В.Удовиченко. Індекс людського розвитку: Виміри його 
основних параметрів та шляхи їх підвищення // Економіка 
України. — 1997. — № 1).
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Як свідчать згадані вище автори, протягом 90-х років 
в Україні має місце погіршення всіх трьох компонентів. 
Зростає смертність та зменшується природний приріст 
населення. Сьогодні Україна займає перше місце в Євро
пі за рівнем смертності і останнє — за рівнем народжу
ваності. Дефіцит иілків і вітамінів спостерігається прак
тично в усіх регіонах при тому, що на продукти xapчv- 
вання витрачається 68-75% доходів сім’ї, а в малозабез
печених с ім ’ях —  приблизно 90%. За  міжнародними 
методами розрахунків, якщо витрати сім’ї на продукти 
харчування сягають 50% її доходів, то це свідчить про 
досить низький рівень життя. У США і Франції ці витра
ти становлять 18-20% , у Італії —  18-19%, Китаї — 19- 
20%, Японії —  23-25%.

У значній мірі це пояснюється різнем доходів насе
лення. Адже зарплата в Україні, за даними цитованих 
авторів, одна з найнижчих у світі. Якщо в 1991 р. серед
ня мінімальна зарплата в 2 рази перевищувала вартість 
мінімального споживчого кошика, то в 1995 р. вона до
рівнювала всього лише 46% його вартості. До того ж в 
Україні спостерігається тенденція до різкого збільшення 
розриву між мінімальним та максимальним рівнем заро
бітної плати: в 1985 —  у 4,5 раза, 1990 —  у 8-9, 1995 — 
більш як у 20 разів, у січні 1996 р. —  уже 36 разів. У 
розвинених капіталістичних країнах така різниця не пе
ревищує, як правило, 7-8 разів.

У той же час, соціальні системи, на відміну від фі - 
зичних, як ствердж ую ть фахівці з цих проблем, та й 
саме життя, не здатні перебувати навіть незначний час у 
безструктурному, хаотичному стані,

Як підкреслював Й .А.Шумпетер, будь-яка соціальна 
• система боїться заколотів і з кожній соціальній системі 

розпалювання заколотів — це заняття, що приносить, у 
випадку успіхів, великі дивіденди, а тому завжди притя
гає до себе і розуми, і м ’язи (див.: Шумпетер Й. Капитализм, 
социализм и демократия. — М.: Економіка, 1996. — С. 202).

Соціальні закони, що регулю ю ть соціальну політику 
‘будь-якої держави за будь-яких умов, вимагають її за
конодавчого та  практичного спрямування на підтримку 
або системне переформування та розвиток соціальної
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структури з метою створення механізмів впливу на по
ведінку індивіда, сприяння засвоєнню та максимальній 
реалізації ним певної системи знань, норм і цінностей 
у процесі функціонування як члена суспільства. Від
сутність можливостей для такої самореалізації та ба
жання керівних структур України проводити соціальну 
політику фактично лише централізовано, тобто одно
лінійно (без надання ш ироких прав та  мож ливостей 
регіонам у виборі пріоритетів, форм, методів) може 
призвести лиш е до остаточного тотального зубожіння 
населення країни, без будь-яких відхилень у тій або 
іншій області чи краї.

Біда ж у тому, іцо зубожіння це впливає не лише на 
матеріальний стан функціонування та відтворення інди- 
відума як члена суспільства. Адже основу соціальної 
структури ф ормую ть не лише суто економічні, але й 
політичні, юридичні, професійні, демографічні, націо
нальні фактори, інтереси і потреби різних соціальних 
груп тощо. До речі, формування поглядів у центральної 
влади на соціальну політику як цілісну систему, здаєть
ся, ще не закінчилося, про що свідчить досить розпов
сюджений підхід, в основі якого леж ить ототожнення 
понять соціальна політика і соціальний захист. Остан
ньому, на рівні документів, приділяється чимало уваги.

Неможливість з боку держави усвідомити в повній 
мірі та сформувати механізм реалізації соціальних зако
нів призводить до стихійного прояву причинно-наслідко- 
вих зв ’язків у механізмі соціальної регуляції ж иття сус
пільства, деморалізує його, активно негативно впливає 
на систему цінностей, які формуються в індивіда та ці
лих соціальних груп.

Втрачене сьогодні відходить у сферу впливу тіньової 
економіки, яка, за різними даними .охоплює від 50% до 
70% народного господарства (на відміну від США, де цей 
показник складає 8- 12%), або ж  просто незворотно ф ор
мується під впливом обставин, як, наприклад, процеси, 
що вибуваються у зміні пріоритетів, системи цінностей 
у такій, можна сказати , визначальній  Для подальш ої 
долі України соціальній групі як інтелігенція (наукова, 
педагогічна, технічна та ін.).
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Завтра ц негативні тенденції можуть призвести до 
тотального відставання України від східноєвропейських 
держав. Адже за чисельністю спеціалістів з вищою осві
тою  в розрахунку на 10 тис. жителів Україна посідає 
одне з останніх місць у СНД, а за темпами зростання 
населення з вищою освітою — останнє в Європі (Див. 
Економіка України. — 1997. — №2. — С. 26). Аналіз Табли
ці показників БСІ (індексу цитованості), що наводиться в 
статті академіка НАН України Я.Яцківа “Фундаменталь
на наука у сьогоднішньому світі“ (Зеркало недели. — 1996. 
— 12 жовтня) показує, що Україна у цій таблиці стоїть на 
24 місці після Польщі, Бразилії, Тайваню, що також є 
свідченням втрати державою контролю у процесі форму
вання нової соціальної структури та інфраструктури.

Отже, пріоритетами для існуючої системи влади по
винні стати не тільки, та  й не стільки, боротьба з ін
фляцією  (остання скоро взагалі може бути ліквідована в 
Україні як об’єктивне явищ е ринкової економіки), не 
тільки боротьба за нові кредити, які в масі своїй ідуть 
на сплату процентів за зовнішні борги, але й формуван
ня чіткої позиції щодо місця держави в регулюванні вза
ємодії всіх елементів метасоціальної системи.

Записані в Конституції положення, що визначають 
Україну як суверенну та незалежну, демократичну, соці
альну, правову державу (Ст. 1), а людину як вищу соці
альну цінність у цій державі (Ст. З, 5) —  це лише визна
чення, причому мудре , орієнтирів розвитку країни. Реа
лізація ж  цих положень вимагає, по-перше, формування 
на уково обгрунтованої теоретичної моделі такої соці
альної держави саме для України, а, по-друге, формуван
ня системи практичних форм і методів реалізації такої 
моделі в житті, до того ж, бажано, протягом життя ни
нішніх поколінь.

Ці дії' не повинні починатися з нуля*. Адже коло соці
альних проблем (поле прояву вимог соціальних законів), 
гармонізація яких є умовою економічного росту, відоме. 
Це, перш за все, визначення соціальної ціни реформ і 
послідовна методологічна та практична робота держави 
по зменшенню цієї иінп. це безробіття, підвищення цін 
та  зниження ж иттєвого рівня, поглиблення майнового
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розшарування, забезпечення рівності умов ж иттєвого 
старту для молоді, розподіл соціальних тягот, пов’яза
них з виходом із кризи та переходом до ринкової еконо
міки, стратегічне прогнозування моделювання та плану
вання розвитку соціальної сфери з позицій сприяння 
економічному росту, зміцненню авторитету держави на 
міжнародному рівні, формування соціально орієнтованої 
економіки та інші.

Відомий і основний принцип формування механізму 
реалізації соціальних законів — на основі виявлення та 
узгодження інтересів різних соціальних груп та прошарків.

Саме правильне визначення на основі усвідомлення 
закономірностей взаємозалежності соціальних та еконо
мічних процесів і явищ, пріоритетів соціальної політики 
та механізмів їх реалізації дозволяє перетворити соці
альну інерцію та напругу у соціальну стабільність, яка 
лише і є основою економічного росту. Типовим прикла
дом розуміння цих закономірностей та створення еф ек
тивного механізму іх реалізації урядами і політичними 
силами держав є існування суспільства двох третин у 
США, соціально-економічні системи Швеції, Австрії,Ні
меччини, Голландії та інших країн Європи.
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Філіпов С.Б. 
П РО БЛ ЕМ И  ІН О ЗЕМ Н О ГО  ІНВЕСТУВАННЯ 

В УКРА ЇН І

Важливість інвестицій для країн з перехідною еконо
мікою широко визнається на основі історичного досвіду. 
Україна, переживаючи глибоку економічну кризу, на
трапляє на такі проблеми, як постійний спад виробниц
тва, інфляція, дестабілізований споживчий ринок, роз
рив економічних зв ’язків, хронічні неплатежі тощо. В 
таких умовах внутрішні резерви капіталу дуже обмежені 
(дефіцит бюджету, банкрутство багатьох підприємств, 
низькі доходи населення). Підраховано, що проблема 
України у зовнішніх інвестиціях складає від 50% до 85% 
обсягу загальних капіталовкладень.

Переваги, що приносять іноземні інвестиції в країну 
інвестування, життєво необхідні для допомоги виходу з 
кризового станодища, росту й швидкої інтеграції у світо
ву економіку. Це, по-перше, імпорт технологій, що дає 
країні доступ до іноземних “ноу-хау“, прогресивних тех- 

' нологій та менеджерських знань, які ще не розвинені в 
Україні, проте значимість яких для конкурентноспро- 
можності на світовому ринку дуже велика.

По-друге, іноземні інвестиції, як правило, стимулюють 
розвиток експорту з країн інвестування: в сучасних умо
вах України це досить актуально з точки зору поліпшення 
платіжного балансу та отримання твердої валюти, необ
хідної як для реінвестування, так і для сплати за борги.

П о-третє, іноземні інвестиції розглядаються як по
туж на сила для створення нових робочих місць. Цей 
ф актор  має величезний вплив як на бік пропозиції в 
економіці, відіграю чи роль мультиплікатора, так і на 
попит, що є необхідною складовою макроекономічного 
росту країни (це дуже актуально для України за сучас
них умов, коли більш ість населення не отримує регуляр
но заробітну плату, існує значн приховане безробіття, 
щ о приводить до дуже низьки норм накопичення та 
внутрішнього інвестування).

О бсяг іноземних прямих ін естицій в Україні був 
дуже низьким. Ще до незалежно гі в Україні працювало 
155 спільних підприємств. Це 1 сло зросло до 1400 на
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початку 1993 р. Багато з цих інвесторів були україн
ського походження, які інвестували невеликі суми у зас
нування спільних проектів. За роки незалежності (1991- 
1994 рр.) Україна одержала іноземних івестицій у розмі
рі 300 млн. иБО на душу населення, що було найниж
чим рівнем у Східній Європі.

Лідерами інвестування в Україну були США та Ні
меччина. Незважаючи на високий ризик, інвестиції зрос
тали протягом 1991-1994 років (з 1993 по 1994 приріст 
складав 40%). Одною з причин цього була висока норма 
прибутку (українські комерційні банки сплачували до 
20% на позичену тверду валюту). Така висока ефектив
ність капітальних інвестицій в Україні пояснювалася за 
допомогою трьох факторів:

1) низькі ціни на місцеву сировину та низькі витрати на 
виробництво;

2) порівняно висока кваліфікація робочої сили;
3) ненасичений внутрішній ринок та легкий доступ і ши

рокі ринки Росії та інших республік.
Незважаючи на глибокий політичний конфлікт нав

коло темпів та обсягів приватизації, Україна підтримує 
постійну політику стимулювання іноземних інвестицій з 
1991 р.. Українські закони, регулюючи іноземні інвести
ції, представляли собою  один з найвигідніших у світі 
наборів стимулів для іноземних інвесторів, у той же час 
не допускаючи іноземних інвесторів до покупки деше
вих активів в Україні в процесі приватизації.

Закон України “Про іноземні інвестиції“ прийнятий 
11 березня 1992 р. Він базувався на короткій формі за
кону “Про захист іноземних інвестицій в У країні“ (10 
вересня 1991 р.). Закон засновував такі принципи:

1) уряд гарантує, що іноземні інвестиції не будуть не
законно експропрійовані чи націоналізовані (з невеликим 
визначеним винятком, передбачаючим-компенсацію);

2) іноземні інвестори мають право переказувати при
бутки за кордон у твердій валюті;

3) іноземні інвестори маю ть право реінвестувати до
ходи від своєї діяльності в Україні.

Закон 1992 р. явно показував бажання України одер
жати іноземні інвестиції та передбачав великі переваги 
підприємствам, що одержують їх перед суто національни
ми підприємствами. Ці пільги передбачали 5-річні подат
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кові канікули, зняття обмежень з експорту та імпорту 
Закон 1992 р. застосовувавсь до кожного підприємства "в 
Україні, що одержали прямі іноземні інвестиції у розмірі 
не менше 100000 иБЭ, чи іноземні інвестиції, що склада
ли не менше 10% статутного фонду такого підприємства.

Таке визначення було надто широке. Українські еміг
ранти могли інвесту вати 100 ЦБО у фірму свого родича і, 
таким чином, допомогти йому одержати податкові каніку
ли. Ця прогалина у законодавстві була заповнена 20 трав
ня 1993 р., коли Кабінет Міністрів прийняв декрет, яким 
вводилися обмеження на кваліфікацію іноземних інвести
цій та додатковий захист для іноземних інвесторів.

Цей декрет №55 пропонував іноземним інвесторам 
декілька форм здійснення прямих інвестицій, охоллюю- 
чи участь у підприємстві України та 100% іноземне під
приємство. Обидві ці форми кваліфікуються як україн
ське підприємство з іноземними інвестиціями, яке при 
реєстрації -одержує спеціальні права. Декрет №55 вста
новлював такі вимоги для підприємства з іноземними ін
вестиціями: 20% власності належить іноземному суб’єк
ту, внесок якого ке повинен бути нижчим за 50000 Ш Ц  
інвестованого капіталу чи 500000 ІІБО, коли інвестиції 
робляться у готівковій формі (чи її еквіваленті). Для 
банків ці параметри збільшуються відповідно до 100000 
та 1000000 ОБО. Інвестиції можуть здійснюватись мате
ріальними активами або твердою валютою. Валюти ко
лишніх республік не кваліфікуються. Бльш низька гра
ниця для матеріальних активів поясню ється бажанням 
стимулювати ввезення в Україну нового обладнання, ін
телектуальної власності та інших неготівкових активів, 
які б допомагали економічному розвитку України.

П ісля реєстрації інвестицій у М інфіні, українське 
підприємство з іноземними інвестиціями одержує такі 
пільги:

1) підприємство звільняється від сплати податку на 
прибуток на 5 років з моменту здійснення інвестицій;

2) внески іноземних інвесторів у статутний фонд не 
підлягають обкладанню ввізним митом;

3) вироблені товари не підлягають ліцензуванню при 
експорті;

4 ) доходи у твердій валюті не підлягають обов'язко
вому продажу відповідно до банківського* регулювання;
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5) підприємство може вільно вступати в міжнародну 
торгівлю та міжнародні зв’язки;

6) підприємство захищається на 10 років від змін у 
законодавстві та регулюванні, які б зменшували пільги, 
гарантовані декретом №55.

Проте 28 грудня 1994 р. Верховна Рада прийняла змі
ни в податковому законодавстві України, які знищують 
першу пільгу —  звільнення від податку на прибуток. У 
лютому 1995 Президент Кучма Л.Д. підписав цей закон. 
Але нове законодавство не розповсюджується на інвес
торів, що зробили інвестиції до зміни закону. За  законо
давством 1992 р. всі підприємства з іноземними інвести
ціями одержали канікули від своїх нових податків. Про
те на початку 1993 р. уряд України намагається відміни
ти кан ік у л и  на п од аток  на д об авлен у  в ар т ість  та  
встановити експортні квоти і тарифи для українських 
підприємств з іноземними інвестиціями. Підприємства, 
звернулися до арбітражного суду, який створив судовий 
прецедент, визнавши дії уряду незаконними.

Д екрет №55 надає також  канікули від податку на 
прибуток на термін до 1 року для підприємств, створе
них до 28 грудня 1994 р. Додатково, відповідно до Прог
рами уряду по стимулюванню іноземних інвестицій 17 
грудня 1993 р. приймається закон, що зменшує імпортне 
мито для п ідприєм ств з інозем ним и інвестиц іям и  в 
цільові сектори економіки. Цей закон передбачає також 
податкові кредити, страхування інвестицій, низькі про
центи по кредитах комерційних банків (він не підпадає 
під звернену силу ніяких змін у законодавстві).

Цільовими секторами закон від 17 грудня 1993 р. ви
знавав: сільське господарство; харчову переробку; ви
робництво готового одягу, меблів, паперу, телевізорів, 
побутових машин та обладнання, засобів громадського 
транспорту, літаків, медичного устаткування та медика
ментів; модернізацію  інф раструктури , комунікаційної 
мережі; туризм.

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 верес
ня 1993 р. було створено Агентство міжнародного спів
робітництва та інвестицій. Згідно з цією постановою та 
Законом України “Про державну програму заохочення 
іноземних інвестицій в У країні“ від 17 грудня 1993 р. 
Агентство відповідно до покладених на нього завдань:
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— здійснювало аналіз розвитку процесу іноземного інвес 
тусання в Україні;

— здійснювало співробітництво з міністерствами та відом
ствами з питань нормативно-зя.конодавчого забезпечення іно
земного інвестування в Україну;

— брало участь у розробці двосторонніх угод про заохо
чення та взаємний захист інвестицій;

— сприяло розробці інвестиційних проектів із залученням 
іноземних інвестицій;

— організувало проведення експертизи відповідності ін
вестиційних проектів вимогам і критеріям, викладеним у Дер
жавній програмі заохочення іноземних інвестицій;

— надавало консультації та забезпечувало обмін інформа
цією між українськими та іноземними учасниками інвестицій
них процесів, сприяло створенню інфраструктури для забезпе
чення цієї діяльності.

Агентство створю є спеціальні фонди для пільгового 
кредитування кваліф ікованих іноземних інвестицій на 
конкурентній основі. Ще один спеціальний фонд створю
ється для страхування інвестиційних ризиків кваліфіко
ваних інвестиції! Це перший випадок, коли уряд Украї
ни прямо пропонує гарантії іноземних інвестицій на кон
курентній основі.

Агентством проведено дослідження правового середо
вища України на предмет узгодження правових норм і 
його впливу на інвестиційний клімат України в цілому. В 
результаті з ’ясовано, що діяльність іноземних інвесторів 
в Україні прямо чи опосередковано регулюється понад 62 
нормативними актами різного рівня — починаючи від за
конів України і закінчуючи інструкціями Мінфіну, НБУ 
тощо..Таке становище негативно впливає на інвестиційну, 
привабливість і дезорієнтує іноземних інвесторів.

У країнська програма по стимулю ванню  іноземних 
інвестицій означала, що українське підприємство з іно
земними інвестиціями знаходилося у набагато вигіднішо
му становищі порівняно з національним підприємством. 
Така ситуація викликала багато суперечок, що привело 
до зміни в податковому законодавстві —  з 28 грудня 
1994 р. з точки зору податків підприємство з іноземними 
інвестиціями прирівнювалося до національного підпри
ємства. Проте воно зберігало всі інші пільги, серед яких
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дуже важливими були біль па свобода імпорту та ек
спорту, несплата мита.

У березні 1994 р. Україна підписала двосторонню 
угоду по стимулюванню та захисту інвестицій з США. В 
цьому ж  році за участю фахівців Агентства міжнародно
го співробітництва та інвестицій були опрацьовані тек
сти двосторонніх угод з М арокко, Естонією , Литвою, 
Грецією, Латвією, Ліваном, Тунісом, Швецією; були під
писані інвестиційні угоди міх: урядом України та уряда
ми Аргентини, Румунії, Ізраїлю, Словаччини.

Ці міжнародні угоди ще більше зобов’язали Україну 
підтримувати сприятливе інвестиційне середовище та за
безпечувати  недискрим інац ію  іноземних інвесторів, 
вільний переказ кап італу  та  повернення інвестицій, 
можливість міжнародного арбітражу.

Щоправда, пільги й гарантії іноземним інвесторам, 
які діяли протягом 3 років (1991-1994), не сприяли вели
ким вкладенням в економіку України. В 1992 р. обсяг 
зареєстрованих інвестицій становив 8,8% обсягу валово
го внутрішнього продукту, в 1993 —  4%, а в 1994 —  
лише 2,3%. Показники інвестиційного процесу погірши
лися і в абсолютних величинах.

Одною з головних причин тут є нестійке правове 
поле —  український парламент стримує процес привати
зації та структурної перебудови економіки. Хоча інозем
ні інвестори вільно могли брати участь у приватизції 
державної власності, а діюче законодавство надавало їм 
досить широкі можливості, існує пряма заборона прива
тизації землі, та виникали серйозні труднощі ,при:

— приватизації малих об’єктів і орендованого дер жавно- 
го майна через використання переважно неконкурентних засо
бів приватизації, тобто викупу трудовим колективом;

— приватизації великих і середніх об’єктів через продаж акцій 
переважно громадянам України за приватизаційні сертифікати;

— купівлі об’єктів приватизації через нереально низький 
курс по відношенню до карбованця: 420 крб. при ринковому 
курсі 150000 крб. І^О .

1995 рік міг стати сприятливим для участі іноземних 
інвесторів у приватизації насамперед у зв ’язку з відмі
ною низького курсу долара у приватизаційних угодах і
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розвитком фондового ринку. У проекті державної прог
рами приватизації 1995 р. та Указі Президента України 
“Про заходи по забезпеченню приватизації в 1995 році“ 
від 23.06.1995 передбачені рівні права участі вітчизня
них та іноземних інвесторів у приватизації. При цьому 
вартість об’єктів виробництва сплачується б національ
ній валюті України.

Основними формами участі іноземних інвесторів у 
приватизації є:

— участь у аукціонах і конкурсах по придбанню пакетів 
акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі 
приватизації та корпоратизації;

— придбання:
1) часток (паїв, акцій, які належать державі в під
приємствах змішаної форми власності);
2) цілісних майнових комплексів;
3) об’єктів малої приватизації;
4) законсервованих об'єктів та об'єктів незаверше
ного будівництва;

— участь у міжнародних тендерах для придбання крупних 
пакетів акцій.

Є також  можливість позаприватизаційної участі іно
земних інвесторів у придбанні акцій, які знаходяться в 
обігу на Українській фондовій біржі.

Проте в Україні за десять місяців 1995 р. приватизо
вано тільки 32% об’єктів, що підлягали приватизації. 
Перший заступник голови Фонду держмайна України 
Євген Григоренко сказав, що завдання на 1995 рік по 
приватизації зірвано. Серед приватизованих підприємств 
було 7922 об ’єкти малої приватизації (35,3%), 2316 се
редніх і крупних об’єктів (29%), 44 об’єкти незаверше
ного будівництва (3,6%), при цьому в сфері малої прива
тизації конкурентними шляхами приватизовано тільки 
9% об’єктів, у великій — 18%. За  даними ФДМ, кіль
кість середніх і крупних об’єктів, де продано більше 70% 
акцій, складають 732 (9% від річного завдання). Такі не
гативні аспекти приватизаційного процесу не могли не 
впливати на низький рівень іноземних інвестицій.

Останнім часом інвестиційний клімат в Україні не 
міг змінитися на ліпше. Обсяг іноземних інвестицій у
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3-7 разів нижчий зо обсяг вкладень у країни Східної Єв
ропи і становить трохи більше 0 ,2% загального обсягу 
капіталовкладень. У той же час в Азейбарджані вони до
сяглії 77%, в Киргизстані — 31%, Беларусі — 8%.

Інвестовані в економіку України 650 млн. ІІБО (на 
кінець 1995 р.) становлять у розрахунку на душу насе
лення 12,6 Ш И , тоді як в Угорщині ця сума дорівнює
970,9 ІІБО, в Чехії —  533,9, Словенії —  500, Росії —  59.

Потреба економіки України в іноземних інвестиціях 
становить приблизно 40 млрд. ИБО. Майже кожній га
лузі бракує інвестицій, наприклад,, металургії —  7 млрд. 
иЗЭ , машинобудуванню —  5,1, транспорту —  3,7, хімії 
та нафтохімії — 3,3 млрд. ІІБО.

Цікаво проаналізувати результати проведеного ф а
хівцями Гарвардського університету дослідження інвес
тиційного середовища України, яке базувалося на опиту
ванні 153 іноземних бізнесменів, працюючих у Києві, з 
опитуваних представляли спільні підприємства, 15,4%
—  дочірні підприємства,'21,2 —  представництва. За тер
міном роботи в Україні вони розподілялися так: більше 
2-х років —  22,6%, 1-2 роки —  41,5% 6 до 1 року — 
35,9%. За  результатами опитування: інвестиційний клі
мат в Україні було оцінено за шкалою від 1 до 10 з ре
зультатом  3,56 (з середньою помилкою 0,54), де 1 —  
“набагато гірше ніж у середньому в Східній Європі“, а 
10 —  “набагато кращ е“. 27,7% відповіли, що порівняно з 
минулим роком інвестиційний клімат поліпшився, 25.5%
—  залишився на тому ж  рівні; 46,8% —  погіршився.

Порівняно з 1993 роком: 20,8% відповіли, що інвес
тиційний клім ат поліпш ився; 29,2% —  залиш ився на 
тому ж  рівні; 50,0% 8 погіршився.

За  результатами опитування, основними пере шкода
ми для іноземних інвесторів в Україні були: постійно 
змінюване законодавство, нерозвииена банківська систе
ма, труднощі у приватизації та бюрократія.

Саме такий висновок відповідає досвіду країн Схід
ної Європи, де стабільне правове поле та прискорений 
процес приватизації сприяли залученню іноземних пря
мих інвестицій.
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КО Н Ц ЕП Ц ІЯ  Л О ГІСТИ КИ

Перехід нашої країни до ринкового механізму господа
рювання спонукає науковців і практиків до вивчення й 
практичного використання великої кількості концепцій, 
методів і методик в управлінні економікою. Сучасна кри
за — криза управління економікою. Держава практично 
втратила змогу директивного втручання в економіку, а 
нові форми організації управління ще не набрали обертів.

Керуючись метою даної статті, важливо вказати на 
деякі моменти, які необхідно взяти до уваги при застосу
ванні сучасних теорій менеджменту. Перший з них поля
гає у тому, що реформа в управлінні економікою повинна 
проводитися узгоджено з принципами і механізмами, які 
динамічно діють у світовому співтоваристві. Крім того, 
при впровадежнні сучасних концепцій управління потрі
бно враховувати особливості попереднього розвитку краї
ни, сучасного стану економіки, а також менталітет насе
лення. Названі та інші фактори передбачають не сліпе 
копіювання світового досвіду в галузі управління, а раціо
нального використання, виходячи з конкретного соціаль
но-економічного стану країни. Це стосується і такого ма
ловідомого в Україні методу управління як логістика.

Логістика (грецьке Іс^ІБЙке — мистецтво обчислювати) 
—  так у Стародавній Греції називали прикладну матема
тику. Це поняття було визначене спочатку військовою 
наукою, яка комплексно розв’язувала різноманітні проб
леми управління рухом військ (планування запасів оз
броєння, продуктів харчування, квартирне забезпечення 
армії). Великий внесок у розвиток військової логістики 
зробив Антуан Анрі Жоміні (1779— 1869 рр.) —  фран
цузький військовий теоретик. У 50-х роках спеціалісти 
США почали переносити методи логістичного підходу, 
розроблені для військової справи, у сферу економіки. 
Визнавалося, що регулю вання складних матеріальних 
потоків в умовах розвинутої спеціалізації та кооперуван
ня підприємств можуть бути більш ефективно розв’яза
ні за допомогою методів воєнної логістики.

Козменко І.Д.
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Поняття господарської логістики можна визначити 
як систему управління рухом товарів і матералів всере
дині підприємства і за його межами, тобто від закупівлі 
сировини і матеріалів безпосередньо до поставки готово
го товару споживачу, інакш е кажучи, під логістикою 
розуміється цілісний підхід, який розглядає закупівлю, 
виробництво і збутову діяльність як частки єдиного ці
лого —  виробничого ланцю га створення виробу,, який 
передбачає єдину систему відповідальності. Отже, логіс
тика охоплює всі види діяльності по організації, регулю 
ваннІЬ і контролю  матеріальних потоків (замовлення, 
транспортування, зберігання вихідних ресурсів, рух ма
теріальних ресурсів у виробництві, зберігання і транс
портування готової продукції).

Зауваж имо, шо окремі елементи логістики (визна
чення оптимального розміру запасів, методи розв’язання 
транспортної проблеми) знані і використовувалися на 
практиці. Однак логістика розглядає ці елементи у взає
м озв’язку і у взаємозалежності, з метою забезпечення 
відповідності вимогам спож ивача. М етою логістики є 
поставка матеріальних потоків “точно своєчасно“, тобто 
у необхідній кількості і в потрібний час, у потрібне міс
це з м інімальними затратам и. Застосування основних 
положень логістики супроводжується позитивними ре
зультатам и у скороченні витрат на транспортування і 
зберігання, зменшення рівня запасів, зниження трива-* 
лості робочого циклу.

Визначення основних принципів логістики дозволяє 
значно ширійе зрозуміти цю концепцію. По-перше, рух 
матеріальних ресурсів від первинного джерела до кінце
вого споживача розглядається як єдиний матеріальний 
потік. Й ого основною  характеристикою  є безперерв
ність і точна синхронізація процесу виробництва зв’яза
них підрозділів по спеціальних технічних картах без на
копичення значних проміжкових запасів матеріалів, де
талей, вузлів при мінімальних сукупних витратах, поєд
наними з рухом. Така організація руху матеріального 
потоку отримала назву КАНБАН.

По друге, впровадження логісгичних систем управ
ління організаційних механізмів координації та узгодже

194



ності функціональних відділів підприємств, які беруті 
участь в управлінні матеріальними потоками. Організа
ційна побудова може бути різною і залежить від характе
ру продукції, розміру підприємства, кількості спожива
чів. Можна виділити характерні ознаки логістичної сис
теми управління: високий ступінь виробничої інтеграції, 
забезпечення гнучкості, оптпмізація потоку, цуже корот
кий цикл диспозиції, універсальне устаткування,вироб
ництво, зорієнтоване на попит. Розрізняють логістичні 
системи двох видів: “ті, що тягнуть“ і “ті, які штовха
ю ть“. Система КАНБАН належить до першого виду, а 
логістична система МРП (англ. планування потреби в мате
ріалах) — до другого. Логістична система ОПТ (англ. он- 
тимізовані виробничі технології) розвиває ідеї обох систем.

Найважливіша її особливість — виявляення у вироб
ництві “вузьких місць“, так званих критичних ресурсів, 
від еф ективності використання яких залеж ать темпи 
розвитку виробництва.

Побудова логістичних моделей починається з аналізу 
маркетингової інформації. Спеціалісти з логістики на 
основі даиих про потреби споживачів розробляють оп
тимальний графік розподілу і доставки готової продук
ції, схему проміжкоаого зберігання.

При розробці логістичних моделей, зорієнтованих на 
застосування в Україні, необхідно врахувати такі особ
ливості, характерні для нашої держави:

1. Нерозвинута інфраструктура (транспорт, зв’язок, 
пакувальне устаткування, проблеми забезпечення механі
зованими й автоматизованими складами). Все це упо
вільнює оборот матеріальних потоків, а також викликає 
великі втрати у порівнянні з західними підприємствами.

2. Низький ступінь інтеграції виробництва, його спе
ціалізації та кооперування. На вітчизняних підприєм
ствах, окрім основної продукції (причому від заготівель
них операцій до випуску готових виробів), виробляється 
й інструмент, і технологічне обладнання, і проводяться 
будівельні роботи тощо.

3. Нерозвину'псть у,належ ній  мірі ринкових відно
син, що найперше проявляється в слабкій насиченості 
ринку товарами через спад виробництва..
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4. Недосконалість структури виробництва, успадко
вана від попередньої адміністративно-командної системи.

5. Брак спеціалістів необхідної кваліфікації, здатних 
здійснити проектування сучасних систем логістики і за
стосувати їх на підприємства

6. Ринкова реформа в Україні, розгортається в умо
вах винятково глибокої соціально-економічної кризи, 
яка не дає змоги ефективно застосувати концепцію ло
гістики. Лише з часом, при подоланні кризи і встанов
ленні господарських зв’язків буде можливість оптимізу- 
вати матеріальний потік і застосувати для управління 
ним методологію логістики, підвищити зацікавлення і 
відповідальність прч ефективному використанні матері
ально-технічних ресурсів.

І, нарешті, третій принцип логістики — використан
ня агреговакого показника, який враховує як вартість 
матеріалів, так і витрати по їх руху.

Практика застосування концепції логістики в зару
біжних країнах показує, що вона дає найбільший ефект, 
коли її розглядають як принципово нову флософію уп
равління підприємствами й організаціями. Перш за все 
вона диктує необхідність ставитись до постачальників і 
споживачів як до партнерів, інтереси яких підприємство 
поділяє. А найбільш рухомий елемент логістики — потік 
матеріалів —  оперативно і регулярно проходить горизон
тально через визначені відділи підприємств. Інавіть най 
складніші, комплексні функції управління пов’язані саме 
з координацією діяльності функцокальних відділів для 
досягнення високої ефективності цих потоків.

Перетворення економіки України, спрямовані на ста
новлення і розвиток ринкових механізмів, вимагаю ть 
радикального перегляду теоретичних концепцій управ
ління народьим господарством. П рактично виникає пот
реба в новій науці управління.

Н еобхідність вивчення і впровадж ення п ідприєм 
ствами сучасних положень теорії менеджменту ні в кого 
не викликає сумніву і обгрунтовується неминучістю пе
реходу до ринку,поняттям вродженої економічної актив
ності приватного власника. Це стосується і такої кон
цепції, як логістика, яка органічно властива риико-лід- 
приємницьким структурам.
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