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Радіонова 1.Ф. (Київ)
Теорія економічного зростання Йозефа Шумпетера 
та проблеми виходу з економічної кризи в Україні

Звернення до теоретичного спадку Й.Шумпетера з питань 
економічного зростання, набуло надзвичайної актуальності в Ук
раїні саме наприкінці 90-х років 20-го століття. Адже країна пе
реживає тривалий спад без прояву помітних ознак пожвавлення 
і подальшого зростання. Реальний ВВП 1997 у порівнянні з ВВП 
1990 року склав лише 31.29% [1, с.7]. Жодна з чисельних еконо
мі чніих програм виходу з кризи поки що не забезпечила припи
нення спаду, а економіка здебільшого розвивалась за власним 
сценарієм. Щоправда, у 1997 році падіння майже призупинено, а 
офіційна статистика зафіксувала скорочення ВВП на рівні лише 
3.2%, що набагато менше, ніж у всі попередні роки. З цього мож
на зробити висновок про існування певних стабілізуючих 
впливів. Узагальнення українського досвіду, співставлення існу
ючих тенденцій з деякими положеннями теорії економічного 
зростання Шумпетера може мати не лише теоретичний,а й пев
ний практичний інтерес.

Внесок И.Шумпетера у теорію зростання незаперечний і дос
ліджувався неодноразово. Тут ми посилатимемось на дві відомі 
праці Шумпетера: „Економічні цикли“ та „Теорія еволюції“.

Досліджуючи динаміку економічної системи, Й.Шумпетер 
розглядав її не лише як таку, що перебуває у стані періодичних 
відхилень від рівноважного стану, а й як таку, що реорганізуєть
ся. „Наша економічна система, — писав він, — неоднорідна. Вона 
весь час знаходиться в стані переходу до інших форм і тому не 
може вивчатись за допомогою однієї логічно пов’язаної ана
літичної системи“. Якщо економічна система капіталістичного 
суспільства досліджується Шумпетером як така, що знаходиться 
в стані переходу, то тим більше перехідною і такою, що передба
чає особливу систему аналізу, є економіка України. Методоло
гічне значення цього зауваження для оцінки динаміки україн
ської економіки зрозуміле. Ми вбачаємо його у тому, що, оціню
ючи результати функціонування української економіки, визнача
ючи чинники подальшого її розвитку, не можна виходити з 
усталених принципів і норм. Адже йдеться про економіку, що 
переходить від одних засад функціонування до інших, від однієї 
економічної системи до принципово іншої.
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Зокрема, у скороченні виробництва, в порівнянні з 1990 р., 
майже на 70% відсотків є певна частка спаду, що спричинений 
позбавленням від „непотрібного“, суспільно і економічно недо
цільного виробництва епохи адміністративного соціалізму. І в 
цій частині спад є закономірним Або інший приклад: пере
хідний стан вимагає нетрадиційних (в порівнянні з усталеними 
ринковими) засобів регулювання. Так, на перших етапах пере
творень у ностсоціалістичних країнах застосовувались і мали 
певні позитивні наслідки такі екзотичні засоби, як тимчасове 
„заморожування“ вкладів населення для стримування інф ля
ційного зростання цін, розпродаж державної власності у формі 
незавершеного виробництва, нереалізованих товарних та вироб
ничих запасів, збанкрутілих підприємств тощо. Крім того, для 
перехідних економік не менш важливими ніж власне економічні 
виявляються інституційні та соціально-політичні зміни. Адже 
перетворення здійсню ться в країнах, де традиційно були 
відсутні необхідні елементи ринкової інфраструктури, а по
літично неструктуроване суспільство лише починає жити за 
демократичними правилами.

Для Й.Шумпетера процес реорганізації — це суть підйому. 
Перехідні економіки потребують глибокої реорганізації. Крите
рієм достатності глибини є припинення спаду, який був типовим 
для всіх них на першому етапі перетворень, і перехід до еконо
мічного підйому. Нажаль, Україна однією з останніх серед пос- 
тсоціалістичних країн вирішує проблему переходу від спаду до 
пожвавлення. Причини такого стану — повільність і непос
лідовність реорганізації. Як приклад варто лише згадати усклад
нення, які створюються на шляху української приватизації: неуз
годженість правової бази, перегляд списків підприємств, що 
підлягають приватизації, обмеження діяльності Фонду державно
го майна тощо

Центром економічної динаміки, за Шумпетером, є підприє
мець. „Успіх одного, — зазначав він, — приваблює інших, у 
результаті чого економіка все швидше і повніше залучається до 
процесу реорганізації, який складає суть будь-якого підйому“. 
Підприємницький сектору України розвивається повільно і з ве
ликими ускладненнями. Його стан на початок 1998 року характе
ризується такими показниками: 57 тис. приватизованих підпри
ємств, 35.9 тис. фермерських господарств [1, с.86]. За формаль
ною ознакою кількості, цифри виглядають досить пристойно. 
Але серед приватизованих підприємств є значна кількість таких, 
що стали недержавними через акціонування закритого типу. Зок
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рема, серед недержавних підприємств у промисловості на
прикінці 1996 року майже всі були так званими колективними в 
тому числі: 67% — акціонерними товариствами, а 8% — орен
дними підприємствами [2, с.112]. їх віднесення до власне підпри
ємницького сектора, якщо і можливе, то із значними застережен
нями, що повязані зі специфічними способом виникнення, харак
тером управління і спрямуванням діяльності.

Стан українського фермерства характеризується такими по
казниками: в середньому на одне фермерське господарство при
падає лише 26 га сільськогосподарських угідь, загальна ж площа 
угідь, що знаходяться у розпорядженні селянських фермерських 
господарств сягає лише біля 2% сільськогосподарських площ. 
Навряд чи спираючись на наведені факти, можна твердити про 
достатній розвиток підприємницького сектора і в сільському 
господарстві. Єдина сфера, в якій розвиток підприємництва 
відбувається досить помітно, — це торгівля, харчування та по
слуги.

Оцінюючи розвиток підприємницького сектора України, тре
ба зважити і на ту обставину, що його значна частина знаходить
ся в „тіньовій“ економіці. За оцінками, частка тіньової економіки 
у загальному виробництві досягає не менше 50%. Хоча остання 
обставина і може вплинути на висновок про розміри підприєм
ницького сектора, але вона не впливає на загальний висновок 
про недостатність його розвитку. Адже підприємництво „в тіні“ 
не самодостатнє, оскільки не розв’язує або розв’язує дуже обме
жено проблему інвестування і розвитку капіталу.

Оскільки в центрі уваги Шумпетера знаходиться здебільшого 
поведінка окремих економічних одиниць, підприємців та інших 
„експлуатуючих“ груп, то вважається, що його дослідженню в 
більшій мірі властивий мікроекономічний підхід. Те, чи виправ
даний такий підхід у теорії економічного зростання, може бути 
предметом дискусії. Спираючись на досвід українських перетво
рень, можна зробити висновок, про те, що мікроеконом'чний 
підхід до зростання стає доцільним лише у тому випадку, коли 
створене відповідне макроекономічне середовище підприємниць
кої діяльності. Зацікавленість у реалізації технічних нововве
день, використанні кредиту, інвестуванні мотивує підприємця 
лише тоді, коли є перспективи зростання прибутку. Ні інфля
ційне зростання цін у 1993—95 роках, ні криза платежів, ні по
даткова система України, ні стан фінансово-кредитнох сфери не 
сприяли створенню підстав для позитивних очікувань підпри
ємців щодо прибутків.
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Однією з важливих теоретичних засад, запроваджених 
Й.Шумпетером, є те, що він розглядає економіку у двох станах: 
та, що рухається по колу, і еволюціонізуюча економіка. Про
відну роль в еволюціонізуючій економіці, за уявленням Шумпе- 
тера, відіграють гроші. Це пояснюється тим, що створення 
кредиту є необхідною умовою нововведень. Саме гроші пере
творюються на капітал, який стає резервом благ, що їх підпри
ємець завжди може перетворити на продуктивні засоби. Без 
нововведень немає підйому, без грошей немає нововведень. У 
цьому, якщо коротко, полягає роль грощей в еволюціонуючій 
економіці.

Вплив грошей на економічну динаміку, за Шумпетером, 
відбувається не лише через розширення кредиту, а й через 
інфляцію. Інфляція, що відбувається одночасно з кредитною ек
спансією, перетворюється на чинник примусового заощадження. 
Споживачі, які зненацька опиняються в умовах зростання цін і 
не здатні купувати все, що передбачали, змушені заощаджувати. 
В цьому суть примусовості заощаджень. Нові заощадження за
безпечують фінансування інвестицій.

Досвід розвитку української економіки 90-х років засвідчує, 
що вплив грошової пропозиції на економічну динаміку не є одно
значним. Протягом 1993—97 років готівка в обігу зросла майже 
у 48 разів, величина банківських депозитів — приблизно у 13 
разів, а кредити комерційних банків господарству — у 10 разів 
[1, с.58, 60]. Наведені цифри досить очевидно ілюструють те, що 
гроші лише у незначній частині перетворювались на інвестиції, 
навіть якщо припустити, що всі вони стали джерелом інвестуван
ня. Насправді ж відомо, що кредити протягом 90-х років часто 
ставали джерелом відшкодування заборгованості, виклинаної 
кризою платежів, використовувались для здійснення спекулятив
них операцій тощо. Інфляція ж спричинила в Україні примусові 
заощадження у таких формах, які зробили гроші недоступними 
для реальних інвестицій. Маємо на увазі те, що на початку 90-х 
років населення „заощаджувало“ у вигляді надлишкових товар
них запасів для особистого споживання. Пізніше ті, хто зумів на
громадити певні кошти, почали вкладати їх у нерухомість та 
коштовні речі. Ще й до сьогодні масовим є заощадження у виг
ляді придбання і зберігання іноземної валюти поза межами 
фінансово-кредитних установ. Отже, гроші в Україні реально не 
перетворились на чинник економічної динаміки. Але, водночас, 
не можна заперечувати і те, що стабілізація грошової сфери пев
ним чином сприяла призупиненню спаду. Адже лише завдяки об
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меженню емісії, запровадженню „валютного коридора“ вдалось 
стримати такий дестабілізуючий чинник, як інфляція. Якщо у 
1995 р. щомісячний процент зміни індексу споживчих цін стано
вив 9%, то у 1996 р. — 22.8%, а у 1997 — лише 0.8% [1, с.28]

Як відомо, Й.Шумпетер виходить з принципової можливості 
встановлення рівноваги, вважаючи саме її нормою. Важливий 
внесок у теорію економічного зростання зроблений ним у зв'яз
ку з формулюванням та класифікацією причин відхилення від 
нормального ходу відтворення. Всі причини розподілені на три 
групи: зовнішні по відношенню до ділового світу чинники, чин
ники економічного зростання та технічні нововведення. Важливо 
те, що автор цієї плідної ідеї визначає відмінності кожної групи 
за її роллю у економічній динаміці.

Зовнішні впливи здійснюються війнами, революціями, зміна: 
ми інституційного характеру, банківським законодавством. Зро
зуміло, іцо їх зовнішність відносна. Українська практика 90-х 
років засвідчує: інституційні чинники, економічне законодавство 
не лише змінюють напрями підприємницької діяльності, а й час
то спотворюють її зміст. Зокрема, в Україні склалась ситуація, 
коли через зовнішні умови невигідною стає будь-яка діяльність, 
навіть та, продукт якоі користується незмінним попитом. У роз
глянутому випадку зовнішні чинники стають елементами внут
рішнього змісту.

Чинниками економічного зростання визначені демографічні 
зміни і нагромадження капіталу. Особливість чинників еконо
мічного зростання полягає у тому, що вони діють постійно і у 
такий спосіб, що їх зміни в одиницю часу не викликають по
мітних коливань. Тобто чинниками економічного зростання не 
можна пояснити перехід від однієї фази економічного циклу до 
іншої, вони не є збудниками змін якісного (криза чи підйом) ста
ну економіки. Але вони пояснюють економічний поступ, саме те, 
що звичайно називають економічним зростанням у широкому 
значенні. Звертає на себе увагу, те, що обидва чинники присутні 
в моделі лауреата Нобелівської премії Роберта Солоу, якою най
частіше послуговуються сьогодні при поясненні економічного 
зростання. Щоправда, в моделі Солоу йдеться про капіталоозбро- 
єність праці, приріст населення і технічний прогрес. Але Солоу, 
як і Шумпетер, об’єднує згадані два чинники в одну групу. Для 
Солоу підставою такого об’єднання стало те, що обидва вони 
мають короткотерміновий вплив. В оцінці ж ролі технічного 
прогресу (у Шумпетера — технічних нововведень) у двох дос
лідників спостерігається принципове розходження. Р.Солоу роз-
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глядяє техкічний прогрес як чинник довготермінового виливу. 
Й.Шумпетер надає цьому чинникові особливого значення.

Застосування уявлень Й.Шумпетера про нагромадження ка
піталу як чинник зростання до пояснення спаду в Україні вияв
ляється досить плідним. Маємо на увазі те, що показники за
гального спаду і скорочення капіталовкладень виявляються 
співставними. Так, за офіційними даними, обсяг капітальних 
вкладень скоротився за 1990—96 роки на 77% [2, с.55], за той 
же період реальний ВВП зменшився майже на 70%. Тенденція 
скорочення інвестиційної діяльності пояснюється принаймні 
двома суттєвими причинами: скороченням власних кош тів 
підприємств, на які припадає до 90% загального обсягу ка
пітальних вкладень, а також  зменшенням фінансування ка
пітальних вкладень з бюджету.

Третю групу складаю ть технічні нововведення. їх особ
ливість полягає у тому, що саме вони розглядаються як причина 
економічних коливань, як те, що змінює темпи виробництва. 
Саме технічні нововведення, за Шумпетером, стають причиною 
збуджень в економіці. Якщо правильне уявлення Й.Шумпетера 
про те, що нововведення — це невід’ємна риса капіталізму (у ни
нішньому тлумаченні — повноцінної ринкової економіки), що 
творцем нововведень є підприємець, то сподіватись на еконо
мічний підйом через реалізацію нововведень в Україні можна за 
двох умов. По-перше, коли будуть створенні всі атрибути рин
кової економіки. По-друге, коли сформується підприємницька 
верства суспільства.

1. Тенденції Української економіки. Грудень 1997 / Українсько-єв
ропейський консультативний центр з питань законодавства.

2 Україна: Інформаційно-статистичний довідник. — К., 1997.
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Петрушко Л.Т.
и
И.Шумпетер та його новаторські ідеї

На перший погляд, ідеї про постійне відтворення при незмін
ному рівні виробництва і попиту, про те, що можна досягти іде
альної рівноваги економічних сил, а головними рушійними сила
ми економічного розвитку є підприємці, вічне бажання яких до 
прибутків викликає економічні зміни; що капіталізм очікує крах, 
через те, що він занадто швидко розвивається парадоксальні й 
цікаві одночасно. Але вони визначені й доведені одним з видат
них економістів XX ст. Йозефом А.Шумпетером (1883— 1950). За 
своє життя він був міністром фінансів Австрійської республіки 
(1919— 1920), професором Боннського університету (1925— 
1932), а з 1932 р. до кінця життя — професором Гарвардського 
університету.

Шумпетер народився в Моравії і отримав чудову освіту. В 
1906 р. у Віденьському університеті він отримав ступень доктора 
права. Він вчився у таких економістів як Візер, Філіпович, Бем- 
Баверк. Разом із ним приймали участь в семінарах Мізес, Фелікс 
Сомарі. В 1909 р. він поступив на роботу в Чернівецький універ
ситет, де працював до 1911 р. На посаді міністра фінансів Ав
стрійської республіки в складний час хаосу Шумпетер не зумів 
доказати правоту своїх ідей про контроль над інфляцією і зму
шений був піти у відставку. Спробував він себе і як керівник 
банку, але в 1924 р. банк потерпів крах, і Шумпетер повертаєть
ся до наукової діяльності. Працюючи в Бонні, він багато зробив 
для того, щоб внести зміни в консервативні погляди німецької 
економічної школи. В 1932 р. він прийняв пропозицію Гарвард
ського університету і залишився в США до кінця свого життя.

Внесок Шумпетера в розвиток економічної теорії величезний. 
Заслуговують уваги навіть ранні йог.о статті. Особливо вплинули 
на його погляди теорії Вальраса, якого Шумпетер вважав видат
ним економістом. Ідеї Джона Бейтса Кларка щодо поняття фонду 
Шумпетер використав у своїй “теорії економічного розвитку“. 
Неминучим був вплив ідей Бем-Баверка і Візера на погляди еко
номіста. Але він не сприйняв ідею рівномірного і безперервного 
накопичення капіталу, оскільки розвиток відбувається нерівно
мірно і стрибкоподібно. Перед ідеями колег він надав перевагу
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соціологічним викладкам Маркса. Для нього мало значення тіль
ки якість досліджень, а не політичні переконання. Це означає 
таке сприйняття економічних проблем, яке дозволяє ставити і 
розв’язувати дійсно важливі проблеми.

У 1908 р. Шумпетер опублікував роботу з теоретичної еконо
мії, де дослідив походження, функціонування і занепад капіталіз
му, вивів ряд гіпотез про виробничий цикл, гроші, проценти та 
ціни. В тридцять років він написав коротку історію економічної 
науки, яка згодом була розширена в фундаментальну працю “Іс
торія економічного аналізу“. Що стосується більш пізніх дослі
джень у галузі монополістичної конкуренції, то він залишився 
стромодним економістом. Його відкидання кейнсіанських поло
жень грунтується на невизнанні висновку про те, що економіка 
може функціонувати тільки при втручанні зовні. Його особисті 
ідеї базуються на понятті першопричини: якщо капіталізм виник, 
він повинен функціонувати за рахунок внутрішніх сил. Згідно з 
чистою теорією треба відкидати всі політичні, філософські та 
моральні аспекти.

Як і багато інших економістів (Д.Роув, Дж.Хікс та інші), уче
ний займався проблемою розподілу в суспільстві. Він поділяв 
думку М.І.Туган-Барановського — автора соціальної теорії роз
поділу. Суть її зводилась до того, що розподіл зображався у виг
ляді боротьби різних класів суспільства за “розподіл“ суспільно
го продукту. Розмір національного доходу та “соціальної сили“ 
певного класу визначав розмір долі, який йому належить. Роль 
виробництва зводилась до приросту продукту, а тому всі класи 
однаково зацікавлені в збільшенні продуктивності праці, оскіль
ки від неї залежить і розмір долі, який належить кожному кла
су. Так, фактор продуктивності праці в даній теорії використано 
для затвердження ідеї гармонії соціальних інтересів при капіта
лізмі. Прийнявши ідеї Туган-Барановського австрійський еконо
міст у книзі “Соціологія імперіалізму“ виводить тезу про повну 
непричетність капіталізму до політики загарбань. На його пог
ляд, капіталізм і агресія — речі несумісні. Товарні відносини 
формують новий тип особистості, яка намагається розв’язати 
свої проблеми тільки мирним шляхом, отримати необхідні блага 
шляхом обміну або договору, а не за допомогою насильства, як 
було при феодалізмі. Шумпетер дотримується погляду, що ви
вести імперіалістичну політику з економічних відносин капіта
лізму, як це роблять марксисти, неможливо. А схильність до 
агресії, що породжує територіальну експансію, пояснюється 
звичками, традиціями та психологією, що дісталась буржуазно
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му суспільству від попередніх стадій розвитку. Аналізуючи еко
номічне та політичне становище країн в XX ст. учений прихо
дить до висновку, що імперіалістична політика випливає не з 
перезрілості імперіалізму, а навпаки, недостатнього його розвит
ку і в майбутньому' зникне. Його думку не сприйняли інші бур
жуазні вчені. Вони вказували на те, що вільній конкуренції дій
сно відповідає демократія в політиці, як внутрішній так і зов
нішній. Однак на останніх стадіях розвитку капіталізму панує 
фінансова олігархія, яка прагне до влади. Соціологічні дослі
дження доводили, що пік експансії припадає саме на кінець XIX 
ст., тобто коли вільна конкуренція досягає вищої точки розвит
ку і поступається монополії. Незаперечні факти та логіка дослі
джень підводили їх до думки, що причини загарбницької політ
ики все ж таки коріниться в сфері економіки.

Й.Шумпетер першим з економістів спробував дати цілісну 
уяву про механізм функціонування та розвитку капіталістичної 
економіки. Свої ідеї він виклав у книзі “Теорія економічного роз
витку“, пояснюючи їх бажанням знайти відповідь на питання, як 
економічна система виробляє ту силу, що безкінечно її змінює. 
Аналізуючи теорію рівноваги, що пояснює, як система, виведена 
з рівноваги, незмінно до неї повертається, вчений головну увагу 
приділив вивченню самого розвитку системи і внутрішніх факто
рів, які породжують цей розвиток. Шумпетер чітко розділяв про
цес простого відтворення та процес розвитку, який порушує і 
видозмінює всю структуру кругообігу. Динамічні зміни в еконо
міці він пояснював появою нових продуктів, нових методів ви
робництва, засвоєнням нових ринків збуту та нових джерел сиро
вини, зміною ринкової ситуації в цілому, виникненням нових ви
робничих зв’язків. Розвиток учений визначав як стихійну зміну 
стану рівноваги в економіці.

Визначивши концепцію економічної динаміки, Шумпетер цен
тральне місце відводить підприємницькій функції і вперше серед 
буржуазних економістів виділяє роль підприємця, який посідає 
особливе місце в його теорії. Але до числа підприємців він відно
сить не всіх тих, хто займається виробничою або торговельною 
діяльністю. Й.Шумпетер відділяє підприємця від капіталіста, на
голошуючи не на тому, чим він володіє, а якими якостями осо
бистості характеризується — ініціативою, авторитетом, даром 
передбачення, готовністю до ризику. Здійснення підприємниць
кої функції здатне значно вплинути на епоху, сформувати осо
бистий стиль життя, особливу оцінку моральних та естетичних 
цінностей. Підприємництво постійно відчуває протидію з боку
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зовнішнього середовища, що потребує великої сили духу, волі. 
Вивчаючи мотиви поведінки підприємця, вчений різко відділяє їх 
від мотивів господарської діяльності в умовах статики і динамі
ки. З одного боку, просте задоволення потреб, з іншого — пот
реби, які мотивуються саморозвитком особистості, успіхом, ра
дістю творчості, подоланням труднощів тощо. Саме ці мотиви, 
підкреслював Шумпетер, є фундаментальним питанням “планової 
економіки“ та соціалізму, наявністю яких не можна нехтувати. 
Марксистській теорії соціалістичної революції (незважаючи на 
те, що деякі погляди Маркса вчений поділяв) Шумпетер намагав
ся протиставити ідею про неминучість поступової трансформації 
приватнопідприємницького капіталізму в економічну систему, 
розвиток якої буде регулюватись державою.

Значним внеском у розвиток економічної теорії стала його 
динамічна концепція циклу, де циклічність розглядається як 
закономірність економічного розвитку. За цією концепцією, 
рушійною силою процвітання є масові інвестиції в основний 
капітал, які сприяють розвитку нових виробництв в економіці, 
особливо втіленню нових прогресивних ідей. Згідно з логікою 
вченого, кризи —  це наслідок панічної реакції на закономірне 
припинення буму і не є закономірними. Важливу роль у теорії 
циклів економіст відводить кредиту, який надає можливість 
заохоченню в економічний обіг додаткових економічних ре
сурсів і тим реалізації нововведень, а також можливість вико
ристати вже існуючі виробничі фактори для створення нових 
галузей виробництва. Ось тут в першу чергу проявляється 
роль банку, який фінансує не просто кругообіг, а розвиток ви
робництва. За теорією Шумпетера, концепція капіталу набуває 
специфічного характеру. Авансований капітал, який перетво
рено в засоби виробництва, є майном. На думку вченого, капі
тал є категорією  розвитку: платіжні засоби стаю ть такими 
тільки в руках підприємця, який змінює структуру виробниц
тва. Ось чому ринок капіталу —  це не що інше, як грошовий 
ринок. Останній народжується під впливом необхідності кре
дитування нових підприємств.

Окреме місце в теорії Й.Шумпетера відводилось підприєм
ницькому прибутку, без наявності якого вчений не бачив роз
витку новаторства. Хоча він зазначав, що підприємницький при
буток, незважаючи на те, що може мати значні розміри і носити 
монопольний характер, — тимчасовий та недовговічний. Він 
зникає як тільки нове виробництво перетворюється в традицій
ну діяльність.
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Циклічний розвиток капіталістичної економіки вчений нероз
ривно пов’язує з новаторством. Це знайшло своє відображення в 
його праці “Економічні цикли“ (1939), де він намагається встано
вити залежність між трьома типами циклів: довгострокових за
Кондрат’ євим, класичних — за Жюгляром та коротких — за 
Кітчі ним. Він довів, що всі вони так або інакше пов'язані з вті
ленням нововведень у виробництво. Останні здійснюються рив
ками. Одне прибуткове нововведення веде за собою ряд інших — 
супутних. Починається процвітання, яке згодом закінчується се
ріями банкрутства, депресією, яка триває доти, поки не з’являть
ся нові сміливці. Цей процес Й.Шумпетер вважав життєвизнач- 
ною рисою капіталістичного виробництва.

Аналізуючи зміни в структурі буржуазного суспільства про
тягом першої половини XX ст., Й.Шумпетер випустив у світ 
одну з видатних робіт “Капіталізм, соціалізм та демократія“, в 
якій він поділив думку Маркса про самозречення, вмирання ка
піталізму. Однак капіталізм учений розумів по-своєму — як 
приватнопідприємницьку систему класичного типу, що базуєть
ся на дрібній та середній власності. Нагромадження коштів, ви
никнення крупних корпорацій, посилення впливу держави — все 
це, на думку Шумпетера, ознаки розкладу, кризи капіталістичної 
системи, яка гине від своїх особистих успіхів. Перші моделі, 
розроблені Марксом та Шумпетером, — просте відтворення та 
круговий потік — досить схожі. Обидві носять статистичний 
характер: в одній відсутнє нагромадження, в іншій — немає Но
ватора; залишки не виникають, поки в процесі зросту розвиток 
економіки не виходить за початкові рамки. Але головні розбіж
ності між теоріями Маркса і Шумпетера полягають у тому, що 
Маркс завжди аналізував економічні фактори в послідовній лан
ці причин, визначаючи кількісні залежності між ними шляхом 
математичних дій і так отримував інформацію відносно цікавих 
йому невідомих величин; Шумпетер намагався визначити, як од
ночасно впливають один на одного різні елементи в економічній 
ситуації, використовуючи вищу алгебру.

Схильність Шумпетера до узагальнень та абстрагування є оз
накою зміни його поглядів. Наприкінці життя він повністю ві
дійшов від політики, наголошуючи на тому, що вчений-еконо- 
міст повинен приділяти голвону увагу теорії, а історичні факти 
не потребують пояснень. На думку Шумпетера, буржуазія не в 
змозі виразити інтереси суспільства, а її політичне кредо — за
хистити та зберегти свій клас. У результаті політика стала сфе
рою діяльності верхівки буржуазії та аристократії. Зміною по
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глядів і пояснюється звернення Шумпетера-економіста в останні 
роки життя до соціології.

Й.Шумпетеру завдяки своєму вихованню, різносторонній ос
віті, педагогічному досвіду вдалося залишити про себе пам’ять не 
тільки як про вченого-економіста, а й соціолога. Він висунув 
оригінальну, продуману теорію економічного розвитку і в багат
ьох відношеннях досягнув прекрасного поєднання теорії та істо
рії. Він в основному підкреслював динамічні аспекти економіч
них проблем. Застосовуючи всі свої знання, використовуючи 
максимальну широту поглядів, він вивчав походження, розвиток 
та загибель капіталізму. Шумпетер намагався використати в сво
їх дослідженнях не тільки теорію та статистику, але й історичну, 
соціологічну, а також психологічну інформацію. Хоча більшу 
увагу він звертав на деталі економічного аналізу, та все-таки роз
глядав загальні тенденції розвитку сучасної для нього капіталіс
тичної економіки. Тобто ту проблему, яку економісти намага
ються обійти, більшу увагу приділяючи вивченню минулого.

Незважаючи на авторитет і глобальність теорій, які розгля
дав Шумпетер, учений не залишив після себе послідовників. Він 
не мав напористості Маркса, не міг створити, як Кейнс, схему, 
яка б виглядала простою, з першого погляду, він завжди нама
гався розглянути проблему з точки зору опонента і тільки потім 
внести свої зауваження. Це сталося не тільки в силу особливої 
складності подачі його доктрин, але й у результаті того, що в 
перехідні моменти історії політична критика найбільш привабли
ва. Гідність, яка притаманна логічним роздумам Шумпетера, схо
вана за досить складною фразеологією. Він не зміг до кінця по
яснити читачам своєї ідеї, а вони не мали бажання до кінця його 
зрозуміти. Він не був реформатором. Шумпетер так намагався 
бути вченим, що в епоху, коли переплелись політика і економіка 
він у будь-який момент міг втратити аудиторію.
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Основні економічні ідеї Й озефа А.Шумпетера
Йозеф Алоіз Шумпетер — відомий економіст і соціолог, увій

шов у історію світової економічної думки з новою концепцією 
економічної динаміки, центральне місце в якій відводив підприєм
ницьким функціям. Йому належить динамічна концепція еконо
мічного циклу, де масові інвестиції відіграють визначальну роль. 
Підприємця, що намагається поновлювати засоби виробництва, 
технологію для отримання нових можливостей у бізнесі він нази
ває Новатором, — і цей Новатор у майбутньому стає уособленням 
самого автора, його підходів до економічного аналізу.

Й.Шумпетер залишив після себе багату наукову спадщину. 
Найбільш відомими роботами Й.А.Шумпетера є “Теорія еконо
мічного розвитку“ (1912), “Історія економічного аналізу“ (1954), 
“Бізнесові цикли“ (1959), “Капіталізм, соціалізм і демократія“ 
(1942), “Суть та основний зміст теоретичної політекономії“ 
(1908), “Гроші і соціальний продукт“ (1956) та інші.

Й.Шумпетер вважав себе послідовником австрійської школи, 
однак із багатьма її положеннями не погоджувався, тому багато 
уваги відводив соціологічним висновкам із економічного аналізу, 
схиляючись до соціально-економічних досліджень марксистів. 
Його теорія часто має еклектичний характер, він намагається тор
кнутися всіх сторін економічного життя. Так, на основі його теорії 
походження, існування та затухання капіталізму побудовано цілий 
ряд гіпотез про виробничі цикли, гроші, відсотки і ціни. Вчений 
намагався побачити внутрішній механізм економічного розвитку, 
шукати його першопричину. За його логікою, капіталізм, якщо він 
уже виник, повинен розвиватися за рахунок внутрішніх сил. Але 
сам по собі капіталізм він не вважав вічним: “... капіталістичній 
системі господарства притаманна тенденція до саморуйнування, яка 
на ранніх стадіях може виявлятися у вигляді тенденції до гальму
вання прогресу“ 11, с.222]. Радянський соціалізм Шумпетер вважав 
передчасним і дуже викривленим, але припускав, що в майбутньо
му він міг виправитись. Порівнюючії капіталізм і соціалізм, він 
більше зупинявся на аналізі реальних досягнень, а не потенціаль
них можливостей, тому вів пошук шляхів удосконалення суспіль
но-економічних відносин, говорив, що капіталізм повинен розвива
тися в напрямку усуспільнення і раціоналізації, враховуючи куль
турні та соціально-психологічні фактори. “Сучасний капіталізм, — 
відзначав Шумпетер, — може користуватись цілою системою захо
дів, призначених на ранніх стадіях виявляти і розвивати різні здіб
ності. Інколи складність полягає не в пошуку засобів для підтрим
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ки таланту, а в тому, щоб знайти талант, вартий цієї підтримки“ 
[І, с.253]. На відміну від капіталізму, “...одне з основних досягнень 
соціалістичного ладу в тому, що він дозволяє економічним явищам 
продемонструвати свою соціальну природу з абсолютною нагляд- 
ністю, тоді як при капіталізмі вона прикрита маскою зацікавленос
ті в отриманні прибутку“ [1, с.283]. Занепад капіталізму Шумпетер 
пов’язував зі зміною функцій підприємців і самої підприємницької 
діяльності. На ранніх стадіях капіталістичного розвитку, коли капі
талізм давав широкий йростір для підприємницької діяльності, під
приємець міг ризикувати заради очікуваного доходу, намагався 
проявити свої організаторські та комерційні здібності. Однак у ре
зультаті науково-технічного прогресу функції підприємця значно 
звужуються, їх замінює діяльність бюро і комітетів — усе це веде 
до того, що буржуазія перетворюється в непотрібний клас. Отже, 
успіх капіталістичної економіки парадоксальним чином підривають 
положення класу, який початково ототожнювався з капіталізмом. 
Ці зміни приводять до витіснення дрібних підприємців: приватна 
власність і свобода укладення контрактів перетворюються на пра
вові категорії, активних учасників виробництва замінюють мільйо
ни дрібних власників акцій. Люди починають відвертатися від ка
піталізму, незважаючи на ефективність його виробничої машини. 
“Капіталізм, ще будучи стійким і, навіть, зміцнюючи свої позиції, 
вносить у людську свідомість таку раціоналістичну течію, завдяки 
якій складаються настрої і спосіб життя, несумісні з його власними 
основними передумовами, мотивами і суспільними інститутами. І 
хоч це не зумовлено економічною необхідністю і, можливо, навіть 
суперечить інтересам економічного добробуту, він перетвориться в 
систему, яку можна назвати соціалізмом, або ще якось у залежнос
ті від смаків чи прийнятої термінології“ [2, с.477].

На перший погляд, такі висновки Шумпетера дуже подібні до 
теорії марксизму, однак вони по-різному підходять до аналізу 
проблем розвитку капіталізму. Автор високо цінував вчення Мар
кса, але вказував, що Маркс не зміг відійти від класичної школи 
політекономії, яка основувалась на трудовій теорії вартості і сама 
по собі була дуже суперечлива. Шумпетера дуже приваблювала 
ідея Маркса, що капіталізм не є і не може бути незмінним, що він 
постійно змінюється під впливом внутрішніх сил.

Головною проблемою будь-якої економічної системи Шумпетер 
вважав досягнення та підтримання економічної рівноваги. Спочатку 
він вважав, що, оскільки економічна діяльність суспільства постій
но повторюється, її можна розглядати як кругообіг. Якщо система 
знаходиться в стані статичної рівноваги, то доходи дорівнюють зат
ратам, ресурси використовуються повністю, а прибутки і відсотки
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дорівнюють затратам, ресурси використовуються повністю, а при
бутки і відсотки дорівнюють нулю. Далі в цю модель він вводить 
виробничу функцію, яка приводить до нового співвідношення між 
затратами і доходами від реалізації продукції. Ця функція здійсню
ється Новатором, який намагається отримати більший прибуток, 
ніж його можуть дати звичайні, вже відомі способи: “Він має чудо
ву, можливу лише в капіталістичному суспільстві, здібність бачити 
нові можливості і отримувати з них вигоду“, — відзначає Шумпетер 
[2, с.473]. Його Новатор виходить на ринок засобів виробництва, 
прокладаючи дорогу іншим. Поступово можливості інвестування 
зменшуються, позики скорочуються, загострюється конкуренція 
нових і старих фірм, а деякі з них зовсім зникають. Таким чином 
встановлюється новий кругообіг, економіка приходить знову до 
стану рівноваги. Для того, щоб вийти з цього стану, Новатор пови
нен знову отримати кредити і повторити кругообіг.

Поняття капітал Шумпетер вважав динамічним. Тому і процент 
на капітал, на його думку, з'являється лише в умовах економічного 
зростання. Процент — це ціна, що сплачується за придбання нових 
продуктивних сил, він виникає з прибутку при впровадженні нових 
засобів виробництва. А відтак, з точки зору Шумпетера, процент 
виникає тільки на грошовому ринку, який сам по собі теж є про
дуктом розвитку. Як бачимо, його модель кругового потоку надто 
ідеалізована і на практиці призводить до циклічних змін. Шумпетер 
описував фази економічного циклу (розквіт, спад, депресію та по
жвавлення), однак вважав, що вони не мають уніфікованого харак
теру, що кожний спад має свої специфічні риси, а розмежування 
циклів від піку до піку вважав штучною процедурою, яка приховує 
специфічний характер капіталістичного розвитку.

Шумпетер схилявся до того, що економічний розвиток швидше 
можна розглядати як сукупність синхронних рухів, ніж циклічних 
коливань. Основа розвитку лежить у структурі інвестицій, спрямо
ваних у різні галузі економіки і на різні види засобів виробництва.

Він розробив теорію мультициклічності, розглядав трьохцик- 
лічну схему, до якої зараховував цикли М.Кондатьєва, К.Жуглара і 
Д.Кітчина, які, відповідно, продовжуються п’ятдесят п’ять, десять 
років і два роки чотири місяці. В цій схемі цикли Кондратьева міс
тять декілька циклів Жуглара, а цикли Жуглара — декілька циклів 
Кітчина. їх фази не збігаються, тому у взаємодії вони можуть під
тримувати стан економічної рівноваги. Отже, внутрішньою силою 
економічного розвитку він визнає лише нововведення.

Нововведення Шумпетер не ототожнював з винаходами, він вва
жав їх категорією підприємницької діяльності. З технічної точки 
зору, раціоналізація веде до виникнення нової “виробничої функції ,



яка завжди пов’язана з виникненням нових передових підприємств. 
А старі фірми можуть вижити лише за умови, якщо вони корінним 
чином змінять свою діяльність після впровадження нововведень.

Процес впровадження нововведень Шумпетер розглядає як не
рівномірний, такий, що характеризується наявністю ривків і стриб
ків. Як тільки один передовий підприємець переборює технологіч
ні та фінансові ускладнення і відкриває нові шляхи отримання при
бутку, інші поспішають за ним. Якщо на цей шлях стають усі під
приємці даної галузі, то через певний період отримання прибутку 
вже стає сумнівним. Помилки і прорахунки приводять деякі фірми 
до банкрутства. Процес пристосування до нових умов супроводжу
ється руйнуванням цінностей, виникає депресія, коли кожний че
кає нових відкриттів, перш ніж економічні розрахунки знову ста
нуть збалансованими. Цей процес Шумпетер назвав “створюючим 
руйнуванням“, характерною рисою капіталістичної системи.

В історію науки Йозеф А.Шумпетер увійшов не тільки як еко
номіст, але й як соціолог. Він намагався використовувати в своїх 
дослідженнях не тільки теорію і статистику, але й соціологію, 
психологію. Про це свідчить його теорія економічного розвитку, 
де успішно поєднуються висновки аналізу як економічних, так і 
соціальних проблем. Учений намагався описувати і пояснювати 
економічні явища у їх взаємодії з усіми сферами життя, створити 
логіку їхнього розвитку. Однак він не був реформатором і питан
ня політики вважав лише сферою інтересів законодавчих органів, 
застерігав, що наукові ідеї можуть перетворитися в засіб реалізації 
інтересів того класу, який стане в змозі нав’язувати їх суспіль
ству. Тому Шумпетер не сприймав теорію Дж.М.Кейнса, вважаю
чи, теоретичним пояснення ідеології, відповідно до якої причина 
загибелі капіталізму криється в ньому самому.

Вивчення наукової спадщини Й .А.Шумпетера дає уяву про 
нього як оригінального, розсудливого, виваженого дослідника, 
який намагався побачити економічні процеси у взаємодії з роз
витком суспільних відносин, відшукати внутрішні рушійні сили 
цього розвитку. Після себе він залишив цілий ряд наукових 
праць, але майже не лишив своїх послідовників, оскільки не на
магався пов’язувати свої дослідження з політикою. Можливо, 
тепер, коли економічні проблеми все більше пов’язуються з роз
витком усіх суспільних процесів, науковці стануть більше звер
татись до його ідей економічного і соціального розвитку.

1. Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия. — М.: 
Экономика, 1995.

2. Селигмен Б. Основные течения современной экономической 
мысли. — М.: Прогресс, 1968.
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Губатюк І.В., Ружецький В.В., Унгуряну Д.В.

Проблеми специфікації економічних інтересів 
і творча спадщина Й.Шумпетера

Перехід економіки України до ринкових відносин вимагає 
трансформації основних поглядів щодо проблем динаміки госпо
дарської системи. Однією з проблем, що набуває, на наш погляд, 
все більшого значення як в суто практичному плані, так і в плані 
теоретичному і методологічному є проблема детермінації діяль
ності економічних суб’єктів. Зростаюча увага до цієї теми __
примітна особливість розвитку економічної теорії в наші дні, на
слідок глибинних процесів, які відбуваються в нашу епоху.

Становлення нового типу економічної системи, зумовлене роз
витком світової економічної цивілізації, висуває нові вимоги до 
всієї сукупності детермінант, що складають зміст суб’єктивного 
фактору економічного процесу. Ці гносеологічні економічні пи
тання постійно знаходилися в полі зору австро-американського 
економіста Йозефа Шумпетера. Особливу увагу цим проблемам 
він присвятив у своєму ринковому маніфесті — творі ‘‘Капіта
лізм, соціалізм і демократія“, що побачила світ у 1942 р. Ця книга 
представляє собою вже цілісну систему стійких економічних пог
лядів Шумпетера. Перші теоретичні нотатки вченого з проблем 
інтересів як детермінанта економічного розвитку приходяться на 
початок XX ст. (“Теорія економічного розвитку“ — 1912 р.).

Цікавим аспектом теоретичної спадщини Й.Шумпетера з проб
лем інтересів виступає різноманітний характер дослідження. Роботи 
Шумпетера свідчать про загальноекономічний, функціональний, за- 
гальнофілософський, соціологічний, політичний і, навіть, матема
тичний характер аналізу різнобарвної проблематики інтересів. 
Якщо в його ранніх роботах у Й.Шумпетера переважав романтичний 
підхід до загального інтересу, то в останніх роботах він вже висту
пає як прихильник класичної доктрини економічних інтересів.

Своє теоретичне ставлення до проблеми інтересів Й.Шумпе- 
тер представляє в 21-й главі “Капіталізму, соціалізму і демокра
тії“ [1, с.332-354], де співставляються загальні та індивідуальні 
інтереси. Марксистська концепція виходить з того, що на першо
му плані повинні бути інтереси усього суспільства, потім — ко
лективні інтереси, а особисті інтереси повинні бути підпорядко
вані інтересам більш високих рангів — виявилась небездоганною 
в теорії й руйнівною на практиці. Якщо економічні інтереси 
цс рушійна сила, то їх реалізація на першому ступені це фун-
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дамент усіх спонукальних факторів зростання виробництва, а 
отже, і задоволення потреб колективу, регіону й усього суспіль
ства. Щодо термінології, то Й.Шумпетер користується категорі
єю “воля“ (“воля індивіда“, “воля народу“) замість загальноприй
нятого у вітчизняній економічній літературі “інтереси“.

В змістовному плані питання про суть інтересів традиційно 
розглядається в межах філософсько-гносеологічного підходу 
(первинності або вторинності). Така постановка проблеми не 
втратила свого значення і сьогодні. Проте, на наш погляд, треба 
просуватись істотно далі традиційного підходу і розглядати інте
реси в широких межах, а саме: в контексті діяльності економіч
ного суб’єкта, така зміна ракурсу дослідження дозволить глибше 
розкрити суть інтересів, вийти в дослідженні цієї проблематики 
диспозіональних відносин на новий рівень теоретичних узагаль
нень, необхідний і для розв’язання практичних завдань виходу з 
кризи української економіки, і для задоволення внутрішніх пот
реб економічної науки.

Формально можливі і дійсно мають місце в історії пізнання 
економічного світу різні підходи до пояснення походження цілей 
суб’єктів економічного процесу: 1) розглядаються тільки необхід
ні суб’єктні (внутрішні) фактори діяльності (різноманітні варіанти 
утилітаристського тлумачення зумовленості економічної діяльнос
ті людини); 2) звертається увага тільки на необхідні зовнішні фак
тори, значення яких абсолютизується (вульгарний економічний 
матеріалізм); 3) вивчаються і внутрішні, і зовнішні детермінуючі 
фактори, проте без глибинного аналізу їх взаємозв’язку, лише ме
ханічно, а не як система (так звана теорія множини факторів).

На відміну від марксистської апологетики радянських часів, за
хідні економісти в своєму розумінні людської діяльності виходять, 
як правило, з емпіричного уявлення про необхідність задоволення 
“зовнішніх“ (по відношенню до діяльності) потреб, без яких немож
ливе існування людського життя. Абстрагуючись від відмінностей 
творчої діяльності і діяльності споживацької, самодіяльності і від
чуження діяльності (бо ці відмінності — витівки марксистської на
уки, яка ігнорувала принцип свободи), вони всяку людську діяль
ність, починаючи від задоволення фізіологічних потреб і закінчую
чи суспільно-політичною та громадською діяльністю, оголошують 
безпосередньою функцією потреб. За таким підходом закони відчу
женої діяльності виявляються найбільш універсальними, її рушій
ним силам відповідають універсальні функції та можливості.

Проте глобальною проблемою в теорії економічного інтересу 
виступає проблема узгодження різноманітних інтересів. Саме цій
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проблемі присвячені розділи 21-ої глави Шумпетерівської 'Капі
талізм, соціалізм і демократія“. В першому з них “Загальне благо 
і воля народу“ [1, с.322-3351 розглядаються проблеми співстав- 
лення загального інтересу та інтересу народу (країни). В другому 
розділі “Воля народу і воля індивіда“ [1, с.335-339] розглядають
ся проблеми диспозиції та узгодження суспільного та особистого 
економічного інтересу.

Втім Шумпетер не збирався приховувати “вузькі місця“ утилі
таристської доктрини економічної демократії. По-перше, не існує 
однозначно визначеного поняття загального інтересу, яке влашто
вувало б усіх, якщо тільки будуть наводитися раціональні аргу
менти. Це пов’язано не тільки з тим, що деякі особистості мають 
прагнення, які не збігаються із загальним інтересом, але в першу 
чергу з тим основоположним моментом, що різні індивіди і групи 
вкладають у поняття “загального блага“ різний зміст. По-друге, 
навіть якщо достатньо визначене загальне благо (таке, як макси
мум економічного задоволення) виявилося б прийнятливим для 
всіх, це не призвело б до визначених відповідей на конкретні пи
тання. Тут думки могли б розділитись настільки, що породили б 
фундаментальні розбіжності з приводу самих цілей. Бо “здоров’я 
можуть бажати всі, але у людей, як і досі, не було б єдиної думки 
з приводу доцільності вакцинації чи операції“ [1, с.334]. По-третє, 
концепція загального інтересу, або загальної волі не має реально
го підгрунтя. Ця концепція передбачає існування однозначно виз
наченого загального блага, прийнятного для всіх.

Отож, як помітив Й.Шумпетер, утилітаристи виводили волю на
роду з суми інтересів індивидів. Утилітаристський центр тяжіння, з 
одного боку, об’єднує індивідуальні інтереси і намагається сполучи
ти їх за допомогою раціональної дискусії у волю народу і, з іншого 
боку, надає останній виключно статичне значення, яке поєднується 
з демократією класичної концепції. Ця концепція не полягає лише в 
поклонінні загальному інтересу як такому, проте грунтується на 
певних уявленнях про “природний об’єкт“ такого інтересу, вибір 
якого пояснюється утилітаристськими міркуваннями.

Загальний інтерес зумовлює необхідність існування і дотри
мання рівності. Саме тут спостерігається розбіжність між кла
сичним і радикальним (марксистським) уявленням про рівність. 
Якщо перший напрямок тлумачить рівність на вході в економіч
ну систему, то другий — на виході з неї.

Радикальний напрямок позбавляє людину (як і підприємство) 
скористатись можливістю змінити ефективність використання сво
єї економічної свободи. Тому постулат економічної рівності слід



переформулювати в поняття “рівність можливостей“. Для забезпе
чення цієї рівності необхідне економіко-нравове встановлення 
“правил економічної гри“ в господарській системі. Головна роль 
тут належить власності. Проте не ресурс сам по собі є власністю, а 
частка економічних прав на використання ресурсу становить влас
ність. Саме в цьому контексті власність є економічною основою 
представництва, дії, оголошення, легалізації та реалізації інтересу.

Саме такий аспект взаємозв’язку та інтересу дозволить сфор
мувати систему економічних інтересів сучасної перехідної еконо
міки України, побачити короткотермінові та довготермінові на
слідки лібералізації економіки, приватизації тощо. Тому еконо
мічні аспекти громадянського суспільства для нашої країни вис
тупатимуть двигуном дії механізму узгодження економічних 
інтересів. Права власності забезпечуватимуть “правила гри“ в 
економічній системі і складаються з низки форм прояву.

Серед них варто відзначити право володіння, тобто право ви
няткового фізичного контролю над благами. Важливим момен
том відносин власності виступає їх винятковий характер. Відно
сини власності треба розміти як систему винятків, із доступу до 
матеріальних і нематеріальних ресурсів. Відсутність виключенос- 
ті доступу до ресурсів (тобто вільний доступ до них) означає, що 
вони не належать нікому, або, що те ж  саме, — усім. Такі ресур
си не становитимуть об’єкта власності. З приводу їх використан
ня між людьми не виникають економічні, ринкові відносини. З 
точки зору такої концепції прав власності, виключити інших із 
вільного доступу до ресурсів означає специфікувати права влас
ності на них.

Право використання характеризує право застосування корис
них властивостей благ для себе. Це право розповсюджується як 
на фактори, так і на результати виробництва та обміну. Крім 
того, щоб це право було, потрібен не дозволяючий, а реєструю
чий характер державного ліцензування, реальний механізм еко
номічної свободи (особливо для трудових ресурсів).

Право управління визнає право вирішувати, хто і як буде за
безпечувати використання благ. Реальне наповнення цього права 
є актуальним для процесу акціонування підприємств у перехідній 
економіці України. Практика цих перетворень, на жаль, свідчить, 
що акціонери практично позбавлені реальних можливостей бра
ти участь в управлінні вищезгаданими підприємствами.

Право на доход складає квінтесенцію реалізації економічного 
інтересу і представляє право володіти результатами від викорис
тання благ. Сучасна ф іскальна політика українського уряду
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якщо не позбавляє економічних суб’єктів цього права, то при
наймні явно дискримінується. Монетарна політика уряду призво
дить до девальвації права доходу.

Право суверена характеризує право на відчуження, споживан
ня, зміну або знищення блага. Це право не дозволяє економічно
му інтересу рухатися внаслідок великого обсягу' обмежень у гос
подарській діяльності, які не дають можливості підприємствам 
повністю розпоряджатися ресурсами. Яскравим прикладом укра
їнської економіки в цьому розумінні є земельні ресурси.

Право на безпеку передбачає право на захист від експропріації 
благ і від шкоди з боку зовнішнього середовища. Наше економіч
не минуле та сучасна політична нестабільність в Україні не дозво
ляє економічним суб’єктам повністю відчувати право на безпеку. 
А це гальмує інвестиційний процес, бо переважна більшість на
ших економічних резидентів перетворює свої доходи не в інвести
ції, а в споживчі товари і послуги. Нерозвинута страхова система 
не забезпечує захисту від шкоди з боку зовнішнього середовища.

Право на передачу благ у спадщину повинно забезпечити еко
номічну наступність діяльності господарських одиниць, що особ
ливо важливо у ході радикальних економічних реформ. Існуюча 
економічної спадковості перешкоджає ефективній реалізації цьо
го права.

Право на безстроковість обладнання повинно забезпечити ста
більність економічної системи, постійний характер “правил гри“ в 
економіці. Реалізація цього права сприятиме затвердженню в еко
номічній діяльності суб’єктів впевненості та відповідальності.

Заборона на використання благ способом, що завдає збитків 
зовнішньому середовищу, одночасно означає право інших вико
ристовувати якісні блага. Це право дозволяє найбільш якісно 
реалізовувати економічні інтереси.

Право на відповідальність у вигляді стягнення характеризує 
можливість стягнення блага у сплату боргу. Це право забезпечує 
відтворю вальну рівновагу в економічному процесі, гарантує баланс 
економічної відповідальності. Для дії механізму цього права необ
хідно запровадження інституту банкрутства в українській економі
ці. Особливо важливим виступає швидке реальне впровадження 
цього права в сучасних умовах неплатежів в економіці України.

Право на залишковий характер характеризує право на існування 
процедур та інститутів, дозволяючих відновлення порушених пов
новажень. Це право виступає страхувальною гарантією усіх попере
дніх прав власності. Відповідно таким гарантом повинна стати дер
жава, за що фізичні та юридичні особи й сплачують податки.
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Отже, зміст і мета специфікації прав власності полягає в 
тому, щоб створити умови для придбання прав власності тими, 
хто цінує їх вище (для яких альтернативна вартість вища), хто 
здатний отримати від них більшу користь. Якщо права на здій
снення певний дій можуть бути куплені і продані, їх врешті-решт 
придбають ті, хто вище цінує можливості виробництва або роз
ваги. В цьому процесі права будуть придбані, структуровані і 
скомбіновані так, щоб можлива за їх допомогою діяльність при
носила доход, який має найбільшу ринкову цінність.

Тому основне завдання специфікації, тобто чіткої визначенос
ті прав власності, полягає у зміні поведінки господарюючих суб’
єктів так, щоб вони здійснювали найбільш ефективні рішення. 
Адже тільки на власника розповсюджуються усі позитивні і нега
тивні результати його діяльності. Тому він виявляється зацікавле
ним у максимально повному їх урахуванні при прийнятті рішень.

Чим визначеніші права власності, тим сильнішим є стимул у 
господарського суб’єкта враховувати ті вигоди або той збиток, 
які його рішення приносять іншій особі. Саме тому в процесі 
обміну права власності на блага будуть передаватися тому еконо
мічному агенту, для якого вони мають найвищу цінність. Тим 
забезпечується ефективний розподіл ресурсів, оскільки в ході 
обміну вони переміщаються від менш продуктивного до більш 
продуктивного використання, від осіб, які менше цінують, до 
осіб, що цінують їх більше.

Головна відмінна риса теорії інтересів полягає в тому, що 
феномен власності виводиться в ній з проблемами відносної рід
кості або обмеженості ресурсів. Уперше такий підхід був обгрун
тований ще в 1871 р. австрійським економістом К.Менгером. 
Власність, писав К.Менгер, своїм кінцевим підгрунтям має існу
вання благ, кількість яких менша у порівнянні з потребами в 
них. Тому інститут власності є єдиним можливим інститутом 
розв’язання проблем “нерозмірності між потребою і доступною 
розпорядженню кількістю благ“ [2, с.79]. Такий підхід до аналізу 
економічних інтересів поділяв і И.Шумпетер як вихованець ав
стрійської школи. Саме ця методологія виявилася для нього вирі
шальною при дослідженні різноманітних економічних проблем. 
Економічні реформи, що здійснюються сьогодні в Україні, нада
ють економічним працям И.Шумпетера не тільки теоретичного, 
але й прикладного характеру.

1. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. — М., 1995.
2. Менгер К. Основания политической экономии. Австрийская шко

ла политической экономии. — М., 1992.
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Бєлінський ПЛ., Лук’янова Л.М.

Циклічний характер розвитку ринкової економіки та 
динамічна концепція циклу Й.Щумпетера

Циклічність, як економічна закономірність, є загальною фор
мою руху національних господарств і світового господарства в 
цілому. Вона виражає нерівномірність функціонування різних 
елементів економіки, зміну революційних і еволюційних стадій її 
розвитку, виступає як найсуттєвіший фактор економічної дина
міки, як одна з детерміналій макроекономічної рівноваги.

Через складні взаємопов’язані тренди різних компонентів 
циклічності часто дуже важко виділити окремі цикли. Найбільш 
характерна риса циклічності — рух відбувається не по колу, а по 
спіралі. Тому циклічність — форма прогресивного розвитку. 
Кожний цикл має свої фази, свою тривалість. У конкретного 
циклу фази немає двійників. Вони оригінальні як в історичному, 
так і в регіональному аспектах.

Циклічність — це рух від однієї макроекономічної рівноваги 
національної економіки до іншої. Фактично це один із способів 
саморегулювання економіки, в тому числі й зміна її галузевої 
структури.

Відомо декілька типів економічних циклів, які деколи назива
ють хвилями. Так звані довгі хвилі (цикли) мають тривалість у 
40-60 років. Розробка теорії довгих хвиль започаткована ще в се
редині XIX ст., коли англієць Х.Кларк звернув увагу на 54-річний 
розрив між кризами 1793 і 1847 років. Він указав на те, що це не 
випадкове явище, що розрив цей був об’єктивно зумовлений.

Суттєвий внесок у розвиток теорії довгих хвиль зробив спів
вітчизник Кларка В.Джевонс. Він вперше залучив статистику 
коливання цін для з’ясування нового для науки явища.

Значний внесок у теорію циклічності вніс К.Маркс. Він усю 
увагу приділяв вивченню коротких хвиль, що отримали в еконо
мічній літературі назву періодичних циклів або періодичних криз 
надвиробництва. Кожний цикл, за Марксом, складається з чоти
рьох фаз: кризи, депресії, пожвавлення, піднесення — що повніс
тю погоджується з теорією циклічності.

Велику увагу проблемам циклічного розвитку приділяв наш 
співвітчизник М.Туган-Барановський (Промышленные циклы в 
современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь. 
— Спб, 1884) та російський учений Н.Д.Кондратьев (Проблемы 
экономической динамики. — М., 1989).
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У XX ст. вивченням довгих хвиль займались такі дослідники, 
як Й .Шумпетер, С.Кузнець, К.Кларк, У.М ітчел, П .Боккара, 
Д.Гордон, Т.Кучинський та ін.

Теорія довгих хвиль виходить з того, що економічна система 
постійно знаходиться в стані відхилення від макроекономічної 
рівноваги. По-перше, це відхилення попиту від пропозиції і нав
паки на довгих відрізках часу. По-друге, це відхилення, пов’язані 
зі змінами попиту на обладнання, споруди, будівельні матеріали 
та ін. Ці відхилення продовжуються в рамках промислових цик
лів середньої тривалості. По-третє, це довгострокові відхилення 
від рівноваги, тривалість яких складає 40-60 років. Вони мають 
місце на ринках промислових будівель, споруд, інфраструктури і 
робочої сили. Перший і другий типи відхилень мають місце при 
одному і тому ж технологічному способі виробництва, в рамках 
якого відбувається зміна декількох поколінь техніки і технології. 
Після того, як можливості підвищення ефективності в рамках 
використовуваних науково-технічних принципів вичерпані, відбу
вається перехід до використання нових науково-технічних прин
ципів, перехід до нового технологічного способу виробництва. 
Наступає епоха науково-технічної революції. Цей період займає 
значний час і дає початок новій довгій хвилі, що і відбувається в 
наш час в усіх індустріально розвинутих країнах.

Водночас у працях, об’єднаних визнанням об’єктивності і ре
альності циклічного розвитку, його важливості з точки зору 
впливу на характер економічних процесів, ми знаходимо десятки 
різних трактовок, що визначають різні причини циклічного роз
витку, маємо найрізноманітніші пояснення і прогнози.

У найпростіших визначеннях цикли характеризують періо
дичні злети і падіня ринкової кон’юнктури, які перш за все про
являються в різних формах невідповідноті попиту і пропозиції. 
Крім цього, під циклом розуміють безперервні коливання еконо
міки, коли зростання змінюється спадом. Часто автори пишуть 
про ділові цикли, під якими розуміють розвиток економіки, що 
складається з хвиль піднесень і спадів економічної кон’юнктури.

Основні характеристики циклу пов’язують з його причинами, 
фазами (пожвавлення, бум, спад, піднесення), часом протікання, 
частотою повторення, динамічними параметрами, амплітудами 
показників економічної активності. Виходячи з цього, цикл об
грунтовується, як постійна динамічна характеристика економіки. 
Без циклу немає розвитку, немає руху — економіка мертва, або 
в кращому випадку вона “механістична“. Головне серед власти
востей циклу зводиться до поняття коливань національного про
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дукту (доходу). В теорії циклів їх основою вважають три варіан- 
ти зміни доходу:

1) постійне зростання;
2) нерівномірне зростання;
3) коливання.

Під зростанням розуміється постійний або безперервний роз
виток з позитивною динамікою (доходів. ВНП, капіталовкладень, 
споживання тощо). Під коливаннями розуміється періодична змі
на зростання спадом у процесі економічного розвитку. Спад при 
цьому характеризує від’ємну динаміку показників. Звідси ро
биться висновок: скільки існує різних коливань, стільки є й цик
лів. Існують цикли темпів (хвиль), капіталовкладень, інновацій
ні, промислові та ін. Але є цикли, що виражають рух найбільш 
важливих агрегатів економіки. Серед цих форм циклів виділя
ють: сторічні — вони описують тенденції за декілька або одне 
сторіччя; довгохвильові — охоплюють декілька десятиліть (біля 
50 років), відомі як хвилі Кондратьєва; нормальні або так звані 
“великі“ — 8-10 років; “малі цикли“ або цикли Кітчіна — 2-3 
роки; сезонні — піврічні; короткострокові галузеві кон'юнктурні 
коливання (запасів, житлового будівництва, процента, продаж 
тощо) — від одного-двох днів до місяця чи півроку.

В літературі називають різні причини циклів. По-перше, виз
начаючи об’єктивний характер економічного циклу, більшість 
сучасних авторів пропонує вивчити це явище через аналіз зов
нішніх факторів, які впливають на характер циклу, його трива
лість, специфіку протікання окремих фаз. Теорії, що пояснюють 
економічний цикл головним чином наявністю зовнішніх факто
рів, прийнято називати екстернальними теоріями.

До зовнішніх (екзогенних) факторів можуть бути віднесені 
об’єктивні і суб’єктивні обставини, що викликають періодичну 
повторюваність економічних явищ і знаходяться поза економіч
ною системою. Наприклад, такі економісти, як С.Джевонс, Чи- 
жевський та ін. вбачають причину економічного циклу у впливі 
на людей плям на сонці, що мають десятирічний цикл. Різна ін
тенсивність сонячної радіації впливає на сільське господарство, 
економічну діяльність і політичні події.

Серед інших зовнішніх факторів відзначають: війни і револю
ції, науково-технічні відкриття, освоєння нових земель і пов’яза
на з цим міграція населення, коливання чисельності населення 
земної кулі, відкриття нових природних родовищ золота тощо.

По-друге, на відміну від екстернальних теорій, так звані ін- 
тернальні теорії пояснюють економічний цикл як результат дії

27



внутрішніх (ендогенних) факторів. Ці фактори можуть виклика
ти як піднесення, так і спад економічної активності через певні 
проміжки часу.

Якщо в одній або декількох галузях розпочався бум, який 
викликав значне збільшення попиту на машини та обладнання, 
то цілком природно передбачити, що явище повториться через 
10-15 років, протягом яких ці машини і обладнання будуть пов
ністю зношені.

Серед інших факторів внутрішнього характеру виділяють ще 
й такі: особисте споживання, скорочення або зростання якого 
впливає на обсяги виробництва і зайнятість; інвестування, тобто 
вкладання коштів у розширення виробництва, його модернізацію, 
створення нових робочих місць; економічну політику держави, 
яка безпосередньо або побічно впливає на виробництво, попит і 
споживання; фізичний строк служби основного капіталу тощо.

Спроби пояснити економічний цикл за допомогою лише ек- 
стернальних чи інтернальних теорій не давали успіху. Масштабні 
зміни економічної системи не можуть викликатися лише зовніш
німи або лише внутрішніми факторами. Тому в сучасних умовах 
більшість економістів підтримує третій підхід до цієї проблеми, 
згідно з яким цикл у своїй сукупності причин є синтезом внут
рішнього стану економіки і зовнішніх факторів, що стабільно і 
випадково реалізується при переході від фази до фази.

Третє визначення, думається, є досить надійним гіри аналізі 
циклів у їх суті, повноті і конкретності. Дослідники вважають, 
що зовнішні фактори продукують первинні імпульси циклів, а 
внутрішні причини перетворюють, трансформують ці імпульси у 
фазні коливання.

Тому в центр проблеми циклів у більшості випадків ставлять 
механізм мультиплікатора — акселератора. Головним чином це 
теорія коливання попиту. Виходячи з цього, в циклах виділяють 
дві головні фази: спад і розширення (піднесення) виробництва, а 
також дві точки — пік піднесення та максимальний спад.

Характерними рисами спаду часто називаються ліквідація за
пасів, скорочення виробничих інвестицій, зниження попиту на 
працю, різке зменшення прибутків, зменшення попиту на кредит 
та ін. Риси піднесення описуються такими ж явищами, лише взя
тими навпаки.

На думку багатьох економістів, причина циклів приховується 
в зрушеннях пропозиції або сукупного попиту, в результаті чого 
економіка виходить з точки рівноваги. Але практика показує, іцо 
автоматизму в балансуванні попиту і пропозиції немає. Є в наяв
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ності глибинні процеси, що викликають різні ступінь 1 трива
лість коливання доходів. Дослідження багатьох економістів при
вели до висновку, що значна інтенсивність коливань доходу 
пов’язана з колйванням капіталовлкадень. При ц ь о м у  виявлено, 
що різні типи капіталовкладень по-різному впливають на дохід.

Якщо головна причина циклу вбачалась у коливаннях попиту 
на блага і теорія циклу в цьому розумінні зводилася в основному 
до теорії коливання попиту, то що ж найбільш суттєве всередині 
самого циклу? Ключове значення в утворенні циклу має спожив
чий та інвестиційний попит. Однак на циклічні коливання в мен
шій мірі має вплив функція споживання. Більше на них вплива
ють капіталовкладення (їх зміни) — це основний двигун циклу. 
Як відомо, необхідний суспільству обсяг капіталу залежить від 
рівня виробництва. Продажі повинні постійно зростати, щоб об
сяг інвестицій не знижувався. Зниження продажів веде до зни
ження доходу, а далі призводить до зниження інвестицій.

Аналізуючи всі ці підходи і теорії, відомий австрійський еко
номіст Й.Шумпетер висунув ідею про трьохциклічну систему, 
тобто про коливальні процеси в економіці, що здійснюються так 
би мовити на трьох рівнях. Ця схема, на його думку, найбільш 
підходить для описання багатьох явищ, що відбуваються у рин
ковій економіці. Він назвав ці цикли іменами Н.М.Кондратьева, 
К.Жугляра і Дж.Кітчіна — вчених, які відкрили цикли триваліс
тю відповідно в п’ятдесят п’ять років, десять років та три роки і 
чотири місяці. Шумпетер вважав, що в економічній системі про
являється взаємозв’язок і взаємозалежність усіх трьох циклів.

Виходячи з ідеї про те, що на формуванні циклу найбільше 
впливають капіталовкладення, Шумпетер обгрунтовує динамічну 
концепцію циклічного розвитку, де циклічність розглядається 
як, закономірність економічного зростання. Відповідно до цієї 
концепції, рушійною силою процвітання виступають масові ін
вестиції в основний капітал, які служать втіленням у життя но
вих технічних досягнень. Кризи, за логікою Йозефа Шумпетера, 
не є неминучим явищем. Вони виникають як наслідок панічної 
реакції суб’єктів економіки на закономірне припинення буму. 
Найважливіша роль у теорії циклів Шумпетера відводиться кре
диту, який створює можливість залучення в економічний обіг 
додаткових економічних ресурсів і тим забезпечує реалізацію но
вовведень.
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Комарницький І.Ф., Запухляк В.М.

Планування на макро- та мікроекономічному рівні: 
прогнози Й.Шумпетера і реальність

У 1950 р. відомий американський економіст Г.Хаберлер ска
зав: „Й.Шумпетер — один з найвидатніших економістів нашого 
часу... Він не був ні реформатором, ні фанатичним прихильником 
капіталізму, соціалізму, планування чи якогось іншого ,,-ізму“, 
він був дослідником і інтелектуалом“. Шумпетер доклав величез
них зусиль, щоб створити теоретичну систему, яка б, базуючись 
на поєднанні всієї багатогранності концепцій та ідей сучасної 
йому економічної науки, могла пояснити принципи функціону
вання капіталістичної економіки на всіх рівнях її розвитку, забез
печувала можливість прогнозування цього розвитку на майбутнє.

У 1942 р. публікується основна праця Й.Шумпетера „Ка
піталізм, соціалізм і демократія“, в якій синтезовані всі його ос
новні ідеї і викладається концепція трансформації капіталізму в 
нову форму — соціалізм. Однак зазначимо, що: по-перше, дана 
економічна система (соціалізм) є чисто теоретичною, абстрак
тною моделлю, яка нічого спільного з радянською не мала; по- 
друге, її поява прогнозувалася на досить віддалене майбутнє, не 
менше ніж через сто років („Століття — короткий термін“). 
Отже, капіталізм — це не статична, а постійно еволюціонуюча 
система. “Капіталізм за самою своєю суттю — це форма чи ме
тод економічних змін, він ніколи не буває і не може бути стаціо
нарним станом“. Поступово заснована на принципах приватної 
ініціативи і державного втручання економіка в розвинутих капіта
лістичних країнах чим далі тим більше буде функціонувати так, 
що по суті вже не відрізнятиметься від планової соціалістичної 
економіки. Тобто, „...ми далеко відійшли від принципів вільного 
капіталізму,...можна так розвивати і регулювати капіталістичні 
установи, щоб функціонування приватного підприємництва не 
відрізнялось від справжнього соціалістичного планування“.

Отже, Й.Шумпетер надзвичайно точно спрогнозував розширен
ня меж державного втручання і планування в розвинутих країнах.

Світовий досвід переконує в тому,що державне регулювання 
служить суспільним механізмом, який спрямовує перехід до рин
ку й оптимізує його функціонування. З його допомогою США 
подолали наслідки кризи 1929— 1930 рр., Німеччина, Франція, 
Японія — післявоєнну розруху, а країни Південно-Східної Азії 
здійснили індустріальний стрибок у 70-х роках.
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Глибоке теоретичне обгрунтування необхідності макроеконо- 
мічної інтервенції держави пов“язане з ім’ям її інтелектуального 
батька — Дж.М.Кейнса. І монетарна, і бюджетна політика широ
ко застосовується в усіх передових країнах світу, і, здається, вже 
ніхто не ставить під сумнів обов’язок держави в цей спосіб запо
бігати кон’юнктурним коливанням чи пом’якшувати їх. Важливу 
роль, зокрема і в подоланні циклічності, Й.Шумпетер відводив 
плануванню і прогнозуванню. Так, у праці „Теорія економічного 
розвитку“, яка вперше була опублікована в 1912 р., в розділі 
„Цикли кон’юнктури“ він пише: “Врешті-решт найважливішим 
єдиним не викликаючим заперечень методом лікування є удоско
налення прогнозування кон’юнктури. Постійне поглиблення 
знання циклу підприємствами є основною причиною того, що 
кризові явища від одного переломного моменту до іншого стають 
все слабшими.“[4, с.429] „Удосконалення прогнозування послаб
лює хвилеподібний рух економіки.“[4, с.438].

У наш час важливість прогнозування зумовлюється ще й та
кими чинниками:

1. Ускладнилися процеси розвитку суспільного життя в умо
вах НТР.

2. Значно розширились обсяг і масштаби прогностичної діяль
ності, кількісна і якісна багатоманітність об’єктів прогнозування.

3. Зросла соціальна, економічна, екологічна, інформаційна 
цінність прогнозів. Ставши надбанням суб’єктів управління і 
планування, прогнози активно впливають на сьогодення, допома
гають запобігати або зводити до мінімуму небажані наслідки роз
витку тих чи інших процесів у майбутньому.

Прогнози розробляються за допомогою певних методів, що 
являють собою сукупність способів і процедур відбору й аналізу 
емпіричної інформації для складання прогнозів. Основними таки
ми методами є: 1) екстраполяція, 4) історична аналогія,

2) експертні оцінки, 5) сценарії майбутнього.
3) моделювання,

Необхідно зазначити, що жоден з розглянутих методів не 
може забезпечити високу надійність прогнозу. Тому на практиці 
звичайно звертаються до комбінованих, комплексних методів. 
Такий підхід дає змогу усунути недоліки окремих методів і гаран
тувати більшу точність і надійність прогнозів.

Однією з проблем, розв’язання якої дало б можливість підви
щити надійність та обгрунтованість прогнозів, а отже, науковий 
рівень управління економічними процесами, є розробка прин
ципів верифікації прогнозів.
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Отже, прогнозування є попереднім етапом і необхідною пе
редумовою ефективного і науково-обгрунтованого планування.

Й.Шумпетер вважав планування одним з тих механізмів, які 
здатні зменшити напругу в критичних точках розвитку, не галь
муючи його в цілому. “Однак планування дозволяє набагато ус
пішніше запобігати різким підйомам і спадам виробництва, ніж 
ставки процента чи пропозиція кредиту... Тенденція, що проявля
ється в нинішній політиці великого бізнесу, отримає подальший 
розвиток. Суть нашої аргументації зводиться до такого: соціа
лізація означає наступний крок вперед по шляху, наміченому ве
ликим бізнесом. Іншими словами, соціалістичне управління (зок
рема, планування) може за своїм рівнем настільки ж перевищити 
капіталізм великого бізнесу, наскільки останній перевищив ка
піталізм вільної конкуренції“. І взагалі, “... економічний розви
ток усе більше стає справою розрахунку“ [4, с.438].

Цікава, на нашу думку, характеристика, яку дав плануванню 
один з найвидатніших мислителів XX ст. Карл Ясперс: „Плану
вання з незапам’ятних часів притаманне нашому існуванню. Без 
плану, підкоряючись інстинкту, живуть звірі.

Щоб розібратись у багатоманітності планування, визначимо 
ряд відмінностей:

Хто здійснює планування? Приватні особи з власної ініціати
ви в ході конкуренції між підприємствами. Межею в такому разі 
є об’єднання зацікавлених осіб у цехи або монополії. Чи це пла
нування здійснюється державою? Держава може обмежитись у 
своєму плануванні впорядкуванням вільної ініціативи за допомо
гою законів або сама створює підприємства. Таке планування 
досягає своєї межі там, де держава шляхом тотального плануван
ня в принципі все підкорює своєму віданню.

Що планується? Окреме підприємство, економіка країни в 
цілому чи весь устрій людського життя взагалі?“ [5, с. 1871.

Україна відійшла від планової економіки, але не перейшла до 
економічного планування. Відсутність економічної стратегії 
згубна для економічного розвитку, особливо в умовах перехідно
го періоду, коли зміна моделі економіки стає практичним завдан
ням. Цю зміну треба перетворити на свідоме конструювання. 
Надзвичайно важливою, в даному разі, є проблема розвитку та 
вдосконалення системи планування (як на макро-, так і на мікро- 
економічному рівні).

Характер планування, що склалося в нашій країні за радян
ський період, дискредитував саму суть і необхідність планування. 
Проте, як уже зазначалося вище, планування не може розгляда-

32



ТИСЬ як особливість лише командно-адміністративної системи 
господарювання. Підтвердженням цьому є значний доеві і >,ц 
біжних країн у даній сфері.

Матеріальною основою планування є еволюція технологічно
го способу виробництва, зокрема такі етапи його розвитку, як 
крупна машинна індустрія та автоматизація виробництва, а та
кож процес поглиблення суспільного поділу праці. З їх розвит
ком розширюються масштаби планування. Наприкінці X IX  на
початку XX ст. планомірність була властива роботі акціонерних 
товариств, картелів, синдикатів. Тобто товари вироблялись не 
анархічно, а за обліком та певним планом. На початку XX ст. 
продуктивні сили починають переростати в масштаби окремих 
монополістичних об’єднань, що зумовлює інтенсивне одержав- 
лення економіки, розвиток державної власності й розширення 
масштабів планування.

Після 30-х років XX ст. домінуючою формою суспільного 
поділу праці стає подетальна та поопераційна форма одиничного 
поділу праці, а їх матеріальною основою — комплексна автома
тизація та механізація виробництва. З середини 50-х років почи
нає формуватися новий технологічний спосіб виробництва, осно
ваний на автоматизації праці. Тому планування, як тенденція еко
номічного розвитку, охоплює масштаби окремих країн.

Цей період характеризується впровадженням і поширенням 
державного планування в розвинутих країнах Заходу. Спочатку у 
Франції, яка розробляє перший п’ятирічний план на 1947-1953 
роки (план Монне). Найбільшого поширення державне плануван
ня набуло у 60-х роках, коли вслід за Францією, Голландією та 
Японією його запровадили Великобританія, ФРН, Італія і ряд 
інших розвинутих країн.

Сьогодні державне планування в тій чи іншій формі практи
кується більшістю країн світу і являє собою єдність трьох пос
лідовних операцій: розробка прогнозу — створення самого плану 
— програмування.

Економічне прогнозування має на меті передбачення розвит
ку народного господарства, його окремих сфер і галузей. Цим 
створюється передумова для власне планування, яке полягає у 
визначенні головних цілей економічної політики і шляхів її реа
лізації. Завершальною операцією виступає програмування, тобто 
складання конкретних програм розв’язання окремих економічних 
завдань — галузевих, регіональних і функціональних.

У країнах з ринковою економікою застосовується індикативне 
планування (на відміну від директивного в країнах з командною
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економікою), індикативне державне планування носить дорадчий, 
рекомендаційний характер і виступає лише орієнтиром для 
підприємців при прийнятті виробничих та інвестиційних рішень.

Отже, в історії людського суспільства не було такої еконо
мічної системи, розвиток якої здійснювався би без будь-якого 
впливу з боку зацікавлених суб’єктів чи певних структур управ
ління. В значній мірі успіх чи невдача докладених зусиль зале
жать від досконалості організації управління і його найважли
вішої функції — планування.

У сучасній економічній ситуації неможливо досягти позитив
них результатів, не плануючи своїх дій і не прогнозуючи наслідків.

Планування — це визначення мети розвитку керованого об’
єкту, методів, способів і засобів її досягнення, розробка програ
ми, плану дій різного ступеня деталізації на найближчу та май
бутню перспективу. Це одна з найважливіших передумов опти
мального управління. Воно необхідне кожній організації, яка має 
намір вдаватись до певних дій у майбутньому.

Процес планування дозволяє побачити весь комплекс май
бутніх операцій підприємницької діяльності і передбачити те, що 
може трапитись. Тобто робота без плану є реакцією на події, які 
вже відбулися, діяльність на основі плану — реакція на передба
чені і заплановані явища.

Нинішня економічна ситуація в Україні пов’язана з перехо
дом до нових господарських відносин і диктує підприємствам 
новий підхід до внутріфірмового планування. Вони змушені шу
кати такі форми і моделі планування, які б забезпечили макси
мальну ефективність управлінських рішень.

Оптимальним варіантом досягнення таких рішень є нова 
прогресивна форма плану — бізнес-план. Отже, попри всю різно
манітність форм підприємництва існують ключові положення, 
придатні до застосування практично в усіх сферах комерційної 
діяльності і для різних фірм, необхідних для того, щоб своєчасно 
підготуватись, обійти потенційні труднощі, зменшивши цим ри
зик у досягненні поставлених цілей. Тобто, розробка стратегії і 
тактики виробничо-господарської діяльності фірми є першочер
говим завданням для будь-якого бізнесу.

В умовах вітчизняної перехідної економіки потреба в освоєн
ні методики складання бізнес-плану зумовлюється ще й такими 
причинами:

1. В нашу економіку входить нове покоління підприємців, 
більшість з яких не має достатнього досвіду керівництва підпри
ємством.
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2. Зміни в господарському середовищі спонукають і досвідче
них керівників по-новому розраховувати свої дії на ринку (зокре
ма, брати до уваги фактор конкурентної боротьби).

3. Розраховуючи отримати іноземні інвестиції, українські 
підприємці повинні вміти обгрунтовувати і доводити (на основі 
прийнятої на Заході документації), що вони здатні оцінити всі ас
пекти використання інвестицій на рівні з бізнесменами інших країн.

У сучасній практиці бізнес-план виконує 4 основних функції.
Перша з них пов’язана з можливістю його використання для 

розробки стратегії бізнесу. Ця функція життєво необхідна в пе
ріод створення підприємства, а також при виробленні нових на
прямків діяльності.

Друга функція — планування. Вона дозволяє оцінити можли
вості розвитку нового напрямку діяльності, контролювати проце
си всередині фірми.

Третя функція полягає в тому, що бізнес-план дозволяє залу
чати кошти. В сучасних умовах без кредитних ресурсів практично 
неможливо реалізувати жоден значний проект, але отримати кре
дит непросто. Основна причина полягає не стільки в проблемі ви
соких процентних ставок, скільки у зростанні неповернення кре
дитів. У цій ситуації банки вживають цілий комплекс заходів по 
забезпеченню повернення коштів, серед яких вимога банківських 
гарантій, реальної застави та ін., але вирішальним фактором при 
наданні кредиту є наявність опрацьованого бізнес-плану.

Четверта функція дозволяє залучити до реалізації планів 
компанії потенційних партнерів, які захочуть вкласти у вироб
ництво власний капітал чи наявну у них технологію. З ’ясування 
питання про надання капіталу чи технології можливе лише при 
наявності бізнес-плану, який відображає курс розвитку компанії 
на певний період часу.

Поряд із внутріфірмовими функціями бізнес-планування має 
велике значення при виробленні стратегії планування на рівні 
держави або регіону. Сукупність довготермінових бізнес-планів 
підприємств складає інформаційну базу, яка служить основою 
для розробки національної (регіональної) політики планування в 
рамках державного регулювання економіки.

Що стосується часового аспекту бізнес-планування, то 
більшість фірм складають плани на рік. У них детально розгля
даються різноманітні напрямки діяльності фірми в цей період і 
побіжно характеризується подальший розвиток. Деякі фірми 
складають плани на термін до 5 років, і лише великі компанії 
планують свою діяльність на період більше 5 років.

35



Існує два основних підходи до розробки бізнес-плану. Пер
ший полягає в тому, що бізнес-план складається найманою гру
пою спеціалістів, а ініціатори проекту беруть участь у ньому 
шляхом підготовки початкових даних. Другий підхід — коли 
ініціатори проекту самі розробляють бізнес-план, а методичні 
рекомендації отримують від спеціалістів, зокрема від можливих 
інвесторів. Для нашої економіки другий підхід є більш прийнят
ним. Ініціатори проекту переважно є спеціалістами з виробничих 
питань, але, як правило, досить слабо орієнтуються в тонкощах 
фінансового забезпечення проекту чи збуту продукції. Ці питан
ня розробляють наймані спеціалісти.

Отже, внутріфірмове планування є невід’ємною складовою 
частиною будь-якого підприємства, незалежно від його розмірів 
чи форми власності. Бізнес-план узагальнює аналіз можливостей 
для початку чи розширення бізнесу в конкретній ситуації і дає 
чітке уявлення про те, як керівництво даної компанії намірене 
використати її потенціал.

Відомий соціолог і мислитель XX ст. Еріх Фромм писав: 
„Планування — це один з найпрогресивніших кроків, здійснених 
родом людським“ [2, с. 183]. Однак варто пам’ятати, що в будь- 
якому разі крайнощі шкодять. Як свідчить творча спадщина 
Й.Шумпетера, істинну інтелектуальну і практичну цінність ма
ють ідеї, які є результатом об’єктивного, вільного від ідеоло
гічних рамок, справді наукового підходу.
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Ковальчук Т.М., Ковальчук В.Д.
Вплив теоретичної спадщини Й.Шумпетера на 

формування та розвиток економічного аналізу як науки
Однією із важливих проблем теоретичної спадщини Й.Шумпе

тера є методологія та історія економічного аналізу. Виклад своєї 
методологічної позиції Й.Шумпетер починає з визначення на\ки 
взагалі й економічної зокрема. На його думку, наука відрізняється 
від простого здорового глузду тим, що використовує визначений 
аналітичний інструментарій, який дозволяє їй піднятися над рівнем 
повсякденної свідомості. Цим йому вдалося поставити водорозділ 
між науковою інтуїцією і розробкою наукових доктрин, теорій, а 
також довести перевагу перетворюючої ролі над пояснюючою. 
Кожна галузь наукового знання має свою техніку й інтерпретацію 
фактів. Техніка історичного, статистичного й абстрактно-теоретич
ного дослідження становить те, що Шумпетер вважає наукою в 
точному розумінні слова і позначає як економічний аналіз.

Однак вчений обмежує наукову частину політичної економії її 
методом (аналітичним інструментарієм, технікою дослідження). При 
такому підході економічна теорія втрачає власний зміст і самостій
не значення, їй відводиться скромна роль аналітичного засобу.

Аналітико-синтетичний процес, який торкається суспільних 
явищ, явищ виробництва й обміну, соціально-економічного ус
трою суспільства, багатьох факторів, спостережень, привів люд
ську думку до того, що саме виробництво, благополуччя людей 
підпорядковані якимось могутнім, але прихованим від їх безпосе
реднього зору суспільним факторам, глибинним законам еконо
мічного розвитку. Щоб виявити ці закони, недостатньо простого 
спостереження, опису явищ. Потрібна наука, здатна [і, с.21] 
проникнути в суть процесів, які відбуваються, і виявити їх ру
шійні сили. Такою наукою стала політекономія (економічна тео
рія). Вона вивчає основи суспільного виробництва і закони його 
функціонування та розвитку,-проблеми виробництва, розподілу, 
обміну і споживання матеріальних благ на макрорівні. Вихідною 
базою вивчення економічної теорії є аналіз загальних основ ви
робництва і відтворення, аналіз розвитку суспільства, як цілісно
го соціально-економічного організму з урахуванням специфічних 
особливостей розвитку в умовах різних суспільних формацій.

Отже, аналіз виник у надрах економічної теорії як активний 
метод пізнання. Підтвердженням цьому є глибокий і всебічний 
політекономічний аналіз продуктивних сил і виробничих відно
син на стадії раннього капіталізму в усіх їх проявах і співвідно
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шеннях, даний К.Марксом у “Капіталі“. Методологія такого ана
лізу як діалектичного підходу до вивчення економічних явищ, 
процесів, категорій покладена в основу вивчення капіталістично
го суспільства на більш пізніх стадіях його розвитку.

У наукових дослідженнях учені довгий час утотожнювали 
предмет політекономії та економічного аналізу, між ними не було 
достатньо твердої межі, згодом було доведено існуючі істотні від
мінності. Так, К.В.Островитянов, класифікуючи економічні нау
ки, трактував економічний аналіз продовженням політичної еко
номії як науку, яка досліджує дію економічних законів у низовій 
ланці — підприємстві, куди політекономи не заглядали.

М.І.Баканов, А.Д.Шеремет довели, що поняття економічний ана
ліз потрібно розмежувати на теоретичний економічний аналіз, який 
проводиться для вивчення основних закономірностей розвитку сус
пільного виробництва, діючих протягом усього часу існування даної 
економічної системи і її найважливіших етапів, знання яких необ
хідне для визначення головної мети і концепцій економічної політ
ики та конкретно-економічний — всебічне дослідження діяльності 
підприємств та їх структурних підрозділів [2, с.5]. Отже, теоретич
ний аналіз виступає базою для конкретно-економічного. Він, роз
криваючи сутність і якісні особливості явищ, процесів і категорій, 
створює умови для використання методів економічного аналізу в 
його конкретному виразі. Органічна єдність економічного та політ
ичного привела до системності, комплексності методологічного під
ходу до аналізу. Відрив політичного від економічного приводить до 
волюнтаризму. Прикладом цього може бути намагання вдосконали
ти господарський механізм, впровадити госпрозрахунок без необхід
них економічних розрахунків, глибоких попередніх експерементів 
та всебічного аналізу. Тому економічний аналіз покликаний вивча
ти основні закономірності розвитку виробництва, які діють в умо
вах ринку, висвітлювати механізм дії законів ринкової економіки і 
показувати наслідки, які чекають підприємство при нехтуванні 
ними, підкреслювати чи ілюструвати кожну із видатних теорій або 
в ході її розробки, або в наборі підтверджуючих її свідчень, знайти 
шляхи, форми і методи органічного поєднання товарно-грошових і 
ринкових відносин у єдиній цілісній системі господарювання. Тут 
аналіз торкається лише якісної сторони справи і зливається із де
тальним описом літературного типу, тобто носить теоретичний ха
рактер, а звичайно, він тяжіє до кількісних змін і математичних 
формулювань. Його друга форма доповнює попередню.

Як бачимо, у всякій науці економічний аналіз є вихідною і 
основоположною фазою при такій необхідній умові, що він має
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відповідати керівній гіпотезі або підштовхувати до створення та
кої гіпотези.

Економічний аналіз є науковим методом пізнання економічної 
реальності, господарських процесів і явищ самостійно функціону
ючої господарської одиниці, з допомогою якого ціле ділиться на 
складові частини (елементи), які сприймаються значно легше, ніж 
ціле, виділяються окремі його сторони, властивості, які потім 
вводяться до загальної схеми пояснення, тому шо кінцевою ме
тою дослідження є відображення цілого. Єдиний науковий підхід 
у дослідженнях може забезпечити єдність аналізу і синтезу, бо 
без вивчення частин (з допомогою аналізу) не можна зрозуміти 
цілого, а без цілого, що вивчається з допомогою синтезу, не мож-: 
на зрозуміти частин, тому що залишається незрозумілим їх місце 
в складі цілого. З ’єднання аналізу і синтезу проходить не зовніш
ньо, не в результаті довільних дій суб’єкта пізнання, а зумовлене 
об’єктивною логікою досліджуваного цілого, взаємозв’язком, що 
диференціює та інтегрує тенденції в ньому. Тому діалектичний 
метод пізнання є одночасно й аналітичним і синтетичним.

Економічний аналіз сприяє вивченню факторів, явищ і процесів, 
які відбуваються внутрі об’єкта управління в їх становленні і роз
витку, у визначених зв’язках, взаємозв’язках та взаємозумовленос
ті, причинно-наслідкової підпорядкованості, в прояві необхідності 
та випадковості, в єдності й боротьбі протилежностей, у переході 
кількості в якість і якості в нову кількість. Тому він є важливим 
засобом активного впливу людини на розвиток продуктивних сил і 
виробничих відносин суспільства, постійного вдосконалення остан
ніх, підтримання їх стійкої відповідності продуктивним силам, які 
постійно розвиваються, своєчасного виявлення і розв’язання неан
тагоністичних протиріч, що виникають між ними.

Головним інструментом аналізу ири виборі конкуруючих кон
цепцій Й.Шумпетер вважає критерій-ефективність теорії. Наприк
лад, він не є прибічником трудової теорії вартості, але не тому що 
вона “хибна“ — подібних визначень Шумпетер старається уника
ти, а якщо вживає, то лише взявши в ланки, — а тому, що її кон
курент — теорія граничної корисності, на його думку, більш 
ефективна. Трудова теорія вартості служить засобом дослідження 
економіки тільки при виконанні трьох достатньо жорстких умов: 
існування вільної конкуренції, наявність лише одного фактора 
виробництва, якісна однорідність усіх видів праці. При відсутності 
хоча б одного з них доводиться або відмовлятися від трудової те
орії вартості, або вводити додаткові посилання, наслідком яких є 
надмірне ускладнення аналізу. Теорія граничної корисності не
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потребує виконання жодної з вище названих умов. Її можна вико
ристовувати й у випадку недосконалої конкуренції, і при наявнос
ті декількох факторів виробництва, і при якісній різнорідності 
видів праці. Тому з її появою, стверджує Шумпетер, трудову тео
рію вартості можна вважати “померлою і похороненою“ [3, с.25\.

Досить специфічно Шумпетер трактує взаємовідносини між 
економічним аналізом та ідеологією. З однієї сторони, всяка, в 
тому числі економічна, наука, пропонує прогрес, але варто ввес
ти в неї лише невелику порцію ідеології (наприклад, допустити 
оціночні судження про економічну політику), як база для порів
няння відмираючих і зароджуваних концепцій тут же зникає. 
Шумпетер визнає, що ідеологічний компонент відіграє певну 
роль в економічному аналізі. Однак, якщо робота ведеться доб
росовісно, то в процесі дослідження ідеологічний компонент ні
бито відфільтровується і не впливає на результати аналізу. Нау
ковий характер дослідження не залежить від мети, з якою воно 
проводиться. Так, стверджує Шумпетер, “якщо економіст дослі
джує спекуляцію, використовуючи методи, які в той час у його 
оточенні визнані науковими, то результати його дослідження 
збагатять економічну науку незалежно від того, чи виступає він 
за прийняття регулюючого законодавства чи, навпаки, збираєть
ся захищати спекуляцію від такого законодавства... Мета дослі
дження може нам не подобатися, але якщо вона не спотворює 
факти або аргументацію, ми не можемо відмовитися визнати її 
результати. Звідси випливає, що для нас аргументи “апологетів“ 
(оплачених або ні — всеодно), якщо тільки носять науковий ха
рактер, нічим не гірші від доказів “неупереджених мислителів“, 
якщо такі, звичайно, існують“ [3, с.255].

Оригінальний підхід Шумпетера до питання періодизації ана
лізу. При цьому за основу він бере не класову позицію економіс
тів, не їх політичну орієнтацію, не хронологію, а, перш за все, 
метод дослідження, тобто аналітичний принцип. У праці “Історія 
економічного аналізу“ автор виділив чотири частини. Перша час
тина охоплює матеріал від греко-римської економічної думки до 
А.Сміта, включно. Характерною рисою цього періоду є те, що 
економічний аналіз знаходився в стадії формування і розвивався 
в рамках всеохоплюючих систем Арістотеля, батьків церкви, 
Хоми Аквінського та інших мислителів.

Друга частина присвячена вченню класиків, до яких Шумпе
тер зараховував і Маркса. В цей період (1790— 1870 рр.) форму
ється специфічний аналітичний інструментарій, наріжним каме
нем якого служить трудова теорія вартості.
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Третя частина (1870-1914 рр. і дальше) присвячеш різним на
прямкам економічного аналізу, які виникли на руїнах системи Ршар 
до: маржиналпму, нової історичної школи, інституціоналізмі. тощо

У четвертій частині, яка носить характер нарисів, розгляпа- 
ється сучасний макроаналіз.

Дослідження в галузі історії аналізу та його методології дозво
лили Шумпетеру дійти до висновку, що економічний чи будь- 
який інший аналіз може виявити тенденції, характерні для об’єк
та спостереження. Ми не можемо дізнатися з його допомогою, що 
Трапиться з цим об’єктом у майбутньому, в наших силах лише 
Припустити, що може трапитися, якщо тенденції збережуться та
кими ж, як у період спостереження, а ніякі інші фактори не бу
дуть впливати, тобто аналіз базується тільки на вивченні ретрос
пективного періоду. Однак у кінцевому рахунку метою аналізу є 
з’ясування перспектив, створення інформаційної і теоретичної 
бази для прийняття управлінських рішень відносно майбутнього 
розвитку. Економічний аналіз, по суті, звернений у майбутнє, він 
у деякому значенні вже є аналізом майбутнього, але на підставі 
даних про минуле. Тут передбачається обмеженість ретроспектив
ного аналізу, він ніби доведений до кінця: визначено, як вів себе 
показник у минулому, зроблено пропозицію про те, як він буде 
себе вести в майбутньому, але не визначено, в якій мірі це буде 
проявлятися, не визначені майбутні значення показника.

Визнання фактора послідовності або визначеної стійкості, змін 
економічних показників від одного звітного періоду до іншого, від 
попереднього до теперішнього, від теперішнього до майбутнього 
створило передумови для перспективного аналізу. Особливістю 
його є розгляд явищ і процесів із позиції перспективи розвитку, з 
точки зору проекції складових елементів минулого і теперішнього 
в елементи майбутнього. Розкриваючи картину майбутнього, пер
спективний аналіз забезпечує управляючу систему інформацією 
про майбутнє для розв’язку задач стратегічного управління.

Відповідно до існуючих тверджень М.І.Баканова, А.Д.Шере
мета, Е.П.Бочарова, М.В.Козлова, перспективний аналіз — зна
ходження в кожному процесі найбільш стійких закономірностей і 
тенденцій, здатних відігравати вирішальну роль у майбутньому і 
прогнозування на їх основі значень показників на перспективу. 
Важливими завданнями, перспективного аналізу є обгрунтування 
перспективних планів, а також оцінка їх очікуваного виконання.

Ринкові відносини характеризуються динамічністю кон юнктури 
зовнішнього і станом внутрішнього середовища суб єкта господарю
вання, виникає необхідність наближення аналізу до місця і часу ви
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конання господарських операцій. Тому в найближчому майбутньому 
зростатиме роль і значення оперативного економічного аналізу.

Оперативний економічний аналіз є початком ефективного 
управління виробництвом. Його головною метою є постійна еко
номічна оцінка змін, які відбуваються у господарських процесах 
відносно регламентованого рівня з метою вироблення дієвих опе
ративних управлінських рішень з оптимізації економічних проце
сів. Він спрямований на досягнення максимальної економії живої 
та уречевленої праці в постійно змінюваних господарських ситу
аціях у ході виробництва та комерційної діяльності.

Оперативний економічний аналіз має, з однієї сторони, визначи
ти ефективність поточної діяльності за періоди, які дозволяють ак
тивно втручатися у хід виробництва з метою досягнення поставленої 
мети, а з другої — можливі напрямки розвитку цієї діяльності на 
поточний період з точки зору забезпечення необхідними фінансами, 
матеріальними і трудовими ресурсами. Тому оперативний аналіз має 
проводитися цілеспрямовано і давати відповідь на питання, на що 
доцільніше спрямовувати виробництво, виходячи з наміченої вигоди.

Отже, оперативний економічний аналіз вивчає господарську ді
яльність підприємства і його підрозділів через систему показників, 
які найбільш реагують на зміни, що відбуваються у регульованому 
об’єкті. Він є активним засобом підтримання системи у регламен
тованому стані. Ознака оперативності дозволяє активно втручатися 
у виробничі процеси в той момент, коли це найбільш необхідно, і 
виробляти своєчасні оптимальні управлінські рішення.

Управління в наш динамічний час представляє собою складну 
роботу, яку не можна успішно виконувати завченими формула
ми. Керівник має поєднувати розуміння загальних істин і значи
мості багаточисельних варіантів, з допомогою яких ситуація від
різняється одна від одної. Така галузь як управління розвиваєть
ся у відповідь на необхідність пояснити: “чому“ і “внаслідок 
чого“ досягають успіху або розвалюються підприємства? Існує 
багато різноманітних способів вироблення управлінських рішень, 
але науково обгрунтовані, виважені управлінські рішення можна 
виробляти з допомогою економічних методів, серед яких важли
ва роль відводиться економічному аналізу.

Радикальна економічна реформа, яка передбачає зміну форм 
власності, право підприємств на господарську самостійність і 
розпорядження результатами праці, матеріальними, трудовими і 
фінансовими ресурсами, розподіл прибутку (доходів), виходу на 
зовнішній ринок створює об’єктивні економічні умови і викли
кає необхідність використання менеджменту в діяльності підпри
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єМств. Це потребує суттєвих змін, цільової орієнтації змісту еко
номічного аналізу. Виникає необхідність вивчення внутрішнього 
та зовнішнього середовища об'єктів господарювання, кон’юнкту
ри ринку і його адаптивності, можливої конверсії капіталу й 
оцінки ступеня економічного ризику, що вносить суттєві ЗМІНИ в 
методику та організацію аналітичної роботи.
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Лопатинський Ю.М.

Процес «творчого руйнування» в Україні
Трансформація суспільного порядку -  
процес безперервний, але сам по собі 
дуже повільний.

Й. Шумпетер «Рух до соціалізму»

Куди, в якому напрямку рухається світ? Це питання у всі часи 
й у всіх народів було злободенним. Не зменшується його актуаль
ність і у XX ст., ознаменованому низкою суспільних катаклізмів, 
лом кою старих і побудовою «нових» суспільних формацій.

Соціальні ідеї хвилювали і хвилюють багатьох учених — фі
лософів і суспільствознавців, істориків і економістів. Не зали
шився осторонь і Й.Шумпетер. Його дослідження капіталізму, 
соціалізму, тенденцій їх розвитку не втратили своєї актуальності 
й сьогодні, особливо для України, яка знаходиться на переломно
му етапі. Наш аналіз грунтується, в першу чергу, на праці 
Й.Шумпетера «Капіталізм, соціалізм і демократія», і в меншій 
мірі — на інших роботах.

Й.Шумпетером здійснена спроба дослідження історичної долі 
капіталізму. Основним постулатом, висунутим Шумпетером, була 
теза про «неминучий» перехід від капіталізму до соціалізму. «Го
ворячи про капіталізм, ми маємо справу з еволюційним проце
сом. ...Капіталізм за самою своєю суттю -  це форма або метод 
економічних змін, він ніколи не буває і не може бути стаціонар
ним станом. ...Основний імпульс, який приводить капіталістич
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ний механізм в рух і підтримує його на ходу, йде від нових спо
живчих благ, нових методів виробництва і транспортування това
рів, нових ринків і нових форм економічної організації, які ство
рюють капіталістичні підприємства» [1, с.126]. При цьому «капі
талістична система не загине від економічного краху, проте сам 
її успіх підриває суспільні інститути, що її захищають, та «неми
нуче» створює умови, в яких вона не зможе вижити і уступить 
місце соціалізму» [1, с. 104]. Ці погляди перегукуються з створе
ною Шумпетером теорією економічної динаміки, висвітленою в 
книзі «Теорія економічного розвитку», а також в двотомнику 
«Економічні цикли».

Абстрагуючись від «-ізмів», скажемо, що у всьому світі сус
пільна орієнтація вийшла на перше місце. Можна згадати і соці- 
ально-орієнтовані економіки Заходу, і шведський соціалізм. І як 
же не згадати більш ніж сімдесятирічну історію колишнього 
СРСР, долю інших «соціалістичних» країн

Так чому ж історія повернулась назад? Й.Шумпетер задається 
питанням: капіталізм самостійна соціальна форма, чи остання 
стадія феодалізму? По аналогії можна поставити запитання: а чи 
був соціалізм в СРСР, чи це була тупикова гілка державного ка
піталізму? І якщо Шумпетер все ж таки виділяє капіталізм як 
самостійний тип, то питання соціалізму в СРСР ми залишаємо 
відкритим. Хоча сам Шумпетер вважав, що «незважаючи на свій 
явний антидемократизм, ця держава є соціалістичною» [1, с .314].

Слово «капіталізм» тривалий час перебуває у сентименталь
ній опалі. До того ж воно не зовсім точно описує економічну 
систему, що існує в США, Західній Європі, деяких країнах Азії. 
Більш широко вживаний вираз -  ринкова економіка (соціальної 
орієнтації). Шумпетер використовує також назву «комерційне» 
суспільство. Але повністю позбутись «-ізмів» навряд чи вдас
ться, якщо вони не явні, то «бродять як привид».

Що ж являють собою ці дві системи за Й.Шумпетером, що в 
них спільного і які відмінності, які тенденції їх розвитку? «Капі
талізм ще в силі. Конкуренція ... до цих пір є головним факто
ром, що визначає економічну кон’юнктуру. Підприємництво до 
цих пір відіграє активну роль, а лідерство буржуазних верств до 
цього часу є головною рушійною силою економічного прогресу. 
Середній клас до цього часу є політичною силою. З позиції сьо
годнішньої практики, а також з точки зору завдань короткочас
ного прогнозування -  а у таких справах і століття вважається 
«коротким строком» -  усі ці поверхневі процеси можуть вияви
тись більш суттєвими, ніж тенденція руху до іншої цивілізації,
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яка повільно визріває в глибоких надрах капіталізму» [1 с 223- 
224]. І ЦІ «поверхневі» процеси виявились більш суттєвими: капі
талізм продовжує існувати й успішно розвиватись.

Що це за інша цивілізація, яка повинна визріти в надрах капі
талізму? Це соціалістичне суспільство -  «інституціональна систе
ма, при якій контроль над засобами виробництва і самим вироб
ництвом знаходиться в руках центральної влади, або, інакше ка
жучи, де приналежність економіки до суспільної сфери, а не при
ватної сфери -  справа принципу» [1, с.2261. Шумпетер визначає 
такий тип суспільства як «централістський соціалізм». Під таке 
визначення цілком можна віднести Союз PCP.

Окремими економічними і соціальними віхами поступового 
відмирання капіталізму Й.Шумпетер вбачає зникнення інвести
ційних можливостей, відмирання підприємницької функції, руй
нування інституціональної структури капіталістичного суспіль
ства, зростання ворожості до капіталізму. Однак сплеск підпри
ємницької активності в останні десятиріччя, розвиток інституціо- 
нальних структур не дозволяють приймати на сучасному етапі 
всі тези Шумпетера беззастережно.

У допитливого читача може скластись враження, що ми кри
тикуємо Й.Шумпетера з позиції сьогодення. Ні на хвилину, ні на 
секунду, ні навіть на мить у нас не промайнуло такої думки. Не
хай вибачить нам читач, але критика в історії -  остання справа. 
Цінність роботи Й.Шумпетера «Капіталізм, соціалізм і демокра
тія» полягає не тільки в опису цих трьох складових. Метою на
шого дослідження є спроба спроектувати погляди Шумпетера (на 
перехід від капіталізму до соціалізму, умови і тенденції переходу) 
на зворотний процес -  перехід від соціалізму до капіталізму. А в 
Україні, на нашу думку, відбувається саме цей зворотний процес 
-  перехід від соціалізму до капіталізму. Та й у більшості колиш
ніх соціалістичних країн -  теж.

При аналізі капіталізму і соціалізму звертає на себе увагу 
схожість цих формацій. Характеризуючи соціалізм, Шумпетер 
підсумовує, що «ми описали механізм, який одразу стає зрозумі
лим, варто лише ввести слова «ринок», «купівля і продаж», «кон
куруючий» і т.д.» [і, с.244]. Це пов’язано з тим, що «соціалізм є 
нащадком монополістичного капіталізму» [1, с.255] (Тут знову 
спадає на думку, що, можливо, не нащадком, а братом, але щоб 
позбутись звинувачень з різних сторін, ми ці розмірковування 
припиняємо і спробуємо залишатись безпристрасними).

Одне з найважливіших -  питання власності. Безумовно, при 
капіталізмі власність приватна, при соціалізмі -  суспільна. Однак
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«капіталістичний процес підриває свою власну інституціональну 
структуру. Фігура власника відходить у небуття, а разом з нею 
зникають і характерні інтереси власності. Залишаються наймані 
керуючі, ... крупні і дрібні власники акцій. Жодна з цих трьох 
груп ... не є безумовним виразником інтересів, характерних для 
такого явища, ... яке позначається поняттям “власність“» [1, 
с. 195-196]. В Україні також відбувається трансформація поняття 
власність. Поставлено завдання створити ефективного власника, 
який би значно підвищив результативність господарювання. Од
нак, як показує вже наш власний досвід, ні там, де проведена 
«паперова» приватизація за майнові сертифікати, ні там, де влас
ником став трудовий колектив, реального ефективного власника 
не створено. Більшість приватизованих підприємств в Україні 
після завершення приватизації не поліпшили свою роботу.

В праці «Капіталізм, соціалізм і демократія» Й.Шумпетер роз
глядає економічну ефективність двох систем і зводить її до 
ефективності виробництва (с.255). Існує зв’язок між структурни
ми характеристиками капіталізму і показником економічного 
розвитку (с. 153). Шумпетер констатує, що соціалістична система, 
ймовірно, буде поступатись капіталізму в економічній ефектив
ності (с.229). На перший план при соціалізмі виходить соціальна 
підпорядкованість економічного розвитку. На жаль, на практиці 
так воно і було. Економічна ефективність соціалізму програвала 
капіталістичній, хоча весь час велося змагання. З іншого боку, 
соціальна орієнтація давала не тільки переваги соціалізму, але і 
могутній поштовх для розвитку капіталізму, в першу чергу, -  
соціальної орієнтації.

«В капіталістичному суспільстві визнання досягнень і соці
альний престиж мають яскраво виражене економічне підгрунтя» 
[1, с.278]. Але мотивація збагачення поступово послаблюється і 
на перший план виступає «марксистська теза про те, що еконо
мічний процес, як і сама душа людини, мають тенденцію соціалі
зуватися. ... Інакше кажучи, поступово складається все більше 
технологічних, організаційних, комерційних, адміністративних і 
психологічних передумов соціалізму. ...Капіталістична мотивація 
і капіталістичні стандарти відійдуть. Висновок про неминучість 
переходу до соціалістичного ладу в цих умовах напрошується 
сам по собі. Однак ...» [1, с.293-294].

Та у світовому масштабі, на жаль чи на щастя, нічого подіб
ного не відбулось. Саме існування соціалістичної системи підви
щило життєздатність капіталізму, заставило його вести боротьбу 
за своє існування, все більше і більше соціалізуватись.

46



Що ж відбулося насправді? Характеризуючи СРСР Шумпе- 
тер писав (1942 р.): «Через двадцять років Росія стане такою ж 
демократичною і мирною країною, як ми, -  і буде думати і від
чувати так же, як ми» [1, с.519]. Правда, Шумпетер в два з пиш
нім рази помилився відносно строків і, звичайно, не міг перед
бачити форми, в якій відбулось це «зближення». Більш ніж сім
десятирічний соціалістичний експеримент закінчився поразкою 
поворотом назад до капіталізму. Шумпетер з цього приводу міг 
би сказати, що процес суспільної трансформації «часто зазнає 
відкочувань назад, які, при розгляді ізольовано, можуть навіть 
...здатись спостерігачу... як наявність протилежних тенденцій» 
[2, с.530].

Відцентрові тенденції, які існували завжди і набрали сили од
ночасно з «перебудовою», призвели до розвалу Союзу. Але чо
мусь перехід до незалежності почав асоціюватись з переходом до 
ринку. Хто питав у народу, в якому суспільстві він хоче жити -  
соціалістичному чи капіталістичному? На всеукраїнський рефе
рендум 1 ірудня 1991 року було винесене одне питання: чи під
тримуєте ви Акт проголошення незалежності України? Безумов
но, підтримуємо, — ствердно відповіла переважна більшість на
селення на це питання. Але воно не тотожне запитанню: чи під
тримуєте ви перехід до ринкової економіки? (При цьому нам 
зовсім не хотілось би бути звинуваченими у прихильності тому 
чи іншому устрою, але від цих питань нікуди не дітись.) Правда, 
пізніше Верховна Рада підтримала курс ринкових реформ. Під
тримуємо і ми.

Чому ж у населення гак швидко соціалістичні орієнтири 
змінились на ринкові? Затьмарив блиск західних вітрин? Порів
няння розвитку Західної та Східної Німеччини, Південної та 
Північної Кореї, безперечно, свідчить на користь ринкової еко
номіки. Однак ці свідчення не в змозі дати відповідь на питання 
про нерівномірність розвитку Німеччини чи Франції у порівнян
ні, наприклад, з Португалією чи'Іспанією, не говорячи вже про 
ті країни Південної Америки чи Африки, в яких також ринкова 
економіка.

Не може бути фактором нерівномірності розвитку і забезпе
ченість країн природними ресурсами. Розглядаючи «Теорію еко
номічного розвитку» в одноіменній книзі, Й.Шумпетер приходить 
до висновку, що між природними багатствами різних країн і рів
нем їх економічного розвитку немає явної залежності. Підтвер
дженням цьому є і сьогодення. Яскравий приклад -  Японія. 125 
мільйонів японців, що мешкають на вулканічних островах, ство
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рили справжнє економічне чудо. За виробництвом валового наці
онального продукту Японія поступається США (і то, не на бага
то), а за обсягом ВНП на душу населення -  лідирує у світі.

Залишимо далеку Японію і повернемось до України, яка, до 
речі, зовсім не обділена природними ресурсами (5% корисних ко
палин світу, тоді як за площею Україна займає менше ніж піввід- 
сотка суходолу). Які ж чинники визначають ситуацію в Україні? 
Реформи хоча і проголошені, але просуваються повільно. Для 
характеристики поступу України мимоволі приходить на згадку 
назва праці одного політика: «Крок вперед, два кроки назад» (або 
вбік). І знову одвічне питання: що робити?

З початком реформ і лібералізацією цін майже одночасно всі 
в Україні опинились без коштів. (Куди поділись матеріальні носії 
цих коштів, чи забезпеченості не було зовсім?) При високому 
рівні розвитку промисловості (в т.ч. і космічної) почався баналь
ний процес первісного нагромадження капіталу. Значна частина 
зв’язків з іншими республіками була втрачена, а частка кінцевої 
продукції в Україні була невисока. Структура економіки України 
виявилась недосконалою, практично зупинились і невеликі під
приємства, і промислові гіганти. «Звичайно, не слід зберігати 
застарілі галузі нескінченно, але потрібно постаратись уникнути 
краху і перетворити хаос, який може породити кумулятивну ре
акцію у всій економіці, в упорядкований відступ»! 1, с.134]. «В 
умовах сучасної конкуренції старі виробничі потужності повинні 
були б пристосуватись до нових умов (процес, що вимагає додат
кових витрат)...»[1, с.1401. Однак в Україні недостатньо коштів 
для таких додаткових витрат, вітчизняне виробництво не витри
мує конкуренції з іноземним і все більше і більше здає власні 
ринки. Технічний прогрес, який існував у соціалістичній системі 
і є основою розвитку в ринковій економіці, чомусь перестав 
функціонувати на перехідному етапі.

В Україні досі існує стратегія обмеження: заробітної плати, 
емісії і т.д. Шумпетер жартував: «автомобіль їздить швидко, 
тому що має гальма»! 1, с. 132]. Настав час від обмеження перехо
дити до політики розвитку. І хоча Шумпетер казав, що «не існує 
інституту більш демократичного, ніж ринок»[1, с.248], без дер
жавного регулювання не обійтись. В Україні маятник державно
го регулювання, перебуваючи в крайній точці всеохоплюючої за- 
регульованості, з початком реформ зрушив у бік зменшення дер
жавного впливу, але проминув оптимальний варіант, «золоту се
редину», і змістився в сторону державної «пасивності». Ринок не 
всемогутній і самодостатній, тим більше, що в Україні перехід до

48



ринку ще не завершений і ринкові регулятори не ДІЮ ТЬ В ПОВНУ 

силу, в таких умовах, на нашу думку, потрібно проводити актив
ну державну економічну політику (в комплексі: монетарну ін- 
вестиційну, інституційну, структурну).

Розроблена Шумпетером теорія економічного прогресу базу
ється на тому, що динамічна економіка характеризується непос
тійністю, відбувається «процес економічної мутації* який ... руй
нує стару структуру і створює нову»[1, с. 126-1271. Не випадково 
Й.Шумпетер е книзі «Капіталізм, соціалізм і демократія» одну із 
глав назвав «Процес «творчого руйнування»».

Незважаючи на мінливий, нестійкий характер розвитку еко
номіки, Шумпетер вважав, що не «окремі «випадки» чи події, або 
створювані ними політичні ситуації чи то настрої і відчуття інди
відів чи груп з приводу цих ситуацій визначають довгострокові 
контури соціальної історії -  остання є результат дії значно більш 
глибоких сил» [2, с. 532]. Події в Україні -  окремий «випадок», 
чи «результат дії значно більш глибоких сил»?

Ми згадали лише окремі фактори з багатьох, що впливають 
на розвиток України і призводять до її «творчого руйнування». 
«Людство не вільно обирати. Економічний та соціальний процеси 
розвиваються за власною інерцією, і ситуації, що виникають в 
результаті, змушують окремих людей і соціальні групи вести 
себе певним чином, хочуть вони того чи ні, -  змушують, звичай
но, не шляхом позбавлення їх волі вибору, але шляхом форму
вання менталітету, відповідального за цей вибір, і шляхом зву
ження переліку можливостей, з яких цей вибір здійснюється» [1, 
с. 182]. Тому залишимо без відповіді питання, чи наш соціалізм 
був тимчасовим відступом від капіталізму, чи наш теперішній 
відступ до капіталізму -  тимчасовий. «Адже більшість цивіліза
цій зникли, так і не встигнувши повністю реалізувати свій по
тенціал»! 1, сЛ 82].

«У кожній країні свій соціалізм» [ 1, с.421]. Хочеться вірити, 
що теперішній поступ України -  це її власний шлях до «соціалі
зації» суспільства. І що цей шлях буде пройдений без катаклізмів 
і руйнівних соціальних потрясінь. Чергового повороту назад сус
пільство не витримає.

1. Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия / Предисл. 
и общ. ред. B.C.Автономова — М.: Экономика, 1995. — 540 с.

2. Шумпетер Й.А. Движение к социализму // Шумпетер Й. А. Капи
тализм, социализм и демократия. — М.: Экономика, 1995. С.535-539.
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Сторощук Б.Д.

“Творче руйнування“ в сучасних умовах: 
регіональний аспект

Однією із найцікавіших ідей у творчій спадщині Й.Шумпете- 
ра є ідея “творчого руйнування“ — динамічної конкуренції, пов’
язаної із створенням і втіленням “нових комбінацій“, основними 
видами яких є виробництво нових благ, застосування нових спо
собів виробництва і комерційного застосування існуючих благ, 
освоєння нових ринків збуту, джерел сировини, зміна галузевої 
та регіональної структури виробництва. Всім цим економічним 
новаторствам, яке є безпосередньою основою економічного зрос
тання і прогресу, займаються на практиці люди, яких Й.Шумпе- 
тер назвав підприємцями. Економічна функція підприємця дис
кретна і не закріплена навічно за певним носієм. Вона тісно пов’
язана з особливостями розвитку цивілізації та менталітету в пев
ному регіоні, які й формують особистість підприємця.

Найцікавіше у цій теорії те, що процесові “творчого руйну
вання“ не можуть перешкодити монопольні бар’єри, а навіть нав
паки. Автор розгортає широку панораму переваг (з точки зору 
динамічної ефективності, тобто створення умов для вищезгада
ного процесу) великого монополістичного бізнесу над економі
кою, близькою до моделі досконалої конкуренції.

Очевидна необхідність поглибленого вивчення даної концеп
ції в наших умовах при значній монополізації виробництва і не
можливості починати побудову ринкової економіки з “дикого 
капіталізму“, як це було на Заході.

Ситуація ускладнюється тим, що колишні державні промисло
ві гіганти в своїй більшості вкрай неповороткі і малопристосовані 
до конкурентного середовища, а клас індивідуальних підприємців- 
новаторів — “героїв“ шумпетерівської “Теорії економічного роз
витку“ — ще дуже слабкий, як чисельно, так і психологічно

Тому дуже важливим є виявлення дієвих заходів, необхідних 
для того, щоб процеси “творчого руйнування“ в нашій країні зап
рацювали на повну потужність.

Очевидно, в першу чергу для формування об’єктивної бази 
“творчого руйнування“ необхідно, по-перше, ефективно стимулюва
ти і “підживлювати“ процеси формування і розвитку ринкової свідо
мості у населення і, по-друге, якомога швидше вивести з кризи мак
симально можливу кількість суб’єктів матеріального виробництва.

Далі проаналізуємо концептуальні основи державної політики 
у розв’язанні цих проблем з регіональної точки зору.
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Багато документів Верховної Ради України розглядають най™ 
країну з притаманною їй диференціацією природних, соціальних та 
економіко-географічних умов як гомогенну територію, бо не переа 
бачають врахування цього при втіленні в життя відповідних захо
дів, тобто вважають різні регіони однаково підготовленими до вті
лення в життя відповідних постанов. Проте це далеко не так

На першому плані тут виступає значна диференціація різних 
регіонів України за рядом ознак: в першу чергу, це особливості 
досить складного і суперечливого розвитку кожного регіону, 
його історія, національна структура населення, зрештою — різне 
географічне положення. Все це стало базою для багатьох інших 
відмінностей. В Україні виділяється декілька найбільш контрас
тних укрупнених регіонів.

Для областей Східної і Західної України важливе значення 
має сусідство з постсоціалістичними країнами (Росією і країнами 
Східної Європи), що приводить до насичення цих регіонів про
дукцією, якої наші сусіди мають відносно багато.

Складні природно-кліматичні умови і невигідне економіко- 
географічне положення мають великий вплив на економіку пів
нічної України, особливо Полісся.

Для Південно-Східної України визначальною є наявність жит
тєво важливих для економіки України вугільної та металургійної 
промисловості, а також виходу у світовий океан, що дає можли
вість вигідно експортувати дорогу продукцію цього регіону: чорні 
і кольорові метали, прокат. Це привело до значного підвищення 
заробітної плати і життєвого рівня місцевого населення.

Значна невідповідність в економічному потенціалі окремих 
регіонів країни вказує, що неможливо однаковими шляхами виво
дити з кризи, напр., індустріально-орієнтовану, високрозвинуту 
економіку Донбасу і слабку — Полісся, де внаслідок незначних 
запасів корисних копалин і віддаленості основних транспортних 
магістралей, основою економіки є агропромисловий комплекс.

Дуже важлива відмінність в об’ємі природно-ресурсного по
тенціалу і його структурі. Зовсім різними повинні бути методи 
виходу з кризового стану і підходи до формування економічної 
структури Донецько-Придніпровського регіону, де значні запаси 
залізної руди, кольорових металів, кам’яного вугілля, інших ко
рисних копалин; Карпатського регіону, де багаті рекреаційні ре
сурси, запаси калійної солі, сірки, невеликі запаси нафти, газу, 
кам’яного вугілля; Східної України, де лише невеликі запаси 
нафти і газу; Центральної і Північної України, де майже немає 
економічно важливих запасів корисних копалин.

51



Цілком очевидна також відмінність в економічній свідомості 
населення. Внаслідок різного географічного положення і склад
них історичних умов маємо відмінність між рівнями економічної 
свідомості населення. Найбільший контраст існує між західними 
областями України, де старше покоління ще пам’ятає, що таке 
приватна власність, і ті часи, коли кожен міг покладатися лише 
на свої руки і голову, та іншими регіонами країни, особливо схід
ними областями, де сформувався чисельний економічно-малосві
домий пролетаріат, який надіється лише на мудрі вказівки “звер
ху“. Проміжне становище займають великі міста і приморські ра
йони, населення яких мало більшу можливість зайняття торгів
лею, контакту з людьми, що жили при іншому суспільному ладі. 
Внаслідок цього в західних областях і великих містах інших регі
онів набагато швидше і впевненіше відбувається формування со
ціально-ринкових структур (особливо в Західній Україні), сприй
маються жорсткі, радикальні кроки уряду.

Сьогодні при реорганізації міністерств і відомств їм намага
ються нав’язати зовсім невластиві завдання соціального розвит
ку, охорони природи та ін. Тим більше важко чекати, щоб за 
умов повної влади галузевих, дезінтегруючих органів можна 
було забезпечити комплексний соціальний і економічний розви
ток регіонів, економічний і екологічний баланс.

Держава зараз практично не здатна підтримувати не тільки 
неринковий сектор економіки, що повинен забезпечувати соці
альні гарантії держави у галузях освіти, охорони здоров’я, куль
тури, житлової політики тощо, а й найважливіші державні еко
номічні, науково-технічні та екологічні програми. За цих умов 
важко розраховувати на широкомасштабну державну допомогу 
депресивним або проблемним регіонам, розробку та реалізацію 
регіональних програм загальнонаукової значущості.

І все ж держава не повинна кидати напризволяще регіони, 
благополуччя яких ще не так давно перебувало чи не в повній 
залежності від кількох дислокованих підприємств союзного (пе
редусім так званих оборонних) або союзно-республіканського 
підпорядкування. Криза якогось певного виробництва, підприєм
ства ще може бути в той чи інший спосіб компенсована, пом’як
шена. Криза регіону за течією  і наслідками здатна порушити 
міжрегіональний баланс, дестабілізувати обстановку в державі.

Ясна річ, підтримуючи позитивні, що не спричинять форму
вання натурального господарства, не викреслять регіон з системи 
територіального поділу праці, економічні ініціативи територіаль
них утворень різного масштабу, держава, однак, не повинна

!
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сприяти відцентровим тенденціям, повному відокремленню регіо
нів від економічного життя суспільства в цілому. Адже в широ
кому історичному контексті кожен регіон розвивався як органіч 
на складова держави, завдяки зусиллям, ресурсам не лише влас
ним, а й інших регіонів, держави в цілому.

Тому було б несправедливо (якщо не ризиковано) тлумачити 
розширення повноважень регіонів як шлях до самоізольованості. 
як економічну безвідповідальність, коли у центр уваги і дій ста
виться регіональний чи місцевий егоїзм.

Проте такі погляди далеко не завжди знаходять розуміння в 
урядових політичних колах України.

Тривалий час радянську молодь учили, що закони природи, 
територіальні відмінності ніяк не впливають на суспільне життя, 
начебто все визначається способом виробництва. Це і є важли
вою ідеологічною причиною.

Одна з основних політичних причин — страх втратити певні 
території, страх наступу серії відокремлень. Проте нехтування 
територіально-цілісним підходом може зіграти аналогічну роль: 
посилення катастрофічних нерівномірностей територіального 
розвитку приведе до того, що регіони зрозуміють безперспектив
ність подальшого перебування в “спільному котлі“ і посиляться 
відцентрові сили. А при виваженій, теоретично обгрунтованій 
регіональній політиці, розумному поєднанні пільг і обмежень ці 
прагнення регіонів будуть послаблюватися.

О б’єктивна неможливість (а то й шкідливість) керування 
усім розмаїттям життя з одного центру висуває до загального 
арсеналу засобів управління регіонально-цілісний підхід. Він має 
стати дієвою альтернативою  відомчо-галузевій строкатості і 
роз’єднаності, яка, до того ж, уже давно стала носієм державно
го монополізму, одним із гальм процесів демократизації госпо
дарської діяльності, приватизації власності, демонополізації усіх 
цих органічних складових формування ринкових відносин. Пара
дигма регіональної цілісності повинна будуватися на теоретико- 
філософському прийнятті концепції єдиної географії, об’єктив
ного взаємозв’язку природних, соціальних та економічних про
цесів і явищ, що збігаються в певному територіальному ареалі. 
Водночас це означає і згоду з тим, що існують закони, єдині для 
природи і суспільства. І.М .Забєлін, зокрема, до таких законів 
(які він назвав натурально-соціальними) відніс закони збільшен
ня організованості, прогресивного ускладнення середовища, ево
люційної експансії та ін. Ю.Г.Саушкін, виходячи з фундамен
тальної теорії Вернадського щодо ноосфери, назвав закони тери
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торіальної концентрації, поляризації різних ділянок ноосфери, 
комплексності (як у природі, так і в розвитку і розміщенні сус
пільних продуктивних сил, у сполученнях природи, населення, 
господарства).

Він також стверджував, що існує об’єктивність закону раио- 
нотворення як однієї з форм існування та окремих її компонен
тів, причому ноосферу розглядав як реальну систему інтеграль
ного районування, іцо охоплює природні ресурси і природні умо
ви, населення, споживання, виробничу і невиробничу сфери.

Самодіяльна самоорганізація, взаємотяжіння за певними кри
теріями (у тому числі комплементарності взаємодоповнюваності, 
сумісності) об’єктивно притаманні елементам живої природи, 
людині, багатьом економічним явищам і процесам.

Сучасна філософія дійшла до важливого фундаментального 
висновку, що матеріальний світ, який перебуває в стані руху, 
системно організований. Він складається з багатьох матеріальних 
підсистем,, здатних на саморозвиток, способом існування яких є 
відповідні форми руху матерії. Йдеться про те, що кожній з під
систем матеріального світу властивий специфічний тип взаємо
дій своїх компонентів, який зумовлює її існування.

Але взаємодія існує не лише всередині сукупності природних 
або соціальних чи економічних елементів, не треба спеціально 
доводити, що суспільство взаємодіє з природою. Будь-який ви
робничий цикл бере початок з природи: з видобутку сировини, 
палива, виробництва електричної енергії. У будь-якому виробни
чому процесі безпосередньо чи опосередковано бере участь лю 
дини. Від природних та економічних умов залежить життя люди
ни, самопочуття суспільства. Водночас суспільство підкорює 
своїм потребам економіку, управляє в цій сфері сгруктурно-ди- 
намічними процесами, нарешті, не тільки природне середовище 
тією або іншою мірою зумовлює життя суспільства. Природа 
відчуває і вплив людини, зокрема її господарської діяльності.

Отже, регіон становить цілісність природного середовища, ма
теріального, створеного людиною середовища, а також соціуму.

Причому різні типи регіонів формуються і існують завдяки 
певним типам взаємозв’язків між цими трьома середовищами. 
Зрозуміло, що міцність і сталість таких зв’язків обернено про
порційно пов’язана із масштабами регіонів (при інших рівних 
умовах).

Регіональна цілісність неможлива без її першооснови — тери
торіальної цілісності і нерозчленованості. Регіональну цілісність 
не можна ототжнювати з близьким поняттям “регіональна ком-

54



длексність“. Останнє — ширше і глибше. Цілісним у єдності і 
взаємодії є будь-який регіон. Але не в кожному репоні є доско
налий соціально-економічний комплекс, який є неподільністю 
більш високого рівня, ніж неподільність окремих складових 
Вона вимагає повної гармонії і тісних технічно-економічних 
зв’язків, оптимальної пропорційності, спрямованих на підвищен
ня ефективності регіонального господарства.

Таким чином, регіональна цілісність означає об’єктивну не
подільність, нерозчленованість, триєдність природного, синте
тичного (створеного людиною) та соціального середовищ; вона 
передбачає, що взаємозв’язки між компонентами цих середовищ 
всередині кожного з регіонів є більш міцними і сталими, ніж з 
елементами зовнішнього середовища.

Регіонльно-цілісний підхід в економіці означає розуміння цієї 
парадигми та керування нею при обгрунтуванні і прийнятті уп
равлінських рішень.

Зайцев Ю .К.

Й.А.Ш умпетер про “зростаю чу ворожість до соціального 
ладу капіталізму“ та тенденції формування соціального 
ринкового господарства у сучасних розвинених країнах

У „Теорії економічного розвитку“ (1912) Й.А.Шумпетер за
пропонував оригінальну ідею щодо пояснення механізму самороз
витку капіталістичної економічної системи: а саме ідею Новато
ра, який постійно ламає звичний хід господарського кругообігу, 
змінюючи виробничі функції господарського механізму, збуджу
ючи інтерес основної маси підприємців до збільшення прибутку, 
що, врешті-решт формує динаміку руху всієї системи.

А наліз внутріш ніх механізмів саморозвитку капіталізму 
Шумпетер продовжує й у наступних працях, зокрема в одній з 
останніх своїх робіт „Капіталізм, соціалізм і демократія“ (1942). 
Так, у главі шостій „Можливість капіталізму“ він підкреслює, 
що капіталістичне суспільство звертається до мотивів, непере- 
вершених за простотою  та силою , а сам суспільний устрій 
відзначається незвичайною ефективністю . Фундамент, базові 
конструкції, сигнальні вогні цього суспільства зроблені, за ви
разом Шумпетера, з економічного матеріалу, сама будівля бур
ж уазного суспільства виходить фасадом на економічний бік 
життя [1, с .115].
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У такому суспільстві, на думку Шумпетера, „Поощрения и на
казания измеряются в деньгах. Подъем и спуск по общественной 
лестнице тождественны с приобретением или потерей денег....“. 
Воно (капіталістичне суспільство) „...с безжалостной быстротой 
выполняет свои обещания богатства и угрозы нищеты. Всюду, где 
буржуазный образ жизни достаточно укрепляется и заглушает 
позывные других общественных порядков, эти мотивы являются 
достаточно сильными, чтобы привлечь подавляющее большин
ство людей высших интеллектуальных способностей и отождес
твить успех в жизни с успехом в делах“ [1, с. 116].

До того ж, вважає вчений, капіталістична система чудово роз
в’язує проблему соціального відбору. Адже в більшості випадків 
людина, яка попадає в клас бізнесменів і потім піднімається наго
ру в межах цього класу, є здібним бізнесменом і піднімається 
настільки високо, наскільки це дозволяють її здібності.

„Причина проста, — відзначає Шумпетер, — в этой системе 
подниматься вверх и хорошо делать свое дело — это практичес
ки одно и то же. Этот факт, который неудачники так часто ста
раются отрицать в порядке самоутешения, гораздо больше зна
чит для оценки капиталистического общества и капиталистичес
кой цивилизации, чем любые выводы из чистой теории капита
листического механизма“ [1, с. 117].

Отже, Й.А.Шумпетер глибоко розуміє суть та переваги еконо
мічної системи капіталізму, ефективність функціонування меха
нізму по залученню та використанню всіх видів ресурсів, у першу 
чергу соціального капіталу, з метою збільшення прибутку, задо
волення матеріальних потреб. Водночас учений робить парадок
сальні на перший погляд висновки з досліджуваних проблем, зок
рема він зазначає, що капіталізм породжує атмосферу майже су
цільної ворожості стосовно власного соціального ладу [1, с. 197].

У своєму аналізі глибинних мотивів руху капіталізму Шумпе
тер приходить до висновку, що капіталістичний процес відсуває 
на задній план всі ті інститути, а особливо інститут приватної 
власності та інститут вільного контракту, які відображали потре
би та методи істинно „приватної“ економічної діяльності. „Капи- 
талистичекий процесе, — підкреслює вчений, — подменяя стены 
и оборудование завода простой пачкой акций, выхолащивает саму 
идею собственности. Он ослабляет хватку собственника, некогда 
бывшую такой сильной, — законное право и фактическую спо
собность распоряжаться своей собственностью по своему усмот
рению. В результате держатель титула собственности утрачивает 
волю к борьбе — борьбе экономической, физической и полити
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ческой за “свой“ завод и свой контроль над этим заводом, он те
ряет способность умереть, если потребуется, на его пороге. 
Дематериализованная, лишенная своих функций и отстраненная 
собственность не впечатляет и не внушает чувства преданности 
как собственность в период своего расцвета. Со временем не оста
нется никого, кого бы реально заботила ее судьба, ни внутри 
больших концернов, ни за их пределами“ [1, с. 197].

До того ж, зауважує Шумпетер, — капіталізм створює той 
критичний склад розуму, який, зруйнувавши моральний автори
тет багатьох інших інститутів, врешті-решт повертає проти своїх 
власних. На відміну від будь-яких інших соціальних систем ка
піталізм неминуче та в силу самої логіки своєї цивілізації поро
джує, навчає та фінансує соціальні групи, прямо зацікавлені в 
розпалюванні соціальних безпорядків j l ,  с .198, 201-202].

Отже, — приходить до висновку И.А.Шумпетер, — у глибо
ких надрах капіталізму повільно визріває тенденція руху до 
іншої цивілізації [1, с.224].

Але як справжній учений, аналітик, Й.А.Шумпетер не робить 
категоричних, однозначних висновків. Саме тому, — підкреслює 
він. „...факты и доводы, приведенные в настоящей (Гл. 14. Разло
жение) и двух предыдущих (Гл. 12. Разрушение стен, Гл. 13. Рас
тущая враждебность) главах вовсе не противоречат моим рассуж
дениям о возможных экономических путях капиталистической 
эволюции на протяжении последующих пятидесяти лет. Вполне 
может оказаться, что 30-е годы окажутся последним вздохом 
капитализма — вероятность этого, конечно, многократно усили
вается нынешней войной. Но может случиться и иначе. Во вся
ком случае, нет никаких чисто экономических причин, по ко
торым капитализм не смог бы взять новый успешный старт, и 
именно это я и пытался здесь доказать“ [1, с.224].

Такий погляд Шумпетера спростовує наявну поверхневу пара
доксальність його висновків про внутрішню приреченість со
ціального ладу капіталізму, робить зрозумілим саме бажання 
Шумпетера глибоко проаналізувати внутрішні протиріччя еконо
мічної системи в основі якої лежить приватна власність на фак
тори виробництва, дослідити  питання про м ож ливість та 
доцільність переходу до існуючої на той час економічної моделі 
„соціалізму“.

Адже перша половина XX ст. принесла багато потрясінь 
світовій економічній системі й визначалися вони в багатьох ви
падках законами внутрішнього розвитку системи. Це і бурхливий 
розвиток монополій із переходом від системи вільної конкуренції
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до нової системи — недосконалої конкуренції, це і низка світо
вих економічних криз, які супроводжувалися не тільки величез
ним спадом виробництва, потрясіннями фінансово-кредитної та 
валютної систем, але й швидким поглибленням та новою якістю 
соціальних конфліктів. Недарма ж, уже набагато пізніше за Руз
вельта, та й Шумпетера, президент США Джон Кенеді констату
вав: якщо вільне суспільство не зможе допомогти багатьом 
бідним, воно не зможе спасти небагатьох багатих.

Отже, підстав для аналізу причин та можливих наслідків по
глиблення соціально-економічних протиріч у механізмі самороз
витку капіталістичної системи на час, коли И.А.Шумпетер розпо
чав свою роботу над книгою було більш ніж достатньо.

Питання ж про потрібність та доцільність парадоксального 
аналізу капіталістичної системи подібного тому, що провів Шум
петер, не стояло. Воно полягало, на нашу думку, в іншому: які 
умови та важелі необхідні для того, щоби капіталізм „міг взяти 
новий успішний старт“.

Відповідь на це питання прийшла пізніше, коли Шумпетера 
вже нестало, хоча підвалини такої відповіді почали закладатися 
ще за його життя, в період формування так званого „нового кур
су Рузвельта“, основу якого, окрім екстраординарних заходів, 
пов’язаних із необхідністю виходу з жорстокої кризи, становили 
найважливіші положення концепції Дж.М.Кейнса, а також низка 
законів соціального спрямування, таких як Закон Вагнера — 
„Національний акт про трудові відносини“, Закон про соціальне 
забезпечення, Закон про справедливі умови праці тощо.

Чому Й.А.Шумпетер не побачив цієї відповіді? В якійсь мірі 
він сам говорить про це в останній своїй лекції, прочитаній ЗО 
грудня 1949 р. для Економічної Асоціації у Нью-Йорку. Вчений 
підкреслив у тому виступі, що трансформація соціального поряд
ку — процес неперервний, але сам по собі дуже повільний: „Для 
наблюдателя, который изучает небольшой отрезок „спокойного 
времени“, может даже показаться, что социальная система вовсе 
не меняется. Более того, процесс часто испытывает откаты, ко
торые, рассматриваемые изолированно, могут даже предстать пе
ред ним как наличие противоположных тенденций. Но времена
ми мы наблюдаем и ускорения этого процесса, и самой очевид
ной его причиной являются большие войны“ [1, с.530].

Щоправда, трансформація соціального порядку в напрямку, 
про який далі буде йти мова й основу якого закладено у „новому 
курсі Рузвельта“, у довоєнній економічній політиці австрійських 
та шведських соціал-демократів, була, навпаки, уповільнена Дру
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гою світовою війною, протидією монополістичного приватного 
капіталу, про загибель якого говорить Шумпетер, не принесла, та 
Й не могла принести значних практичних позитивних резуль
татів, що й вплинуло багато в чому, на наш погляд, на підходи 
Й.А.Шумпетера до аналізу проблем подальшого розвитку со
ціальної системи капіталізму, та на висновки, зроблені вченим у 
ході такого аналізу.

Після Другої світової війни потреба у трансформації соціаль
ного порядку стала нагальною. Необхідність формування нових 
механізмів забезпечення умов подальшого ефективного функціо
нування приватної власності як основи капіталістичної ринкової 
економіки, гармонізації інтересів та співпраці основних суб'єктів 
виробництва усвідомлювали політики та вчені більшості розви
нених країн.

Однією з перших країн, де був зроблений інтелектуальний, 
політичний та практичний прорив у напрямку розв’язання цієї 
проблеми, стала повоєнна Німеччина, згодом — Федеративна 
Республіка Німеччина. Саме тут у 1949 р. в програмі Християн
сько-демократичного союзу „Дюсельдорфські основні принципи“ 
вперше в широкий обіг був введений термін соціальне ринкове 
господарство, зміст якого увібрав усі напрямки економічної по
літики урядів ФРН з кінця 40-х років по сьогоднішній день.

Найбільший внесок у розробку філософії та принципів фун
кціонування соціального ринкового господарства був зробле
ний представником Кельнської школи Альфредом Мюллером- 
Армаком та видатними німецькими економістами В.Ойкеном і 
Л.М ікшем. На думку А .М ю ллера-А рмака, прагматичне ядро 
філософії соціального ринкового господарства закладене у вза
ємодії ринкового механізму та „соціально стурбованої“ держави 
[2, с.31]. Суть соціального ринкового господарства він розуміє 
як взаємодію  та взаєм озалеж ність в єдиній соціально-еко- 
номчній системі таких її елементів як приватна власність, рин
ковий механізм, стабільний грошовий обіг, витриманість еко
номічної політики, підсистема соціального захисту, соціальне 
партнерство.

Отже, „зростаючу ворожість до соціального ладу“ передбача
ється знімати, нейтралізовувати за допомогою активізації соціаль
но-економічної діяльності держави, цілеспрямованого формування 
якісно нових елементів в економічній системі капіталізму, таких 
як системи соціального захисту та соціального партнерства, тобто 
орієнтуючи „будівлю буржуазного суспільства“ фасадом не тільки 
на економічний, але й на соціальний бік життя.

59



Мюллер-Армак, Ойкен, а з ними й Л.Ерхард одне з чільних 
місць у концепції соціально орієнтованої економіки відводили 
діяльності держави як активному регулюючому органу основною 
метою якого мало стати:

1. Забезпечення умов конкурентної боротьби на принципах 
справжньої ефективності (політика в сфері конкуренції);

2. Корегування результатів ефективної конкуренції за допо
могою соціальних компенсацій (соціальна політика);

3. Формування та регулювання господарської діяльності (ор
ганізаційна політика, політика регулювання процесів та струк
турна політика).

Основними принципами та завданнями конкурентної політики 
держави в соціальному ринковому господарстві автори концепції 
вважали створення умов, за яких конкуренція могла би викону
вати свої функції (принцип оптимальної інтенсивної конкурен
ції), регламентування та гарантування правил ведення та якості 
конкуренції за допомогою законодавчої діяльності, захист та охо
рону життя та здоров’я споживачів від неякісних товарів, збіль
шення „прозорості“ ринку.

Отже, повоєнний період в історії розвинених країн починаєть
ся з активного втручання держави засобами відповідної еконо
мічної політики в процес формування сприятливих умов, за яких 
капіталізм зміг би „взяти новий успішний старт“. Сили держави 
націлювалися саме на збереження та розвиток механізму моти
вації економічної діяльності „непереверш ено)'“ , за словами 
И.Шумпетера, за простотою та силою.

У той же час цей механізм доповнювався новими елементами 
(які фактично були відсутні, або лише зароджувалися в епоху Шум
петера), здатними, на наш погляд, у значній мірі ліквідувати соціаль
не відчудження в межах функціонуючої капіталістичної системи.

Особливість цього процесу полягає, на наш погляд, у пере
плетінні, взаємодії двох, певною мірою, незалежних тенденцій: ви
никненні та формуванні фактично якісно нового виду економічної 
політики — соціальної політики держави як постійного фактору 
впливу на умови співпраці всіх основних суб’єктів економічної сис
теми та формуванні об’єктивних чинників розвитку сучасного 
типу продуктивних сил, які незалежно від обставин диктують не
обхідність дотримання певних форм такої співпраці як гаранту по
дальшого розвитку соціально-економічної системі в цілому.

На перший план у соціальній політиці держави висувається 
відповідальність суспільства за умови існування кожного його 
громадянина. Держава через систему перерозподілу доходів та
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власності бере на себе зобов'язання гарантувати людині певний 
рівень життя („мінімум культурного існування“). В той же чач. 
однією з най важливі щи х цілей соціальної політики „суспільства 
ефективної конкуренції“ залишається захист та розвиток прин
ципів функціонування ринкового механізму, основу якого складає 
приватна власність у різних формах її прояву та реалізації. Мюл- 
лер-Армак та Освальд фон Нель-Бройнінг виділяють такі принци
пи соціальної політики у соціальному ринковому господарстві:

1. „Соціальне ринкове господарство — це економічний ріст зав
дяки доброякісній конкуренції, а ріст — передумова добробуту“;

2. „Все, що людина здатна зробити сама, не повинно викону
вати за неї суспільство“.

Отже, ефективний механізм мотивації праці, про який гово
рив Й.А.Шумиетер, де успіх у житті неподільно пов'язаний з ус
піхом у роботі зберігає свою актуальність, наповнюючись нови
ми рисами, методами реалізації, адже принцип, згідно з яким 
кожний громадянин повинен відчувати відповідальність за рівень 
своєї ініциативи та активності в плані забезпечення свого існу
вання залишається одним з провідних для функціонування сучас
ної світової ринкової системи.

Якісно новим кроком у соціальній політиці ФРН та інших 
розвинених країн у повоєнний період стало формування меха
нізму забезпечення та підтримання класового миру, конструктив
ного співробітництва основних соціальних груп.

Основними елементами такого механізму стали участь трудя
щих у прибутках, у власності, в управлінні виробництвом. Уже у 
50-ті роки розвинені країни Заходу розробили та прийняли ряд 
законів, які б регламентували процес взаємодії основних суб’
єктів виробництва. Так, нариклад, у 1952 р. в Німеччині був 
прийнятий “Закон про права та обов’язки підприємця, колективу 
робітників і службовців підприємства“, яким визначалося право 
найманих робітників на одну третину місць у раді спостерігачів 
підприємства. У 1957 р. в Австрії, в межах формування „системи 
соціального партнерства“, була створена паритетна комісія з пи
тань цін і заробітної плати, куди ввійшли канцлер, три міністри, 
представники трудящих, підприємці, експерти. На базі комісії в 
1963 р. була створена Рада економічних та соціальних питань, 
яка вирішує всі основні питання господарської та соціальної по
літики. Аналогічно у Швеції, наприклад, діє Національне управ
ління ринком робочої сили, у Франції функціонує Соціальна та 
економічна Рада, у Великобританії — Національна Рада еконо
мічного розвитку тощо.
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Зазначимо, що свідченням розуміння о б ’єктивної необ
хідності формування такого механізму управління ринковою еко
номікою, який би враховував соціальні пріоритети її розвитку, 
було створення в Україні в 1993 р. Указом Президента Націо
нальної Ради соціального партнерства, до складу якої, на пари
тетній основі, мають входити по 22 представники від уряду, об’
єднань профспілок та об’єднань підприємців. Основними завдан
нями такої Ради мали стати: підготовка рекомендацій щодо ос
новних напрямків державної соціальної політики, узгодження 
позицій сторін і пошук компромісів, участь у підготовці законоп
роектів з питань соціально-трудових відносин і таке інше. В цей 
же час були розроблені проекти законів щодо визначення прин
ципів і форм соціального партнерства, розв’язання колективних 
трудових конфліктів.

Отже, вже на початку формування якісно нової економічної 
системи в Україні влада визнавала необхідність відповідної її со
ціальної орієнтації, соціального регулювання в інтересах усіх ос
новних суб’єктів такої системи. Цей висновок, власне, знаходить 
підтвердження в першій статті Конституції України, яка визнає 
за необхідне створення не тільки правової та демократичної, але 
й соціально зорієнтованої держави.

Об’єктивною основою процесу швидкої соціалізації еконо
мічної системи капіталізму в повоєнні роки стала науково-тех
нічна революція, яка викликала до життя цілу низку якісних 
стрибків у розвитку продуктивних сил суспільства, докорінні 
зміни в характері та змісті праці робітника, його місця у вироб
ництві, у функціонуванні всієї системи відносин: робітник — 
підприємець — держава.

Такі зміни набувають характеру сталої тенденції у 80-ті — 
першій половині 90-х років. Розвиток НТР, що охопила всі ланки 
суспільного життя, різко посилює вимоги до рівня інтелектуаль
ного розвитку як окремого робітника, так і сукупної робочої 
сили. Це знаходить свій прояв у масовій потребі в працівниках 
високої кваліфікації, до того ж  здатних декілька разів за життя 
перекваліфіковуватись у зв’язку зі структурними змінами, що 
відбуваються у суспільному виробництві під впливом НТР. Нові 
спеціальності часто вимагають від зайнятих у виробництві фун
даментальних знань, що зумовлює кардинальні зрушення у сис
темі освіти та підготовки найманої робочої сили, яка орієнтуєть
ся на одержання майбутнім спеціалістом полівалентної ква
ліфікації, тобто такої його базової підготовки, що забезпечує 
мобільність у зміні кваліфікації в разі нових потреб виробництва
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(У Японії, напр., уже у 80-ті роки 94% дітей закінчували середню 
школу, а майже 40% випускників шкіл продовжували навчання у 
коледжах та університетах).

У складі найманої робочої сили в останні десятиріччя з'яви
лась група „технологічно орієнтованих робітників“, пов’язаних з 
проектуванням, створенням та обслуговуванням автоматизованої 
техніки (т. зв. „золоті комірці“). Кількість їх невпинно зростає, 
особливо у США.

Але особливий інтерес викликає не сам факт швидкого зрос
тання у суспільному виробництві долі висококваліфікованих ро
бітників, а зміна їх місця у соціальній системі капіталізму. Як 
підкреслюють сучасні дослідники, збільшення попиту на високо
кваліфіковану робочу силу веде до зростання рівня задоволення 
останньої своїм соціальним статусом внаслідок його зміцнення та 
працею — завдяки зростанню її змістовності та цінності як стиму
лу розвитку особистості [3, с.49]. „Золоті ж комірці“ взагалі схи
льні до цінностей середнього класу, цінуючи відносини партнер
ства, можливості участі у створенні нової продукції, професійного 
росту та посадового просування, легко знаходячи своє місце в 
житті фірми, впливаючи своєю соціальною позицією на характер 
керівництва, політику стимулювання та просування кадрів, реа- 
лізуючи участь робітників у прийнятті рішень [3, с.49, 51].

Усе помітніші тенденції до змін у структурі системи мотивів 
до праці. Серед типів мотиваційних структур, таких як тра
диційні, етичні, адміністративні, корпоративні і власне еко
номічні, все виразніше дають про себе знати мотиви, пов'язані з 
гуманізацією та духовним збагаченням життя людини.

З одного боку, відчутне збагачення економічних мотивів до 
праці,— адже розвиток потреб і можливостей їх забезпечення на 
фоні НТР робить привабливою для робітника працю з повною 
віддачею, з другого — центр тяжіння в інтересах багатьох найма
них працівників зміщується у сферу постматеріальних цінностей.

Отже, на перший план висувається вже не рівень, а якість 
життя. Наприклад, за даними соціологічних опитувань, що про
водилися наприкінці 80-х років, менш як 50% робітників Вели
кобританії та ФРН і лиш майже 20% робітників США ставили на 
перший план питання заробітку [4, с.31]. У розробленій групою 
японських вчених „Програмі трансформації економічної структу
ри Японії“, т. зв. „новій доповіді Маекави“ (1987 р.) йдеться про 
те, що нові рубежі технології визначають шляхи перетворення 
Японії у „біосуспільство“, в „нове людське суспільство“, де люд
ське ж иття буде істинно самоцінним, де буде досягнута нова
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якість розвитку завдяки розкриттю та використанню функцій 
людини та інших організмів. Це XXI століття, але вже сьо- 
годні багато японців віддають перевагу не економічним, а „сен 
ситивним“ аспектам життя: почуттям, емоціям, красоті, релігії, 
вбачаючи вищу якість життя в задоволенні його духовно-емо
ційних сторін.

Вказані вище тенденції змін у характері та змісті праці, в її 
мотивації перетворюються в об’єктивний фактор якісних змін у 
соціально-економічному житті капіталістичного суспільства в 
цілому.

Такий висновок визначається самою природою творчої 
праці, тим більше коли вона стає явищем масовим. Адже одно
часно виникають передумови для ліквідації відчуження робітни
ка, ліквідації праці з примусу. У виробництві багатства, як 
відзначають деякі вчені, головним фактором стає „комбінація 
суспільної діяльності“, тобто вже сьогодні рівними як творці 
стають робітник, учений, менеджер та підприємець [5, с. 173], 
сучасні висококваліфіковані працівники оцінюють свої знання, 
свою пофесійну компетентність як інтелектуальний капітал, що 
поєднується з матеріальними та фінансовими ресурсами влас
ників виробництва. Такий підхід викликає необхідність форму
вання кардинально нових принципів співіснування та співро
бітництва основних суб’єктів виробництва, нових механізмів 
розв’язання протиріч між найманою працею і капіталом, перехо
ду від протистояння до класового миру та співробітництва.

Однією з причин, яка поглиблює соціальну відчуженість у 
капіталістичному суспільстві, веде до втрати інтересу щодо 
підприємницької діяльності, А.Шумгіетер вважав дифузію інди
відуальної приватної власності, розвиток акціонерної форми її 
реалізації (подібний висновок зробив іце К.Маркс, говорячи, що 
виникнення акціонерного капіталу є формою ліквідації приватної 
власності).

Не заперечуючи факту широти застосування акціонерної 
форми реалізації приватної власності в сучасній економіці (у 
США, наприклад, понад 70% сімей володіють акціями), тим не 
менш приходиться констатувати , що висновки вченого не 
підтверджуються реаліями соціально-економічного розвитку ка
піталістичної економічної системи. Адже саме акціонерна форма 
стала сьогодні основою формування механізмів активізації інте
ресу найманих працівників до результатів праці.

Так само, „пачка акцій“ не заперечує ідею власності, не веде 
до втрати волі власника, його підприємницьких бажань та інте
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ресів, оскільки контрольні пакети акцій найпотужніших корпо
рацій, як і раніше, зосереджені в руках невеликого кола влас
ників, що дає змогу визначати стратегічні цілі розвитку підпри
ємств і фірм, які входять у такі корпорації, одержувати значні 
доходи, впливати на внутрішню та зовнішню економічну політи
ку держав та цілих регіонів. Так, форми реалізації приватної 
власності стали більш різноманітними та складними, значно 
ширшим стало коло активних суб’єктів відносин приватної влас
ності, більш гнучкою та стратегічно перспективною стала еконо
мічна і, зокрема, соціальна політика держав, з ’явилися нові об’
єктивні фактори, які змушують представників великого капіталу 
ділитися економічною владою, але „неперевершені за простотою 
та силою“ мотиви до праці зберігають свою силу і навіть наро
щують її, оскільки „вміння добре робити свою справу“ створює 
сьогодні незрівнянно ширщі можливості для самореалізації, задо
волення потреб та інтересів будь-якого індивідуума, для його 
сходження нагору.

Отже, аналіз основних положень концепції Й .А.Шумпетера 
щодо зростання соціальної відчуженості та ворожості в процесі 
економічного розвитку капіталізму, його історичної приреченості 
в результаті збільшення інтелектуального потенціалу та розвит
ку нових форм реалізації капіталістичної приватної власності, 
проведений на основі вивчення тенденцій та закономірностей 
функціонування сучасної соціально-економічної системи капіта
лізму, дозволяє зробити висновок, що ця система залишається 
динамічною, здатною до саморозвитку та генерування нових не
обхідних елементів, які б забезпечували її цілісність, таких , на
приклад, як соціально орієнтоване господарство, соціальна по
літика, нові ефективні форми мотивації до праці та бізнесу,

А це свідчить, що капіталізм після Другої світової війни зміг 
узяти „новий успішний старт“ і найближчим часом з дистанції 
зходити не збирається.
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Нікіфоров П.О.

Проблеми грошей і кредиту в теорії економічного 
розвитку Й.Шумпетера

Уважне вивчення спадщини економістів-неокласиків кінця 
XIX — першої третини XX ст. в такій галузі економічної науки 
як теорія капіталу, процента (а в більш загальному плані — гро
шей і кредиту) не тільки привертає увагу фахівців-теоретиків до 
фігури Й.Шумпетера, а й повинно константувати той факт, що 
саме він побудував закінчену в своїх рамках економічну теорію 
грошей і кредиту, теорію, яка в концептуальних підходах є над
банням світової економічної думки і в той же час замовчується 
офіційною історією розвитку економічної науки.

Иозеф Алоїз Шумпетер (1883— 1950) посідає унікальне місце 
серед економістів неокласичного періоду. Серед колег він відріз
нявся енциклопедичними знаннями в галузі економічної теорії (він 
автор фундаментальної праці з історії економічного аналізу з часів 
Стародавньої Греції до сер. XX ст., яка і посьогодні не втратила 
своєї актуальності). Енциклопедист по суті і за духом, Шумпетер 
намагався взяти з усіх течій попередньої та сучасної йому еконо
мічної думки все найкраще, найбільш раціональне і створити ціліс
ну, чітку, логічну і водночас закінчену систему. Ця система на той 
час поєднувала в собі два рівні аналізу: статичну теорію рівноваги 
(рівноважно-статичний рівень) і теорію економічного росту (ево
люційно-динамічний рівень). Протиріччя між цими двома напряма
ми (рівнями) аналізу були тоді основними в рамках розвитку еко
номічної теорії, тому розв’язання цього протиріччя стало своєрід
ним трампліном для подальшого розвитку науки. Універсальність 
системи Шумпетера визнається світовою економічною наукою.

Головну рушійну силу економічного розвитку Шумпетер вба
чає у підприємницькій діяльності, суть якої полягає в здійсненні 
“нових комбінацій“. Його розуміння сутності виробництва, побу
дованого на капіталі, полягає в тому, що останнє не може існува
ти без постійних революційних змін у техніці і технології ство
рення нових товарів, освоєння нових ринків, джерел сировини, 
реорганізації ринкових структур.

У рамках теорії економічного розвитку Шумпетера зовсім в ін
шому, ніж у його попередників і сучасників світлі, постає і теорія 
капіталу, процента і грошей: “Капітал є не що інше, як важель, що 
дозволяє підприємцю отримувати в своє розпорядження потрібні 
йому конкретні блага, не що інше, як засіб, який дає підприємцю 
можливість використовувати ці блага для досягнення нових цілей, 
а також орієнтувати виробництво в новому напрямку“ [1, с.231].
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Головна відмінність цього трактування від існуючих на той 
час полягала в тому, що інші економісти розглядали капітал як 
певний єдиний для всієї економіки фонд, не звертаючи особливої 
уваги на його розподіл між окремими галузями і підприємствами, 
а Шумпетер надає великого значення не стільки загальним розмі
рам цього фонду, скільки тому, у чиїх руках засоби зосереджу
ються. І це висновок концептуального плану, бо саме з такого 
розуміння випливає й одне з найбільших, на наш погляд, досяг
нень Й.Шумпетера — його, так і не оцінений повною мірою еко
номічною наукою в цілому, аналіз кредиту і грошей.

Для того, щоб підприємці-інноватори змогли отримати у своє 
розпорядження засоби виробництва, вони повинні використати 
банківський кредит. Тобто банки, створюючи гроші, забезпечу
ють необхідний перерозподіл суспільного капіталу. “Банкір, — 
пише Шумпетер, — є не стільки... посередником у торгівлі това
ром “покупна спроможність“, скільки виробником цього товару... 
Він стоїть між тим, хто бажає здійснити нові комбінації, і влас
никами засобів виробництва... Банкір робить можливим здій
снення нових комбінацій, і ...видає повноваження на їх здійснен
ня“. Плата за надання таких можливостей і є, за Шумпетером, 
процент. Цей останній потрібен там, “де засоби виробництва, не
обхідні для реалізації планів підприємця, існують, знаходячись у 
власності інших господарюючих суб’єктів, що не беруть участі у 
планах першого“ [1, с.167, 169, 333].

У системі Шумпетера продуктивна роль кредиту і капіталу 
полягає в тому, що, отримавши їх, підприємці, які задумали нові 
комбінації, різко підвищують продуктивність суспільної праці, 
перевищують доходи над витратами і в такий спосіб збільшують 
прибуток. Кількісна теорія грошей у цій системі виявляється не 
зовсім правильною, тому що створення грошей за допомогою 
банківського кредиту, наданого підприємцями для здійснення но
вих комбінацій, не є нейтральним (як, до речі, трактували це 
класики Фішер і Маршал).

Як бачимо, в теорії Шумпетера аспект міжчасового вибору і 
міжгалузевого переходу ресурсів інтегрується в рамках єдиного 
підходу, суттю якого є фінансове забезпечення інновацій за до
помогою створення грошей через банківський кредит. Тому кре
дит, а через нього процент і гроші, стають тісно прив’язаними до 
феномену економічного росту і прибутку (у сучасному розумінні 
— в рамках мікро- та макроекономіки). У цьому плані ідеї Шум
петера “стикуються“ з Марксовим розумінням процента як пере
твореної форми додаткової вартості (тільки у Шумпетера ця до
даткова вартість отримується не в результаті експлуатації, а в
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результаті інновацій) і в значні мірі випереджують багато з ідей 
Дж.М. Кейнса.

Теорія грошей і кредиту залишається однією з найменш роз 
роблених світовою економічною наукою. Гроші — одне з найви
значніших надбань людства — залишаються одним з найцікавіших 
аспектів економіки, одним з найважливіших її розділів. І в той же 
час, це одна з найменш розвинутих частин економічної науки.

Безумовно, західна економічна наука розробила сьогодні знач
но більш досконалий науковий апарат, але і вона далека від “дос
коналості“. Сьогодні на одному полюсі знаходиться неокласична 
кількісна теорія, яка аналізує гроші в рамках загальної рівноваж
ної моделі, на іншому — кейнсіанська теорія грошей, яка до нео
класичного аналізу зараховує фактори невизначеності й елементи 
спекулятивного попиту на гроші. І перший, і другий підходи не 
беруть до уваги багато суттєвих явищ економічної динаміки, на
приклад, той факт, що пропозиція грошей і попит на них на прак
тиці неможливо розглядати відірваними від процесу економічного 
розвитку і викликаних' ним порушень макрорівноваги. Єдина вдала 
спроба створити теорію грошей, яка враховувала би цей взаємоз
в’язок, належить Шумпетеру, але вона до цих пір не інтегрована 
належним чином у “фундаментальні основи“ економічної теорії.

У світлі теорії загальної рівноваги, яка базується на первин
ності категорії ціни рівноваги попиту і пропозиції та вторинності 
більш абстрактної категорії вартості, відсутність у сучасних гро
шей золотої основи нічого не міняє в суті проблеми, але ще чіт
кіше визначає нове розуміння кредиту. Як відомо, сучасні грошо
ві системи паперово-кредитні, а грошова маса сьогодні форму
ється на основі кредиту. Інакше кажучи, надаючи кредит підпри
ємствам, організаціям, окремим особам, банківська сфера цим 
“вкидає“ в економіку додаткові гроші, створює нову грошову 
масу. Підкреслимо той факт, що банківська система саме ство
рює нову грошову масу, а не просто прискорює обіг існуючих 
грошових ресурсів, як це інколи уявляється. Чітке розуміння 
цього прийшло в економічну науку порівняно недавно. Шумпе
тер, до речі, вважав, що на початку XX ст. 99 економістів зі 100 
були переконані в тому, що банки не створюють грошей.

Сьогодні ж, як відомо, навіть у рамках абстрактної теорії гро
шей пропозиція грошової маси в сучасній економіці, внаслідок її 
кредитного характеру, є параметром, який контролюється Цен
тральним банком. По-перше, він і тільки він здійснює грошову 
емісію і самостійно визначає її розміри. По-друге, комерційні 
банки, як система, надаючи кредити, також створюють в еконо
міці додаткові гроші. Мається на увазі дія відомого банківського
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мультиплікатора, величина якого обернена до норми обов’язко
вих резервів. Знаючи величину цього мультиплікатора (а при 
необхідності і впливаючи на цю величину через регулювання 
норми резервів), Центральний банк разом з емісією задає кожно
го разу економіці визначений обсяг грошової маси.

В рамках нерівноважної динамічної конструкції Шумпетера 
економіка не є постійно повторюваним рівноважним кругообігом 
(в якому гроші не можуть ірати ніякої суттєвої ролі), а системою, 
що постійно розвивається. Рушійною силою цієї еволюції є інно
вації, скеровані на втілення нових прогресивних, технічних, техно
логічних рішень, елементів маркетингу тощо. А для реалізації ін
новацій підприємці повинні отримати в свої руки грошові ресурси, 
яких у них немає в необхідній кількості. Тому роль кредиту в еко
номічному розвитку дуже значна: він не просто створює нову гро
шову масу, але і до того ж (при нормальному ринковому відборі) 
направляє її тим, хто може використати гроші найбільш ефектив
но. Яким реальним капіталом володіє суспільство сьогодні, в знач
ній мірі (якщо не у вирішальній) залежить від того, які процеси 
здійснювалися в грошово-кредитній сфері в минулому, на які цілі 
і в якій кількості були витрачені тоді ресурси, а це також визнача
ється в ринковій економіці переміщенням фінансових ресурсів.

Отже, кредит і гроші пов’язують економічну статику (кругоо
біг у неокласиків) і динаміку (розвиток, економічний ріст) у тому 
плані, що сприяють росту, переходу в нову якість економіки. 
Дослідженнями Кейнса також доведено, що вони часто виступа
ють у ролі факторів, які “приносять“ закінчення певного періоду 
економічного росту і появу періоду застою. У цій останній ситуа
ції психологія очікування і відкладання покупної сили грошей з 
метою її більш вигідного використання у майбутньому (кейнсіан- 
ська “перевага ліквідності“), навпаки, виступає як фактор, що 
гальмує економічний ріст. У цьому плані підходи двух визначних 
економістів — Шумпетера і Кейнса — взаємно доповнюють один 
одного. У Шумпетера це теорія ролі кредиту і грошей на стадії 
економічного підйому, тоді як Кейнс розглядає кредит і гроші в 
період нестабільної і неясної кон’юнктури. Але обидві ці теорії, 
на відміну від неокласиків (статична модель рівноваги), визнають 
ситуацію нерівноваги на практиці і в науці найбільш важливою, 
ставлять таку ситуацію в центр свого аналізу і зовсім по-новому 
на той час (Шумпетер) трактують роль кредиту і грошей (Див. про
це: Брагинский C .B ., Певзнер Я .А. Политическая экономия: дискуссионные 
проблемы, пути обновления. —  М.: Мысль, 1991. —  С. 181-220, 285-304).

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития. — М., 1982 Пере
клад цитат наш — П.Н.).
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Пентелейчук М.М.

Теорія кредиту Й.Шумпетера —  альтернативний спосіб
виходу з кризи

Теорія кредиту була викладена Й.Шумпетером у книзі “Тео
рія економічного розвитку“. По суті ця теорія є концепцією фе
номену кредиту як єдиної рушійної сили економічного росту кра
їни. Основною рисою концепції є її актуальність у сучасних умо
вах економічного стану в Україні. Перед тим як з’ясувати рецеп
ти Ш умпетерської теорії кредиту для економіки У країни, 
ознайомимося з основними її положеннями.

На початку століття панувала теза Рікардо, за якою “банків
ські операції“ не можуть збільшувати багатство країни. Еконо
місти початку XX ст. визнавали, що в цьому питанні Рікардо не 
зовсім правий. їхнє бачення кредиту точно відображає думка 
Л.Лафліна про те, що кредит не може збільшувати капітал, але 
він мобілізує його, знаходить йому більш ефективне застосуван
ня і в такий спосіб сприяє збільшенню продукту. Й.Шумпетер 
визнавав кредит як основну рушійну силу економічного росту. 
Відправною точкою теорії кредиту як основну рушійну силу еко
номічного росту. Відправною точкою теорії кредиту був кругоо
біг капіталу. За Шумпетером, у кругообігу щорічно вироблялося 
одне і те ж, причому одним і тим же способом. Пропозиції будь- 
якого блага відповідав рівний їй попит і навпаки. Цей кругообо
рот забезпечувався визначеною однаковою кількістю грошей. 
Усі розрахунки в межах кругообігу проводилися за готівку.

Для розвитку економіки країни з даним тином кругообігу по
трібні інвестиції. Такі інвестиції можуть впровадити тільки під
приємці, які, за словами Й.Шумпетера, ліпше за інших відчувають 
кон’юнктуру кругообігу і знають, в якій галузі і якими методами 
виробництва можна збільшити прибутки. Звідси випливає теза, 
згідно з якою тільки підприємець у принципі має потребу у креди
ті. Тільки для процесу виробничого розвитку кредит відіграє свою 
основну роль — роль рушійної сили економічного росту [1, С.211]. 
Єдиною важливою функцією кредиту в даному випадку є те, що 
кредит дозволяє підприємцю через формування власного попиту 
на необхідні йому засоби виробництва, вилучати їх зі сфери тра
диційного застосування і тим розвивати економіку країни.
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З вищевказаного випливає, що джерелом кредитування не 
можуть бути засоби, отримані в результаті минулої підприєм
ницької діяльності. Тому, кредит може надаватися тільки у фор
мі створених спеціально з цією метою кредитних платіжних за
собів, які не забезпечуються ні грошима, ні товарами, що мають
ся у розпорядженні. З цього Й.Шумпетер дає наступне визначен
ня кредиту як явища: “кредит — це створення купівельної 
спроможності для передачі її підприємцю, за допомогою якої він 
зможе викупити з нормального кругообороту блага для викорис
тання їх у новому, більш рентабельному виробництві“ [І, с.219].

Описаний вище процес має в економічній науці свою назву — 
кредитна інфляція: проте він суттєво відрізняється від усіх ін
ших її видів, зокрема від створення купівельної спроможності 
через споживчий кредит. Так, після отримання кредиту на спо
живчі цілі нова купівельна спроможність діє поряд зі старою, 
зростають ціни, відбувається вилучення благ на користь пози
чальника. Але на цьому процес зупиняється: вилучені блага спо
живаються., створені платіжні засоби залишаються в обігу, а під
вищені ціни набувають стійкого характеру.

Зовсім інша ситуація в нашому випадку. Підприємець не 
тільки юридично зобов’язаний повернути борг, але й має реаль
ну можливість це зробити, використовуючи отримані засоби у 
виробничому процесі.

“Побічним явищем“ даного процесу (теорії) є його ефектив
ність у довгостроковому періоді. Зрозуміло, що більшість ви
робничих процесів не завершуються протягом одного господар
ського періоду, як правило, вони тривають декілька років. Тому 
існує ймовірність перетворення тимчасової кредитної інфляції у 
довгострокову, що негативно вплине на всю економіку. За сло
вами Й.Шумпетера, “ця обставина не впливає на сам}' суть про
цесу, проте значно ускладню є його розуміння“ [ 1, с .223]. Ця 
складність розуміння теорії кредиту відображена в наступній 
тезі Й.Шумпетера: “при повному і кінцевому успіху підприєм
ства кредитні засоби можуть зникнути, оскільки вони володі
ють такою властивістю. Але якщо навіть вони не зникають, це 
не викличе жодних приватногосподарських та народногосподар
ських перешкод і порушень“ [1, с.224]. З першою частиною да
ної тези можна дискутувати, оскільки її складно довести. Що 
стосується другої частини, то вона має право на існування. 
Справа в тому, що при довгостроковому виробничому викорис
танні штучно створеного кредиту в економіці вже будуть існува
ти реальні товари які своєю присутністю забезпечать штучні
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кредитні засоби, що були введені в обіг для їх виробництва. 
Тобто Й.Шумпетер вважав, що в довгостроковому періоді повер
нення кредиту необов язкове. Знаючи справжній стан україн
ської економіки, неважко здогадатися, в якому плані нам буде 
слушно використати положення цієї теорії. З кожним днем, не 
впроваджуючи реальних економічних реформ, наша держава все 
більше і більше відстає від розвиненого промислового світу. В 
кінці кінців настане такий момент, коли відстань буде настільки 
великою, а підвалини майбутньої процвітаючої економіки таки
ми зруйнованими, що Україна може назавжди залишитися краї
ною “третього світу“. В цій ситуації виникає необхідність ін- 
плантацїї шумгіетерської теорії кредиту на проблеми української 
економіки.

З розпадом Радянського Союзу Україна отримала у спадщи
ну потужний народногосподарський комплекс — основний па
раметр потенціалу будь-якої країни на шляху до економічного 
зростання. Проте за п’ять років незалежності цей потенціал був 
звернений нанівець. Заводи і фабрики стоять — основні фонди 
зношуються. Ті виробничі підприємства, що працюють, пов’я
зані кризою неплатежів. Щоб якось змінити таке становище, 
держава вдалася до міжнародних кредитів. Проте ефект від їх 
використання є щонайменшим: уряд за їх допомогою більше 
піклується про те, як “затягнути діри“ в бюджеті, ніж направи
ти ці кошти на відродження виробництва, в результаті чого цих 
“дір“ не було б. Тобто держава бореться з наслідками, проте аж 
ніяк не з причинами кризової ситуації в країні. В результаті з 
кожним роком зростає зовнішній борг України, який треба буде 
повернути, причому сума боргу не є константою —  на неї що
денно нараховуються проценти. Враховуючи інші аспекти дер
жавної економічної політики, можна стверджувати, що такий 
рецепт лікування хворої української економіки є смертельним 
для останньої.

Альтернативою міжнародному кредиту, як засобу відро
дження виробництва, а значить і економіки України, може ста
ти впровадження реального механізму надання підприємствам, 
що простоюють, штучно створених кредитів (небезпечних кре
дитів). З цією метою необхідно розробити державну програму 
дій по відродженню виробничого комплексу країни. На перші 
ролі вийде банківська система, відносини всередині якої будуть 
дещо трансформовані. Національний банк України видаватиме 
залученим до цієї програми комерційним банкам квоти на вида
чу штучних кредитів і в межах цих квот буде забезпечувати
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банки додатковою грошовою масою. Відносини між банками та 
підприємствами, яким будуть надаватися штучно створені кре
дити (ШСК), мають бути забезпечені підвищеними гарантія ми 
виконання зобов’язань. Тобто такі відносини повинні бути рег
ламентовані особливим видом договору (щось на зразок держав
ного контракту), в якому держава буде мати всі засоби для 
контролю за використанням ШСК. А використання — тільки 
виробниче. Позитивним результатом належного виконання кре
дитного договору з боку виробничого підприємства будуть ре
альні товари, що ним вироблені, які за попередніми розрахунка
ми вже повинні мати свої ринки збуту. Отримавши прибуток 
підприємство поверне банку ШСК.

Який же ефект буде мати дана економічна політика в ціло
му по країні? Зрозуміло, що в ситуації, коли майже одночасно в 
економіку “влито“ досить значну суму додаткових емісійних 
коштів, виникає інфляція. Проте ця інфляція не має нічого 
спільного з інфляцією 1991— 1994 pp., яка також була спричи
нена додатковою емісією грошей. Однак тоді ці гроші викори
стовувались на що завгодно, тільки не на виробниче споживан
ня. В результаті був збільшений попит при сталому обсязі про
позиції. В нашому випадку інфляція вже через рік буде зменше
на на суму повернених штучно створених кредитів, які були 
спрямовані на інвестеційні проекти з короткостроковою окуп
ністю (наприклад, підприємство з наявними основними фонда
ми, але з відсутніми оборотними коштами). Інша частина ін
фляційного зростання цін буде поступово забезпечуватися ре
альними товарами довгострокових проектів. Тобто вони самі 
собою будуть забезпечувати додатково емісійні кошти, що були 
випущені в обіг під їх виробництво, а інфляція в цій ситуації 
буде мати тимчасовий характер.

Яким же буде ефект від зростання обсягів виробництва? В 
першу чергу поповниться держбюджет: не потрібні будуть між
народні кредити для фінансування його дефіциту, буде виплачу
ватися заробітна плата в бюджетній сфері, більше того, розміри 
цього фінансування відповідатимуть потребам бюджетних орга
нізацій. Зменшиться безробіття, підвищиться платоспроможний 
попит, як з боку населення, так і з боку господарських організа
цій. Криза мине. Економіка розвиватиметься.

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития. — М.: Прогресс, 
1982.— 455 с.
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Зибарева О.В.

Проблеми інноваційної діяльності в контексті 
шумпетерської теорії економічного розвитку

Десятиріччя, що завершують 20 ст., ознаменовані глибокими 
змінами у суті та формах світового, локального, регіонального 
економічного і соціокультурного розвитку. Ці зміни охоплюють 
не тільки технологічні основи господарства, сутність бізнесу та 
характер підприємницьких стратегій, вони проектуються на про
цеси розвитку соціальних і культурних інститутів, транформу- 
ють спосіб життя. У виділенні найважливіших аспектів нових 
економічних та соціокультурних умов складається система нових 
типів рушійних сил, факторів економічного розвитку.

Усі ці явища більшістю провідних вітчизняних та зарубіжних 
науковців розглядаються як принципово новий етап розвитку, як 
процес формування економіки нового типу. У ряді праць еконо
місті в-теоретиків розробляються концепції “нового капіталізму“ 
та, зокрема, “інноваційної економіки“.

Рух до економіки нового типу почався ще в середині 70-х ро
ків з полоси структурних зрушень, сповільнених темпів еконо
мічного розвитку та появи диспропорцій. З цього часу пошуки 
моделей економічного розвитку, механізмів управління й адапта
ції до швидко змінюваних умов перетворились на предмет пиль
ної уваги, аналізу, практичних розробок і регіональних експери
ментів практично в усіх розвинутих індустріальних країнах світу.

Необхідність побудови економіки нового типу в Україні ні в 
кого не викликає сумніву. Трансформація централізованої плано
вої економіки в ринкову, що зараз відбувається в Україні, — на
дзвичайно складний процес. Економічна теорія розглядає два під
ходи щодо проведення економічних перетворень у країнах, які 
прагнуть побудувати ринкові відносини: революційний (пов’яза
ний з різкими якісними змінами в економіці) та еволюційний 
(шлях поступового розвитку економічних реформ).

Протягом останніх десятиріч багато економістів звернулися 
до програмних праць И.А.Шумпетера, який вважається родона
чальником “еволюційної парадигми“ в економічній теорії. Дослі
джуючи суть капіталістичного способу виробництва. Шумиетер 
писав: “Важливо зрозуміти, що, говорячи про капіталізм, ми має
мо справу з еволюційним процесом...“ [2, с.126].
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Основні програмні праці Шумгіетера, серед яких ‘Теорія еко
номічного розвитку: дослідження підприємницького прибутку 
капіталу, процента та циклу коньюнктури“ (1912). ‘Економічні 
цикли“ “(1939), “Капіталізм, соціалізм і демократія“ (1950) стали 
базовими для тлумачення суті різних економічних категорій, 
процесів та явищ (зокрема, інновації, підприємництва, прибутку 
та інше) і послужили основою для подальшого розвитку еволю
ційного підходу до економічних реформ у економічній теорії.

Американський економіст П.Мюррел вважає [1, с.67], що 
еволюційна парадигма базується на двох основних передумовах. 
По-перше, щоб зрозумітипричини успіху капіталізму, необхідно 
зосередити увагу не на процесах економічної рівноваги, а на ме
ханізмах, що породжують економічне зростання та перетворення. 
По-друге, треба вивчати, як поводять себе економічні агенти. 
Особливо важливо звертати увагу на проблеми, що виникають у 
процесі прийняття рішень у зв’язку з обмеженими можливостя
ми створення і передачі інформації. Тому опис економічних про
цесів повинен бути насамперед зумовлений уявленням про “ін
формаційну природу“ економічних суб’єктів.

При еволюційному підході до економічного зростання та 
економічного перетворення центральним постає поняття інно
вації. Методологічною основою суті інновації є економічна те
орія Й.Шумпетера: “ ... Інновації являють собою сповнені істо
ричного значення та безповоротні зміни виробництва речей... 
Ми можемо визначити інновацію як встановлення нової фун
кції виробництва... це визначення охоплює не тільки появу 
нової техніки, сіле й впровадження нових товарів, нових форм 
організації та відкриття нових ринків. Інновація означає нову 
комбінацію ф актор ів ...“ [3].

Інновації вваж аю ться основним джерелом надзвичайного 
зростання багатства ще з часів промислової революції. Під інно
вацією розуміють зміни, які потребують значного творчого уяв
лення. Це історичний розрив з технологіями і технічними спосо
бами виробництва, які склалися раніше, і таким чином відкрива
ють нові можливості у справі наповнення ринку новими товара
ми та послугами [4, с.76-94].

Інновація передбачає цільовий характер виробничих змін. Ці 
зміни служать для підвищення продуктивності, ефективності ді
яльності, яке забезпечується застосуванням і використанням 
принципово нових машин та обладнання. Й.Шумпетер вважав 
висхідним пунктом інноваційного ланцюжка винахід, і, дослі
джуючи суть капіталістичного способу виробництва зазначав:
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‘ Винаходи — були функцією капіталістичного процесу: він по
роджував звичку до тих форм розумової діяльності, які ведуть 
до відкриттів“ [2, с. 157). За винаходом у ланцюжку наступною 
була інновація, а останньою ланкою — розповсюдження (дифу 
зія) нового продукту. Так Шумпетер окреслив зміст інноваційно
го процесу.

Взагалі для більшості визначень інноваційного процесу ха
рактерне саме уточнення етапів проходження ідеї до її уречевлен
ня. І зовсім не випадково, що перше місце займає у ланцюжку 
вже не винахід, а дослідження. Західними економістами був 
зроблений висновок про те, що стан НДДКР являє собою одну з 
визначальних умов і етапів у інноваційних процесах. Шумпетер- 
ська тріада трансформувалась так:

НДДКР — винахід — інновація — економічний ріст і розвиток

Структурі інноваційного процесу притаманна циклічність. 
Життєвий цикл інновації об’єднує чотири фази: період наро
дження інновації, фаза дослідження, фаза впровадження, фаза 
розповсюдження і подальшого вдосконалення нововведення [5].

Шумпетер у своїх дослідженнях інновації провів їх групуван
ня за такими ознаками:

1) продуктні — нові продукти, що споживаються як у сфері
виробництва (товари капітального призначен
ня), так і в сфері споживання; 

технологічні — нові технології виробництва нових та ста
рих продуктів; 

управлінські (організаційні) — нові методи організації та 
управління виробництвом;

2) базова інновація — поява нового способу виробництва,
який дає початок або первісний поштовх роз
виткові нової галузі, тягне за собою структурні 
зрушення, здійснює революційний переворот у 
техніці та способах виробництва; 

вдосконалююча — впровадження нових видів виробництва 
та вдосконалень, які реалізують інноваційний 
потенціал базової інновації [6].

Підкреслюючи особливе значення економічного росту і еко
номічних перетворень і, зокрема, інновацій, прибічники еволю
ційного підходу приділяють менше уваги проблемі ефективного 
розподілу ресурсів. Шумпетер, досліджуючи проблеми функціо
нування капіталістичного та соціалістичного способу виробниц
тва, вважав, що перевага ринкової економіки над альтернативни
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ми економічними системами полягає скоріше не в ефективному 
розподілі ресурсів, а в тому, що вона сприяє інноваційній діяль
ності. З його точки зору, надмірна концентрація уваги на пробле
мах “ефективності розподілу“ і конкуренції в рамках моделі рів
новаги непотрібна. .Механізми розподілу, як зауважував Шумпе
тер, відіграють у капіталістичній економіці другорядну роль по
рівняно з механізмами перетворень та інновацій: “В центрі уваги 
економістів так само знаходиться конкуренція, що діє при зада
них умовах, зокрема, при незмінних методах виробництва та ор
ганізаційних формах. Але... в капіталістичній дійсності перева
жаюче значення має інша конкуренція, яка виникає внаслідок 
появи нового товару, нової технології, нового джерела сировини, 
нового типу організації... Ця конкуренція забезпечує рішуче ско
рочення витрат або підвищення якості, вона загрожує існуючим 
фірмам (які не зважають на фактори інновації) не незначним 
скороченням прибутків та випуску, а повним банкрутством. За 
своїми наслідками така конкуренція відноситься до традиційної 
так само, як бомбардування до пошкодження дверей, і, що важ
ливіше, на фоні такої конкуренції ефективність градиційної кон
куренції має менше значення: потужний механізм, що забезпечує 
приріст виробництва, все одно має іншу природу“ [2, с. 128].

Інновації супроводжуються значними зовнішніми ефектами в 
будь-якій економічній системі. Зокрема, інновації потребують 
інвестицій. У випадку з Україною ми маємо свою специфіку, яка 
полягає у наявності “шоку вітчизняного капіталу“, який відбува
ється на фоні загальної економічної кризи: технологічний уклад 
в Україні ще не сформувався, тобто не працюють галузі, які по
винні стати базовими в новому технологічному укладі. В той же 
час склалася ситуація, коли підтримка старої економічної струк
тури не дає позитивних результатів. Інвестиції в довготривалі 
проекти практично відсутні, тому що витрати на освоєння капі
талу дуже великі. В Україні виникла ситуація, коли немає аль
тернатив інноваційному процесу.

Проблема дослідження інновації та інноваційного процесу до
сить складна та багатопланова. Й .Шумпетер приділив значну 
увагу в своїх дослідженнях проблемі циклічності, тобто зв’язку 
інновації з механізмом виникнення економічної кризи, як однієї з 
фаз економічного циклу (“Кризи є елементами циклічного про
цесу“ [2, с.79]). Дослідження економічних криз уже має свою іс
торію. Першим, хто привернув увагу до того, що дана проблема 
зводиться до циклу, був Климент Жюглар — французький еко
номіст. У 1860 р. вийшла його книга “Торгові кризи“. Проаналі
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зувавши звіти провідних американських, французьких та англій 
ських банків, Жюглар прийшов до висновку, що “епохи пожвав 
лення та процвітання завжди закінчуються кризами, а за кризами 
завжди триває декілька років пригніченого стану економіки“ [6].

Однак Жюглар пов'язував проблему криз із торговими цик
лами, і тому початком грунтовного дослідження економічних 
циклів треба вважати кінець 19 — початок 20 ст. — час виходу 
книги “Промислові кризи Англії“ відомого українського еконо
міста Михайла Івановича Туган-Барановського [7]. Аналізуючи 
кризи, які пережила Англія в 19 ст., він звернув увагу, що відра
зу по закінченні кожної кризи відбувається значне накопичення 
банківських резервів. У цей же час у банках збільшувались внес
ки (заощадження) і приватних осіб. На підставі цього він робить 
висновок, що в даний період відбувається значне нагромадження 
вільних грошових капіталів, які шукають інвестиційних ринків. 
Накопичення позичкових грошових капіталів відбувається, за 
думкою Туган-Барановського, у всіх фазах циклу, але інвесту
вання їх у промисловість зустрічає перепони. Вільний грошовий 
капітал наполегливо шукає інвестиційні можливості (неінвесто- 
ваний капітал не приносить доходу), але не може їх знайти. Чим 
його більше накопичується, тим сильніше його прагнення знайти 
вихід у сфері виробництва. Нарешті настає момент, коли опір 
долається: позичкові капітали то тут, то там знаходять можли
вості інвестування в промисловості. Починається новий період 
підйому в економіці в цілому. Потім вільний капітал накопичу
ється, настає криза і все повторюється спочатку. Туган-Баранов- 
ський розглядав цикл Жюглара тривалістю в 10 років.

Якщо Туган-Барановський показав, що настає період, коли 
вільні капітали починають інвестуватися, то те, що є причиною 
цього, залишилося невизначеним. Цей проміжок заповнив Артур 
Штітгоф, який показав, що цією причиною є винаходи [8]. Віль
ний капітал може накопичуватись у всіх фазах економічного 
циклу, але поява винаходів відбувається не постійно. Винаходи, 
за словами Штітгофа, створюють “відро капіталоутворення“, в 
яке вливається вільний капітал. Якщо винаходи з’являються не
рівномірно в часі, тоді це пояснює, чому відбувається хвилепо
дібне інвестування вільного капіталу.

Однак у Штітгофа немає відповіді на питання, чому відбува
ється цей хвилеподібний рух, якщо винаходи з ’являються пос
тійно. Відповідь на це питання дає Шумпетер. Ввівши нове по
няття інновація“, він говорить, що винаходи можуть виникати 
постійно, але для інновації це виключно самою її сутністю. Шум-
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петер показує інновацію як революційний процес, інновації влас
тиво нахлинути хвилею, інновації є першопричинами тих змін, 
що відбуваються в економіці (“Основний імпульс, який приво
дить капіталістичний механізм у рух і підтримує його на ходу, 
бере свій початок від нових споживчих благ, нових ринків і но
вих форм економічної організації...“ [2, с. 126]). Інновації перед
бачають інвестиції, які тому й не розташовані рівномірно в часі, 
а з’являються періодично (вкладений капітал повинен окупатися, 
а ринки — насичуватись).

Значним внеском у вивчення інноваційного процесу на мак- 
роекономічному рівні стало виявлення та економічне обгрунту
вання М.Д.Кондратьєвим у 20-х роках 20 ст. хвиль кон'юнктури 
тривалістю приблизно 50 років.

Узагальнивши дослідження Жюглара, Кондратьєва, а також 
розвиваючи ідеї своїх попередніх наукових праць, у 1939 р. Шум- 
петер публікує двотомник “Економічні цикли“, в якому проведе
на систематизація циклічних коливань економіки різної трива
лості, а інновації безпосереднім чином “інтегровані“ в цикли 
Кондратьєва. Як уже зазначалось вище, Шумпетер вважав причи
ною економічних циклів нерівномірність інноваційного процесу в 
часі. В своїй пізнішій роботі “Капіталізм, соціалізм та демокра
тія“ він знов повертається до поняття інновації і дає узагальнене 
поняття економічного циклу: “Розвиток різних сфер народного 
господарства — це історія революцій... Історія енергетики від 
водяного колеса до сучасних електростанцій, історія транспорту 
від поштової карети до літака... — все це ілюструє процес еко
номічної мутації, ... який безперервно революціонізує економіч
ну структуру зсередини, руйнуючи стару структуру і створюючи 
нову. Ці революції тривають не безперервно, а дискретно і відок
ремлюються одна від одної фазами відносного затишшя. Але 
весь процес у цілому дійсно неперервний, тобто в кожен даний 
момент відбувається або революція, або засвоєння її результатів. 
Обидві ці фази, разом узяті, утворюють так званий економічний 
цикл“ 12, с. 127].

Носіями інноваційного процесу, за Шумпетером, є підприємці. 
Він зазначав, що “найголовнішою рушійною силою економічно
го процесу є підприємство“ [2, с.184]. Ідеї підприємства до Шум- 
петера були розроблені в програмних працях Р.Кантільона та 
Ж.Б.Сея.

За Кантільоном, ризик — це головна цідмінна риса підприєм
ця, а його основна економічна функція полягає у приведенні про
позиції у відповідність з попитом на різних товарних ринках.
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Для Сея була важлива творча активність підприємця, яка ко І 
ординує фактори виробництва, завдяки особливим знанням т; І 
досвіду, а його прибуток — це плата за особливі підприємницькі І 
здібності. Підприємець використовує на практиці своєї переваги І 
в знаннях, інформації та досвіді. Однак лише в програмній робот 1 
Й.Шумпетера “Теорія економічного розвитку: дослідження під |  
приємницького прибутку, капіталу, процента і циклу кон’юнкту | 
ри“ логічно строго послідовно були виведені поняття “підприєм І 
ництва“ та “підприємця“ як головні фігури, що забезпечують І 
господарсько-економічні інновації та процес економічного роз | 
витку [3]. Особливе значення має вплив концепції Шумгіетера на І 
сучасний світ, де ідеї підприємства та “підприємницький підхід“ І 
розповсюджені сьогодні практично у всіх сферах діяльності, а у І  
США говорять про “підприємницьку революцію“ та про побудо 
ву підприємницького суспільства [9, с.7-29].

З точки зору Шумпетера, як уже зазначалось вище, економіч і 
ний розвиток — це перехід від одного режиму рівноваги функці 
онування економіки й одного господарського кругообігу“ до ін- і 
того, який супроводжується істотніми змінами, в них економіка І 
різко змінює свої власні показники [3]. Протягом цих змін наявні | 
фактори виробництва, які необхідні для здійснення інновації, під І 
приємець вилучає з традиційних кругообігів і створює з них нові [І 
“комбінації“.

Шумпетер визначив такі основні види комбінацій [2, с. 183]:
1) виробництво нових благ,
2) відкриття нових способів і технологій виробництва,
3) освоєння нових ринків збуту,
4) освоєння нових матеріалів та джерел сировини,
5) проведення реорганізації галузі або підприємства.
Саме підприємницька діяльність і є “головною причиною пе

ріодичних “підйомів“, що революціонізують економічний орга І 
нізм, і “спадів“, що виникають внаслідок порушення рівноваги І 
при виробництві нових товарів або застосуванні нових методів... 
Реалізація нововведення утворює самостійну економічну фун
кцію, по-перше, оскільки все нове знаходиться за межами стерео- : 
типних зрозумілих всім завдань і, по-друге, оскільки приходиться 
долати опір середивища, який в залежності від соціальних умов 
може відбуватися в найрізноманітніших формах, починаючи від 1 
простої відмови фінансувати чи купувати нові товари і закінчую
чи фізичною розправою з людиною, яка намагається створити І 
щось нове. Щоб діяти впевнено... і долати цей опір, необхідні і 
особливі здібності, притаманні лише невеликій частині населення, і



і саме ці здібності визначають як підприємницький тип, так і під
приємницьку функцію. Але головне в цій функції — не винахід 
чогось нового і не створення будь-яких умов, які підприємство 
потім експлуатує. Головне в ній — робити справи" [2, с. 1841

Економічна функція підприємця (здійснення інновацій) є дис
кретною і не закріплена навічно за певним носієм. Вона тісно 
пов’язана з особливостями особистості підприємця: специфічною 
мотивацією, своєрідним інтелектом, сильною волею та розвину
тою інтуіцією.

Ідеї Шумпетера дозволяю ть ставити питання про штучне 
створення умов і факторів для розвитку підприємницької актив
ності, маніпулюючими ними, ми створюємо можливість управ
ління процесами економічного розвитку. Основні ідеї теорій під
приємництва та інновації Шумпетера зберігають своє значення і 
набули особливої актуальності в сучасній ситуації у пошуках 
моделей економічного розвитку регіонів України. Кризові явища, 
що склалися в країні (падіння виробництва, інфляція, крах мето
дів державної економічної політики) — це саме те, що створює 
якісно нову та швидко змінювану ситуацію, а ці умови сприяють 
розвиткові підприємницького духу та виникненню та розповсю
дженню інновації.
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Болеііко Ю .О ., Ш ипіцин О .В .

Інновації в менеджменті як важливий крок 
виводу підприємства з кризи

Зниження ефективності виробництва, тобто падіння обсягів 
реалізації і, як наслідок прибутковості, для підприємств України 
має зовнішні і внутрішні причини. Зовнішніми є економічна кри
за, яка негативно впливає через зруйнування фінансово-кредит
ної системи, інфляцію, механізм оподаткування. Поряд з ними є 
внутрішні причини, що в своїй основі мають низьку ефектив
ність управління фірмою: відсталість технологій, висока енерго- 
місткість виробництва, невідповідність продукції світовим стан
дартам, неадекватна цінова політика.

Вихід підприємства з кризи можливий через зменшення та 
повне усунення внутрішніх причин — шляхом підняття професі
оналізму менеджменту, яке відбудеться через впровадження в 
маркетинг, фінанси, технологію та управління кадрами передово
го західного досвіду, тобто інновацій у менеджмент.

Однак інновації в менеджмент потребують оптимальності, 
тобто вкладені ресурси повинні бути мінімальними для отриман
ня максимальної вигоди. Оптимальність потрібна тому, що “ши
рокомасштабне впровадження інновацій різного типу, як прави
ло, тягне за собою тимчасове погіршення показників основної 
діяльності підприємства“ [і] внаслідок того, що керівники не
здатні прорахувати наслідки інновацій, а методологія західного 
менеджменту недостатньо адаптована до існуючих умов господа
рювання підприємств України та особливостей окремих виробни
ків, специфіки організаційних структур, взаємовідносин між 
партнерами, стану і розвитку ринкових інститутів. Таким чином 
оптимальність інновацій потребує створення ланцюга між теоре
тичними розробками та їх практичною реалізацією.

На наш погляд, таким ланцюгом може стати створення при 
фірмі аналітично-консалтингового відділу, який складатиметься 
з досвідчених фахівців маркетингу, фінансів та менеджменту 
кадрів, він протягом своєї роботи проводитиме аналіз, прогнозу
вання та планування на науковій основі. Отже, відбудеться невід
кладне коригування поточного менеджменту, узгодження цілей і 
стратегії фірми, наукова розробка інструментів менеджменту для 
досягнення цілей фірми, що дасть сильний поштовх до підняття 
професіоналізму керівництва. Крім того, фахівці відділу розроб
лятимуть методики прискореного навчання керівного персоналу і
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організують процес його навчання. Тоді відділ стане ядром впро
вадження інновацій і створить основу для подальших інновацій V 
продукцію, технологію і організацію виробництва.

Перевагами створення аналітично-консалтингового відділу є 
більше проникнення у справи фірми, можливість гнучкого ма
неврування в оплаті праці, напрямках робіт і досліджень, що 
зменшує ризикованість і витрати на створення і роботу відділу.

Роботами і дослідженнями, що має проводити відділ, є:
• у галузі маркетингу — дослідження покупців, попиту, това

рів, прогнозування тенденцій галузі, конкурентного положення 
фірми, розроблення заходів і рекомендацій у товарній, ціновій 
політиці, процесі просування і реалізації продукції;

• у галузі технології — дослідження НТП, прогнозування тен
денцій, розробка заходів по підвищенню ефективності виробництва;

• у галузі фінансів — дослідження економічного середовища 
(інфляції, податків, процентних ставок), аналіз активів фірми, 
фінансового стану, процесу управління фінансами та надання ре
комендацій;

• у галузі управління кадрами — дослідження кадрової полі
тики провідних західних корпорацій, визначення пріоритетів кад
рової політики фірми, розробка методик залучення і підготовки 
кваліфікованих кадрів, оцінки їх праці, винагороди та стимулю
вання.

На базі проведених досліджень і отриманої інформації прово
дитиметься комплексне прогнозування ринкової кон’юнктури у 
варіантах, визначення цілей, стратегії і тактики фірми.

Створення відділу доцільно проводити як реалізацію інвести
ційного проекту зі складанням бізнес-плану. Проведені нами дос
лідження даного процесу показали, що відділ повинен складатися 
з 12 осіб; фахівців фінансів — 3, маркетингу — 3, технології — 
2, програмного забезпечення — 2, юриста і менеджера з кадрів. 
Організація роботи має будуватися на новаторському підході — 
великої ролі професійного лідерства, великими повноваженнями 
працівників на робочому місці, спрямованістю на збільшення по
току нових ідей. Необхідно усунути недовіру керівництва, мно
жину адміністративних узгоджень, критику і загрози при помил
ках, втручання інших відділів фірми, як фактори, що блокують 
новаторство. Крім цього, необхідно надати працівникам свободу, 
забезпечити необхідними ресурсами, сприяти взаєморозумінню 
працівників, підтримувати стремління до постійного навчання і 
підвищення кваліфікації, забезпечувати насиченою інформацією, 
вимагати чітної аргументації пропозицій — як фактори, що під-

83



тримують новаторство. Потрібно відвести і 5— 20% робочого 
часу на власні ініціативні розробки та встановити ненормований 
робочий день зі свободою переміщень, однак із зобов’язанням 
відвідування регулярних нарад.

Інвестиціями проекту будуть витрати на:
1) створення робочої бази відділу — найму і благоустрою 

приміщення, купівлю меблів, створення комп’ютерної та теле
фонної сіток;

2) обслуговування роботи відділу — створення інформаційної 
бази з бібліотеки та програмного забезпечення, канцелярські, 
господарські витрати, витрати на відрядження та інші;

3) персонал, що складаються з основної, додаткової зарплати, 
та витрат у відповідності з законодавством і контрактами.

Основна оплата праці базуватиметься на розрахунку комплек
сного показника, що характеризує працівника і виконувані ним 
обов’язки по 10 факторах, яким відповідають коефіцієнти, на 
підставі яких оцінюється ступінь прояву фактора [2, с .75]. Пере
лік цих факторів такий: професійні знання (ступінь освіти), про
фесійний досвід (строк, протягом якого працівник повністю ово
лодіє колом посадових обов’язків), складність обов’язків, врахо
вуючи здатність до незалежних творчих дій, відповідальність за 
помилки (відповідно сумам матеріальних збитків, до яких мо
жуть привести помилки), здатність до співробітництва і коопера
ції з іншими працівниками, психологічне навантаження, відпові
дальність за збереження конфіденційної інформації, умови праці 
(ступінь довготривалого шкідливого впливу на організм, вид ро
боти) відповідає становищу на ринку праці по співвідношенню 
попиту і пропозиції товару робоча сила (в Україні існує недо
статність фахівців маркетингу, менеджерів по кадрам, юристів і 
є надлишок фахівців технології і програмного обслуговування), 
число підлеглих робітників.

Комплексний показник визначається безпосередніми керівни
ками і, помножений на базову ставку оплати праці, представляє 
місячний оклад основної оплати праці. Додаткова заробітна плата 
є сумою надбавок за успішне виконання робіт, допомоги на нав
чання, доплати за ненормований робочий день та участі в прибут
ках фірми. Суми додаткової оплати праці є нерівномірними про
тягом періоду функціонування відділу і збільшуються в кінці пе
ріоду з проявами позитивних результатів діяльності відділу.

Для узгодження питань при реалізації проекту складають ка
лендарний план — хронологічний перелік етапів. Створення ана
літично-консалтингового відділу проходить по наступним етапам:
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а) підготовчій етап — затверджують бізнес-план, визначають 
реалізаторів, іде найм працівників і підготовка їх до виконання 
обов’язків, оренда, благоустрій приміщення, створення умов для 
роботи.

б) виробничий етап — проходить виробництво комерційної 
інформації тобто проводиться аналіз фірми і ринкової кон’юн
ктури, прогнозування тенденцій, стратегічне і тактичне плану
вання, розробка інструментарію менеджменту для досягнення 
запланованих цілей, організація і проведення навчання управлін
ського персоналу фірми вищої та середньої ланки.

в) ліквідаційний етап —  надання консультацій, непланові ро
боти, продовження навчального процесу, аналіз фірми, розпуск 
або реорганізація відділу.

Загальний строк реалізації проекту складатиме 1,5—2 роки.
Доходами від реалізації проекту є приріст чистого прибутку 

фірми, який був отриманий через впровадження заходів, розроб
лених відділом. Така опосередкована оцінка доходів викликана 
особливими рисами товару — комерційної інформації, володіння 
якою не завжди приносить прибутки, а істинна цінність якої час
то невідома [3] для її виробника або споживача. При реалізації 
проекту узгодження інтересів фірми і відділу повинно відбувати
ся на договірній основі, при визначенні напрямків досліджень, 
часу та бюджету відділу. Крім цього, треба поставити вимоги 
підвищити обсяги реалізації продукції на величину, що є біль
шою за витрати проекту, та приносить прибуток. Доходи від ді
яльності відділу можна очікувати на другому етапі реалізації 
проекту. Приріст чистого прибутку може відбуватися тривалим 
періодом після закінчення реалізації проекту, відповідно до дії 
довгострокових заходів та підвищення професіоналізму мене
джменту керівного, персоналу.

Доходами ж від реалізації проекту є сума економії, яка буде 
отримана при організації і проведенні навчального процесу керів
ного персоналу фірми.

При оцінці прибутковості проекту доцільно проводити аналіз 
ризиків та чутливості його до впливу негативних факторів. Ос
новними ризиками проекту є ризик невідповідності кадрів покла
деним обов’язкам, ризик невиконання в строк покладених зав
дань та ризик розголошення комерційної таємниці.

Ризик невідповідності кадрів службовим обов’язкам є можли
вістю збитків при зменшенні ефективності діяльності відділу від 
передбачуваної. Основними заходами для зменшення ризику є 
підбір кадрів по аналізу і характеристик, проведення співбесід і
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тестування, оцінка протягом перших 1—2 місяців, встановлення 
ліміту бюджету на додатковий період роботи, стимулювання нав
чання кадрів.

Ризик невиконання покладених завдань складається з ризику 
невідповідності кадрів, ризику недостатності інформації (що потре
бує додаткового часу для пошуку інших джерел інформації) та ри
зику протидії основного персоналу фірми впровадженню інновацій, 
гальмування досліджень при негативному ставленні працівників 
фірми до виявлених недоліків їх роботи та експериментів, які пот
ребують прийняття додаткової відповідальності. Збитками від на
стання ризикових випадків будуть додаткові витрати на обслугову
вання діяльності відділу та зменшення приросту прибутку, який 
міг бути отриманий при реалізації' інновацій, розроблених відділом. 
Заходами для зменшення текучості кадрів, матеріальне заохочення 
персоналу фірми до співпраці з відділом, об’ява неможливості зай
няття керівник посад фірми кадрами відділу (їх подальший ріст 
визначатиметься їх науковими досягненнями), стимулювання ос
новного персоналу фірми до навчання і підвищення кваліфікації.

Збитками від ризику розголошення комерційної інформації є 
суми недоотриманих прибутків у майбутньому. Протягом роботи 
відділу ризик є малим внаслідок контролю, однак збільшення 
контрольованості роботи відділу неможливе, оскільки провокує 
падіння творчості і новаторства, що понижує ефективності роботи.

Управління ризиками можливе через диверсифікацію  — 
складання декількох варіантів поетапності виконання робітз ви
користання паралельності досліджень (поєднання безризикових 
та високоризикових робіт і досліджень), а також через лімітуван
ня — встановлення лімітів витрат на додатковий час, та розроб
ка схем, що значно зменшують або усувають ризики.

Проведені дослідження показують високу прибутковість та 
високу стійкість до дії наведених ризиків.

Отже, створення аналітично-консалтингового відділу є до
цільним як прибутковий інноваційний проект та як перший крок 
виводу фірми з кризи, він дає можливість почати інноваційну 
діяльність при недостатності досвіду менеджменту та великої 
помилковості рішень на початку зростання професіоналізму.
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Гордіца Т.М ., Заволочіна Т.Р.

Інвестиційна політика держави: вплив сучасного 
фондового ринку і банківського механізму

В умовах становлення ринкової економіки України особливо
го значення набуває створення комплексного інвестиційного ме
ханізму, який як індикатор економіки дозволить поліпшити клі
мат для залучення іноземних інвестицій, підвищити конкурентос
проможність галузей промисловості та вивести нашу державу на 
світові ринки як повноцінного інвестора. Правильна інвестиційна 
діяльність є основною умовою стабілізації економіки та перехо
ду до відтворювальних процесів. На сьогодні джерела фінансу
вання не можуть дати достатнього обсягу інвестицій для забезпе
чення розширення виробництва. Причинами, що стримують ін
вестиційну діяльність, є: недосконалість політичних та економіч
них реформ, інф ляц ія , спад виробництва, вивіз капіталу і 
нестабільність законодавства.

Проблему зникнення інвестиційних можливостей у час депре
сії і пожвавлення економіки Й.Шумпетер у праці “Капіталізм, 
соціалізм і демократія“ (розділ X, стор.158) поєднував з втратою 
життєздатності суспільства: “Оскільки капіталістичний процес 
завжди в значній мірі приводився в рух з допомогою значних 
поточних інвестицій, то навіть часткове призупинення буде дос
татнім для того, щоб зробити прогноз про те, що справа іде до 
краху... безробіття, надлишкові резерви, перенасичення грошо
вих ринків, незадовільні показники прибутку, стагнація приват
них інвестицій“.

За  даними М іністерства економіки України наша держава 
потребує інвестиційних надходжень у розмірах 38—40 млрд. до
ларів СНІ А. Для розв’язання проблеми зникнення інвестиційних 
можливостей необхідно створити гнучку систему, яка буде скла
датися з таких елементів:

1. Комплекс правових, організаційних, економічних та інфор
маційних умов для інвестування, мережа інвестиційних фондів, 
банків, аудиторських, страхових та інших фінансово-посеред
ницьких установ.

2. Механізм державного регулювання і підтримки інвестицій
но-інноваційного процесу.

3. Визначення національних пріоритетів приватизації, інтере
сів іноземних інвесторів та їх узгодження.
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Роль держави в інвестиційному процесі значна і необхідна. 
Держава не може прямо усунути об’єктивні негативні причини, 
але в довгостроковому плані здатна через систему проміжних 
ланок вплинути на них у бажаному напрямку. А суб’єктивні 
причини, які підлягають державному впливу, можуть бути усу
нені зваженою економічною політикою. До такого висновку 
прийшов Й.Шумпетер: “...нам у даному випадку всеодно, в якій 
мірі майбутні інвестиції та економічний ріст будуть фінансува
тись і направлятись державними органами та приватним бізне
сом. Виняток складає випадок, коли державне фінансування 
здійснюється тому, що ніякі приватні інвестиції не можуть при
нести прибутку“.

Політичний ринок у сьогоденні України часто набагато пере
вищує комерційний ризик і ледве не стає його головним замінни
ком. Він має характерну і малопривабливу для потенційних ін
весторів рису — майже повну непрогнозованість. Зненацька змі
нюються уряди і настрої законодавців, заднім числом коригу
ються закони, вводяться нові ставки оподаткування, експортного 
чи імпортного мита та ін.

Тому держава повинна усунути три найважливіших стереоти
пи перепон для іноземних інвесторів.

1. Несприятливе законодавство.
У 1995 р. були зняті пільги на податок з прибутку для нових 

підприємств з іноземними інвестиціями. І все ж таки держава 
наполягає на інструментах, які надають шанс виробникам і бан
кам для створення каналу надходжень інвестицій у виробництво:

— зняття ПДВ з експорту товарів українського виробництва;
— зняття ПДВ та акцизу з імпорту обладнання, комплектую
чих і матеріалів для власного виробництва;
— збільшення ставок оподаткування імпорту;
— підняття ввозного мита на споживчі товари не першої не
обхідності, а також ті, які у великій кількості можуть вироб
лятися в Україні;
— практична заборона імпорту товарів громадянами.
2. Інвестиції не повинні бути завжди західними.
Інвестиції в Україні вмерли не зовсім: будується житло, ак

тивно викуповуються приміщення на приватизаційних аукціонах, 
з’являються нові види вітчизняного обладнання. Вільні кошти є, 
і вони не завжди мають українське і часто досить непрозоре по
ходження, але вони належать українським резидентам, які могли 
б інвестувати їх у виробництво.

3. Страх інвесторів перед змінами.
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Досвід роботи українських компаній з іноземними інвесторами 
свідчить про те, що на сьогодні основні причини технологічні.

Це неналагоджена інфраструктура процесів залучення та уп
равління інвестиціями, бракує кваліфікованих кадрів, експертів, 
аудиторів, обмежена інформація про ринки збуту' продукції, пов
на відсутність інформаційно-консалтингових структур на пери
ферії, нерозвинутість банківської системи.

Інвестиційний проект — це не гра в рулетку, а детально про
рахований і перевірений план. Інвестор керується принципом 
“сім раз відміряй — один раз відріж“. Через усі ті негаразди до
водиться продиратися кожному, хто задумав інвестувати у вироб
ництво.

Головна ідея нової програми стабілізації становища щодо по
літичних ризиків полягає в тому, щоб надати інвесторові сто від
сотків гарантії повернення його коштів у разі виникнення певних 
політичних форс-мажорних обставин. А саме в таких випадках:

а) неможливості конвертації чи перерахування виручки;
б) анулювання ліцензії (цей вид політичного ризику виникає 

тоді, коли уряд України скасовує чи відмовляється продовжувати 
ліцензії на імпорт-експорт. або вводить не існуючі раніше обме
ження на ввезення матеріально-технічних ресурсів, готової про
дукції);

в) примусового відчуження продукції покупця;
г) арешту матеріально-технічних ресурсів чи готової продук

ції або заборони на їх продаж;
д) встановлення нових чи збільшення існуючих експортно- 

імпортних митних зборів;
е) відхилення від маршруту постачання, якщо це привело до 

збільшення транспортних або страхових витрат і виявилось на
слідком подій на території України;

є) виникнення війни чи громадських заворушень.
Програма покриття ризиків, пов’язаних із діяльністю уряду та 

політичними форс-мажорними обставинами, буде спершу впрова
джуватися у вигляді пілотного проекту у сільському господарстві. 
Саме ця, а не інша ділянка економіки вибрана з декількох при
чин. По-перше, вона у порівнянні з базовими галузями та іншими 
сферами промисловості, функціонує за значно простішими схема
ми. По-друге, складний фінансовий стан аграрного сектора, від
сутність обігових коштів не дозволяють його суб’єктам оператив
но закуповувати валютні ресурси для розрахунків із закордонни
ми постачальниками, що надто дорого обходиться як самим сіль
госпвиробникам (без імпортних гербіцидів, пестицидів, деяких
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добрив та запчастин на високу продуктивність праці сьогодні роз
раховувати не доводиться), та й державі взагалі. У взаєминах між 
аграріями та імпортерами превалювала більш бартерна форма 
розрахунків, яка для держави досить не вигідна, а для економіки 
— вимушена і доволі переобтяжлива, бо повністю вітчизняні 
сільгоспвиробники можуть розраховуватися з іноземними партне
рами після повної реалізації вирощеної продукції, на що іноземні 
комерційні позичальники не погоджувалися.

Проект фонду підтримки передекспортних гарантій дає мож
ливість не тільки отримання комерційних гарантій (від Укрексім- 
банку, наприклад), але й політичних, що нарешті збільшить над
ходження довготривалих інвестиційних кредитів у сферу україн
ського сільгоспвиробництва. Оскільки гарантії, видані урядом 
України, не користуються достатньою довірою на міжнародних 
ринках, вони будуть підтримуватися акредитивами чи гарантій
ними листами, виданими банком-агентом торговельної палати. Ці 
акредитиви, в свою чергу, підтримуються Світовим банком на 
основі Гарантійної угоди, укладеної між банком-агентом.

За домовленістю між Україною та Світовим банком Група 
Управління Гарантіями (ГУГ ) має право щорічно подавати гаран
тію на суму 170 млн. USD. За умови, що проект розрахований на 
5 років, Світовий банк фактично резервує у себе 850 млн. USD.

Механізм гарантії С Б підтримуватиме зобов’язання України 
щодо оплати у будь-який час претензій по гарантійних контрак
тах ГУГ на суму до 170 млн. USD.

У випадках, коли виникатиме якийсь із політичних ризиків, 
ГУГ має 30 днів для того, щоб або розв’язати проблему, або 
прийняти претензію. Якщо Група відхиляє претензію, володар 
гарантії подає позов до арбітражу. У разі, якщо арбітр приймає 
рішення на користь кредитора — від уряду України вимагати
меться проплата за претензією. В іншому разі проплата відбу
деться через банк-агент з використанням коштів у рамках Гаран
тійного меморандуму Світового банку. Тоді СБ одразу оформляє 
дану суму як кредит України, виплата якого (зі ставкою LIBOR) 
може бути розтягнута на період до 17 років.

Українська сторона зазначає, що головна мета проекту — це 
можливість виключити вірогідність виникнення політичних ри
зиків у принципі. Завдяки введенню в дію нової системи гаран
тування Україна здатна стати більш прогнозованою для інозем
них партнерів, буде акуратнішою в дотриманні ділових зобов’я
зань, а крім усього, ще й зможе, продаючи свої гарантії, “зароб
ляти“ гроші.
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Як уже зазначалось, проект є нілотним. Якщо на другому- 
третьому році його втілення стане очевидним, що українська сто
рона дотримується даного слова, то сума щорічних гарантій може 
сягнути далеко за стартові 170 млн. Ш Б . Крім того, у разі пози
тивного завершення' цієї програми, між урядом України та Світо
вим банком будуть укладені угоди про надання передекспортних 
гарантій у таких галузях, як розвиток інфраструктури, промисло
вість, транспорт.

Світовий банк прийняв за доцільне створити своєрідний ін
вестиційний фонд, де не більше 150 приватизованих підпри
ємств зможуть отримати невеликі фінансові вливання, але на 
основі повернення з часом виданих сум. У Світовому банку вва
жають актуальним і підтримку, а то й створення незалежних 
професійних асоціацій, мабуть, що з огляду на їхній вплив на 
подальшу активізацію дій уряду з проведенням економічних пе
ретворень у країні.

Одним із напрямків західного інвестування є кредитна лінія 
ЄБРР для розвитку малих та середніх підприємств. ЄБРР висуває 
українським банком певні вимоги щодо розмірів капіталу, фінан
сових та операційних показників, кредитної політики, виконання 
вимог НБУ.

Сьогодні кредитна лінія ЄБРР доступна кожному комерційно
му банку, що відповідає вимогам світових фінансових інститутів.

“Аваль“, “Градобанк“, “Приватбанк“, “Укрінбанк“ пройшли 
соціальний аудит і підписали кредитну угоду з НБУ на кредиту
вання українських підприємств “дешевими інвестиційними гро
шами“ по лінії ЄБРР. Це зараз практично “найдешевіші“ інвести
ційні гроші на українському ринку.

Комерційний банк може також виступати і в ролі інвестора. 
Так, деякі комерційні банки вже переконалися на практиці, що 
при необхідності не завжди можна швидко продати пакет акцій 
навіть перспективного підприємства. Банки ж повинні бути гото
ві до самоліквідності, причому навіть у найгіршому випадку, 
коли банк банкрутує, не повинні постраждати його клієнти та 
акціонери.

Інвестиційна форма не завжди ліквідна, навіть при тому, що 
вона має всі ознаки ліквідності. Особливо ж — в умовах не до
сить розвинутого фондового ринку.

Фондовий ринок, з одного боку, можна розглядати як інстру
мент розвитку економіки, а з другого — як відображення стану 
економіки в цілому. Більшість аналітиків у своїх прогнозах вико
ристовують динаміку росту ВВП країни з динамікою розвитку
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фондового ринку. Тему неможливо поліпшити економічну ситуа
цію, не створивши сприятливого поля перерозподілу коштів, 
яким є винятково фондовий ринок. На жаль, на сьогодні не існує 
єдиних правил фондової гри. Тому ситуація з інвестиціями в Ук
раїні проблемна.

У 1991— 1996 pp. обсяг інвестицій у національну економіку 
України через відсутність чіткої інвестиційної політики змен
шився на 70%. Так, рік у рік при прийнятті бюджету вперто іг
норується та обставина, що постійно виснажуються джерела ін
вестицій. У держбюджеті на 1996 р. державні капітальні вкла
дення на розвиток галузей і структурну перебудову економіки 
склали 1 млрд. 500 млн. грн., що становить лише 5% від витрат
ної частини. А якщо порівняти ці капітальні вкладення з величи
ною валового внутрішнього продукту, то одержимо лише 1,9%. 
Це надто мала сума для позитивних структурних зрушень. І хто 
може сьогодні з повною відповідальністю сказати, яка частина 
цих чистих нагромаджень у складі ВВП дійсно піде на пожвав
лення інвестиційної активності. Тому стоїть питання: як запусти
ти інвестиційний механізм.

На сьогодні в Україні взагалі не існує єдиного банку даних і 
по фінансових посередниках, і по емітентах. Інвестору немає де 
взяти цю інформацію. Пропонується створити такий єдиний ре
єстр, куди б надходила інформація з усіх регіональних центрів 
сертифікатних аукціонів.

Кінцевий продукт праці на фондовому ринку — фондові цін
ності (акції, облігації) — має нематеріальну форму вираження і 
фактично являє собою обіцяння доходу в майбутньому. Внаслі
док цього можливі зловживання на ринку цінних паперів суттєво 
вищі, ніж, наприклад, на товарному ринку. Вже завдано чималої 
шкоди багатьом тисячам дрібних інвесторів, ошуканих нав’язли
вою рекламою, які довірили свої кошти творцям фінансових пі
рамід. Дана ситуація показала, що не тільки приватизаційні, а й 
грошові ресурси для інвестицій в державі є і що рівень заоща
джень населення відносно високий. Тому необхідно відпрацювати 
власні нормативи правил гри на фондовому ринку для всіх інвес
торів, які б відповідали міжнародним стандартам.

У держави сьогодні немає коштів для розвитку такого фондо
вого ринку. Але є світові донорські структури, готові надати до
помогу (агенції USDID та англійська Know-How). Процес інтер
націоналізації господарського життя, розширення та поглиблення 
спеціалізації і кооперації всіх видів виробництв активізували іно
земну інвестиційну діяльність. Багато країн, не володіючи необ
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хідним виробничим і науково-технічним потенціалом, розрахову
ють не тільки залучити іноземний капітал, але й  придбати н о в у  
техніку, технологію, досвід управління, щоб зміцнити сувереніте
ти в економіці й політиці, поліпшити структуру і напрямки вико
ристання національного капіталу, збільшити обсяги внутрішніх 
інвестицій. Тобто робиться акцент на інновації, які західноєвро
пейський економіст початку XX ст. Й.Шумпетер розглядав з точ
ки зору ефективної діяльності підприємця в плані використання 
ним досягнень науки і техніки у виробництві, що дає значні пе
реваги у конкурентній боротьбі. Тому необхідно втілити в життя 
проект на базі Financial Markets International, що стосується роз
будови в Україні низки взаємних інвестиційних та пайових фон
дів, інвестиційних компаній. Це і правове забезпечення, і форму
вання інфраструктури, програма просвіти населення, національ
ного інвестора.

Цей проект дозволить втілити методику оцінки економічної 
ефективності роботи, реальних активів і фінансової стійкості 
емітента. Дозволить визначити можливу курсову вартість акцій з 
метою розробки пропозиції щодо оптимального розміщення цін
них паперів емітента й ефективного вкладання коштів інвестора.

Єдині правила гри на фондовому ринку на базі даного проек
ту дозволять розробити пропозиції щодо розміщення цінних па
перів і вкладення коштів інвестора на таких етапах:

— первинне опрацювання вхідної інформації;
— аналіз фінансових показників емітента;
— ліквідно-валютна оцінка майна емітента;
—  аналіз цінних паперів, запропонованих до продажу;
— аналіз очікуваного попиту на цінні папери.
Ці етапи стануть практично можливі, коли введеться бухгал

терський облік та звітність за міжнародними стандартами.
Перекоси у дивідендній політиці (невиплата оголошених диві

дендів або виплата їх тільки частині акціонерів), ведення реєс
трів вкладників залежними від емітента реєстраторами теж поси
люють недовіру дійсних і потенційних партнерів. Для розв’язан
ня проблем захисту прав інвесторів необхідно урегулювати від
носини між емітентами та інвесторами, між інвестиційними 
інститутами та їх клієнтами.

Для ефективної роботи фондового ринку як акумулятора ін
вестиційних коштів необхідно реалізувати на практиці такі поло
ження:

— революціонізувати законодавчу базу, прийняти правові акти 
прямої дії, які регулюють майнові відносини на фондовому ринку;
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 встановити загальні для всіх фінансових посередників, від
критих акціонерних товариств, банків, фондових бірж правила 
роботи на фондовому ринку (розкриття інформації емітентом 
про себе та про свої цінні папери не тільки в момент їх випуску 
і закінчення емісії, а й протягом наступного обігу; розкриття ін
формації для клієнтів про можливі форс-мажорні обставини; 
особа, яка видали цінні папери і та, що індексувала їх, відповідає 
перед його законним інвестором);

— ввести нормативи ліквідності цінних паперів, збільшити 
існуючий мінімум відрахувань до страхових резервів емітента;

— обмежити скупку емітентом власних цінних паперів у пе
ріод їх емісії для попередження надмірно ризикових операцій з 
інвестиціями;

— ввести обов’язкове державне страхування приватизаційних 
вкладів населення;

— створити інститут незалежних реєстраторів;
— ввести спеціальні обмеження на суміщення певних видів 

професійної діяльності на фондовому ринку (брокер або ділер не 
може бути одночасно держателем реєстру);

— необхідно розробити і законодавчо закріпити злиття і по
глинання комерційних структур, в активах яких присутні фондо
ві нагромадження;

— посилити контроль за рівнем професійної підготовки пра
цівників інвестиційних інститутів;

— ввести положення про те, що повним гарантом прав інвес
торів (акціонерів) може виступати спостережна рада акціонерно
го товариства. Адже від масштабів мобілізації ресурсів на фондо
вому ринку та від пожвавлення інвестиційних процесів багато в 
чому залежить фінансова стабілізація економіки в цілому.
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Пильтяй О .В.

Фінансові аспекти розвитку ринку інформаційних 
технологій 90-х років

Найважливішою подією економічного життя кінця XX ст., 
безумовно, можна назвати вихід інформаційних технологій* (ЇТ) 
у світ великого бізнесу та народження цілої індустрії, результа
том діяльності якої стала інформаційна революція, створення 
глобальної системи електронних комунікацій та ін. За підрахун
ками, вартість індустрії ІТ піднялася між 1981 і 1990 роками 
практично з нуля до 100 млрд. дол. і продовжує збільшуватись 
швидкими темпами.

Такого роду процеси властиві ринковій економіці і досить де
тально описані в економічній літературі, зокрема в фундамен
тальних працях “Теорія економічного розвитку“, “Капіталізм, 
соціалізм і демократія“ одного з представників австрійської еко
номічної школи —  Йозефа Шумпетера.

Візьмемо за основу для ілюстрації сучасних тенденцій розвит
ку ринку інформаційних технологій такі дві тези Й.Шумпетера:

1) економічний розвиток має нерівномірний характер;
2) “великі корпорації“ володіють певними перевагами в сфері 

інновацій.
1. Нерівномірність економічного розвитку.
За Шумпетером, економічний рух має двоїстий характер. Це, 

по-перше, процес розширеного відтворення або економічного 
зростання, яке йде в межах вже існуючих господарчих механізмів, 
технологій та “правил гри“ у вигляді господарчого кругообігу і 
нагадує собою кровообіг живого організму. Такі процеси не приз
водять до якихось якісних змін, “...тому що вони не породжують 
нові у якісному відношенні явища... таке зростання ми відносимо 
просто до зміни показників“ [1, с.154]. По-друге, це власне “еко
номічний розвиток“, тобто “...такі зміни, які відбуваються не без
перервно, виходять за межі звичайного, міняють звичний хід по
дій...“ [1, с.152]. У “Теорії економічного розвитку“ Й.Шумпетер 
дає таке визначення поняттю економічного розвитку: “розвиток є 
особливим явищем, що можливо розрізнити на практиці та в сві
домості, яке не зустрічається серед явищ, притаманних кругообі

* Під інформаційними технологіями розуміємо технології отримання прибут
ку, засновані або пов’язані певним чином з комп’ютерною (обчислювальною)тех
нікою та сучасними електронними комунікаціями, до складу яких крім власне ви
робництва необхідно зарахувати також торгівлю, обслуговування та інше.
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гу... і є зміною траєкторії, якою здійснюється кругообіг“ [1, 
с. 157]. Вважаючи такі зміни дискретними та стихійними, Шумпе- 
тер схиляється до думки, що саме такі моменти є відправними 
точками великих економічних циклів або “циклів Кондратьєва“ і 
що саме вони призводять до соціально-політичних зрушень у сус
пільстві. Такого роду “...зміни мають місце насамперед у сфері 
промисловості і торгівлі, але не в сфері задоволення потреб спо
живачів кінцевого продукту“ [1, с.157]. Якісні технологічні зміни 
у виробництві завжди проходять за ініціативою “зверху“, тобто 
як замовниками, так і виконавцями при цьому виступають не кін
цеві споживачі, а підприємства (виробництва) та підприємці, заці
кавлені в створенні нових джерел прибутку.

Найбільш адекватною моделлю для опису процесів, що ма
ють місце в економіці при якісних змінах, є циклоїда, тобто кри
ва, яка складається з кількох фаз: перша — повільне зростання, 
яке відповідає пошуку можливостей нової технології і характери
зується підвищеними витратами в порівнянні з досить низькою 
віддачею; друга — інертно-інерційна, що відображає швидке 
зростання (лінійне або навіть квадратичне) прибутків при порів
няно малих витратах; третя фаза — досягнення межі технології, 
на якій ніякі нові капіталовкладення вже не можуть привести до 
суттєвого збільшення прибутків. Отже, можливо умовно зобра
зити процес економічного розвитку у вигляді Б-подібної кривої, 
яка лежить у площині Витрати-Доходи і відображає залежність 
прибутків від витрат в міру розвитку технологій.

Витрати
Рис.1. Крива економічного розвитку (схематично)
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“Виробляти — означає комбінувати речі та сили, які є в на
явності у нашій сфері. Виробляти щось інше або інакше — озна
чає створювати інші комбінації із цих речей та сил“ (1, с. 158). 
Створення “нової комбінації“ або ж, у сучасній інтерпретації, 
“технології“ отримання прибутку можливо звести ДО КІЛЬКОХ ОС
НОВНИХ моментів:

1) створення нового продукту або надання вже існуючому продукту 
н о в и х  якостей;

2) впровадження нової технології виробництва продукту, “...в основі 
я к о ї не обов’язково лежить нове наукове відкриття і яке може поляга
ти в новому способі комерційного використання відповідного товару“ 
[1, с. 159];

3) освоєння (створення) нових ринків збуту, сировини, івестицій тощо.
Розвиток ринку IT з самого початку відбувався за наведеними

вище принципами. Спочатку протягом майже трьох десятиліть 
створювалися наукові основи для інформаційних технологій, вико
ристання яких могли собі дозволити лише такі замовники, як дер
жава, великі корпорації, наукові установи. Технологія була занадто 
дорогою і обслуговувала досить вузький ринок. І лише з початку 
80-х, коли був розроблений процес дешевого виробництва надвели
ких інтегральних схем, створені передумови для розвитку ринку 
персональних комп’ютерів та відповідні супровід і забезпечення.

Сучасний ринок інформаційних технологій знаходиться саме 
на тій частині кривої, що відповідає другій фазі, тобто вкладення 
капіталу приносять надприбутки, які одночасно стають стимулом 
для залучення нових інвестицій і фінансовою основою розвитку 
галузі в цілому. Про це свідчать, зокрема, динаміка прибутків і 
доходів одного з лідерів ринку IT — корпорації Microsoft (рис. 2).

Але вже зараз намітилася тенденція до зниження темпів при
росту прибутків компаній, що свідчить, з одного боку, про наси
ченість ринку, а з іншого — про те, що у найближчий час (про
тягом 5— 10 років) традиційні можливості отримання прибутків 
вичерпаються і вже ніякі нові інвестиції не будуть приносити 
вищі, ніж в інших галузях прибутки. Що ж це означатиме для 
ринку? По-перше, ринок IT перетвориться з такого, що швидко 
розвивається, на традиційний, який функціонує за законами зви
чайного кругообігу. По-друге, вичерпання інвестиційних можли
востей призведе до відтоку капіталу до більш прибуткових рин
ків, бо “...кожна нова комбінація повинна відібрати необхідні їй 
засоби виробництва з тієї чи іншої старої комбінації, причому не 
має значення, знаходяться ці засоби саме в тій формі, яка потрі
бна, чи їх ще треба буде виготовляти“ [1, с. 161].
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Рис.2. Динаміка зростання доходів і прибутків корпорації Microsoft 
(за даними журналу Fortune)

Це означатиме скорочення фінансування науково-дослідних ро
біт, яке зараз складає приблизно до 20% усіх витрат галузі, що 
призведе до втрати пріоритетів розвитку: виробництва нових про 
дуктів щороку, масового впровадження інновацій, традиційної орієн
тації на корпоративного замовника. Перехід на споживчий ринок 
означає клінічну смерть для будь-якого науко місткого виробництва, 
зокрема через традиційну орієнтацію споживача на ціну продукту, а 
також відсутність попиту на інновації на споживчому ринку.

2. Про переваги “великих корпорацій“ у сфері інновацій.
Сучасний ринок інформаційних технологій являє собою кла

сичний приклад олігополістичного ринку з усіма притаманними 
йому рисами. Як правило, від 60 до і00% ринку сконцентровано 
в руках 3— 10 провідних компаній галузі: чи то програмне забез
печення (Microsoft, Novell та інші), чи виробництво процесорів 
(Intel, AMD, Cyrix).

Безперечне домінування на ринку “великих корпорацій“ — це 
скоріше наслідок впливу об’єктивних факторів, які сприяють

Лох і З
Прибуток
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концентрації виробництва, аніж бажання кжного з учасників 
ринку монополізувати його. Шумпетер виділяє декілька серйоз
них переваг “великих корпорацій“ у сфері економічного розвит
ку, які зводяться до трьох основних:

— наявність ресурсів для створення і впровадження інновацій;
— здатність до технологічної та цінової конкуренції;
— довгострокова стратегія, зорієнтована на збереження капіталу.
Ці переваги особливо яскраво проявляються у тих секторах

економіки, в яких нові продукти і нові методи виробництва впли
вають на структуру галузьпостійно. Для наочного уявлення про 
цей вплив доцільно розглянути поведінку тих фірм, діяльність 
яких спрямована на впровадежння нових технологій або на ство
рення нових товарів.

“З одного боку, далекосяжні плани ніколи б не могли бути 
втіленими в життя, якби з самого початку не було відомо, що 
потенційних конкурентів буде відлякувати необхідність величез
них вкладень капіталу, або недостатність досвіду, або наявність в 
арсеналі фірми спеціальних засобів для їх відлякування“ [2, с.133].

Розглянемо цю тезу в світлі діяльності компанії ІЩеІ — най
більшого постачальника компонентів для виробників персональ
них комп’ютерів. Свого монопольного положення на ринку про
цесорів (її доля складає більше 80%) компанія досягла протягом 
останніх 10 років, поглинувши або знищивши майже усіх конку
рентів. Визначальними моментами в просуванні до подібного ста
новища була, по-перше, традиційно великі витрати на капітальні 
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), а 
по-друге — здатність компанії самостійно формувати попит на 
власні вироби. При загальному обсязі продажів 20,8 млрд. дол. та 
чистому прибутку 5,2 млрд. дол. витрати ІШеІ на капітальні 
вкладення та НДДКР у 1996 р. досягли 5 млрд. дол. Кожні 9 мі
сяців компанія вводить у дію новий величезний завод вартістю 
приблизно у 2 млрд. дол., кожен з яких можна вважати ставкою 
на майбутнє. Зауважимо, що жоден з конкурентів М еі не має 
власних заводів для виробництва процесорів. За словами ново- 
призначеного президента компанії Крейга Барретта, вироб
ничі потужності компанії будуються за два роки до того, як вони 
реально стануть необхідними, тобто задовго до появи продуктів, 
які вони будуть випускати. Подібні вкладення “на майбутнє“ по
винні надати фірмі “час та простір“ для подальших кроків і зро
бити Іііїеі недосяжною для конкурентів у перспективі.

Єдиною справжньою небезпекою для фінансового стану ком
панії ІШеІ може стати сповільнення темпів зростання ринку, ос
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кільки розвиток компанії цілком базується винятково на високо
му рівні доходів, середньорічний показник яких досягає 44%. У 
цьому випадку великі інвестиції стають непотрібними і перетво
рюються на збитки. Запобігти виникненню подібної ситуації по
кликані “спеціальні засоби“, а саме: перехід компанії до само
стійного створення попиту на власну продукцію і широка вен
чурна диверсифікація перспективних напрямків ІТ (програмне 
забезпечення, комунікації тощо). Протягом останніх семи років 
були різко збільшені, практично з нуля у 1990 до більш ніж 500 
мли. дол. у 1996 р., витрати бюджету компанії, спрямовані на 
розвиток ринку. З іншого боку ІЩеІ є потужним венчурним капі
талістом, тому що володіє акціями більш ніж 50 компаній, обсяг 
вкладень у які перевищує півмільярда доларів. Серед напрямків, 
у які інвестується капітал — лише найбільш перспективні.

Подібна політика щодо венчурних фірм є загальноприйнятою 
нормою в індустрії ІТ. “З другого боку, підприємство... не зможе 
виникнути, якщо з самого початку не буде відомо, що у майбут
ньому його чекають винятково сприятливі ситуації, які при пра
вильному маніпулюванні ціною, якістю і кількістю  продукту 
принесуть стільки прибутку, що він покриє збитки від винятко
во несприятливих умов...“ каже Шумпетер [2, с. 133].

Рис.З. Динаміка вкладень венчурного капіталу в США 
(за даними журналу Fortune)

Одним із головних фінансових джерел економічного розвитку 
галузі інформаційних технологій є венчурний капітал. Більш ніж
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70% фірм у цьому бізнесі знайшли підтримку саме 3 боку вен
чурного капіталу, який, отримуючи надприбутки (протягом року 
вартість вкладеного капіталу зростає в середньому на 50%), про
довжує інвестувати гроші у найбільш перспективні напрямки. 
Якщо порівняти форму кривої вкладень венчурного капіталу в 
галузь ІТ з графіком росту доходів компаній, то неможливо не 
помітити певної залежності між цими показниками (рис. 3).

За останні чотири роки венчурні вкладення у ІТ збільшилися 
в СІЛА на 188% і досягли 2,2 млрд.дол. у 1996 році. Цікавим 
видається ще один факт: за даними Національної асоціації вен
чурного капіталу СПІА, більша частина із загальної кількості 
600 спеціалізованих фірм зосереджена у Сіліконовій долині, штат 
Каліфорнія, тобто зорієнтована саме на підтримку індустрії ІТ.

Але вплив нових технологій, як це не парадоксально, в дов
гостроковому аспекті протидіє збереженню компаніями свого 
пануючого положення в індустрії та максимізацй їх прибутків. 
Це твердження стає цілком зрозумілим, якщо зважити на вели
кий ризик інвестування “...в умовах, які швидко змінюються або 
можуть змінитись у будь-який момент з-за появи нових товарів 
або технологій...“ [2, с.131]. Саме тому практично кожне капіта
ловкладення, як необхідний елемент підприємницьких дій, потре
бує деяких запобіжних заходів: страхування або хеджування, а 
також “...необхідно звертатися до таких засобів захисту, як па
тенти, збереження... технологічних процесів у таємниці...“ [2, 
с.131]. Зберегти вкладений капітал — це все одно, що зберегти 
прибуток, зрозуміло, що і капітал, і прибуток не просто зберіга
ються, але й максимізуються.

“В епоху великого бізнесу головною метою підприємницької 
діяльності стає збереження цінності зроблених інвестицій“ [2, 
с.140]. Згадані вище багатомільярдні вкладення в нову галузь пе
редбачають не лише просування вперед на межі технологічних 
можливостей, але й отримання максимального зиску із уже зроб
лених інвестицій. Теза про те, що сучасні концерни стримують 
розвиток технологій, здатних зменшувати витрати виробництва (а 
відповідно і ціни на продукцію), потребує додаткового пояснення. 
Всі моделі розвитку бізнесу компаній зорієнтовані на вихід на 
ринок нового товару (технології) у декілька етапів. Наприклад, 
стратегія просування продукції Іпіеі передбачає дуже високі ціни 
на перші партії новітніх процесорів; по мірі нарощування вироб
ництва ціни знижуються майже у 5 разів. Такі ціни одночасно 
забезпечують компанії продаж багатомільйонних партій продукції 
при збереженні достатньо високих прибутків. Водночас корпора-



ці я повинна готувати до випуску наступне покоління процесорі^ 
щоб розпочати ціновий цикл спочатку. Подібна агресивна техно
логічна та цінова політика повинна забезпечити компанії перева 
ги над конкурентами. “Такі концерни — природні агресори, в їх 
руках знаходяться ефективні засоби конкурентної боротьби. 
Лише в рідкісних випадках їх вторгнення не збільшує кількості і 
не підвищує якості продукції, що виробляється“ [2, с.132]. Визна
чальними моментами в цьому процесі є, з одного боку, “...як 
власне сам новий метод виробництва, — навіть якщо він ніколи 
не використовується на повну потужність, — так і тиск, який він 
здійснює на вже діючі у галузі фірми“ [2, с.132].

Що стосується переважаючої форми конкуренції, то на даний 
момент перевага надається не традиційній, притаманній для зви
чайних ринків, конкуренції цін, продуктів, якості, сервісу, яка 
з'являється скоріше як наслідок іншого типу конкурентної бо
ротьби, а саме — конкуренції нових технологій, нових продуктів 
та нових організаційних форм бізнесу (венчурні компанії).

Навіть завоювання фінансового контролю над конкурентом, 
якого не вдається перемогти іншим способом, тобто фактична 
його ліквідація, з точки зору довгострокового впливу на ситуа
цію в галузі в цілому, є такою, що стимулює економічний розви
ток. Ілюстрацією цього прикладу можуть бути численні злиття, 
навіть усупереч існуючому антимонопольному законодавству, які 
відбуваються у бізнесі ІТ і вже сталі нормою. Поглинаючи своїх 
менш вдалих суперників, “великі корпорації“ розв’язують кілька 
проблем відразу: отримують необхідні їм для розвитку ресурси, 
скорочують витрати, пов’язані з конкуренцією, і збільшують 
власну долю на ринку.

Підбиваючи підсумки, можемо зауважити, що розвиток ін
дустрії інформаційних технологій відбувається за досить перед
бачуваним законом (сценарієм). З нашої точки  зору, теорія 
И.Шумпетера надає можливість передбачити основні особливості 
економічного зростання, які повністю відповідають 8-подібній 
моделі життєвого циклу нововведення, причому зростання відбу
вається на даний момент за квазілінійним законом. Подібний хід 
подій у майбутньому призведе до переходу галузі ІТ від еконо
мічного розвитку до сталого господарчого кругообігу, який від
повідатиме, по-перше, виходу на межу технології, по-друге, — 
переходу “великих компаній“ від орієнтації на майбутні прибут
ки до намагання зберегти капітал (здійснені інвестиції), а також 
відходу від пріоритету інноваційної конкуренції на користь кон
куренції обігу й означатиме лише одне: скорочення прибутків до
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рівня, що здатний забезпечити відтворення. Виходячи з цього, 
можна передбачити переорієнтацію інвестиційного капіталу з 
ринку ІТ на більш перспективні напрямки, наприклад, на ринок 
генної інженерії та біотехнологій.

Вказуючи на переваги інвестування в передові та перспектив
ні технології, неможливо не згадати, що стан цієї сфери у нашій 
країні залишає бажати кращого. Серед основних напрямків здій
снюваних економічних реформ називаються, зокрема, інвестиції 
із застосуванням венчурного капіталу аж до створення державно
го фонду підтримки ризикових компаній. Це означає, що закор
донний досвід як теоретичної, так і практичної наукової еконо
мічної думки може бути використаний при структурному рефор
муванні економіки України.

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития: Пер. с нем. — М.: 
Прогресс, 1982. —^455 с.

2. Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия. — М.: 
Экономика, 1995. — 540 с.

Бобир Н.М.

Деякі питання аналізу макроекономічних показників 
у працях Й .А.Ш умпетера

Стабілізація економічної ситуації в країні з перехідною еко
номікою вимагає прийняття зважених, науково обгрунтованих та 
реально можливих рішень, які були б підпорядковані її чинному 
законодавству. Одним із головних критеріїв, який безпосередньо 
впливає на розв’язання серйозних економічних проблем (як гло
бального, так і національного характеру), на прийняття саме тих 
рішень, які стали б доцільними при виході економіки з кризи, а 
також на підвищення рівня ефективності виробництва був, є і 
повинен бути економічний аналіз.

В икористовую чи різноманітні показники, коефіцієнти та 
формули, можна скласти характеристику будь-якого історичного 
етапу розвитку економічних відносин країни або людства взагалі.

Аналіз економічної ситуації може відбуватись на двох рівнях: 
на макро- та на мікрорівні.

Макрорівень передбачає аналіз показників національної еко
номіки. До таких показників відносяться:
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— економічна рівновага;
— циклічний характер економічного розвитку;
— валовий національний продукт (ВНП);
— національний дохід;
— безробіття;
— інфляція та ін.

Аналіз економічної рівноваги (тобто відповідності доходів і 
витрат) на макрорівні впливає на обсяги сукупного виробництва 
країни, на темпи економічного зростання, зайнятість населення, 
рівень цін. Зрозуміло, що загальна економічна рівновага — це 
абстрактний ідеал економіки. В реальній дійсності відбуваються 
її порушення, що призводить до циклічного розвитку. Цикл 
охоплює період від одного спаду до іншого. Після досягнення 
найвищого рівня виробництва наступає спад (економічна криза). 
Потім іде фаза депресії, яка викликає наступну фазу піднесення, 
за якою неодмінно виникає знову спад. Отже, зрозуміло, що цей 
процес безперервний. За даними аналізу цього показника націо
нальної економіки можна встановити, скорочуються чи зроста
ють обсяги виробництва, закриваються чи відкриваються під
приємства, рівень зайнятості населення.

Саме проблеми аналізу економічної рівноваги та циклічного 
розвитку розглянуті в фундаментальних працях видатного вчено- 
го-економіста, який певнй час працював у Чернівецькому універ
ситеті, Йозефа Шумпетера: “Теорія економічного розвитку“, “Іс
торія економічного аналізу“, “Економічні цикли“.

Аналіз моделі економічної рівноваги спочатку був статичним. 
Під цим Шумпетер мав на увазі, що економічна діяльність просто 
повторювалась, а в теорії вона відображалась як кругообіг. У 
межах цієї первісної моделі всі фірми знаходяться в стані стійкої 
рівноваги, а прибутки дорівнюють витратам, усі економічні ре
сурси використовуються повністю, ціни на товари створюються 
на основі середньої вартості, а прибуток дорівнює нулю.

Вчений вважав, що досягнення і підтримка рівноваги є виз
начним моментом економічної системи.

Аналізуючи цю модель (статичну), Шумпетер вважав можли
вим її провал, але результативним було те, що, використовуючи 
варіювання статичних станів, можна отримати розв’язання дея
ких економічних проблем.

Зі зміною однієї перемінної величини виникає можливість 
визначення реакції інших елементів системи. Отже, там де відбу
ваються значні дискреційні зміни, розглядається вже не первісна 
статична модель, а динамічна, в аналізі якої необхідне викорис
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тання, на думку вченого, диманмічних методів1. У динамічну мо
дель Шумпетер вводить нову виробничу функцію, яка відповідає 
новому співвідношенню між витратами та випуском продукції. В 
цій ролі, за Шумпетером, виступає Новатор, головною метою ді
яльності якого є отримання більшого прибутку. Для досягнення 
своєї мети йому необхідні додаткові кошти. Ці кошти він може 
отримати за рахунок кредитів. Отже, банки стають джерелом 
залучення коштів, що дає можливість придбання нових факторів 
виробництва за вищими цінами. Відповідно, кількість засобів ви
робництва збільшується, а предметів споживання — зменшуєть
ся, скорочуються гіозики банків, що викликає зменшення інвес
тицій. У результаті конкуренції виникає дефляція. Зрозуміло, що 
встановлюється новий кругообіг. При цьому економіка не прихо
дить до попереднього свого стану рівноваги. Виробництво тепер 
знаходиться на більш високому рівні, змінюється структура ви
робництва. А продовженість нового циклу залежить від структу
ри тих засобів виробництва, що запроваджуються.

Із вищенаведеного аналізу, на думку Шумпетера, можна зро
бити висновок, що динамічна модель є більш реальною, ніж ста
тична модель, тому, що сам Новатор дає можливість вирватись із 
кругового потоку, покласти початок подальшому динамічному 
розвитку економіки.

Важливим показником аналізу в теоріях Шумпетера є цикліч
ність економічного розвитку. Він припустив схематичну картину 
складної циклічної моделі з введенням в неї впливу хвиль новиз
ни з усіма викликаними ними коливаннями.

Він відобразив уже давно і добре відомі фази економічного 
циклу: розквіт, спад, депресію та пожвавлення у власному варі
анті циклічних змін.

Найбільш узагальнюючим макроекономічним показником є 
ВНП та національний дохід. Вони дають можливість оцінити за
гальний обсяг товарів і послуг, створених протягом року й об
числити ефективність виробництва, рівень матеріального добро
буту населення країни.

Ці показники аналізує і Й.Шумпетер. Він установив середньо
річний темп приросту сукупного продукту в СІП А з 1870 по 1930 
роки. Для цього він використав індексний метод сукупного ви
робництва Дея-Персонса. Якщо детальніше розглянути цей ме
тод, то виявляється, що він є складовою частиною розділу ста
тистики, яка також є методом економічного аналізу.

Аналізуючи рівень інфляції на той чи інший момент, можна 
отримати інформацію, по-перше, про рівень захисту населення
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від зростання цін; по-друге, про продуктивність праці робітників; 
по-третє, про впровадження нових технологій та залучення для 
цього інвестиційних коштів.

Що стосується аналізу зайнятості населення, то тут особли
ва увага звертається на такі питання: визначається рівень без
робіття, фактори, які його викликали та наслідки, що з цього 
випливають; за результатами аналізу виявляється кількість 
працюючих людей взагалі (у т.ч. задіяних у виробничій і неви
робничій сферах); зміна зарплати в залежності від різних фак
торів; кваліфікація підготовлених кадрів; особливої уваги вима
гає прошарок бізнесменів і підприємців, які займаються індиві
дуальною трудовою діяльністю. Згідно із законодавством пра
цівники є платникам и податку, зрозум іло , що проблеми 
податкової політики вимагають також особливої уваги при ана
лізі. Держава, стягую чи обов’язкові платежі з ф ізичних та 
юридичних осіб, тим саме контролює їх діяльність. Отже, ана
лізу піддаються суми, що перераховуються до бюджету, згідно 
із чинним законодавством країни та термін сплати податків. Ве
лика увага приділяється податковій політиці, саме тому, що по
датки є засобом формування доходної частини бюджету, який 
виступає елементом показників національної економкіи. При 
аналізі тут звертається увага на відповідність видатків доходам 
держави, на частку прямих і непрямих податків у податковій 
політиці взагалі. За даними аналізу можна встановити, чи є 
бюджет збалансованим чи дефіцитним, що призводить до погір
шення соціального стану населення (затримки різного роду вип
лат — пенсій, зарплат працівникам бюджетних установ), емісії 
грошей та державного боргу, що негативно впливає на економі
ку країни взагалі.

Ще одним невід’ємним показником аналізу на макрорівні 
виступає грошово-кредитна політика, головним елементом якої 
є банківська система. Аналізу підлягає ситуація на ринках кре
дитів і грошей, через що можна визначити попит і пропозицію 
на гроші в певний момент часу, які своїм власникам приносять 
прибуток; спроможність або неспроможність підприємств вчас
но розрахуватись одне з одним; необхідність впровадження гро
шової емісії.

Проблеми грош ово-кредитної політики привернули увагу 
И.Шумпетера. На його думку, Новатор набуває сили для виходу 
із кругового потоку тільки завдяки кредиту (залученим грошам). 
Він визначав гроші як потік витрат, що рахуються в одному на
прямку, в той час як потік благ — у зворотньому. Отже, зрозу-
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міло, що за гроші, надані в кредит, власник отримує плату — 
позичковий процент, що і є тим благом. А банк отримує банків
ський процент, який регулюється попитом і пропозицією. Шум
петер відносить грошову одиницю до одиниці обліку, а капіталіс
тична практика перетворює гроші в інструмент раціональної 
калькуляції прибутку та витрат, над якою монументом стоїть 
бухгалтерський облік за методом подвійного запису [1, с.324].

Саме аналізу грошових проблем присвячено декілька праць 
видатного вченого Й.Шумпетера, що й до теперішнього часу зос
таються найбільш глибокими в цій галузі знань.

Шумпетер оригінально визначає суть капіталу як грошовий 
потік, що використовується для закупівлі товарів. Капітал він 
вважає категорією динамічного аналізу і пояснює, що процент, 
як потік прибутку, виявляється тільки при зростанні та розвитку 
економіки.

Отже, процент, на його думку, з ’являється тільки на грошо
вому ринку і тільки при впровадженні нововведень.

Спираючись на погляди деяких видатних учених-економістів, 
можна зазначити, що Шумпетер не зміг показати повної залеж
ності економічного розвитку від елементів, внутрішньо прита
манних економіці.

У своїх дослідженнях учений використовував класичні мето
ди економічного аналізу: теоретичний, статистичний (математич
ний) та історичний. Вперше серед економістів у дослідженні еко
номічних явищ він використав математичні методи. Він самостій
но вивчив математику, коли ще був студентом Віденського уні
верситету.

Але, незважаючи на захист математики як методу економіч
ного аналізу, він завжди звертався за доказами до основного, на 
його погляд, історичного методу. Вчений вважав, що жоден з 
методів не може бути настільки універсальним, щоб переважа
ти над іншими. Кожний метод має безпосередньо свою сферу 
використання, але дуже часто всі. методи взаємопов’язані між 
собою.

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития. — М.: Прогресс, 
1974. — 324 с.
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Бак H.A., Пустовіт Н .П., Аиохіна O.A.
w

Теорія грошей та державних фінансів И.Ш умпетера та 
її місце в розв’язанні сучасних економічних проблем

України

У різні часи проблеми розвитку економіки та окремих її сфер 
цікавили багатьох науковців, які розглядали та оцінювали еконо
мічні питання з позицій свого часу. В історії розвитку науки ві
домі як прогресивні теорії, що давали поштовх розвитку еконо
мічним відносинам, так і надто сміливі, деколи й утопічні, ідеї. 
Одним із видатних учених свого часу був економіст Йозеф Шум- 
петер, який намагався не тільки поглибити вже існуючі теорії та 
думки, але й сформулювати свою, відмінну від інших, позицію 
стосовно тих чи інших процесів та явищ у суспільстві. Результа
том наполегливої праці стало видання понад 200 статей та чис
ленних фундаментальних праць, які стосувались у тому числі й 
фінансів. Наукові дослідження Й.Шумпетера в сфері грошового 
обороту та державних ф інансів можуть бути використані при 
розв’язанні певних проблем української економіки в період ста
новлення ринкових відносин.^

У 1917 р. Й.Шумпетер опублікував важливу статтю “Соціаль
ний продукт та грошові розрахунки“, де він поглибив аналіз ролі 
грошей, розпочатий у 1911 р. у праці “Теорія економічного роз
витку“. Довгий час економісти розглядали гроші як потенційну 
причину нестабільності в економіці, викликану підвищенням або 
зниженням цін. Й.Шумпетер пішов уперед у цьому питанні, пока
завши, що гроші не тільки вносять позитивний вклад у полег
шення змін в статичній економіці, але також виконують життєво 
важливу функцію в економіці, що розвивається.

Відповідно до положень, викладених у зазначеній праці, гро
ші — це той засіб, за допомогою якого підприємець купує ресур
си, необхідні для втілення інновацій (нових товарів чи техноло
гій). На думку Й.Шумпетера, розвиток здійснюється тільки тоді, 
коли економіка змінюється під впливом певних реформ, що при
водять до перетворень у її структурі, знищує стару рівновагу та 
створює умови для виникнення нової: “розвиток —  це те, що 
відбувається між старою та новою рівновагою“ fl, р. 168].

Причиною розвитку виступає підприємець з його інновація
ми. Термін “підприємець“ у часи Й.Шумпетера вже широко вико
ристовувався, але його трактування значно відрізнялось від по-
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ГЛЯДІВ колег-науковців. Для Шумпетера мета існування підприєм
ця єдина: впроваджувати інновації. Він не володіє майном, не 
керує, не займається фінансуванням, не організовує, йе просуває 
товари, не ризикує, а тільки впроваджує нові комбінації (нових 
товарів та нових технологій) у продуктивну сферу, впливаючи 
таким чином на обсяг та структуру споживання в економіці.

Самостійно гроші не можуть відігравати важливу роль чи то 
в статичній економіці, чи в такій, що розвивається. Крім того, 
гроші — це засіб, необхідний для започаткування змін у статич
ній економіці. Така критична роль грошей постійно приваблюва
ла Шумпетера, отже, стаття “Соціальний продукт та грошові роз
рахунки“ була першою з багатьох намагань зробити більш пов
ний, завершений аналіз ролі грошей.

У цій статті він детально вивчив існуючі теорії грошей, почи
наючи з Платона та Аристотеля. Вчений доводив, що функції 
грошей, а не їх природа та походження, роблять гроші важливи
ми, тому що в незмінній економіці вони виступають винятково 
засобом обміну. Кількість грошей залишиться незмінною і не 
буде мати ринку збуту, оскільки гроші будуть нейтральними, не 
маючи впливу на економіку, а тільки опосередковуватимуть різні 
операції. Отже, гроші діють як вуаль, зводячи обмін численними 
товарами до обміну, що вимагає наявність єдиного діючого еле
менту — грошей.

Теорія про ефект, що справляють гроші на економіку країн, 
розвивалась упродовж століть. Її основна ідея була сформульова
на як кількісна теорія грошей, що стверджує: зміна кількості 
грошей в обігу викликає зміну в рівні цін. Прихильники кількіс
ної теорії, згідно з Й.Шумпетером, неправильно трактували про
цес змін в економіці та не змогли побачити дійсної суті грошей. 
Учений відмовився від цієї ідеї, оскільки мав особисту, істотно 
відмінну думку про роль грошей в економіці.

При визначенні наслідків збільшення випуску грошей необ
хідно знати причини подібного росту. Наприклад, підприємець 
працює над виведенням на ринок нового товару і бере для цього 
кредит. Як наслідок, збільшується кількість грошей на ринку. 
Може виникнути тимчасовий ріст цін, особливо на матеріальні 
ресурси, робочу силу та проміжні товари, якщо підприємець най
має робітників, зайнятих у даний момент, і купує проміжні това
ри та ресурси. Не запропонувавши вищі ціни, він не зможе відво- 
лікти ці ресурси від попереднього застосування. Але подібний 
ріст цін є тимчасовим та саморегульованим. Невдовзі, після 
збільшення кількості грошей в обігу, з ’явиться новий товар, що
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зменшить тиск на ціни. Одночасно підприємець починає отриму
вати чистий дохід, з якого повертає банку кредит. Як наслідок 
— падають ціни.

Подібна тимчасова ін’єкція грошей виступає джерелом підви
щення продуктивності та росту випуску продукції.

Як бачимо, питання про оптимальну кількість грошей в обі
гу хвилювало вчених уже в той час. Адже головним завданням 
грошей є забезпечення безперебійності функціонування суспіль
ного відтворення. Надзвичайно гостро ця проблема постала і в 
економіці сучасної України. Проведення жорсткої монетарної 
політики в останні роки в нашій країні привело до значного ско
рочення рівня інфляції (за статистичними даними, до 0,0% у 
серпні 1997 року).

Однак негативний наслідок такої політики виражається у за
гостренні проблеми бюджетного фінансування та дефіциту Дер
жавного бюджету, що є важливим симптомом кризи державних 
фінансів в Україні.

Численні сучасні наукові розробки дають власні розв’язання 
вказаних проблем. Проте аналогічні дослідження проводилися і в 
минулому. їх вивчення може допомогти в пошуку нових більш 
придатних рішень. Тому звернемося до праць Й.Шумпетера, точ
ніше до його розробок у галузі фінансів для оцінки можливості 
їх використання в наш час.

У 1927 р. Й.Шумпетер повертається до теорії грошей і розпо
чинає роботу над книгою, яка, незважаючи на довгі роки праці, 
так і не була опублікована. Й.Шумпетер не підтримував теорію 
грошей як товару, на якому базувався золотий стандарт. Він вба
чав функцію грошей винятково як засобу обміну, який не потре
бує внутрішньої вартості, а тільки вимагає загального визнання.

Й.Шумпетер хотів змінити існуючі теорії, але не міг з ’ясува
ти, які умови та фактори треба вводити в модель, а які ні. Ще 
декілька років праці мали позитивний результат і книга була 
майже закінчена, але в цей час Кейнс публікує свій “Трактат про 
гроші“, що мав великий успіх. Після його виходу в світ Й.Шум
петер усвідомив недосконалість власної книги і відклав роботу 
над нею ще на довгий період.

Але вчений так і не закінчив цю книгу, як сподівався. Деякі 
частини він переглянув та виправив у 1930— 1940 рр., і після 
його смерті вони були опубліковані дружиною вченого. Вона 
зробила все можливе, щоб праця її чоловіка знайшла своїх чита
чів. 341-сторінкова книга, поділена на 12 глав, побачила світ у 
1970 р. в Гарварді.
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Иозеф Шумпетер не схвалював політиків, що друкують гро
ші Для фінансування програм, щоб викликати прихильність до 
себе блоків виборців. Цей факт змусив його приєднатись до тих. 
хто віддавав перевагу золотому стандарту. Проте, він так і не 
визнав теорію грошей як товару, яка лежала в основі золотого 
стандарту. Вчений погоджувався із законодавчим обмеженням 
державних видатків, але сумнівався у спроможності політиків 
дотримуватись подібних ухвал.

Як досвідчений економіст, він вірив у демократію і в те, що 
держава може грати позитивну роль у заохоченні інновацій, нада
ючи допомогу тим, хто економічно постраждав через депресію, а 
також сприяти їх пристосуванню до нових умов. Таке втручання 
може бути більш або менш інтенсивним у залежності від обста
винна не доктрин.

Й.Шумпетер віддавав перевагу грошам, якими керував повніс
тю незалежний Центральний банк та політично нейтральна бан
ківська система. Більше того, незалежний бюджет повинен під
тримувати дії політиків тільки у випадках, коли причини збіль
шення випуску грошей обмежувались лише двома законними ці
лями. Перша мета полягала у забезпеченні достатньої кількості 
грошей в обігу для потреб бізнесу. Такий вид нових грошей не 
справляв ефекту на економіку в цілому, а лише забезпечував її 
чітке та безперервне функціонування.

Друга мета нових грошей — допомагати в процесі інновацій. 
Збільшення випуску грошей підтримує підприємців, коли вони 
позичають гроші, і надає їм можливість впровадити нововведен
ня в економіку та, як наслідок, розширити виробництво. Поряд з 
цим Й.Шумпетер відкинув кількісну теорію грошей, яка ствер
джує, що збільш ення випуску грошей обов’язково викликає 
зростання цін. Він розумів, що нові гроші, виділені на інновації, 
справляють незначний ефект на ціни. Цей ефект є самообмежу- 
ючим і зворотним, він навіть стимулює виробництво завдяки 
новим видам продукції та технологій.

Щодо державних фінансів, то Й.Шумпетер був прибічником 
збалансованого бюджету з незначйими видатками уряду. Будь- 
яка програма, що приносить користь тільки окремим верствам 
населення, якщо подібна програма взагалі існує, повинна бути 
повністю проведена завдяки податкам, але не позикам. За жод
них обставин учений не визнавав використання податків або ви
датків уряду для стимулювання, стримування чи маніпулювання 
економікою в цілому. Тобто держава повинна витрачати стільки, 
скільки необхідно для того, щоб виконати свої обов’язки, а по
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датки та збори зобов’язані забезпечити ці витрати. Як витрати, 
так і податки завжди повинні стимулювати підприємця, чи, при
наймні, не стримувати його.

З позицій сьогодення визначити погляд И.Шумпетера на спе
цифічні особливості бюджету дуже складно. Спираючись на 
його праці, можна побачити, що він відносив витрати держави на 
соціальну сферу, на програми привілейованого сектора: медици
на, сільське господарство (через субсидії) та на вищу школу (че
рез допомогу студентам) до зайвих. Це показує “безвідповідаль
ність політичних властей, які підкорились волі окремих груп на
селення, нщ намагаються вижити за рахунок державних коштів“ 
[2, р.259]. Й.Шумпетер боявся, що демократичні лідери одного 
дня підуть на поводу груп інтересів. Він прагнув протистояти цій 
тенденції, не визнаючи ідею індексації програм видатків (тобто 
їх автоматичне пристосування до зміни цін).

Звичайно, в наш час неможливо уявити економіку будь-якої 
країни, яка б не була зорієнтована на реалізацію певних соціаль
них програм. Україна не є винятком. У період переходу до ринко
вих засад господарювання відбуваються зміни в структурі націо
нальної економіки, які негативно відображаються на соціально 
незахищених верствах населення. Вони потребують державної 
підтримки, формами прояву якої є соціальний захист та соціаль
не забезпечення.

Проте більш за все И.Шумпетер лякав той ефект, який справ
ляли високі видатки уряду та, відповідно, податки на підприєм
ництво, інновації, заощадження. Високий рівень податків приду
шує підприємницьку ініціативу, відвертає їх від розробки нових 
проектів. Але якщо високий рівень податків необхідний, то го
ловна рушійна сила економічного прогресу — підприємництво — 
повинна мати певні пільги, інакше взагалі не існуватиме вироб
ництво як головне джерело оподаткування. Прогресивне оподат
кування, зокрема податок на прибуток, насправді “карає“ тих, 
хто робить розвиток можливим. Високі податки (у вигляді при
буткового податку з громадян) для осіб, що мають заощадження, 
лягають тягарем на цю реальну силу економічного прогресу. 
И.Шумпетер пропонував використовувати податки для заохочен
ня підприємців та осіб, які мають заощадження, шляхом оподат
кування тільки тієї частини доходу, яка іде на споживання, а не 
доходу в цілому.

В часи И.Шумпетера соціальний захист та інші соціальні 
програми були на початку свого розвитку, але вчений вбачав 
небезпеку в їх розширенні. Його лякало, що такі програми мо-
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жуть стати на заваді розвитку економіки та знищити позитивні 
тенденції завдяки способу їх фінансування. Він справедливо 
трактував захоплення урядів новими соціальними програмами як 
згубну тенденцію, оскільки воно приводить до звички теперіш
ніх поколінь жити в борг за рахунок майбутніх. Податки, які 
утримуються з доходів робітників, підвищують вартість робочої 
сили та сприяють її заміщенню капіталом у часи високої вартос
ті робочої сили. Такі податки, підкріплені високим рівнем міні
мальної заробітної плати, допомогам по безробіттю та іншими 
соціальними програмами, можуть значно підвищити рівень без
робіття. На думку Й.Шумпетера, високий рівень вимушеного без
робіття означає, з-поміж інших причин, що рівень заробітної 
плати був надто високим, і уряд не повинен підтримувати його 
на цьому рівні.

Також Й.Шумпетер негативно ставився до дефіциту бюджету 
через його згубний ефект. Він вважав необхідним застосування 
жорстких заходів, щоб позбутися хронічного дефіциту. Причина
ми таких заходів частково є те, що Державний бюджет не може 
бути вільним від політичних впливів поки дефіцит існує, а та
кож те, що дефіцит представляє нездорові цілі суспільства отри
мувати будь-що, але не платити.

Будучи централізованим грошовим фондом, Державний бю
джет повинен проводити свої видатки своєчасно, незважаючи на 
те, що казна вичерпана. Але при фінансуванні державних видат
ків бюджет повинен поглинати державні цінні папери, продані 
Казначейством за курсом, достатньо привабливим, щоб знайти 
позичальників, а потім дозволити банкам розширити кредитуван
ня. Через те, що позичковий відсоток за кредитами відображає 
потребу держави брати в борг, він є вищим, ніж був би без дефі
циту. Перед підприємцями з інноваціями постає проблема необ
хідності більш високих витрат на розпочинання бізнесу (старто
вого капіталу). Вони навіть можуть бути витіснені з ринку через 
жорстоку конкуренцію за необхідні грошові ресурси для започат- 
кування нового виробництва. Також підприємцям доводиться зіт
кнутись з проблемою невпевненості в державному регулюванні 
грошової маси. За умов, що склались у світовій економіці, дер
жавний дефіцит постійно зростає, загрожуючи в довготерміново
му періоді економ ікам  навіть найбільш  розвинутих країн. 
Й.Шумпетер вважав, що необхідно позбавитись дефіциту бюдже
ту, змусивши економіку пристосуватись та приносити необхідні 
Жертви сьогодні з метою досягнення довготермінової стабільнос
ті в майбутньому.



Учений не схвалював кейнсіанську політику використання 
державних видатків та оподаткування для маніпулювання та до
ведення економіки до стану постійної повної зайнятості. Він 
справедливо боявся, що кожний новий напрямок фінансування 
знайде своїх прихильників, які об’єднуються з подібними собі з 
метою увіковічнення та поширення таки заходів. Він відчува, що 
кейнсіанські програми будуть мати позитивний ефект тільки в 
короткостроковому періоді, але в майбутньому викличуть гіган
тські державні витрати і державне директивне планування. Тому 
необхідним буде підвищення рівня податків для фінансування 
таких програм, що, безумовно, негативно позначиться на підпри
ємцях та особах, які мають заощадження.

З огляду на викладені позиції Й.Шумпетера, потрібно було б 
відмінити багато законодавчих актів економічного та соціально
го спрямування, що приймаються в Україні в наш час.

Можливо, подібний підхід до розглянутих фінансових питань 
не задовольняє вимоги сьогодення, але в свій час Й.Шумпетер 
вніс істотні корективи у вже існуючі наукові теорії. Ідеї вченого 
були новими розв’язками економічних проблем. На жаль, його 
теорія грошей не була достатньо вивчена з багатьох причин, але, 
незважаючи на це, залишається важливим елементом теорії роз 
витку, а також є ще одним варіантом погляду на роль грошей в 
економіці.

1. Robert Loring Allen Opening doors: The life and work of 
Joseph Schum peter. Volume 1. — T ransaction Publisher, New 
Brunswick, New Jersey, 1991.

2. Robert Loring Allen Opening doors: The life and work of 
Joseph Schum peter. Volume 2. — T ransaction Publisher, New 
Brunswick, New Jersey, 1991.
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Вергун А.І.

Проблеми організації фінансового аналізу об’єкта
інвестування

Здійснення фінансового аналізу як підготовки інвестиційного 
проекту вимагає врахування ряду особливостей, пов’язаних, з од
ного боку, з відмінностями стратегій інвесторів, а з інш ого з
різноманітністю факторів, які визначають інвестиційну приваб
ливість. Взагалі врахувати всі фактори неможливо, що засвідчи
ли недавні інвестиційні “провали“ на фондовому ринку. В свій 
час на це вказував Й.Шумпетер: “Економічний чи будь-який ін
ший аналіз може лише виявити тенденції, характерні для об’єкта 
спостереження, ми не можемо дізнатись з його допомогою, що 
трапиться з цим об’єктом у майбутньому, в наших силах лише 
припустити, що може трапитись, якщо тенденції збережуться та
кими ж, як у період спостереження, а ніякі інші фактори не бу
дуть впливати“.

Цілі інвестування визначають обсяг і глибину аналізу. Нап
риклад, для портфельних інвестицій у сучасних умовах, коли ре
альна вартість активів підприємства слабко зв ’язана з ціною 
його акцій, нема необхідності користуватися всіма показниками і 
методами аналізу. Цілі ж стратегічного інвестора відрізняються 
від цілей портфельного. Для останнього головним є отримання 
максимального прибутку, в короткий термін за мінімального ри
зику. Тому обсяг аналітичної роботи та її глибина інші, ніж для 
стратегічного інвестора, який прагне придбати контрольний па
кет акцій підприємства. Головним критерієм відбору при пор
тфельних інвестиціях є надійність підприємств-емітентів у най
ближчий час і, як наслідок, порівняно стійка поведінка курсу 
акцій. Для цього (відбору) необхідний щонайменше короткостро
ковий прогноз. Для прогнозу руху цін акцій будь-якого підприєм
ства і величини їх імовірної зміни вйвчаються: фінансовий стан 
підприємства, практика управління компанією, ринки, на які ви
ходить компанія зі своєю продукцією. З результатів аналізу ро
биться висновок про заниження вартості підприємства в порів
нянні з реальною вартістю його активів і прогнозується напря
мок руху курсів акцій.

Стратегічні інвестори починають аналіз із дослідження стану 
окремих галузей економіки, після чого вибирають найбільш ці
каву з точки зору інвестицій галузь, вивчають стан попиту у ній 
і лише тоді беруться за пошук підприємств для інвестування.

115



У першу чергу інвестор звертає увагу на галузі та регіони, 
середній рівень Прибутковості в яких найвищий. Такий механізм 
вибору галузі, регіону досить стандартний, хоча він змінюється 
під впливом фактора ефективності управління. Трапляється, що 
одні підприємства стагнують у галузях з високим рівнем прибут
ку, тоді як інші успішно процвітають у непривабливих для інвес
тування галузях. Отже, зрозуміло, що будь-яка методика по вияв
ленню найпривабливішої для інвестування галузі чи регіону буде 
недостатньою без дослідження конкретних об’єктів інвестування. 
Для цього здійснюється аналіз фінансових показників підприєм
ства. Інвестора цікавить продукція, що випускається, постачаль
ники сировини та комплектуючих, повний, неповний цикл вироб
ництва, зношення обладнання, розподіл акцій, склад правління, 
ліквідність балансу та ін. Портфельні інвестори звертають увагу 
в основному на відомості про приватизацію, аукціони та інвести
ційні конкурси, про наявність іноземних акціонерів, розподіл ак
цій, керуючий склад, дивідендну політику підприємства.

Аналіз підприємства може бути різним у залежності від мети 
дослідження. Так, заслуговує на увагу методика аналізу, запропо
нована для встановлення необхідності занесення підприємства до 
Реєстру неплатоспроможних підприємств (Галицькі контракти. 
— 1997. — №40). Ідеологія роботи з портфелем цінних паперів 
передбачає порівняно невеликий життєвий термін акцій у пор
тфелі, пакет, придбаний для контролю над підприємством, зали
шається у власності інвестора. Якщо стратегічному інвестору не
обхідно придбати найбільш крупний пакет акцій підприємства, 
то для коротких портфельних спекуляцій ставка робиться на ди
версифікацію через більшу кількість різних інвестицій. Тому для 
портфельних інвесторів, які в основному переслідують спекуля
тивні інтереси, необхідні дані, які дозволили б оцінити прибутко
вість цінних паперів емітентів.

З іншого боку, результати аналізу визначають напрямки ін
вестицій (в основні фонди, робочу силу, в матеріальні та нема
теріальні ресурси). Аналіз структури капіталу дає можливість 
зробити висновок про еф ективність тої чи інш ої інвестиції. 
Структура капіталу підприємства значною мірою визначає ф і
нансові результати його діяльності. Так через співвідношення 
власних і залучених засобів оцінюється фінансова стійкість під
приємства.

Коефіцієнт фінансової стійкості = (кредити та інші позичкові кошти+

+ кредиторська заборгованість та інші пасиви) : власні кошти.
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Якщо власні, засоби перевищують залучені, то вважається, 
що підприємство володіє достатнім запасом фінансової стійкості 
і відносно незалежне від зовнішніх джерел. Але перевищення за
лучених засобів збільшує рентабельність власних засобів (ефект 
важеля). Тому важливо при аналізі прибутковості підприємства 
розглядати всю сукупність факторів, що впливають на прибуток.

Щоб дати повну деталізовану оцінку цього показника, необ
хідно провести аналіз майже всієї фінансово-господарської діяль
ності підприємства. Проте з усього ряду факторів можна виділи
ти ті, які вагомо впливають на прибуток і піддаються зміні 
(внутрішні фактори). Вплив цих факторів значною мірою харак
теризує ефективність управління. Ефективна організація роботи 
підприємства проявляється у збільшенні обсягу реалізації про
дукції, робіт, послуг та зменшенні затрат. Показовим при оцінці 
ефективності управління є визначення прибутку (чистого при
бутку, прибутку від реалізації, балансового прибутку) на 1 грив
ню обсягу всієї реалізації.

О б’єктивної передумовою оцінки доцільності інвестицій є 
оцінка фінансових показників підприємства. Існують різні мето
дики аналізу фінансового стану. Всі вони, як правило,, зводяться 
до оцінки таких показників діяльності підприємства: ліквідність, 
платоспроможність, фінансова стійкість, ефективність управлін
ня, ефективність використання активів, рентабельність. Це дає 
можливість зробити висновки про здатність підприємства опла
тити свої поточні зобов’язання, чи достатньо у підприємства 
коштів для їх погашення в наступному році, визначити співвідно
шення залучених коштів до власних, яка частина власних засобів 
підприємства знаходиться у мобільній формі, що дозволяє вільно 
маневрувати цими засобами. Також визначають віддачу активів 
підприємства та їх частин, оборотність оборотних фондів, запа
сів, дебіторської заборгованості, найбільш ліквідних активів.

Підприємства можна розділити за категорічми в залежності 
від виду діяльності. Звідси розподіл і за можливістю окупності 
інвестицій у ці підприємства. За цією методикою виділяють: 
окупність після повного закінчення сезонного циклу, окупність, 
забезпечена ліквідністю майна підприємства. Проте в дійсності 
зустрічаються переважно змішані форми. Умовністю такого роз
поділу є те, що не враховується можливе економічне зростання, 
тобто оцінка робиться на певний момент.

Найчастіше джерелом окупності є вільні грошові кошти. Це
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типово для підприємств-виробників, які отримують інвестиції 
для своїх тривалих виробничих потреб і повертають їх із при
бутків. Визначаючи необхідність ставити в основу аналізу пла
тоспроможності певного підприємства оцінку вільних коштів та 
факторів, що впливають на них, треба оцінити, чи достатньо 
буде у підприємства в наявності вільних коштів для погашення 
кредиторської заборгованості за “ідеальних умов“. На наступно
му етапі фактичні або очікувані вільні кошти співвідносять до 
наданих або очікуваних кредитів і розраховують коефіцієнт по
гашення заборгованості. В залежності від виду галузі, підприєм
ствам встановлюється коротший або довший термін погашення. 
При цьому також важливе припущення про призупинення еконо
мічного зростання підприємства.

Підприємства з різко вираженою сезонністю, як правило, по
вертають більшу частину фінансування (особливо на придбання 
засобів виробництва) наприкінці сезонного циклу. Джерелом по
вернення платежу служить зумовлена сезоном ліквідність майна. 
Таке планомірне повернення кредиту характерне лише для сезон
них підприємств. Ризик у такому випадку вимірюється здатніс
тю так сформувати сезонний цикл від закупівлі товарів до лікві
дації майна, щоб повернення наданого кредиту стало можливим 
до завершення сезону. Проте сезонні підприємства у чистому 
вигляді зустрічаються рідко. Сезонні компоненти виступають у 
сукупності з постійною виробничою або торговельною діяльніс
тю. Але при оцінці інвестицій ці сезонні компоненти підприєм
ства необхідно розглядати окремо. В ряді підприємств отриманих 
прибутків може виявитись недостатньо для повернення кредиту. 
У сфері торгівлі деякі не можуть досягти значних прибутків і 
через це вимушені працювати з перервами, хоча вони не нале
жать до сезонного типу. Вони не здійснюють практично ніяких 
амортизаційних відрахувань і в той же час до них висуваються 
фінансові вимоги стосовно майна. В таких випадках інвестору 
необхідно звернути увагу на якість активу, особливо оборотних 
фондів, і оцінити, чи зможе ця частина майна забезпечити по
криття наданих фінансувань.

У порівнянні з інвестиціями всередині країни інвестиції за 
кордон визначаються рядом специфічних ризиків. При оцінці 
міжнародних інвестицій необхідно враховувати валютний ризик і 
ризик країни, в яку здійснюється інвестування. На першому міс
ці для аналітика тут є проблема отримання інформації. Джерела 
інформації найрізноманітніші: від газетних повідомлень та ко
мерційного банку даних до звітності підприємства. Найважливі-
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тим  джерелом інформації для аналізу іноземного підприємства, 
Його управління та платоспроможності залишається звіт про ді
яльність, незважаючи на те, що він містить інформацію про ми
нулу діяльність. Річні звіти (баланси, звіти про фінансові резуль
тати) оформляються відповідно до національного законодавства і 
їхній зміст перевіряється незалежним експертом, що має велике 
значення для обробки інформації. При цьому ступінь деталізації 
інформації залежить від вимог інвестора: інформація може бути 
обмежена цифровими даними, доповнена короткими коментаря
ми або ж  подаватись у формі вичерпного повідомлення. При ін
вестуванні у відоме високоприбуткове підприємство інвестор 
може не проводити вичерпного аналізу. В такому випадку, як 
правило, обмежуються відомостями про обсяг обороту, прибу
ток, розподіл дивідендів і ступінь заборгованості. В закордонній 
практиці крім економічної та біржової літератури фірми періо
дично подають відомості про економічний стан.

У першу чергу інвестору необхідно встановити, яка прибутко
вість підприємства, наскільки воно ефективне, наскільки надійне 
(стійке). Лише отримавши відповідь на ці запитання, можна прис
тупати до детальної розробки інвестиційного проекту. По-іншому 
планування здійснюватиметься наосліп. Аналіз прибутковості 
підприємства здійснюємо через визначення коефіцієнта прибут
ковості, який розраховується як відношення чистого прибутку до 
власного капіталу. При аналізі ліквідності можна користуватися 
коефіцієнтом поточної ліквідності. Останній розраховується як 
відношення вартості оборотних засобів у вигляді виробничих за
пасів, готової продукції, грошових засобів, дебіторської заборго
ваності та інших оборотних активів, що знаходяться в наявності 
підприємства, до найбільш строкових зобов’язань у вигляді ко
роткострокових кредитів банків, короткострокових позик і різних 
кредиторських заборгованостей та інших короткострокових паси
вів. Цей показник дозволить визначити, чи достатньо у підприєм
ства коштів, щоб погасити свої зобов’язання у поточному році. 
Необхідність розрахунку коефіцієнта термінової ліквідності вик
ликана тим, що ліквідність окремих категорій оборотних засобів 
неоднакова, і якщо, наприклад, грошові кошти можуть служити 
безпосереднім джерелом виплати поточних зобов’язань, то запаси 
можуть бути використані для цього лише після їх реалізації*. Цей 
показник визначається як відношення грошових коштів і цінних 
паперів до поточних зобов’язань. Найбільш жорстким критерієм 
є коефіцієнт абсолютної ліквідності. Він показує, яка частина 
поточних зобов’язань може бути погашена негайно. Коефіцієнт
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абсолютної ліквідності визначається як відношення грошових за
собів до поточних зобов’язань. Фінансову стійкість підприємства, 
як уже зазначалося вище, визначаємо співвідношенням власних і 
залучених засобів. Ефективність можна охарактеризувати через 
оборотність поточних активів (відношення обсягу продажу до по
точних активів), коефіцієнт віддачі основного капіталу (обсяг 
продажу/основний капітал) і коефіцієнт віддачі всіх активів (об
сяг продажу/всього активи).

Важливим етапом після визначення фінансової стійкості під
приємства є аналіз запропонованих ним до продажу цінних папе
рів, прогнозування їх майбутньої ціни. Велике значення надаєть
ся виду цінних паперів. В Україні серед емітентів-підприємств 
найбільшого розповсюдження набули акції.

Вибравши для інвестування акції того чи іншого підприємства, 
проаналізувавши його фінансові показники, необхідно проаналізу
вати доцільність інвестиційного проекту, порівнявши його з аль
тернативними проектами. При цьому порівнюються як формальні 
характеристики, що базуються на дисконтуванні потоків очікува
них надходжень і витрат, так і показники, що визначаються на 
основі даних бухгалтерського обліку. Будь-який метод оцінки 
ефективності капітальних вкладень так чи інакше пов’язаний з 
приведенням грошового потоку до одного моменту часу. Така ме
тодика дає можливість оцінити привабливість акціонерного під
приємства для інвестування. Кожний з наведених етапів фінансо
вого аналізу дозволяє визначити ступінь того чи іншого ризику: 
кредитного ризику, який полягає в тому, що в результаті зміни 
фінансового стану останній не може повернути інвесторам позич
кові кошти, ліквідного ризику (цінні папери, які інвестор може ку
пити чи продати швидко і без значної знижки в ціні, вважаються 
ліквідними, чим складніше це зробити, тим вищий ліквідний ри
зик), ризику фінансового ринку (полягає в тому, що доходність 
вкладів у вибрані цінні папери може виявитись нижче в порівнян
ні з вкладами в інші цінні папери через зміну процентних ставок 
на фінансовому ринку). Проте проведення детального аналізу (ана
лізу фінансового стану) не завжди має місце при інвестуванні у 
інші папери, якщо це, наприклад, привілейовані акції або якщо 
цінні папери купуються для спекуляції на фондовому ринку.
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Павлов В.Т.

П оняття “р озв и ток “ у працях Й озефа Шумпетера 
та банківський менеджмент в Україні

Категорія “розвиток“ займає досить важливе місце в еконо
мічній теорії. їй присвячено багато праць відомих економістів, 
серед яких і “Теорія економічного розвитку“ відомого австрій
ського економіста Йозефа Алоїза Шумпетера (1883— 1950). Цей 
науковець стверджував, що головним критерієм успіху економіки 
є здатність до розширення виробництва.

Щоб зрозуміти важливість цієї категорії для економіки кра
їни в цілому та банківського менеджменту зокрема, необхідно 
розглянути дві моделі Шумпетера.

Початкова модель стосувалася поведінки відокремлених 
економічних одиниць в оточуючій обстановці, на яку кожна з 
них практично не впливала. Ця модель статична. Між змінними 
величинами встановлю ється рівновага; вважається можливим 
визначити реакцію всіх елементів системи при зміні однієї змін
ної. Залежності між величинами чітко окреслені та визначають
ся відповідно до концепцій австрійської школи граничної корис
ності. Дана модель не відповідала реальності, що розумів і Шум
петер. Динамічний процес економіки був досліджений австрій
ським економістом у його зрілих працях.

Динамічну модель Шумпетер вперше запропонував у “Тео
рії економічного розвитку“, а вдосконалив її вже в книзі “Еконо
мічні цикли“. За допомогою статистичного аналізу згідно зі сво
єю доктриною кругового потоку він продемонстрував, як пору
шення потоку надає економіці динамічного характеру. Порушен
ня виникає з появою нових товарів, нових методів виробництва 
та організації промисловості. Ці причини порушення й забезпечу
ють “розвиток“, який хоча й порушує попередні економічні від
носини, та згодом приносить користь суспільству.

У згадану модель додається нова виробнича функція, яка 
відповідає новому співвідношенню між затратами та випуском 
продукції. Це відбувається за допомогою Новатора, який намага
ється отримати більший прибуток, ніж отримується звичайними 
способами. Він здатен бачити нові можливості та отримувати від 
них користь. Для досягнення своєї мети Новаторові необхідні 
кредити. Тобто Шумпетер підкреслює велике значення кредиту,
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який дає можливість залучення в економічний обіг додаткових 
економічних ресурсів і тим забезпечує реалізацію нововведень. 
Банкір при цьому виступає особою, яка дає Новатору можливість 
діяти. З цього випливає, що для розвитку економіки в цілому їй 
необхідна потужна банківська система. Це зрозуміло навіть не
спеціалістам.

Варто зауважити, що Йозеф Шумпетер розумів добре дану 
аксіому ще й тому, що сам мав пряме відношення до фінансів і 
банківської справи зокрема. В 1919 р. його запросили на посаду 
міністра фінансів Австрійської республіки в коаліційному уряді 
католиків і демократів. Через сім місяців, у 1920 р. він змушений 
був піти у відставку, навіть не встигши довести правоту своїх 
думок щодо контролю над інфляцією. В 1922 р. Шумпетер очо
лив невеликий банк, який у 1924 р. припинив свою діяльність. 
Потім він викладав у Японії, після чого очолив кафедру держав
них фінансів у Боннському університеті. Тобто, як ми бачимо, 
діяльність Йозефа Шумпетера досить тісно була пов’язана з ф і
нансами та банківською діяльністю.

Становище в банківській системі та її розвиток значно зале
жать від становища та розвитку банківського управління (або 
банківського менеджменту). В економічно високорозвинутих кра
їнах вихованню кадрів у даній сфері приділяють значну увагу. 
Тут простежується елементарний логічний ланцюжок: високок
валіфіковані банківські управлінці в окремо взятому банку — 
високорозвинута й ефективна банківська система в країні — ви- 
сокорозвинута економіка країни.

До цього ланцюжка Україна наближається поки що тільки в 
розумінні даної проблеми. Чому? Ми мали банкірів і до того, як 
вийшли зі складу СРСР. Та банківський менеджмент формувався 
в рамках тих економічних засад, які існували в ті часи. Зі зміною 
політичного напрямку Україна різко змінила й економічні орієн
тири. Багато спеціалістів (у тому числі й банківської сфери) зали
шилися зі старою практичною й теоретичною базами. Цю ситуа
цію можна визначити як протиріччя, в яке між собою увійшли 
фактор вимог часу загальної системи в державі та фактор людей.

Існують непоодинокі випадки, коли в банківських установах 
працюють люди, які не тільки звикли працювати в старих умо
вах старими методами і не мають бажання змінити свої професій
ні навички на кращі, але які не мають не тільки фінансової, а й 
економічної освіти. Зрозуміло, що коли в банках працює багато 
таких спеціалістів, то говорити про міцність банківської системи 
країни не має сенсу.

122



За останні роки пом’якшенню гострих кутів цієї проблеми 
сприяла тенденція до перекваліфікації старих кадрів на нових 
ринкових засадах роботи та влиття до банківського менеджменту 
(Як окремої групи спеціалістів) молоді, яка вже встигла теоре
тично опанувати даними новими засадами в роботі, а деякі пред
ставники молодого покоління банкірів уже встигли й на практиці 
ознайомитися з досвідом роботи кращих зразків банківських ус
танов у високорозвинутих країнах.

Щодо тенденцій до перекваліфікації та отримання потужні
ших знань, то цьому сприяють різного роду навчальні заклади, 
прикладом чого може служити Інститут банкірів при АПБ “Ук
раїна“ в м. Києві, який уже здійснив декілька своїх випусків. Ви
пускники, в більшості, отримують другу вищу освіту, а це вка
зує на те, що вони побачили необхідність змінити дещо в струк
турі своїх теоретичних і практичних знань та навичок. Якщо від
буваються такі процеси, то можна плекати надію на підвищення 
кваліфікації українських банкірів, а отже — очікувати підйому 
як банківського сектора зокрема, так і усієї економіки в цілому.

Поява нових та свіжих думок стосовно управління банками 
сприятиме виникненню Новаторів серед сучасних українських 
банків. Це, в свою чергу, повинно забезпечити (за Шумпетером) 
розвиток банківського менеджменту, що призводить до розвитку 
банківської системи в цілому.

Розвитку банківського менеджменту сприяє також політика 
“банку банків“ — Національного банку України. На даному етапі 
Нацбанк створив досить жорсткі умови для діяльності банків 
другого рівня банківської системи держави. Це пов’язано з необ
хідністю створення міцної системи банків в Україні. Адже, якщо 
простежити за статистикою, то важко спрогнозувати той етап, 
коли наша банківська система буде високорозвинутою, коли бан
ки стануть дійсно потужними.

Так, у 1997 р. в Україні залишилося 188 банків. За останні 4 
роки це найнижчий показник. Це вйкликано тим, що НБУ нама
гається створити банківську систему з обсягом капіталізації, 
який би відповідав потребам економіки країни. Нацбанк устано
вив планку до статутного капіталу банків на 01.01.97 р. — 500 
тис. ЕКЮ. Звісно, до цієї планки дотяглися не всі банківські ус
танови. 1 2  банків, які не сформували статутний капітал на ви
щевказану дату, було викреслено з реєстрації.

Станом на початок січня 1997 р. 25 комбанків працювали в 
режимі санації, 6 — припинили діяльність, 26 — ліквідовуються, 
Ще 10 — були визнані банкрутами за ухвалою арбітражного суду.



І це тільки початок. Існує Постанова Верховної Ради від 
01.02.96 р. № 25/96 - ВР щодо поетапного збільшення статутних 
фондів. Наступна висота встановлювалася на 01.07.97 р. на по
значці 750 тис. ЕКЮ. А на 01.01.98 р. мінімальний розмір статут 
ного капіталу банків становитиме 1 млн. ЕКЮ. Щодо показника 
мінімального розміру власних коштів банку, то він складає:

на 01.01.97 р. — 750 тис. ЕКЮ; 
на 01.01.98 р. — 2 млн. ЕКЮ; 
на 01.01.99 р. — 3 млн. ЕКЮ.

Крім того, в НБУ серйозно ставляться до системи нагляду за 
банками. Створено 2 спеціальних підрозділи, які займаються 
“проблемними“ банками та банками, які потребують режиму фі
нансового оздоровлення.

Тому можна очікувати, що при подальшому проведенні даної 
політики у правильному напрямку ми досягнемо цілі, тобто від
будуємо міцну систему банків в Україні.

Які ж нововведення чи вдосконалення відбувалися останнім 
часом у вітчизняному банківському управлінні? Так, банки поча
ли розвивати суто банківські послуги: впроваджувалися платіжні 
системи з використанням електронних карток (засоби масової 
інформації повідомляють про можливість користування відоми
ми кредитними картками серії VISA з рахунків у гривнях); НБУ 
провело сертифікацію банківських програмних комплексів, що 
призвело до підвищення системної надійності електронних плате
жів. Удосконалювалися технології управління активами та паси
вами банків, інструменти банківського нагляду; впроваджувалися 
прогресивніші моделі роботи з кореспондентськими рахунками в 
рамках системи електронних платеж ів. Розроблені системи 
“Банк—клієнт“ призвели до того, що банківські послуги майже 
повністю “перемістилися“ в офіси клієнтів.

Усе вищеперелічене впливає на зручність роботи клієнтів з 
банками, тому за рахунок певних нововведень окремий банк 
може збільшити свою клієнтуру, а звідси —  й прибуток. Тому, 
на нашу думкуА введення та опанування новими видами послуг і 
кредитів, форм обслуговування клієнтів є досить важливим ас
пектом у банківському менеджменті.

Важливим моментом в управлінні банками є те, що деякі бан
ки значні кошти виділяють на свої основні фонди, що помітно 
відбивається на витратах даної банківської установи. Це, на наш 
погляд, досить недоцільне, тому необхідно звертати увагу банків
ських управлінців на даний момент.
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Більше уваги, нам здається, варто приділяти банківському 
маркетингу. Необхідно професійно вивчати економічне середови
ще, в якому працює окремий банк і, виходячи з наявної інформа
ції, відшуковувати додаткові резерви для отримання прибутку.

Розвиток — це подолання певних перепон на шляху своєї ді
яльності та вдосконалення її методів. Що ж необхідно зробити на 
сучасному етапі українським банкірам для розвитку в позитивно
му напрямку?

Нерозвинутою є система захисту населення та інших вклад
ників. Тому в цьому напрямку необхідно створити таку структу
ру, яка б реально діяла і страхувала клієнтів-вкладників від бан
крутства банку. Прикладом такої структури може служити аме
риканська федеральна корпорація по страхуванню депозитів 
FD1C (Federal Deposit Insurance Corporation).

Банки повинні створити в повному обсязі резервні та страхові 
фонди. Аналіз обов’язкових резервів свідчить, що частина банків 
не внесла до резервних фондів майже 50% необхідних для резер
вування коштів. Але є сподівання на краще, оскільки ці фонди 
повинні формуватися 3 роки.

Немає єдиної системи оцінки діяльності банків України. Дея
кі кроки в цьому напрямку робляться виданнями “Фінансова Ук
раїна“, “Вісник НБУ“, “Галицькі контракти“ та ін., але поки що 
немає досконалої системи оцінки, наприклад, подібної до амери
канської — CAMEL.

Стара система бухобліку не задовольняє вже вимоги часу. 
Тут необхідно перейти на міжнародні стандарти хоча б для зруч
ної співпраці з іноземними партнерами.

Не завадить перейти на міжнародні стандарти чи придумати 
щось ліпше за них у системі регулювання банківської діяльності 
з метою створити її цивілізованішою.

Необхідно створити систему нагляду за банками, яка була б 
спроможна визначати “ хворі “ банківські установи ще в стадії 
зародження хвороби.

Оскільки робота в банківській сфері досить напружена, треба 
кожній банківській установі співпрацювати зі спеціалістами в 
галузі психології для створення позитивного психологічного мік
роклімату в кожній банківській установі.

Вдосконалення в кожному з виїцеперелічених напрямків бан
ківського менеджменту приведуть до прогресу, до зміцнення всієї 
банківської системи України. І хоча всі нововведення це не
стабільність, крах старих економічних яідносин та, як зауважу
вав Йозеф Шумпетер, з часом це принесе користь усьому сус
пільству.



Гакман А.С.

Історичний аспект трактування категорії прибуток: 
від Й.Ш умпетера до сьогодення

Серед економістів, які досліджували прибуток, неабияке міс
це посідає Й.Шумпетер. Він розглядав прибуток як вартісну ка
тегорію, що виступає підпорядкованим елементом усієї еконо
мічної системи суспільства. Прибуток у загальному вигляді ві
дображає результати господарювання., продуктивність затрат 
живої та урачевленої праці та реалізації вартості додаткового 
продукту. Це такий показник, який існує при будь-якій системі 
управління та суспільства (капіталізм, соціалізм і демократія). 
До прибутку в кінцевому результаті зводяться всі економічні 
показники, оскільки він є ключовою ланкою, яка завершує про
цес виробництва.

За економічною природою, прибуток є перетвореною фор
мою чистого доходу, отже характеризує чистий дохід у тому 
вигляді, в якому він виступає на поверхні економічних явищ в 
умовах економічної відособленості виробника.

У найбільш загальному вигляді прибуток виступає як грошо
вий вираз вартості додаткового продукту та частини необхідного 
продукту, який розподіялється через суспільні фонди споживан
ня і не включаються в собівартість. Так, Адам Сміт розглядав 
прибуток як результат праці робітника, оскільки вартість, яку 
він додає до вартості матеріалів, ділиться на дві частини: оплату 
його праці та прибуток підприємця. Адам Сміт вважав, що при
буток не варто прирівнювати до винагороди управляючих, яка 
взаємопов’язана з “кількістю і складністю цієї праці по нагляду 
та управлінню“. В ході економічного розвитку норма прибутку 
знижується під впливом “взаємної конкуренції“, коли “капітал, 
багатьох багатих підприємців вкладається в галузь“. На його 
думку, прибуток представляє собою визначений процент на капі
тал, а інша частина — плата за управління та ризик.

Дж.Стюарт Міль у своїх працях більш ого значення надав 
нормі прибутку. Він дає оригінальне трактування “тенденції при
бутку до мінімуму“ і зауважує, що існує мінімальна ціна пропо
зиції капіталу, а саме: норма, яку середній індивід буде рахувати 
еквівалентом за утримання“. По мірі економічного прогресу ця 
норма має тенденцію до зниження, оскільки “людство стає все
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більше жертвувати однохвилинною вигодою заради майбутніх 
доходів“ — чим більше річний продукт, тим менше людям необ
хідно добавляти поточне споживання зі своїх заощаджень. До 
того ж ріст капіталу знижує його виробництво.

Давід Рікардо виклав фундаментальну теорему, що прибуток 
залежить від високої або низької “заробітної плати“ за допомо
гою єдиного прикладу, висновки з якого не досить очевидні. Ре
зультатом дослідження став висновок, що прибуток підвищуєть
ся, якщо знижується заробітна плата. А одним із головних чин
ників підвищення є суспільна продуктивність праці [ 1 ].

Маршал вважав, що прибуток приписується четвертому фак
тору виробництва, а саме: “організації“, інституціональному 
пристрою сучасного бізнесу. В доповнення він описує кон’юн
ктурні або зумовлені сприятливими можливостями, доходи, які 
витікають з факту, що фактори виробництва більш виробничні- 
ші, коли скомбіновані на даному підприємстві, ніж коли вико
ристовуються по-одному.

У сучасних умовах прибуток розмежовують на чистий прибу
ток, тобто прибуток, який залишається в повному розпорядженні 
підприємства після сплати податку до бюджету та інших платежів.

Чистий прибуток є об’єктом розподілу між державою і під
приємством. Положення про те, що чистий прибуток повинен 
поділятися на дві частини (підприємству та державі), має загаль
нолюдське значення і існує в усіх країнах, але принцип і форми 
цього розподілу в кожній державі мають свої особливості. Він є 
доходом понад витрат втраченої можливості, тобто виплат, необ
хідних для відвернення виробничих послуг від найбільш вигідних 
альтернативних застосувань. У той же час чистий прибуток є 
також дохід зверх “реальних“ витрат, бо він не покликаний під
тримувати існування якого-небудь виробничого фактора.

Витрати також попереджують про бажання суспільства ско
ротити “хворі“ галузі. Але це не означає, що прибутки і втрати 
призводять до розподілу ресурсів, раз і назавжди орієнтованому 
на переваги споживачів.

Зростання прибутку насамперед забезпечується через зни
ження собівартості продукції. Прибуток володіє рядом переваг у 
прівнянні з іншими показниками. Наявність прибутку свідчить 
про те, що продукція, виготовлена підприємством, отримала виз
нання суспільства. Із збільшенням об’єму реалізації продукції, 
підвищенням її якості, скороченням різного роду витрат прибу
ток зростає. Отже, прибуток, розмір якого знаходиться в прямій 
залежності від ступеня ефективності роботи всіх підрозділів ви
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р о б н и ч о г о  процесу, характеризує вклад кожного з них. Метою 
кожного підприємства є прагнення отримати максимальний при
буток, хоча в даний час більшість підприємств прагнуть отрима
ти прибуток, який би покрив витрати та дав змогу підприємству 
надалі працювати. Мінімальна плата, необхідна, щоб утримати 
підприємницький талант у рамках даного підприємтсва, назива
ється нормальним прибутком.

В умовах чистої конкуренції будь-який прибуток (позитивний 
чи негативний), який би міг існувати в різних галузях, зникатиме 
з приливом чи відтоком фірм. Існування прибутку пов’язане з 
динамічним характером реального політичного та економічного 
устрою країни і іманентною невизначеністю. Більш того, це по
няття показує, що може існувати інше джерело економічного 
прибутку, відмінне від управлінських, інноваційних, ризикових 
функцій підприємця. Таким джерелом є наявність певного ступе
ня монопольної влади.

Прибуток — це плата за послугу підприємницької діяльності: 
за талановите керівництво фірмою, за ризик та невизначеність 
результатів підприємницької діяльності. Ризик пов’язується з не
передбаченими обставинами, тобто стихійні лиха, міжнаціональні 
і міжнародні конфлікти. Він може мати принципово різні резуль
тати — великий прибуток або ж, навпаки, зменшення прибутку, а 
часом і розорення (банкрутство) фірми. В даний час розроблена 
теорія ризику, за допомогою якої можна розрахувати ступінь ри
зику і особливо фінансового. Прибуток пов’язаний з невизначе
ністю і неврахованим  ризиком через динамічні процеси, які 
впливають і на підприємства. Існування монополії в тій чи іншій 
формі є фінальним джерелом економічного прибутку. В силу сво
єї можливостіобмежити випуск продукції і не допустити конку
рентів монополіст може постійно отримувати економічний прибу
ток за умови, якщо попит тісно пов’язаний з витратами. Такий 
прибуток зумовлений можливістю монополіста обмежувати ви
робництво продукції і впливати на ціну продукту в свою користь.

Можливими факторами росту прибутку є ріст об’єму вироб
ництва та реалізації продукції, впровадження науково-технічної 
продукції, а відповідно, підвищення продуктивності праці, зни
ження собівартості, підвищення якості продукції. Саме прибуток 
спонукає фірму здійснювати нововведення. А нововведення сти
мулюють інвестиції, загальний випуск продукції і зайнятість. Но
вовведення є основним фактором економічного росту, і саме мета 
отримання прибутку лежить в основі більшості нововведень.

Прибуток більш ефективно виконує завдання розподілу ре-
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сурсір. Винагорода у вигляді прибутку є не тільки стимулом до 
розширення галузі, вона також виступає як фінансові кошти, за 
допомогою яких можна збільшувати виробничі потужності. При
буток відображає загальні підсумки роботи підприємств. Завдяки 
цій властивості він здатний синтезувати і відображати виробничі 
зусилля всього колективу, як кількісні, так і якісні результати 
його діяльності. Роль прибутку в економіці визначається і його 
кількісними параметрами. Прибуток займає важливе місце в за
гальній сумі доходів підприємств. Його ріст — це важливий по
казник розвитку економіки.

Зауважимо, що хоча і величина прибутку — це важливий 
показник діяльності підприємства, вона не відображає якісну 
сторону досягнутого результату., бо об’єм основних і оборотних 
коштів не береться до уваги. Прибуток може збільшуватися і за 
рахунок залучення додаткових коштів та робочої сили, і за раху
нок розширення виробництва та збільшення його масштабів.

Прибуток є однією з найбільш складних економічних катего
рій, без вивчення якої неможливий науковий підхід до з’ясування 
питання підвищення ефективності виробництва, поширення ма
теріальної зацікавленості і відповідальності трудових колективів 
у досягненні високих кінцевих результатів при найменших витра
тах. З переходом від командно-адміністративних методів управ- 
дління до ринкових, значно змінилася роль прибутку в соціаль
но-економічному розвитку України.

В економіці України наявні специфічні фактори, що вплива
ють на рівень прибутку. Насамперед — це високий ступінь моно
полізму: майже 96% засобів виробництва в промисловості нале
жать державі.

Формування ринкового середовища та антимонопольне зако
нодавство держави повинні подолати викликані цим негативні 
явища. В результаті підприємства мають бути обмежені в мож
ливості проводити приховане чи пряме підвищення цін. Факто
ром підвищення прибутку все більше має виступати продуктив
ність праці.

1. Блауг. Экономическая мысль в ретроспективе. — Москва: Дело, 
1993.



Давидова С.М., Аносова Г.М., Красовська О.В

Роль місцевих податків у формуванні доходів  
місцевих бю дж етів

Бюджет і податки — ефективний інструмент регулювання 
економіки як у цілому, так і на регіональному рівні. В умовах еко
номічної самостійності окремих територіальних одиниць, закріпле
ної Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні“, міс
цеві бюджети є фінансовою базою територіальних громад, складо
вою частиною їх фінансових ресурсів і являють собою план утво 
рення та використання фінансових ресурсів, необхідних для 
забезпечення функцій та повноважень органів місцевого самовря 
дування, пов’язаних з економічним і соціальним розвитком тери 
торій. Місцеві бюджети як складова частина бюджетної системи 
України фінансують видатки, що стосуються розвитку певних те
риторій і заходів у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соці
ального забезпечення та утримання органів влади й управління. їх 
роль у системі державних фінансів залежить від складу і розміру 
доходних джерел, які надходять у розпорядження бюджетів і вста
новлені Законом України „Про бюджетну систему“.

Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок частини 
загальнодержавних податків, місцевих податків і зборів, надхо
джень від здачі в оренду майна комунальної власності, плати за 
ліцензії, сертифікати і державну реєстрацію суб’єктів господар
ської діяльності, штрафів і фінансових санкцій, а також за раху
нок дотацій з бюджетів вищих рівнів. Джерела доходів місцевих 
бюджетів поділяються на закріплені (власні) і регулюючі.

До регулюючих доходів, що передають з вищого рівня до 
нижчого, належить податок на додану вартість (ПДВ), акцизний 
збір (АЗ), податок на прибуток (дохід) підприємств, прибутковий 
податок з громадян у вигляді відсотків від контингенту надхо
джень з даної території, а також  дотації, субсидії, субвенції, 
одержані з бюджетів вищого рівня.

До закріплених доходів відносяться інші загальнодержавні 
податки і збори, які, згідно з діючим законодавством, повністю 
зараховуються до місцевих бюджетів. Крім того, в місцеві бю
джети надходять місцеві податки і збори, які встановлюються і 
стягуються органами місцевого самоврядування.

Якщо проаналізувати дані бюджету м.Чернівці, то можна зро
бити такі висновки:

— дохідну частину бюджету на 11,44% складають загальнодер
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жавні податки, такі як податок на прибуток підприємств (49,64%), 
акцизний збір (0,38%), прибутковий податок з громадян (27,42%);

— доля місцевих податків і збори складає лише 8 98%;
— при розгляді джерела податкових надходжень відносно 

розподілу повноважень спостерігається зменшення регулюючих 
податків у порівнянні з 1996 р., в якому ПДВ складав 29,26% 
дохідної частини міського бюджету, а в 1997 р. в доходах статті 
ПДВ немає, залишились податок на прибуток підпрємств, АЗ та 
прибуток з громадян, хоча надходження ПДВ по області склада
ють за 8 місяців досить велику суму — 25222000 грн.

Усього на території м.Чернівці запроваджено 10 місцевих по
датків, найбільшу питому вагу серед яких мають; ринковий збір
— 71,9%, комунальний податок — 20,42%, плата за дозвіл на 
відкриття об’єктів торгівлі — 3,57%, готельний збір — 3,06%.

Не дивно, що ринковий збір складає таку значну частку, 
адже на території Чернівців існує широка база об’єктів оподат
кування: 8 ринків, з них 6 продовольчих, 2  промислових та 9 мік- 
роринків (7 продовольчих, 2 промислових і 1 квітковий).

Розглянувши дані про надходження місцевих податків і зборів 
на 1.10.97, чітко можна побачити, що план доходів по місцевих 
податках (таких як готельний збір —  95,9%, податок на рекламу
— 93,7%, податок на один день торгівлі — 74,4%) виконується, а 
по деяких (плата за видачу ордера на торгівлю — 122,4%, плата 
за парковку автомобілів —  129,1%) навіть перевиконується [1] .

Тож напрошується висновок, що місцеві податки можуть бути 
ефективним інструменом наповнення бюджету. Але незважаючи 
на це, вони, на жаль, займають мізерну частину, як у доходах 
бюджету м.Чернівці, такі в доходах інших бюджетів по Україні.

У той час як в розвинутих країнах світу, враховуючи збіль
шення обсягу та складності проблем, які розв’язуються на місце
вому рівні, чітко простежується тенденція до зростання питомої 
ваги місцевих податків у сукупних податкових наджодженнях 
органів публічної влади. Так, у загальній сумі доходів місцевих 
бюджетів місцеві податки складають: в Австрії — 72%, в США
— 58%, Японії —  55%, Франції — 48%, Німеччині — 40%, Ан
глії —  38%. Взагалі співвідношення закріплених і регулюючих 
доходів у доходах місцевих бюджетів не постійне і залежить від 
економічної та політичної ситуації в країні.

Оскільки місцеві бюджети формуються в основному за рахунок 
різних податкових надходжень, стан системи оподаткування є важ
ливим фактором впливу на бюджетно-фінансову політику. Отже, 
необхідність вдосконалення цієї політики, а також податково! сис
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теми на даному етапі ринкових перетворень ні в кого не викликає 
сумніву. Серед багатьох пропозицій з цього приводу наполегливо 
заявляє про себе вимога децентралізації податкової системи, перед
ачі частини прав по збору та використанню податків місцевим ор
ганам самоуправління, здійснення на державному рівні лише тих 
витрат, які пов’язані із забезпеченням фінансування загальнодер
жавних потреб, таких як охорона кордонів, оборона, утримання за
конодавчої та виконавчої влади, розвиток фундаментальних дослі
джень, охорона природи, структурна перебудова економіки. За ра
хунок централізованих джерел повинні фінансуватися витрати по 
вирівнюванню соціальної забезпеченості регіонів. Витрати по роз
в’язанню проблем місцевого рівня повинні фінансуватись за раху
нок коштів відповідних місцевих бюджетів.

У питанні встановлення місцевих податків у багатьох країнах 
діє принцип: органи самоврядування користуються правом подат
кової ініціативи в межах, встановлених національним законодав
ством. Як правило, передбачена можливість застосування вели
кої кількості місцевих податків: у Франції — більше 40, Німеч
чині — 55, Італії — більше 70, Бельгії —  приблизно 100. Хоча 
зрозуміло, що важливою є не стільки кількість податків, скільки 
їх фіскальне значення. В ідеальному варіанті місцевими податка
ми легше управляти, до того ж  вони мають безпосереднє відно
шення до благ, що отримуються в результаті їх витрачання.

Які існують аргументи щодо необхідності децентралізації? По- 
перше, оскільки місцеві органи влади мають більше інформації 
стосовно місцевих потреб, їм і повинно належати право приймати 
продумані рішення про необхідний і достатній рівень фінансуван
ня витрат. Вони також напряму підзвітні місцевим виборцям на 
відміну від центральної адміністрації. Надаючи можливість місце
вій владі встановлювати різні рівні податків і витрат, децентралі
зація в результаті приводить до створення ринку для забезпечен
ня суспільних потреб: конкуренція в забезпеченні найбільш ефек
тивних з низькою вартістю послуг приведе до покращення за
гальної політики по відношенню до всіх членів суспільства. Крім 
цього, треба врахувати, що на місцях завжди є додаткові можли
вості по залученню коштів у місцеві бюджети, які ефективно 
використовуються за кордоном. Наприклад, в англосаксонських 
країнах важливе значення в місцевих бюджетах займає майновий 
податок, оскільки оподаткування майна гарантує стабільні надхо
дження до бюджету. Крім того, податок на майно, використовую
чись для фінансування державних послуг у конкретному регіоні, 
врешті-решт сприяє підвищенню ринкової вартості цього майна.
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Але чомусь у парламенті України проект закону про впроваджен- 
ня цього найпоширенішого в світі прямого податку обговорюєть
ся вже кілька років. Проте поряд з усіма позитивними моментами 
не можна не помічати і негативу. Дуже часто місцевими органами 
самоврядування фіскальна децентралізація трактується як дозвіл 
позичати і витрачати гроші. Розповсюдженим недоліком законот
ворчої діяльності місцевих органів влади є необгрунтоване надан
ня пільг з податків не певним категоріям платників, а конкрет
ним підприємствам і організаціям, що ставить деякі з них у нерів
ні умови; зустрічаються факти перерахування коштів у позабю
джетні фонди або на інші цілі, не передбачені видатковою 
частиною бюджетів, наприклад: на потреби різноманітнів клубів, 
у тому числі спортивних, на обладнання місць парковки автомобі
лів тощо. При усуненні даних фактів поповнення місцевих бю
джетів зросло б на 3% (до прогнозованих показників).

І все ж таки, зважаючи на всі негативні реалії децентраліза
ції, не можна не побачити, що чинний бюджетний механізм, при 
якому Ради вищого рівня встановлюють нормативи відрахувань 
для низів, призводить до паралічу органів місцевого самовряду
вання. Тому для створення чіткої системи формування бюджетів 
усіх рівнів необхідно чітко розподілити доходи між усіма ланка
ми бюджетної системи: мати визначену законом дохідну базу, а 
стосунки між державними і місцевими бюджетами будувати з 
урахуванням умов соціально-економічного розвитку регіонів.

Гостро постає в даних умовах і проблема наповненості дохід
ної частини бюджету та пошуку додаткових джерел надходжен
ня, якими можуть бути місцеві податки і збори. Найбільш пер
спективними видами місцевих податків і зборів, з точки зору 
можливостей впровадження і за обсягами, є комунальний пода
ток, ринковий збір, збір за парковку автомобілів, збір за видачу 
дозволу на розміщення об’єктів торгівлі. Але і в них ховається 
чимало протиріч. Візьмемо, наприклад, комунальний податок. 
Декретом Кабінету міністрів його платниками визначено спільні 
підприємства, фірми, кооперативи, малі підприємства тощо. Ба
гато з них мають філії в селищах та селах. Останні не наділені 
статусом юридичної особи, отже, сплачувати комунальний пода
ток не зобов’язані. З іншого боку, підприємства, які тимчасово 
не ведуть виробничу діяльність, але при цьому подають до стато- 
рганів звітність про середньоспискову чисельність штатних пра
цівників спискового складу за відповідний період, повинні плати
ти комунальний податок на загальних'підставах. Даний стан ре
чей повинен бути якнайшвидше змінений, а протиріччя ліквідо
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вані. Однією з причин, яка впливає на наповнення дохідної час
тини бюджету, є недостатньо висока дисциплінованість платни
ків податків, що призводить до неповного і несвоєчасного надхо
дження коштів до бюджету, порушення податкового законодав
ства, ухилення від сплати податків. Усе це негативно впливає на 
виконання видаткової частини місцевих бюджетів, через відсут
ність бюджетних коштів не забезпечується своєчасне і повне 
фінансування запланованих заходів. Тоді, коли, в разі опанування 
всіма платниками порядку обчислення і сплати податків, показ
ники надходження зросли б ще на 4% (до прогнозних).

Висловлена в працях Шумпетера думка про те, що тільки дис
ципліна здатна максимізувати економічний ефект [2 , с. 182], під
тверджується реаліями сьогодення і в галузі планування, затвер
дження і виконання бюджету.

Спостерігається постійне порушення бюджетної дисципліни. 
Адже, починаючи з 1992 р., жоден бюджет не був завчасно пода
ний на розгляд і не був затверджений Верховною Радою України. 
Більшість показників Державного бюджету формується за ре
зультатами фактичного його виконання і підганяється під норма
тиви, яких вимагають міжнародні фінансові організації, що нада
ють Україні реабілітаційні позики для стабілізації народного гос
подарства. Так хіба ж можна в подібних умовах чекати макси
мального економічного ефекту по забезпеченню фінансовими 
ресурсами потреб відповідних територіальних одиниць? Відповідь 
однозначна: ні. На нашу думку, настав час прислухатись до думки 
И.Шумпетера щодо необхідної дисциплінованості всіх суб’єктів 
господарської діяльності, що не було лише теоретичним гаслом 
для нього, адже свої знання вчений успішно використовував прак
тично на посту міністра фінансів австрійського соціалістичного 
уряду. Чи не повинна стати застереженням лише одна тільки на
зва його брошури „Криза держави, заснованої на податках“?.

На думку Шумпетера, теорія економічної динаміки заснована 
на наступних комбінаціях: виробництво нових благ, застосування 
нових способів виробництва, освоєння нових джерел сировини, 
зміни в галузевій структурі. І здійснити всі ці новаторські фун
кції належить підприємцям,які замість того, щоб сприяти еконо
мічному розвитку країни,вимушені під непосильним тягарем по
даткових стягнень або взагалі припиняти діяльність, або перево
дити її в ранг підпільної. Враховуючи сказане, очевидною є необ
хідність реф ормування податкової і бю дж етн о ї систем . 
Перетворення повинні відбуватись одночасно по всіх напрямках, і 
особливо у напрямку підприємницької діяльності, в результаті
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ЯКОЇ в бюджет спрямовуються додаткові кошти. Необхідно вста
новити стабільні і взаємовигідні фінансові відносини між держав
ним та місцевими бюджетами через закріплення податків, зборів і 
відрахувань на тривалий (3 і більше років) час за усіма ланками 
бюджетної системи та відповідно фінансування видатків, що спо
нукало б місцеві органи влади до пошуків резервів збільшення 
доходів бюджету через нарощування темпів виробництва та роз
ширення сфери послуг. При цьому виникає потреба у передачі 
місцевим бюджетам платежів за спеціальне використання природ
них ресурсів, що розв’язало би проблему заборгованості місцевих 
бюджетів за цими платежами перед державним бюджетом, збіль
шило б рівень державного контролю за цільовим використанням 
природних ресурсів і своєчасним надходженням даних платежів 
до місцевих бюджетів з боку місцевих органів влади. Формування 
власної бюджетної бази місцевих бюджетів сприятиме розширен
ню самостійності в галузі використання цих коштів.

Розподіл джерел податкових надходжень між центральною і 
місцевими владами повинен відбуватись у тісному взаємозв’язку 
з функціями, які вони виконують. Це повинно знайти відобра
ження в законодавстві про місцеве самоврядування і місцеві дер
жадміністрації. До місцевих податків можна було б віднести по
даток на нерухомість, плату за землю, податок на промисел, пла
ту за забруднення навколишнього середовища, а можливо, і при
бутковий податок з громадян. У будь якому випадку за рахунок 
власних податкових джерел місцева влада повинна покривати 
половину чи третину своїх потреб.

Необхідно також чітко визначити нормативи розподілу по
даткових надходжень між різними рівнями місцевої влади, обов’
язково при цьому враховуючи специфіку місцевого самовряду
вання, оскільки до первинної ланки останнього віднесені і села, і 
міста з мільйонним населенням.

Законом треба закріпити рамки податкової ініціативи місце
вих представницьких установ, а також передбачити наявність як 
обов’язкових, так і факультативних податків і зборів.

Механізм перерозподілу частини загальнодержавних податко
вих надходжень між регіонами повинен базуватись на нормати
вах, які враховують чисельність населення, рівень доходів, обсяг 
збируваних податків та бути оформленим законодавчо.

Отже, проблеми формування і наповненості місцевих бюдже
тів, розширення їх самостійності, надання місцевим податкам 
більшої ваги відіграють важливу роль у реформуванні бюджет
но-фінансової системи, вдосконаленні бюджетно-фінансової по
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літики. Адже на даному етапі Україну, на жаль, можна віднести 
до числа країн з низькою податковою автономією місцевих орга
нів влади, оскільки більша частина її фінансових ресурсів надхо
дить у результаті перерозподілу за рішенням центральних орга
нів влади, що потребує якнайшвидшого розгляду і змін.

1. Бюджет м.Чернівці на 1996, 1997 роки.
2. Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия / Предисл. 

и общ. ред. В.С.Автономова. — М.: Экономика, 1995.

Дудко В.П.

Деякі питання теорії контролю  й аудиту

Будь-яка наука базується на загальноприйнятих, теоретично 
обумовлених поняттях. Використання в професійному фінансово
му лексиконі на рівні з термінами контроль, ревізія, новий аудит 
потребує їх аналізу, тим більше, якщо різні автори по-різному 
трактують як класифікаційні ознаки термінології контролю, так 
і відповідні поняття аудит.

Так, на думку В.І.Відяпіна, “контроль —  це системна сукуп
ність процесів, за допомогою яких забезпечується спостереження 
за об’єктом управління з метою виявлення відхилень від уста
новлених норм і здійснення заходів з попередження та ліквідації 
негативних явищ“ [1, с.5].

Е.Д.Просветкін вказує на контроль, як на “систему економічних 
і правових відносин по спостереженню за виробництвом“ [2 , с .1 1 |.

І.А.Білобжецький вважає, що “економічний контроль пред
ставляє собою систему спостереження і перевірки процесу фун
кціонування і фактичного стану, оцінки достовірності й ефектив
ності управлінських рішень і результатів їх виконання, виявлен
ня відхилень від вимог, які ставляться цими рішеннями, попере
дж ення несприятливих явищ  і повідом лення про них при 
необхідності компетентним органам“ [З, C.54J.

Господарський контроль Є.Д.Кочерін визначає так: “ ... це 
систематична, конструктивна діяльність керівників, органів уп
равління, яка спрямована на зближення фактичного виконання 
до запланованого результату“ [4, с. 14].

Глосарій міжнародних термінів контролю трактує бухгалтер
ський контроль (accouTting control) як “перевірку плану організа
ції процедур і записів, пов’язаних із збереженням власності та на
дійності бухгалтерського обліку і фінансових звітів“ [5 , с.38].
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Поняття аудиту визначають так. К.Л.Угольников у статті “Іс
торія аудиту“ пише, що “аудит — це процес перевірки ведення 
бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях з погля
ду його достовірності і справедливості“ [6, С.791. У Законі про ау
диторську діяльність вказується, що “аудит представляє собою 
перевірку публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних 
документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської ді
яльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовір
ності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному за
конодавству та встановленим нормативам“ [7].

Відповідно до глосарію міжнародних термінів контролю [5, 
с.38], audit (ревізія) — перегляд діяльності та операцій організації, 
щоб упевнитись, що вони виконуються у відповідності з затвер
дженими правилами, стандартами, бюджетом. Метою перегляду є 
періодичне виявлення відхилень, які потребують корегуючих дій.

Ад’юнкт-професор з бухгалтерського обліку Вищої комер
ційної школи Парижа Ж.Леворш [8 , с.56] формулює поняття ау
диту так: аудит — “систематичний процес одержання й оцінки 
доказів достовірності даних економічних дій і явищ, установлен
ня ступеня відповідності цих даних наявним критеріям і повідом
лення результатів зацікавленим користувачам“.

Далі Ж.Леворш пояснює:
“систематичний процес“ означає логічну, структурну й орга

нізовану послідовність кроків і процедур;
“об’єктивне одержання й оцінка доказів“ — перевірка досто

вірності даних і справедливості оцінки її результатів без будь- 
якої пристрасті й упередження на користь або проти особи (чи 
суб’єкта), який представив дані;

“дані з приводу економічних дій і подій“ треба розуміти як ін
формацію, що надається особою або суб’єктом (Вона представляє 
собою головний об’єкт аудиту і охоплює інформацію у фінансових 
звітах про господарську діяльність і в податкових деклараціях);

“ступінь достовірності“ означає близькість, з якою дані можуть 
бути ототожнені з установленими критеріями — це співвідношення 
може бути показано кількісно (наприклад, розмір недостачі) або 
якісно (наприклад, ступінь достовірності фінансового звіту);

“встановлені критерії“ — стандарти чи норми, шляхом порів
няння з якими оцінюються дані чи представлені відомості.

На нашу думку:
1. У даному визначенні правильно вказано, що аудит працює 

з інформацією, в тому числі показана- інформаційна сутність ау
диту. Але головний об’єкт аудиту — діяльність ревізійної одини
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ці, а інформація, точніше система її збору, зберіганя, переробки 
— об’єкт діяльності контролю, який є складовою частиною ау
диту, але нееквівалентний йому.

2. Викликає заперечення визначення аудиту як “процесу об’єк
тивного одержання доказів достовірності“. Оцінка, а особливо 
одержання доказів достовірності, на наш погляд, завжди суб’єк
тивні, оскільки аудитори можуть використовувати різні процедури 
перевірки, які грунтуються на особистому досвіді й кваліфікації.

Про те, що думка, яку аудитор викладає в своєму звіті, є 
його суб’єктивною оцінкою, свідчить той факт, що в цьому звіті 
можуть бути викладені міркування перевіряючої сторони. Порів
няння цих думок і дає можливість користувачу аудиторським 
звітом об’єктивно оцінити, наприклад, фінансову звітність.

Вимога оцінки результатів без будь-якого упередження на ко
ристь або проти особи, яка представила дані, на наш погляд, скоріше 
є етичною нормою і аудит, як діяльність, характеризувати не може.

Інша справа — незалежність самого аудитора від будь-яких фак
торів, що можуть вплинути на результати аудиту. Ця вимога відоб
ражена в міжнародних стандартах з аудиту як основний принцип.

Іїа нашу думку, прирівняння терміну конт роль  до терміну 
аудит неправильне, оскільки спі вставляю чи наведені визначення 
та аналізуючи глосарій міжнародних термінів контролю, в якому 
можна зустріти такі терміни як: audit conclusion (висновок реві
зії) — думка ревізора про ступінь надійності перевіреної інфор
мації; audit extent (ступінь ревізії) —  поняття про розумне обме
ження ревізії, яка виконується; audit field (галузь ревізії) — виз
начення періоду і предмету проведення ревізії; audit procedure 
(процедури ревізії) — способи і техніка проведення ревізії, зібра
ні в програмі ревізії —  приходимо до висновку, що термін аудит 
скоріше аналогічний терміну ревізія.

Термін контроль потребує більш детального розгляду, бо у ви
щеназваних визначеннях недостатньо акцентовано інформаційну сут
ність цього поняття і, крім цього, видно зближення суті цих термінів.

Для обгрунтування своєї точки зору на термін контроль звер
немося до джерел формування його і до сучасної практики його 
реалізації. В перекладі з французької контроль означає перевірка 
чогось. Він сформульований шляхом трансформації другого ба
зового змісту controlere, під яким мається на увазі список, що ве
деться в двох примірниках. На наш погляд, у сучасному розумін
ні даний фактор свідчить, що для контролю необхідно мати як 
мінімум два незалежних один від одного джерела про один і той 
же факт чи подію їх порівняння.
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У бухгалтерському обліку — відображається у вигляді под
війного запису, теоретичне визначення якого було" подано в пра
ці італійського купця — математика Луки Пачолі “Трактат“. 
Подвійний запис, інформація про одну і ту ж подію, дала мож
ливість виключити випадкове перекручення інформації, яка на
дійшла шляхом представлення можливості виключити випадко
ве перекручення інформації, яка надійшла шляхом представлен
ня можливості її зіставлення з другим рахунком бухгалтерсько
го плану рахунків. Отже, проводячи перевірку різних записів 
про події і факти, особа, яка займається обліком цих фактів і 
подій, має можливість виключити факти неправильного відоб
раження в записах подій або в подальшому встановлювати, що 
та чи інша подія, інформація про яку вона одержала, має тільки 
одне тлумачення, тобто був наданий метод адекватного відобра
ження інформації, яка надійшла від її джерела.

Зазначимо, що слово аисііїег (аудитор) — англійського похо
дження й означає слухач, тобто особа, яка вислуховує підприєм
ців про їх діяльність і висловлює з цього приоду свою думку.

На наш погляд, різниця суттєва, але повернемося до принци
пу подвійного запису.

Очевидно, що ця різниця в записах, виконаних однією і тією 
ж особою, які робляться для власного користування, можлива 
тільки у випадку непередбаченої помилки.

Подвійний запис дозволяє їй встановити цю помилку й уточ
нити, як відбувалась та чи інша подія.

Інша справа, коли безпосередній процес виробництва має 
вигляд загальновиробничого, а не є роз’єднаною працею само
стійних виробників. У цьому випадку кругом виникає праця по 
нагляду й управлінню.

На це ж вказує К.Л.Угольников: “Аудит у сучасному понятті 
цього слова існує вже близько 200 років. Корені його виникнення 
доходять до часів, коли вперше появився розподіл інтересів між 
тими, хто безпосередньо займається управлінням підприємства, і 
тими, хто вкладає гроші в його діяльність. У цей же час почали 
зароджуватися акціонерні товариства, й аудитор зайняв централь
не місце громадського контролера зовнішньої звітності“ [6 , с.79].

Як правило, інформація про хід виробництва надходить до 
особи, що здійснює “нагляд і управління“ через посередника 
особи, яка веде облік і збір цієї інформації.

У цьому плані цікава така думка: інформаційні процеси в 
суспільстві здійснюються не самі по собі, а детермінуються сис
темою соціальних відносин. Хоча зміст інформації зумовлений
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властивостями того соціального середовища, яке вона відобра
жає, і відомості про неї набувають статусу інформації тільки по 
відношенню до суб'єкта, який її сприймає, переробляє і викорис
товує. Соціально-інформаційний процес, отже, завжди носить 
об’єктивно-суб’єктивний характер, який виражається у взаємо
відношеннях суб’єктах (споживача) і об’єкта (джерела інформа
ції). При цьому джерело інформації не завжди виступає в ролі її 
пасивного постачальника, воно переслідує свої власні цілі, що з 
необхідністю повинен врахувати суб’єкт у процесі збору інфор
мації, адже, якщо цілі суб’єкта й об’єкта управління не збіга
ються, якщо соціальна група або індивідум, які виступають у 
ролі джерела інформації, не захочуть надати суб’єкту управління 
об’єктивні дані про свій стан, вони можуть стати на шлях свідо
мої дезінформації, надавши перекручені або неправдиві дані.

Тому не випадково ‘Тлосарій міжнародних термінів контро
лю“ трактує термін audit conclusion (висновки ревізії), як думку 
ревізора про ступінь надійності перевіреної інформації.

Ніяка інша функція управління — як аналіз господарської 
діяльності, економічне регулювання, зворотний зв’язок і т.п. — 
не встановлює ступінь надійності інформаційної системи, яка діє 
на об’єкті, що ревізується.

При аудиті встановлення ступеня ефективності і надійності 
системи бухгалтерського обліку необхідна, але недостатня умова 
реалізації, бо в процесі аудиту виконуються завдання, як: оцінка 
законності й ефективності здійснених угод, прогнозів можливих 
труднощів у фінансовій та господарській діяльності ревізійної 
господарської одиниці, а також багато інших завдань згідно з 
програмою ревізії (audit programme) та умовним договором між 
аудитором і організацією-замовником.

Отже, аудит — це систематичний процес, що проводиться не
залежною від зовнішніх факторів особою, групою осіб, базується 
на результатах контролю інформації, яка характеризує діяльність 
ревізійної одиниці з послідовним повідомленням результатів 
контролю і своєї думки щодо інформації, яку ревізійна одиниця 
представила стороннім користувачам про свою діяльність і про її 
перспективи. Простіше — це перевірка і думка про діяльність.

Результати контролю показують ступінь відповідності даних 
про діяльність ревізійної одиниці. Наприклад, звітнім відомостям 
обгрунтованих аудитором, які достовірно відображають події, що 
відбулися, а також встановленим критеріям, стандартам і законам, 
тобто контроль — це діяльність по встановленню достовірності 
інформації, яка виходить з якогось джерела, визначенню причин її
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перекручення шляхом порівняння даних про одну і ту ж подію або 
факти, що надійшли з різних незалежних джерел.

Але це ще не все.
Відомо, що в країнах з розвинутою ринковою економікою 

податкові органи перевіряють не всі представлені декларації, а 
тільки невелику. їх частину. Для відбору “сумнівних“ декларацій 
застосовуються спеціальні математичні формули. У цих країнах 
також існують спеціальні оперативні служби для пошуку еконо
мічних об’єктів, які приховують свої доходи від оподаткування.

Цю діяльність необхідно віднести до сфери контролю, бо в її 
основі —  перевірка достовірності інформації, яка надходить до 
податкових інспекцій від об’єктів оподаткування, з використан
ням методів теорії ймовірності та порівняльного аналізу.

Тому економічний контроль можна охарактеризувати як ді
яльність по пошуку економічних інформаційних систем, які кон
статують перекручену інформацію про свою діяльність і наступ
ної оцінки надійності цих систем шляхом одержання достовірної 
інформації про їх функціонування в сфері фінансів і економіки. 
Відповідно до викладеного, контроль можна поділити на конт- 
роль-пошук і контроль надійності.

Важливим для розуміння подальших висловлювань є аналіз 
відмінності основних термінів контролю, які використовуються в 
нашій країні і в світовій практиці аудиту. Ідеться про форми, 
види, функції, методи, об’єкти, суб’єкти контролю й аудиту.

Термінологія, яка використовувалася раніше, потребує явних 
коректив у тому, що в Україні, як і в багатьох інших європейських 
державах, змінилися функції держави по відношенню до власності.

Так, говорячи про форми контролю, ми мали на увазі те, яка 
конкретна робота в галузі контролю практично виконується. 
Тому форми контролю були такими: ревізія, тематична перевір
ка, інвентаризація, розрахунково-аналітична перевірка даних бух
галтерської і статистичної звітності або ж в основу класифікації 
покладалися окремі сторони конкретного вираження й організа
ції контрольних дій у залежності від часу здійснення — попере
дній, поточний, наступний контроль.

Як бачимо, відмінність у трактуванні форм контролю дуже 
суттєва. Так, відповідно до першої думки, аудит (ревізія) — одна 
із форм контролю, відповідно до другої — він (контроль) здій
снюється у вигляді попереднього, поточного, наступного контр
олю. Треба відзначити, що поділ контролю й аудиту на попере
дній, поточний, наступний, тобто за часом здійснення контролю і 
перевіряючої господарської операції, відрізняється від терміноло
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гіУ, прийнятої IX конгресом міжнародної організації вищих конт
рольних органів (УНТОСАІ) у 1977 році.

За декларацією, прийнятою названим конгресом, контроль 
поділяється на: попередній і контроль за фактом, внутрішній і 
зовнішній, формальний контроль і контроль виконання.

Між трактуванням названих термінів, прийнятих в Україні і 
за кордоном, існує суттєва різниця. Так, згідно з думкою деяких 
авторів, попередній контроль — це контроль, передуючий здій
сненню фінансових операцій, тобто контроль над планом або 
проектом, який розробляється (фінансова операція в даному ви
падку не здійснена).

У трактуванні ІНТОСАІ “попередній контроль представляє 
собою перевірку адміністративних і господарських документів, 
яка проводиться до одержання інформації про здійснення пору
шень“. Тобто в даному випадку інформаційна суть контролю 
висловлена ширше.

Якщо мати на увазі момент виникнення інформації (при цьо
му фінансово-господарська операція може бути нездійснена, але 
є інформація про її проект), контроль по відношенню до неї зав
жди попередній. Іншими словами, якщо не існує інформація, то 
неможливо контролювати її.

Контроль за фактом — “це перевірка, яка проводиться після 
одержання інформації про факт здійсненого порушення“. Нагляд
но видно практичну і теоретичну різницю в реалізації контролю 
попереднього і контролю за фактом. Якщо в першому випадку 
дослідження доцільніше вести від загального до часткового, то в 
другому — від часткового (встановленого факту порушення) до 
загального (як відобразилося порушення на звітних даних), тобто 
використовується метод або дедукцію.

Термін попередній контроль у міжнародній класифікації від
повідає терміну наступний контроль, який застосовується у віт
чизняній літературі з контролю. Контроль за фактом у певній 
мірі близький до контролю, що здійснюється на прохання право
охоронних органів та іншому сигналу про допущені господар
ською одиницею порушення.

Термінологія прийнята в міжнародній практиці має перевагу, 
яка вказує на такий важливий фактор у ревізійній роботі, як від
мінності на шляху дослідження, а значить, і відмінності в органі
зації і використанні техніки контролю й аудиту.

Аналізуючи як вітчизняні, так і міжнародні терміни, описані 
вище, можна побачити, що у випадку попереднього контролю  
мова йде про перевірку, яка проводиться до одержання інформа-
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ЦП про порушення, які мали місце, а у випадку контролю за 
фактом перевірка проводиться вже за встановленим порушен
ням (у цьому випадку встановлюється не сам факт порушення а 
його матеріальність, тобто обсяг і ступінь значимості для функ
ціонування ревізійної одиниці).
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П ерспективи розвитку аудиту в Україні

Розвиток ринкових відносин в економіці України супрово
джується значною перебудовою механізму господарювання й уп
равління на всіх рівнях.

Традиційні форми економічного контролю, які діяли в умовах 
соціалістичного господарства і планової економіки, виявились 
неспроможними задовольнити нові інформаційні потреби, що ви
никли в суспільстві разом із зародженням ринкових відносин. 
Розвиток приватної та інших форм власності привів до появи 
значної кількості людей, які бажають мати об’єктивну інформа
цію про достовірність бухгалтерської звітності, фінансовий стан 
та інші аспекти діяльності підприємств, якими вони одноосібно 
або колективно володіють. До категорії користувачів, яких ціка
вить фінансова інформація, належать також акціонери, менедже
ри, кредитори, інвестори тощо.

У міжнародній практиці функцію забезпечення власників і акці
онерів про фінансово-господарську діяльність компаній і фірм ви
конує незалежний аудит. Тому його виникнення в Україні під час 
соціально-економічних перетворень стало об’єктивно необхідним.
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В Україні мож на виділити так і основні напрям ки  аудитор
ської діяльності (табл. 1).

Класифікація аудиту в Україні за об’єктами

Вид аудиту

Таблиця 1

Ознаки Аудит опублі-
класифікації кованої річної 

бухгалтерської 
діяльності

Мета

Критерії

Кінцевий
результат

Оцінка вірогід
ності показни
ків оприлюдне
ної річної бух
галтерської 
звітності

Встановлені 
Законом України 
“Про аудитор
ську діяльність“

Аудит в інших 
випадках, пе
редбачених за
конодавством

Оцінка вірогідно
сті показників 
звітності та ін. 
фінансової інфор
мації на вимогу 
законодавства

Встановлені 
Законами Украї
ни “Про аудитор
ську діяльність“, 
“Про банкрут
ство“, “Про цінні 
напери і фондову 
біржу“ та ін.

Операційний
аудит

Оцінка окре
мого циклу 
господарських 
операцій на 
замовлення 
клієнта

Встановлені
завданнями
підприємства
або його
структурних
підрозділів

Аудиторський ви- Аудиторський ви- Звіт з пропози- 
сновок про віро- сновок про віро- ціями про вдо- 
гідність показни- гідність показни
ків опублікованої ків звітності та 
річної бухгалтер- іншої інформації 
ської звітності

сконалення, екс
пертний висно
вок (акт), довідка

Усі ці види аудиту здійснюються суб’єктом у вигляді ауди
торської фірми або окремої особи за умови наявності сертифіка
та і ліцензії.

Перший з них — аудит річної фінансової звітності — завдяки 
введенню в дію Законів України “Про аудиторську діяльність“ та 
“Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Ук
раїни“ з 14 березня 1995 р. набув статусу обов’язкового для під
приємств і організацій форм власності за незначними винятками.
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Обгрунтованість такого рішення з погляду міжнародного досві
ду та сучасних економічних умов України, правильне, розуміння 
масштабів відповідальності аудитора, умови забезпечення якості 
його роботи — ось питання, які потрібно сьогодні вирішити для 
визначення перспектив розвитку аудиторської діяльності в Україні.

Міжнародний досвід розвитку свідчить про те, що його ви
никнення було зумовлено певними економічними факторами. 
Насамперед це відокремлення власника від управління власністю 
і необхідність кваліфікованого та незалежного підтвердження ін
формації, що надавались власнику суб’єктами управління. Еко
номічний розвиток суспільства привів до того, що потенційно 
кожен член суспільства у статусі інвестора потребує такої квалі
фікованої допомоги.

Як відомо, діяльність перших аудиторських фірм України по
лягала у наданні консультацій з питань бухгалтерського обліку, 
оподаткування, господарського законодавства, оскільки біль
шість з них очолювали юристи. Появу такого суб’єкта господа
рювання сприйняло суспільство як належне: низька кваліфікація 
робітників, працівників малих підприємств, постійні зміни в за
конодавстві створили високий попит на аудиторські послуги.

Проте Закон України “Про аудиторську діяльність“ від 22 
квітня 1993 р. вивів на перший план аудит у вигляді обов’язково
го підтвердження показників річної фінансової звітності, хоча 
реальна потреба у послугах аудитора як захисника інтересів існу
ючого чи потенційного інвестора ще не виникла через затяжний 
і болісний процес приватизації.

Роль основного споживача була віддана податковій адміні
страції.

Така ситуація викликала цілком зрозумілі нарікання з боку 
державних підприємств: адже податкова адміністрація — із орга
нів державного економічного контролю, а власником підприєм
ства також є держава. Виникає питання: чиї інтереси і перед ким 
захищає аудитор?

Існуюче протиріччя може бути усунене лише за умови чітко
го розподілу сфер функціонування різних суб’єктів економічного 
контролю. Враховуючи міжнародний досвід, доцільно вважати 
об’єктивною необхідністю обов’язковий аудит річної фінансової 
звітності лише тих суб’єктів господарювання, які є об єктами 
недержавного або мішаного інвестування.

Зрозуміло, що такий висновок не викличе захоплення в ауди
торів, які працю ю ть сьогодні в умовах переважно державної 
власності. Однак він стосується лише одного виду аудиторських
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послуг. Крім того, як свідчать результати статистичного дослі- і 
дження, гонорари, отримані двадцятьма найбільшими аудитор- і 
ськими фірмами світу від консультаційної діяльності та інших І 
послуг, майже не поступається за сумами гонорарам за традицій і| 
ний аудит фінансової звітності.

Закономірно, що на етапі переорієнтації аудиторських фірм 
на аудит річної фінансової звітності як на основний вид діяли ! і 
ності мають значний вплив традиції, підходи, які історично скла-і 
лись і використовувались у попередній системі економічного! 
контролю. Одночасно уважно вивчається досвід країн, де ця про-1 
фесія налічує більш як століття.

Проаналізувавши діяльність сучасних аудиторських фірм Ук
раїни, можна умовно виділити два протилежних полюси. Перший! 
представлений фірмами, що здійснюють добросовісну ревізію 
господарської діяльності клієнтів. Тут, як правило, працюють і І 
колишні працівники контрольно-ревізійних органів і податкової! 
інспекції. На другому полюсі — філії відомих зарубіжних фірм,! 
що намагаються додержуватися відповідних стандартів аудитор
ської діяльності.

Отже, еволюційні форми, які аудит у багатьох країнах прой-| 
шов протягом кількох століть, від суцільного підтвердження да- 1 
них бухгалтерського обліку до ризикоорієнтованого, в нашій! 
країні зараз співіснують. Нормативна база цього виду діяльності 
лише складається. Тому поняття належного виконання аудиту є] 
предметом дискусій.

Докорінна відмінність аудиту може бути охарактеризована на 
підставі найбільш сучасного його визначення: аудит — це процес, 
що зменшує до прийнятого рівня інформаційний ризик користу
вачів фінансової звітності. Прийнятий рівень інформаційного ри
зику у цьому випадку означає не що інше, як відсутність суттє- , 
вих “відхилень“ (помилок) у оприлюдненій фінансовій звітності, і

Для України суттєвим відхиленням між даними звітності, 
первинного аналітичного обліку з 1 березня 1995 р. вважаються 
суми, що перевищують еквівалент 10 дол. США у національній 
валюті України. Встановлення єдиного рівня суттєвості для під
приємств з різним річним господарським оборотом, різної потуж
ності фактично стирає межу між аудитом та ревізією, оскільки 
для великих підприємств необхідність пошуку таких відхилень 
означає здійснення майже суцільної перевірки.

Отже, згідно з чинними нормативами актами, під незалежним 
виконанням зобов'язань аудитора під час аудиту річної фінансо-1  
вої звітності треба розуміти невиявлення суттєвих відхилень.
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Належне виконання аудиту тісно пов’язане з принципом про
фесійної незалежності. Відповідно до міжнародних стандартів 
розрізняють реальну і формальну професійну незалежність.Ре- 
альна незалежність виявляється в тому, іцо аудитор юридично не 
підпорядкований ні замовнику, ні державі, а встановлює свої ді
лові стосунки на підставі добровільно укладеного договору 
(контракту). Поняття формальної незалежності пов'язане з ря
дом обмежень економічного та етичного характеру.

Для аудиторів України умови дотримання професійної неза
лежності також викладені у Законі України “Про аудиторську 
діяльність“. Порівняння їх з міжнародною практикою свідчить, 
що невраховані деякі випадки, які можуть привести до втрати 
незалежності аудитора. Це велика частка винагороди, отриманої 
від певного клієнта у загальній сумі винагород за аудиторські 
послуги, отримання кредиту від клієнта, користування послугами 
клієнта (нприклад, банківське обслуговування та ін.), отримання 
товарів від клієнта аудитором або членами його сім’ї.

Особливої уваги заслуговує той факт, що у Великобританії 
та США забороняється виконувати аудит річної звітності клієн
та, для яких здійснювались роботи по веденню бухгалтерського 
обліку та складанню фінансової звітності. У нашій країні така 
ситуація дуже поширена. Проте в цьому випадку керівництво під- 
приємства-клієнта не може нести відповідальність за вірогідність 
обліку та показників звітності.

Зазначені ситуації підривають престиж професії аудотара і 
потребують внесення уточнень до Закону України “Про аудитор
ську діяльність“ щодо дотримання принципу професійної неза
лежності.

Чи не найважливішим елементом професійної незалежності 
для умов України треба вважати високу професійну компонен- 
тність аудитора. Адже відомо, що складовими частинами ауди
торського ризику є ризик наявності помилок та ризик невиявлен- 
ня помилок, який контролюється аудитором.

Аналіз цієї залежності для умов України свідчить, що власти
вий ризик та ризик внутрішнього контролю у більшості випадків 
оцінюються як високі. Тому чи не єдиною гарантією зниження 
аудиторського ризику є висока кваліфікація виконавця.

Вимоги до отримання та підтримання професійної* компетен
ції аудиторів викладені у Законі України ‘ Про аудиторську ді
яльність“ . Фактично передбачені єдині вимоги для громадян з 
різною базовою освітою. Такий нівельований підхід не може за
безпечити необхідний рівень компетентності.
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На нашу думку, закон має лише вказати на необхідність 
отримання сертифікати та визначити уповноважений на це орган, 
а конкретні умови процесу сертифікації — справа професіоналів, 
Аудиторської палати.

Прикладом оптимальної організації навчання аудиторів може 
бути країна, яку можна вважати батьківщиною цієї професії. 
Процес здобуття спеціальної освіти тут здійснюється у тісному 
співроюбітництві з вищими навчальними закладами, завдання 
професійних іспитів трьох рівнів с кладності, розроблені за учас
тю професійних організацій, представники яких обов’язково при
сутні на іспитах. Період необхідного практичного досвіду дифе
ренційовано залежно від базової освіти претендентів і передбачає 
контроль з боку професійних організацій.

Тому Спілці та Аудиторській палаті України потрібно провес
ти значну роботу, спрямовану на вдосконалення системи здобут
тя та підвищення професійної освіти. Адже претендент на звання 
аудитора повинен не просто знати, а й вміти застосовувати свої 
багатогранні знання в умоваз конкретної господарської ситуації. 
Під таким кутом зору необхідно формувати завдання для профе
сійних іспитів. На сьогоднішньому етапі проблема кількості вже 
більш-менш розв’язана, постає проблема якості.
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К остю к Н.В.

Шляхи вдосконалення обліку й аудиту готової продукції та 
ї ї  реалізації в хімічній промисловості України

Готовий речовий результат промислового виробництва — ви
готовлена продукція. Під готовими виробами розуміють закінчені 
у звітному періоді у виробництві вироби, які пройшли випробу
вання і прийомну, які можуть бути передані замовнику і здані на 
склад відділу збуту для реалізації на сторону, укомплектовані всі
ма частинами згідно з умовами договорів і відповідають техніч
ним умовам і стандартам та оформлені прийомо-здаточною доку
ментацією. З цього моменту продукція поступає в розпорядження 
відділу збуту, а фінансові ресурси, вкладені в неї підприємством, 
залишають сферу виробництва і вступають у сферу обігу.

Відділ збуту відправляє продукцію покупцям, а від них під
приємство отримує гроші. Таким чином кругообіг засобів, що 
мали в його початковому пункті грошову форму, завершується, 
причому в отриманих грошах реалізуються не тільки засоби, 
вкладені в продукцію виробництвом, але їх приріст, створений 
добавленою працею.

Продукція промислового виробництва є матеріально речовим 
результатом виробничого процесу, який забезпечує подальший 
розвиток економіки.

Випуск продукції високої якості є важливим завданням про
мислових підприємств.

Для хімічної промислововсті основним напрямком робіт по 
контролю признають роботи щодо попередження браку продук
ції при технології її виробництва. Отже, говорити про перевірку 
готових виробів з метою відбраковки можна тільки тоді, коли 
вона стосується кінцевих технологічних процесів (розфасовки, 
етикетування), на всіх інших операціях допустиме тільки безде
фектне виготовлення продукції, бо дефекти, за рідкісним випад
ком, неможливо виправити.

Резервом збільш ення об’єму випуску готової продукції на 
підприємствах хімічної промисловості є концентрація виробниц
тва, на основі якої можна домогтися удосконалення випуску хі
мічної продукції.

Кінцеві народногосподарські результати виражають складну 
економічну категорію, в якій, на думку відомого вченого Шумпе- 
тера, проявляється взаєм озв’язок виробництва і споживання, 
ступінь задоволення суспільних потреб, особливості створення

149



споживчої вартості і вартості на різних рівнях управління. Кінце
ві результати виражаються визначеною сукупністю оціночних 
показників.

Методичною основою побудови застосування показників 
оцінки результатів господарювання служить теорія відтворення 
особливості процесу реалізації готового продукту. Вона виходить 
з того, що виробництво матеріальних благ є вирішальною сфе
рою суспільної діяльності.

Реалізація готової продукції — необхідний елемент зв’язку 
виробництва зі споживачем, важлива умова досягнення пропор
ційності процесу відтворення суспільного продукту. Значення 
реалізації не обмежується тільки тим, що вона є формою зв’язку 
між виробництвом і споживачем. Купівля-продаж являється за
вершальною стадією процесу відтворення. Через зміну форм вар
тості проявляються відносини між суспільством, підприємством і 
окремими працівниками.

Реалізація займає у відтворенні особливе значення: 
по-перше, тому, що в процесі реалізації готової продукції від

бувається відшкодування витрачених засобів виробництва: зно
шені машини замінюються новими, поповнюються запаси сиро
вини, матеріалів, палива, робітники мають змогу придбати на 
заробітну плату предмети і послуги особистого вжитку, необхід
ні для відтворення робочої сили;

по-друге, реалізація продукції — в найскладніший момент в 
процесі діяльності кожного підприємства і промисловості в цілому.

Саме при реалізації вироблена продукція і затрачена на неї 
праця доводять свою значимість. Кожний виробник, кожне під
приємство повинні реалізувати товари і послуги і разом з тим 
мати можливість придбати необхідні їм нові засоби виробництва, 
а учасники виробництва — товари особистого вжитку.

Реалізацією продукції закінчується кругооборот засобів під
приємства і створюється можливість відновити цикл виробниц
тва, використовуючи виручку для виплати заробітної плати, оп
лати платіжних вимог постачальників, погашення позик, внесен
ня платежів у бюджет.

Реалізація займає основну частину обліку та аудиту готової 
продукції. На основі порівняння даних по прибутку та реалізації 
можна простежити, як впливають на фінансовий результат ді
яльності підприємства зміни обсягів відвантаження та фактичної 
реалізації продукції, а також зміни фактичної величини прибут
ку проти очікуваної, виходячи із виконання договору поставки. У 
країнах ринкової економіки прибуток, як і обсяг реалізації, оці-
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цюється не за надходженням коштів на розрахунковий рахунок 
а за відвантаженням продукції згідно з укладеними договорами 
поставки.

Прибуток і дохід служать джерелами розширеного відтворен
ня, створення фондів споживання, утримання і розвитку неви
робничої сфери.

Вплив зміни ціни продажу виражається через показник ви
ручки від реалізації і є результатом діяльності, наслідком зміни 
ринкової кон’юнктури. Зміна обсягу реалізації продукції при не
змінному асортименті і структури безпосередньо визначає зміну 

! величини прибутку.
Перехід до ринкових відносин вимагає нових відносин і підхо

дів до організації і методики внутрішнього фінансового контр
олю (насамперед бухгалтерського й аудиторського) за рухом і 
зберіганням готової продукції, своєчасністю і правильністю роз
рахунків за покупцями, достовірністю фінансових результатів від 
реалізації продукції (робіт і послуг).

Початковий етап обліку й аудиту руху і зберігання готової 
продукції — оформлення і перевірка достовірності первинних 
документів, які підтверджують здачу готових виробів на склад 
або прийомку виконаних робіт промислового характеру.

Облік і контроль за рухом і зберіганням готової продукції на 
складах здійснюється традиційним оперативно-бухгалтерським 
(сальдовим) методом за аналогією з організацією кількісного 
(сортового) обліку матеріалів. Достовірність записів у склад
ських картонках сортового обліку перевіряється бухгалтерією за 
первинними документами з послідовним узагальненням результа
тивних даних у місячних сальдових або оборотних відомостях- 
машинограмах.

Новий план рахунків бухгалтерського обліку передбачає 
можливість застосування альтернативних методик обліку й оцін
ки випущеної та реалізованої продукції.

До цього часу згідно з традиційною політикою обліку рух 
готової продукції на складах підприємств хімічної промисловості 
та її залишки на звітні дати відображаються в синтетичному об
ліку на активному інвентарному рахунку 40 “Готова продукція в 
оцінці по фактичній собівартості. Одночасно в поточному обліку 
окремими позиціями виділяються відхилення фактичної вироб
ничої собівартості готової продукції від її вартості з обліковими 
цінами. Ці відхилення, виходячи із середньо складеного процента 
по підприємству в цілому або по товарних групах щомісячно роз- 
приділялись між реалізованою продукцією і її залишками у від
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вантажених товарах. Така застаріла методика обліку і контролю 
за рухом готової продукції до цих пір переважає на промислових 
підприємствах, у тому числі і в хімічній промисловості.

З розвитком ринкових відносин створені об’єктивні умови для 
широкого впровадження інших варіантів бухгалтерського обліку і 
контролю випуску, відвантаження та реалізації продукції.

Згідно зі змінами до закону “Про прибуток підприємств“ зап
ропоновано введення нових рахунків по обліку доходів і витрат 
для забезпечення контролю за випуском та реалізацією готової 
продукції. Це дасть змогу отримати більш повну інформацію про 
діяльність підприємства.

Об’єктом фінансового контролю є також бухгалтерські записи 
по дебету 46 “Реалізація“ і кредиту 43 “Позавиробничі витрати“ на 
щомісячне списання всіх врахованих на цьому рахунку витрат 
пов’язаних із транспортуванням рекламою та іншими витратами.

Особливої уваги потребують облікові записи по дебету ра
хунку 46 “Реалізація“ і кредиту рахунку 68  “Розрахунки з бю
джетом“ у частині нарахованої суми податку на додану вартість. 
При цьому слід мати на увазі, що згідно зі змінами до Закону 
“Про прибуток підприємств“ виручкою від реалізації готової 
продукції вважається надходження коштів до каси підприємства, 
а також на розрахункові, валютні та інші рахунки та дохід від 
бартерних операцій.

Основними факторами, що впливаю ть на об’єм реалізації 
продукції, є випуск товарної продукції, забезпеченість транспор
тними засобами, наявність платоспроможного клієнта.

Автоматизована система обробки даних дає змогу отримати 
інформацію про об’єм випущеної, прийнятої на склад та реалізо
ваної продукції, що відображається на рівнях першого і другого 
меню. Це дає змогу оцінити значення факторів, що впливають 
на випуск та реалізацію продукції.
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Смолінська А.В., Смолінський В.В.

Малі підприємства: проблеми подальшого розвитку 
функції управління господарською діяльністю

Функціонування суб’єктів господарювання в умовах демокра
тизації економічних відношень є подальшим розвитком та роз
ширенням самостійності підприємств. Роздержавлення, перехід 
до нових форм власності призвели до появи і розвитку підприєм
ництва та структур малого бізнесу.

Підприємництво та господарські структури малого бізнесу є 
новими організаційними формами механізму господарювання.

Розвиток підприємництва та структур малого бізнесу є одним 
із факторів розвитку та удосконалення функціонування механіз
му господарювання, прискорення, формування ринкового госпо
дарства, переходу до ринкових відносин та подолання кризових 
явищ в економіці.

Як показує світовий досвід, підприємництво та структури ма
лого бізнесу відіграють важливу роль у ринковій економіці. Нап
риклад, у сучасному світі на долю малого бізнесу припадає 9 5 % 
всіх наявних підприємств, в тому числі в США — понад 90%, в 
Західній Європі — 72%. В обробній промисловості Японії функ
ціонує 6,5 млн. невеликих підприємств, тобто 99% від загальної 
кількості. Підприємства середніх та малих розмірів є головуючи
ми в таких галузях як взуттєва, швейна, галантерейна промисло
вість, вирбництво ліків, різних комплектуючих виробів, будів
ництві, сфері послуг та інше.

Розвиток малого бізнесу прискорює реалізацію загальноеко
номічних закономірностей, властивих сучасному суспільству: пе
рехід до інтенсивного типу відтворення при зростаючих значен
нях його якісних параметрів; розвитку розподілу праці та різкому 
розширенні номенклатури й асортименту продукції та послуг; 
ресурсозбереження та економії. Підприємства малого бізнесу ус
пішно виконують ці завдання, оскільки вони є більш маневрови
ми, порівняно легше пристосовуються до кон’юнктури ринку, 
змін у виробництві, оперативно реагують на потреби споживачів, 
швидше освоюють нові види продукції та послуг. У малих під
приємств можливості створення та впровадження нової продук
ції, нових технологій бувають значно більшими, ніж у великих. 
У них і транспортні витрати менші, оскільки вони, як правило, 
розраховують на місцеву сировину та розміщуються як найближ
че до споживачів. Регіональна специфіка таких підприємств про
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являється в тому, що їх розвиток сприяє більш раціональному 
використанню місцевої робочої сили, що в умовах її надлишку 
дуже важливо.

Малий бізнес може допомогти не тільки виходу з кризової 
економічної ситуації, але й виконати інші більш довготривалі зав
дання розвитку ринкових відносин. Водночас тільки рішуче про
ведення в життя єдиної державної політики, спрямованої на під
тримку малого підприємництва., може створити реальні умови для 
розвитку в короткі терміни нових виробників товарів і послуг.

Система господарювання на сучасному етапі розвитку — це 
система економічних відношень, які породжуються процесом ви
робництва та реалізації продукції, виконаних робіт і послуг, в 
основі якої знаходяться покриття витрат отримуваними дохода
ми. За допомогою товарно-грошових відношень вона забезпечує 
відповідність між ресурсами, які надходять у розпорядження під
приємства та результатами його діяльності.

У процесі малого бізнесу накопичується певний досвід фун
кціонування малих підприємств, розкривається сутність їх меха
нізму як форми розвитку відношень власності в умовах ринку. 
Провідною проблемою є розробка системи управління господар
ською діяльністю даних об’єктів господарювання.

Розробка системи управління господарської діяльністю перед
бачає подальший розвиток функцій управління в теоретичному і 
практичному аспектах відповідно до нового рівня економіки.

Система управління структурно охоплю є такі підсистеми: 
планування обліку, аналізу та регулювання.

Щодо підсистеми планування та обліку, то варто відзначити: 
вони до певного ступеня напрацьовані, оскільки тут використову
ються раніше розроблені положення. Наприклад, обсяг випуску 
продукції, виконання робіт і послуг планується на основі сукуп
ності угод із споживачем; в галузі обліку дані підприємства вико
ристовують плани рахунків, які є органічною частиною Єдиного 
плану рахунків.

Важливою проблемою є розробка підсистеми аналізу, основу 
якої складає методика господарської діяльності малих підпри
ємств. Даній методиці аналізу повинні бути притаманні такі ха
рактеристики: оперативність, факторність, комплексність, прог- 
ностичність.

Оперативність даного аналізу повинна забезпечити прискоре
не визначення негативних тенденцій, оперативне реагування на їх 
усунення, а також підсилення позитивних тенденцій у найкорот- 
ші терміни.
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Комплексність методики аналізу повинна забезпечити зв’язок 
усіх сторін діяльності (постачання, виробництво, реалізацію роз
поділ формування та використання ресурсів); усіх підсистем та 
об’єктів управління,.всіх показників господарської діяльності 
Даний параметр методики обов’язковий, оскільки діалектика ді
яльності малих підприємств формується за принципами взаємо
залежності, взаємопов’язаності та взаємозумовленості.

Прогностичність методики передбачає розробку системи 
формування прогнозів на ближню та подальшу перспективу. 
Вона повинна забезпечити вибір найбільш оптимального варіан
ту процесу функціонування в цілому та його складових.

Факторність методики передбачає розробку: факторної систе
ми; системи алгоритмів розрахунку впливу факторів; системи 
алгоритмів розрахунку резервів; підвищення ефективності.

Формування результатів господарської діяльності пов’язує про
цеси функціонування виробництва, реалізації продукції та розподілу 
доходу. Це свідчить про те, що утворюється певна система залеж
ності одного показника від іншого, де кожен має певне значення.

Економічний аналіз вимагає визначення взаємозв’язку між 
показниками, які формуються під впливом різних факторів.

Фактори можуть відображати не тільки причини взаємозв’яз
ку, але й інші умови, які викликають взаємодію між різними 
явищами, об’єктами соціально-економічного життя. Так, фактор 
можу бути пов’язаний з результатом небезпосередньо, непричин- 
ним зв’язком, а через інший фактор, який пов’язаний з результа
тами причинно-наслідковим зв’язком.

Термін фактор у перекладі з латинського означає “майстер, 
створювач“. Виходячи з цього, можна зробити формальний висно
вок, що фактор — це майстер, який впливає на різні соціально- 
економічні явища та процеси. В якості факторів повинні викорис
товуватись не тільки безпосередні причини того чи іншого явища, 
процесу, але й різні умови, обставини, які супроводжують еконо
мічні явища та процеси і створюють можливість їх здійснення. 
Так, наявність матеріальних факторів' (засобів виробництва) та 
особистого фактору (робочої сили) служить необхідною умовою 
здійснення процесу виробництва, але не є причиною процесу ви
робництва. Іншими словами, фактори виробництва створюються та 
приводяться в рух лише тоді, коли існує певна причина для цьої о.

Фактори різні за своїм значенням та функціями в процесі або 
явищі. Провідну роль у процесі виробництва відіграє людський 
фактор, робоча сила, оскільки людина створює, приводить у рух 
та вдосконалює засоби праці виробництва.
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Неоднакова роль факторів виробництва і в процесі створення 
та формування вартості продукту. Нову вартість може створюва
ти тільки жива праця. Речові фактори не створюють нової вар
тості, а лише беруть участь у формуванні вартості продукту 
шляхом перенесення своєї вартості в тій частині, в якій вони 
спожиті. Але перенесення вартості засобів виробництва відбува
ється завдяки активній ролі людського фактору, який знаходить 
вираз у доцільній діяльності — людській праці.

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

Взаємозв’язок між факторами та результатами їх взаємодій 
являє собою цілісну систему. Це означає: між факторами та ре
зультатами не існує простого механічного зв’язку, тобто факто
ри не виступають обов’язково та безпосередньо причинами ре
зультату. Одні фактори причинно пов’язані з результатами без
посередньо, інші —  опосередковано, треті — віддалено. При цьо
му в якості фактора виступають не тільки причини, але й умови, 
обставини, в яких здійснюється взаємодія.

Вивчення факторів має теоретичне та практичне значення. З 
точки зору теорії, знання факторів необхідне для систематизації 
матеріалу, розробки шляхів оптимального формування результа
тів господарської діяльності. З практичної точки зору, знання 
факторів необхідне для прийняття управлінських рішень.

Так методи формування методики економічного аналізу ді
яльності малих підприємств дозволять створити гнучку систему 
управління малим бізнесом, забезпечити його виживання, динамі
ку в конкурентному середовищі.



Трофімова Т.В.

Управлінський аспект організації обліку й аналізу витрат
виробництва

У працях “Капіталізм, соціалізм, демократія“, “Теорія еконо
мічного розвитку“ відомий учений-економіст Й.Шумпетер перед
бачив роль і значення аналізу в розвитку національної економі
ки. На його думку, економічний аналіз дає можливість виявляти 
тенденції, характерні для об’єкта, і припускати майбутній розви
ток подій навколо об’єкта.

Сьогоднішні умови господарювання підтверджують реаліза
цію прогнозного передбачення вченого.

В умовах ринкових перетворень особливої актуальності набу
ли питання про роль економічного аналізу й обліку собівартості, 
їх переорієнтації на виконання потреб управління виробництвом, 
у зв’язку з чим виникає необхідність удосконалення їх методоло
гії й організації та доведення до міжнародних стандартів.

Облік витрат повинен стати не лише засобом інформаційного 
забезпечення і контролю за діяльністю, але й інструментом опе
ративного і повсякденного впливу на виробництво на всіх рівнях 
ієрархії підприємства, а результати економічного аналізу повинні 
служити інформаційним і рекомендаційним матеріалом для об
грунтованого прогнозу його розвитку.

Для здійснення аналітичної роботи і прийняття ефективних 
висновків і обгрунтованих управлінських рішень керівникам, ме
неджерам необхідна своєчасна, оперативна й аналітична інформа
ція про витрати.

Розвиток і поглиблення економічного аналізу витрат вироб
ництва пов’язані з досягненням кінцевої мети підприємства — 
одержанням максимального прибутку. В залежності від цієї мети 
використовують відповідні джерела інформації, організовується 
їх отримання при плануванні, обліку і контролі.

Світовий досвід свідчить, що в умовах становлення ринкових 
відносин збільшується кількість підприємств, які працюють за 
принципом “Затрати — результати“, застосування якого вимагає 
якісно нової системи управління витратами. Основою цієї систе
ми є управлінський облік, який інтегрує в собі елемент всіх ви
дів обліку й аналізу. Важливе місце в цій системі належить опе
ративному обліку й аналізу витрат.

Наслідком багаторічної жорсткої практики централізації об
ліку є недооцінка ролі оперативної інформації в управлінні і сут-

157



тєві недоліки в методиці та організації оперативного обліку й 
аналізу витрат, неефективні зв’язки між оперативним і бухгал
терським обліком. Проте саме оперативному обліку витрат нале
жить пріоритет в організації управління, оскільки він дозволяє 
контролювати і регулювати операції в процесі їх здійснення і 
може бути наближений до всіх центрів витрат. Оперативна ін
формація, яка опирається на оперативний облік, систематизуєть
ся за допомогою оперативного аналізу. Він проводиться в момент 
здійснення господарської операції, тому дає можливість своєчас
но виявити недоліки в роботі, негайно змінити і поліпшити вияв
лене негативне становище, використати наявні резерви.

В сучасних умовах для ефективного управління виробниц
твом вже недостатньо мати інформацію про витрати виробниц
тва, результати господарської діяльності по закінченні звітного 
періоду. Оскільки собівартість є показником, який формується 
після завершення процесу виробництва продукції, для оператив
ного управління витратами вирішальне значення має організа
ція оперативного аналізу формування собівартості на етапі спо
живання факторів виробництва (предметів праці, засобів вироб
ництва, праці), до моменту випуску продукції. Крім того, вини
кає необхідність поділу процесу формування собівартості на 
окремі виробничі операції і вивчення в їх межах співвідношення 
витрат з нормами з метою виявлення відхилень і здійснення ко
регуючих дій.

Розробка нормативних витрат і аналіз відхилень від норма
тивних витрат є основою контролю за рівнем витрат та їх впли 
вом на фінансові результати. Нормативні витрати дозволяють 
не лише аналізувати відхилення фактичних витрат в порівнянні 
із запланованими і встановлювати вплив різних факторів на 
виникнення відхилень. їх використання пов’язане з прогнозним 
аналізом собівартості продукції в цілому і кожним із її складо
вих елементів.

Одним із перспективних напрямків організації обліку і аналі
зу витрат є використання, по аналогії із зарубіжною практикою, 
системи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції 
“Стандарт-кост“. Основою цієї системи є попереднє обчислення 
собівартості продукції з урахуванням заздалегідь розрахованих 
стандартних норм. Встановлення стандартних норм дає можли
вість зосередити увагу керівництва підприємства на відхиленнях 
від стандартних норм. Проте впровадження системи “Стандарт- ! 
кост на вітчизняних підприємствах ускладнено, оскільки в дію
чому Плані рахунків відсутні спеціальні конверсійні рахунки, на і
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яких відображаються відхилення від стандартних норм. Внесення 
в План рахунків конверсійних рахунків дозволить упорядкувати 
відхилення і виявляти причини і винуватців по установлених від
хиленнях від норм.

Поряд з використанням системи “Стандарт-кост“ важливим на
прямком удосконалення оперативного аналізу витрат є впроваджен
ня системи “Директ-кост“, оскільки в цьому випадку у підприємств 
з’явиться реальна можливість впровадження в процес управління 
найбільш ефективної управлінської системи — комбінованої систе
ми управління з подвійним зворотним зв’язком. При ній оператив
ний аналіз служитиме засобом забезпечення управлінських дій як 
на вході затратної операції, так і в період її здійснення.

Система “Директ-кост“ дає можливість запровадження мар- 
жинального методу бухгалтерського обліку і здійснення голов
них процедур маржинального аналізу. Суть цього методу полягає 
у співставленні випуску продукції з її затратами на постачання, 
виробництво і реалізацію. Таке співставлення дозволить визна
чити фінансовий результат діяльності підприємства за звітний 
період, враховуючи зміни залишків матеріальних запасів, неза
вершеного виробництва і готової продукції. Позитивним є визна
чення фінансового результату без калькулювання і без визначен
ня фактичної собівартості кожного виду випущеної та реалізова
ної продукції.

Дана система, на відміну від методу повних затрат, передба
чає включення до витрат виробництва та собівартості продукції 
лише змінних прямих витрат. Постійні непрямі витрати тракту
ються як витрати періоду і відшкодовуються безпосередньо за 
рахунок фінансових результатів звітного періоду.

При маржинальному методі умовно-постійні витрати не роз
поділяють між видами продукції, а списують їх по підприємству 
в цілому, що значно знижує трудомісткість, підвищує оператив
ність обліку, спрощує розрахунок прибутку при зміні обсягу ре
алізації, посилює контроль зі сторони держави за правильністю 
визначення сум податку на прибуток, а також виступає джере
лом для оперативного аналізу фінансової діяльності.

Застосування елементів маржинального методу в обліковій 
практиці вітчизняних підприємств має такі переваги:

1) Зникає необхідність створення паралельної бази даних для 
забезпечення керівництва даними для маржинального аналізу та 
планування прибутку, оскільки інформація, що використовуєть
ся в “Директ-костингу“ знаходиться у звичайних облікових доку
ментах.
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2) Виклю чається необхідність розрахунку нормативів постій
них накладних витрат, що може бути досить складним і трудо
містким процесом.

3) Показники маржинального доходу точніше оцінюють ро
боту сегментів без викривлення результатів у процесі розподілу.

4) Сегментна звітність відповідає аналітичним потребам ке
рівництва.

Використання маржинального методу дозволить приймати 
оперативні управлінські рішення, спрямовані на забезпечення 
беззбитковості підприємства та служитиме базою для плануван
ня і визначення очікуваного фінансового результату.

Проте організація обліку за системою “Директ-кост“ пов’яза
на з рядом проблем, які випливають з особливостей властивих 
цій системі. Дана система вимагає чіткої класифікації витрат на 
постійні і змінні, що практично важко через змішаний склад вит
рат і різної поведінки однотипних витрат у різних умовах. Крім 
того, вона не дає закінченої калькуляції і призводить до додатко
вих розрахунків постійних витрат у тих випадках, коли необхідна 
інформація про повну собівартість готової продукції.

Тому враховуючи можливості застосування систем “Стан- 
дарт-кост“ і “Директ-кост“ у вітчизняному обліку витрат, необ
хідно уникати їх негативні сторони і максимально ефективно 
використовувати позитивні.

Можливість збільшення функціональних можливостей еконо
мічного аналізу й обліку витрат забезпечить широкевикористан- 
ня ПЕОМ, оскільки цінність оперативного обліку й аналізу зале
жить від своєчасності використання їх інформації для оператив
ного впливу на хід виробництва. Несвоєчасність проведеня опе
ративного економічного аналізу може порушити основну вимогу 
оперативного управління — своєчасне прийняття управлінських 
рішень. Виникає необхідність автоматизації збору і обробки ана
літичної інформації про витрати на базі створення АРМ аналіти
ків, що дозволить підвищити оперативність аналізу, підняти 
якість інформаційного забезпечення управління витратами і, як 
результат, якість управління в цілому.
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Дейнеко Т.О.
Інформація, процес інформатизації та інформаційні 

технології як різні аспекти кібернетичного світогляду 
і потужний засіб управління економікою

Усвідомлення навколишнього світу людиною здійснюється че
рез призму її світогляду, який формується під впливом прогресив
них досягнень наукової спадщини. Характерною рисою цих досяг
нень на сьогодні стало взаємопроникнення різних наук і наукових 
течій, які на перший погляд не мають нічого спільного, але ре
зультат інтеграції яких робить можливим якісні стрибки сучасної 
науки. Яскравим прикладом можуть стати такі напрями сучасної 
науки як економетрія, економіко-математичні методи і моделю
вання, а в більш загальному розумінні — кібернетизація всіх сфер 
сучасного життя. Якщо подивитись на витоки вищезгаданих галу
зей науки, то процес їх зародження супроводжувався не просто 
скептичним спостереженням, але навіть агресивними нападами на 
дослідників і їх прихильників. Сучасний кібернетичний світогляд, 
який сьогодні не тільки нікого не дивує, але без якого сучасна 
наука припинила б свій розвиток, формувався видатними вченими, 
яким довелося відстоювати свої погляди в досить жорстокій бо
ротьбі. Серед них видатне місце займає Йозеф Алоїз Шумпетер 
(8.02.1883 — 8.01.1950), який народився в Австро-Угорщині й от
римав елітну освіту з питань юриспруденції, економіки і статисти
ки. На той момент австрійська школа принципово заперечувала 
можливість і доцільність використання математики в економічно
му аналізі. Але Шумпетер мав іншу думку з цього приводу, про що 
свідчить його великий інтерес до праць економістів-математиків 
від О.Курно до К.Вікселля. Він цікавився цими питаннями нас
тільки, що в рік захисту дисертації на звання доктора права (1906) 
опублікував глибоку статтю „Про математичний метод у теоре
тичній економії“, де, не звертаючи уваги на думку науковців, що 
не поділяли його поглядів, зробив висновок про перспективність 
математичної економії, на якій буде базуватись майбутнє еконо
мічної науки. В тридцятих роках нашого століття зусиллями Шум
петера, Р.Фріша, І.Фішера, Ф.Дівізіа, Л. фон Борткевича та інших 
однодумців була заснована міжнародна Економетрична спілка і 
журнал „Економетрика“, які здійснили давню мрію Шумпетера — 
поєднати економічну теорію, математику і статистику.

Але процес інтеграції математики в інші наукові дисципліни 
почав відбуватись повсюдно, оскільки саме життя відкидає по
милкові погляди і підтверджує необхідність розвитку і правоту
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прогресивних. Він формувався кількома поколіннями вчених, се
ред яких чинне місце належить вітчизняним ученим другої поло
вини XIX — початку XX ст. О.О.Богданову, Я.І.Грдині, О.М.Ля- 
пунову та іншим. Цей підхід озброїв людство засобами пізнання 
мікро- та макроекономіки, геополітики, започаткував матема
тичні підходи вивчення законів надшвидкої автоматичної оброб
ки, передачі, аналізу інформаційної навали.

Приклад лідируючих держав світу підтверджує виняткову роль 
кібернетичного світогляду у досягненні безсумнівних переваг у галузі 
економіки, зміцненні політичного престижу та добробуту населення.

Отже, саме кібернетизація (інформатизація) суспільства здат
на забезпечити розбудову державності і є важливим фактором 
виходу України з кризового стану. Тому знання творчої спадщи
ни фундаторів і її критичне переосмислення допоможуть вибрати 
правильний напрямок у процесі впровадження політики інформа
тизації України (Указ Президента від 31.05.95) та забезпечать її 
входження у світову інформаційно-електронну систему.

Становлення кібернетичного світогляду викликано драматич
ними колізіями першої половини XX ст. (стихії ринку, нере- 
гульованої економіки, тоталітарних ідеологій, атомної енергії та 
екологічних катастроф).

Протягом багатьох століть наука вивчала лише внутрішньо 
прості системи або ті, що можуть бути розкладеними на прості 
складові. Тоді проблема зводилась до вивчення цих частин по 
одній і припущення, що поведінка всієї системи може визнача
тись сумою простих впливових факторів. Проте системи, з яки
ми зіткнулась наука, динамічні і так внутрішньо організовані, що 
зміна одного фактора завжди спричиняє зміну інших, пов’язаних 
з ним численних факторів, а загальна поведінка системи не може 
визначатись сумою окремих складових. Тому коректне дос
лідження таких систем було неможливим, а придатним виявився 
лише інтуїтивний підхід та методи вольового прийняття рішень.

Першою науковою організацією, що об’єднала сили вчених у 
цій галузі знань, стало вітчизняне співтовариство — Комітет по 
автоматиці та телемеханіці (1934 р.). Розвитку теорії автоматич
ного регулювання (ТАР) сприяли праці учених О.М.Ляпунова, 
A.A.Андронова, В.С.Кулебакина, А.В.Михайлова та інших.

Серед найбільш визначних досягнень у цій галузі на особливу 
увагу заслуговує створення загальної теорії стійкості систем уп
равління, заснованої О.М.Ляпуновим (докторська дисертація „06- 
Щая задача об устойчивости движений“ — Харків, 1882). Знач
ним є внесок професора Катеринославського гірничного учили
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ща Я.І.Грдини (поч. XX ст.), який розширив ТАР на випадок дис
кретного управління. Важливі результати в розвитку нелінійних 
динамічних систем управління високого порядку отримані вчени
ми київської школи М.М.Криловим та М.М.Боголюбовим („Вве
дение в нелинейную механику“, 1937).

Проте у рамках теорії автоматичного управління неможливо 
було задовольнити потреби управління складними стохастичними 
системами довільної природи (вона була зорієнтована лише на 
технічні системи). Такі потреби підпадали під сферу дії водночас 
цілого комплексу математичних, природничих і гуманітарних дис
циплін. Наукова революція на поч. ЮС ст., процеси математизації 
наук, що супроводжувались переходом від класичної математики, 
механіки і логіки до імовірнісних і статистичних уявлень про ре
альність, склали фундамент для широких теоретичних узагальнень.

Уперше таке узагальнення законів управління із застосуван
ням методів аналітичної механіки та аналізу викладено у працях 
Я.І.Грдини, який

• увів поняття вольових зв’язків, притаманних лише живим 
організмам та їх спільнотам;

• математично описав живі об’єкти як певні динамічні систе
ми, переміщення яких обмежене не тільки звичайними зв‘язка- 
ми, але і накладеними вольовими зв’язками („Динамика живых 
организмов“, 1911);

• створив математичний апарат моделей, які імітують проце
си управління в живих організмах та їх окремих органах.

Узагальнення, що припускаю ть можливість моделювання 
процесів управілння у системах однієї природи схожими процеса
ми у системах іншої природи, започаткували метод кібернетич
ного експерименту, галузь застосування якого значно ширша, 
ніж математико-аналітичний. На жаль, праці Я.І.Грдини через 
ряд обставин більше як півстоліття залишались майже невідоми
ми науковій громадськості.

Усвідомлення аналогії процесів перетворення інформації, орга
нізації й управління у складних динамічних системах довільної 
природи (технічних, біологічних, соціально-економічних тощо) 
дозволило побудувати концепцію загальної науки пізнання та уп
равління такими системами (тектології). Першовідкривачем її ос
новних принципів, методу та предметної галузі вважають випус
кника Харківського університету О.О.Богданова (математик, еко
номіст, біолог, лікар, фізик, соціолог, філософ, революціонер).

Отже, тектологія — наука про загальну організацію та поведінку 
всіляких живих і неживих організацій, систем, форм, спільностей.
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Богданов розробив і проаналізував математичні моделі інтег
рованих систем глибого диференційованих та ізольованих дис
циплін. Був сформульований принцип: „ціле більш значне, ніж 
сума його частин“.

Головні положення тектології — можливість вивчення склад
них систем різноманітної природи методами, що поєднують аб
страктний символізм математики з експериментальним характе
ром природничих наук шляхом тектологічного експерименту — 
прообраз сучасного кібернетичного експерименту.

На основі тектологічних підходів:
• висунуто новаторську ідею математичної моделі єдиного народ

ногосподарського плану і розроблені принципи її побудови (1920);
• спільно з В.Г.Громаном (головою держплану) розроблено 

математичну модель побудови народногосподарського балансу;
• наведені ідеї оптимальної організації виробництва (професор 

Е.Е.Слуцький „Формальна теорія дії — пракселогія“ (Київ, 1926), 
— виток сучасної наукової організації праці).

Як бачимо, в працях вітчизняних учених раніше, ніж за 30 
років до проголошення Н.Вінера (США) „батьком кібернетики“, 
був сформований і практично діяв кібернетичний світогляд.

Проте у 30-ті роки було відкинуто всі прогресивні схеми та 
концепції наук управління, що якимось чином не співпадали з 
офіційними політекономічними та партійно-ідеологічними сте
реотипами, економіко-математичні дослідження та спроби їх по
ширення на системи довільної природи були припинені в резуль
таті жорстоких розправ. Прихильники та послідовники наукової 
школи (В А.Базаров, М.І.Бухарін, В.Г.Громан, М.Д.Кондратьев 
та інші) були піддані смертній карі, а сам О.О.Богданов, за офі
ційною версією, загинув через невдалий медичний експеримент.

Ранньому становленню в нашій країні кібернетичного світог
ляду сприяли основоположні праці наукових шкіл у галузі мате
матичного, природничого та гуманітарного знання, які розвива
лися В.І.Вернадським, А.Н.Динником, Д.О.Граве, П.Л.Капіцею,
О.Ю.Шмідтом та ін. Вони підготували наукову думку до усвідом
лення революційної ідеї математизації науки управління, до ши
роких теоретичних узагальнень, до появи таких яскравих особис
тостей, як С.О.Лебедев та М.В.Глушков, і відродження кіберне
тичного світогляду в 50-х роках.

Гож, рухаючись шляхом ускладнення понять, розглянемо су
часну кібернетизацію суспільства як поняття і процес.

Почнемо з інформації, оскільки в сучасному суспільстві інфор
мація за своєю значимістю виходить на одне з перших місць. Це
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пов’язано з появою інформатики, розвитком інформатизації та 
інформаційних технологій, а також безлічі інших процесів і сис
тем, які в якості базисного використовують поняття інформації

Інформація — це одна з основних складових (поряд з мате
рією і енергією) світу; властивий абсолютно всім об’єктам ас
пект матеріальної єдності.

Але в науці немає досить повного й адекватного визначення 
інформації (чи не свідчить це про масштаби, глибину і змі
стовність цього поняття?).

Існує загальна динамічна теорія інформації, яка розглядає 
різні підходи до розв’язання її кардинальних проблем: статистич
ний, семантичний, алгоритмічний, якісний та ін.

Статистичний напрямок визначає не інформацію, а її 
кількість у повідомленні. Кількість інформації визначається як 
зміна невизначеності після отримання повідомлення і вважається, 
що отримання інформації змінює систему знань. Таке визначення 
недосконале, бо розглядається тільки її кількість (зовнішня міра 
інформації) в повідомленнях. Передбачається наявність джерела 
повідомлення, його приймача і каналу зв’язку. Взаємодія перед
авача і приймача полягає в передачі повідомлення.

Теорія семантичної інформації розглядає інформацію як ха
рактеристику знання, яке виражається знаковою формою. Пер- 
шопочатково ця теорія була пов’язана з ідеєю усунення невизна
ченості.

Якісна теорія інформації визначає інформацію як перетво
рення одного повідомлення деякої інформаційної асоціації в інше 
— тієї ж асоціації.

Алгоритмічний підхід розглядає системи як конструктивні 
об’єкти, а інформацію двома формами подання: алгоритмами, які 
впливають на ці об‘єкти; операторами (дані для алгоритмів), які 
є у відповідній системі.

Головною характеристикою інформації є те, що вона розгя- 
дається тільки відносно певної системи, змінює систему та існує 
у певних носіях інформації.

Інформація виконує три функції.
• сировини (статистична інформація);
• продукту (книжки, новини тощо);
• засобів діяльності: трансформації, впливу, розкриття (ком

п’ютерні програми), відмінність яких залежить від виду викорис
тання і ситуації: один і той же інформаційний об’єкт в одному ви
падку буде інформаційною сировиню, в іншому — інформаційним 
продуктом, у третьому — інформаційними засобами діяльності.
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Таким чином, інформацію важливо розглядати відносно її 
наслідків.

Як технологічний феномен інформація
1) безпосередньо пов’язана з індустрією інформатики;
2 ) відіграє першопочаткову роль у сучасній економіці, яка 

базується на розвинених технологіях.
Другий аспект розглядається з позицій економічних та со

ціальних теорій, застосувуючи загальну динамічну теорію інфор
мації зі спробою усунути деякі широко розповсюджені помилки.

Цікаві результати дає розгляд поняття добавленої вартості, 
стосовно певного обробленого продукту, кінцева вартість якого 
вища від вартості вихідного матеріалу, з якого він зроблений.

Можна стверджувати, що добавлена вартість може бути ре
зультатом застосування не тільки праці, але й інформації.

З ’явились нова галузь економіки — інформаційна економіка 
і відповідна галузь інформатики — промислова інформатика, які 
інтенсивно використовують інформацію у виробництві. Суть до
бавленої вартості об'єкта, матеріалу або процесу після застосу
вання до неї інформації легше зрозуміти, визначивши деякі спе
цифічні властивості інформації.

1. Досить розповсюдженою є думка, що при передачі певної 
кількості інформації одним об’єктом іншому у першого об'єкта 
залишається все, що було. Застосування загальної теорії інфор
мації стверджує, що це далеко не завжди так.

Для прикладу розглянемо ситуацію, коли суб’єкт А володіє дея
кою унікальною технологією Т. Якщо технологія Т містить інформа
цію 1 для суб‘єкта В, який не знає цієї технології, то після того, як 
суб’єкт А передає В цю інформацію, Т вже не буде містити для В нія
кої інформації. Отже, передача інформації суб 'єкту В зменшує у А 
інформацію, яку він має для В. Тому можна сказати, що не тільки і не 
стільки праця, скільки інформація виступає джерелом вартості, а па
тенти і ліцензії перетворюються на товар завдяки закладеній в них 
важливій інформації.

2 . Вважається, що споживання матеріалів або енергії, призво
дить, як правило, до збільшення ентропії в навколишньому сере
довищі, а використання інформації —  до протилежного ефекту 
(збільшуються знання людини, підвищується організованість 
довкілля і зменшується ентропія). Однак у суспільстві поряд із 
забрудненням навколишнього середовища відбувається забруд
нення інформаційного середовища, а це також призводить до 
збільшення ентропії. Крім того, втілення в процес управління і 
виробництва нових технологій, які виникають внаслідок інтен
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сивного й ефективного використання інформації, може призвес
ти до дезорганізації і безробіття, тобто до хаосу [1 , с. 134]

3. Уявлення про те, що угоди з приводу матеріальних речей 
призводять до конкуренції, а інформаційний обмін призводить 
до співпраці, оскільки інформація — це ресурс, яким можна 
ділитись без жалю, також помилкове. При глибшому аналізі 
інформації виявляється, що вона добавляє вартість не тільки до 
продукції і капіталу, але й до самої себе. Наприклад, дані мо
жуть бути перетворені в знання шляхом застосування додаткової 
інформації та здійснення таких операцій, як аналіз, виявлення 
зв’язків, виділення найбільш важливих факторів і їх синтез. У 
знаннях міститься більше цінності, ніж у даних, бо знання мож
на розглядати як дані, трансформовані в значиму і зручну форму 
для доцільного використання. Застосовую чи чергові порції 
інформації до окремих блоків знань, їх можна перетворити в 
цілісну систему знань, яка буде мати ще більшу вартість. Тому 
на інформацію треба дивитись і як на продукт, і як на сировину.

Тому цілком справедливо вважається, що однією з основних 
проблем, які стоять перед сучасною економічною наукою, є виз
начення впливу інформації на економічне життя і вираження 
його в фінансових категоріях.

Перейдемо до поняття інформатизації. Аналізуючи процес 
інформатизації суспільства, можна виділити три її ступені:

1 ) комп’ютеризацію;
2 ) власне інформатизацію;
3) інтелектуалізацію.
Визначають і 3 групи інформаційних процесів: стихійні, ре

гульовані, детерміновані.
Регульовані процеси характеризую ться опосередкованим 

впливом на них держ ави (через законодавство, фінансову 
підтримку певних заходів тощо). Для детермінованих процесів 
характерною рисою є те, що держава сама реалізує цей процес, 
для чого створюються спеціальні структури.

Тільки конкретна ситуація визначає ступінь відповідності їй 
певної групи процесів: для однієї найбільше підходять стихійні про
цеси, для іншої — регульовані, а для третьої — детерміновані. Нап
риклад, ефективність стихійних або навіть регульованих процесів у 
тоталітарному бюрократичному суспільстві буде дуже сумнівною.

У суспільстві, де розвинені приватне підприємництво, со
ціальна активність, нагромаджено певний досвід і досягнуто до
сить високого рівня компетентності й освіти, найбільш сприят
ливою буде стихійна інформатизація.

167



В Україні з її складною економічною і соціальною ситуа
цією, сподіватися на успіх стихійної інформатизації не можна. 
Детермінована інформатизація стала практично неможливою че
рез розвиток ринкових структур і обмеження впливу держави на 
економічні процеси. Тому позитивні наслідки може дати тільки 
регульована інформатизація за умов реалізації її компетентними і 
порядними фахівцями.

Необхідно зауважити, що інформатизація займає проміжне 
місце у процесі розвитку сучасного суспільства, який характери
зують як інформаційний. Він складається з трьох етапів.

1) Комп'ютеризація будь-якої системи (соціальної, еконо
мічної або організаційної), яка полягає у насиченні такої системи 
комп‘ютерами й оргтехнікою. Але просте збільшення кількості 
комп’ютерів без уміння їх ефективно використовувати не розв’я
зує проблеми економічного і соціального прогресу.

2) Інформатизація системи, тобто підвищення її можливостей 
щодо використання, застосування та освоєння інформації. Невдачі 
комп’ютеризації значною мірою викликані нерозумінням того, що 
кампанію озброєння підприємств і установ засобами обчислюваль
ної техніки не можна сприймати як самоціль, без запровадження 
сучасних інформаційних технологій, серед яких виділяють:

а) загальну технологію (сукупність знань про конкретні тех
нології того чи іншого класу);

б) конкретну технологію (вид процесів досягнення певного 
результату, представлений як система процедур і методів разом з 
описом (технологічною документацією) умов та засобів їх реа
лізації);

в) конкретну інформаційну технологію (конкретна техноло
гія, в якій визначальне місце займають інформаційні процеси, 
або конкретна технологія, коли для усіх процесів основним об’
єктом діяльності є інформація);

г) комп’ютерну технологію (центральну роль відіграють ком
п’ютери).

Але інформатизація також не завжди дає позитивні результа
ти. Накопичений досвід у розвитку нових інформаційних техно
логій дозволяє встановити, що створення найсучасніших теоретич
но обгрунтованих баз, банків даних і знань не буде мати успіху, 
якщо в основі проведених розробок не буде науково обгрунтова
них і методологічно конкретних рішень. Наприклад, банк даних 
підприємства, побудований за методологією, яка не відповідає 
ринковим відносинам, та складений за принципом поділу всіх га
лузей економіки на сферу матеріального виробництва і невироб
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ничу, дасть інформацію, яка не може бути співставлена з інфор
мацією жодної з розвинутих країн світу і яку не можна використо
вувати ні при створенні систем національної класифікації, ні при 
розробці системи національних рахунків, яка широко використо
вується у країнах з розвиненою ринковою економікою. Аналогічні 
приклади можна навести і в інших галузях знань чи економіки. 
Тому виникає потреба у інтелектуалізації суспільства, тобто 
більш високому рівні трансформації технологічної його сфери.

3) Інтелектуалізація означає підвищення можливостей сис
теми щодо збудування, освоєння та використання знань. Будь- 
яка система складається з елементів і зв’язків між ними. Тому 
інтелектуалазація може здійснюватися на трьох рівнях: елемен
тному, міжелементному і системному.

Елементами суспільства є окремі індивіди, а з інформаційно
го боку зв’язки між ними утворюють інформаційні структури, 
тому інтелектуалізація суспільства охоплює інтелектуалізацію 
інформаційної структури, інтелектуалізацію  окремих людей 
(удосконалення національної освіти, науки, підвищення профе
сіоналізму, інформаційної культури) і суспільного середовища в 
цілому (формування соціального замовлення, ефективність сус
пільних комунікацій, розвиток соціальної інформатизації).

Інформатизація є складовою сучасного технічного прогресу. 
Й .Шумпетер розглядав технічний прогрес як наслідок еконо
мічного зростання. Він вважав економічне зростання рушійною 
силою технічного прогресу [1, с.157]. На нашу думку, ці процеси 
на сьогодні є взаємозумовленими.

Процес інформатизації будь-якої системи потребує певної ко
ординації. А оскільки базисом процесу інформатизації є інформа
ція, то важливою умовою узгодженості є досконало розроблені 
засоби інформаційного менеджменту як методу найбільш повного 
управління інформаційною системою організаційної структури як 
на мікро-, так і на макрорівні. А метою такого управління є до
сягнення оптимальної узгодженості окремих компонентів об’єкта 
управління і максимальної ефективності його функціонування.

1. Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия. — М.: 
Экономика, 1995. — ,540 с.

2. Хоменко Л. Екскурс у світ кібернетичної думки // ІНТ. — 1996.
— №3. — С. 10-12.

3. Бургин М. Информация как природный и технологический фено
мен // ІНТ. — 1996. — №1 — С. 2-5.

4. Бургін М. Методологічні аспекти інформатизації // ІНТ. — \ Мо.
—  №3. — С. 4-6.
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Ярошовець А.І., Зеленська 0 .3 .

Питання теорії нормативного обліку  
в умовах ринкових відносин

Важливим напрямом подальшого вдосконалення методики об
ліку і контролю витрат на виробництво є розвиток нормативно- 
чекової системи контролю за діяльністю структурних підрозділів. 
В основу діючих рекомендацій з нормативно-чекової системи пла
нування, обліку і контролю витрат на сільськогосподарських під
приємствах і в будівельних організаціях покладені принципи нор
мативного методу обліку витрат на виробництво і чекової форми 
оперативного контролю в структурних підрозділах.

Проведений нами аналіз сутності нормативного методу обліку 
і чекової системи контролю витрат за літературними джерелами 
і діючою практикою дають можливість встановити загальні 
риси: створення системи науково обгрунтованих норм і нормати
вів; розрахунок нормативу (ліміту) витрат на виробництво про
дукції (робіт, послуг) на підставі планових завдань на місяць; 
облік зміни (коректування) норм витрат; облік витрат на вироб
ництво у межах норм, відхилення від норм і зміни норм за причи
нами їх виникнення, місцями, центрами відповідальності і вину
ватцями: оперативний контроль за затратами на виробництво із 
застосуванням чеків-накладних, узагальнення й оперативний ана
ліз даних про відхилення від норм за даними книжки-чеків у роз
різі бригад, цехів, причин і винуватців для прийняття управлін
ських рішень по врегулюванню виробництва, попередженню й 
усуненню непродуктивних витрат, для виявлення і оцінки ре
зультатів діяльності структурного підрозділу.

Однак чекова система обліку і контролю витрат забезпечує в 
структурних підрозділах оперативний контроль значно складні
ше і менш ефективними шляхами, ніж це робиться в умовах ви
користання нормативного методу.

Так, порівнювання фактичних витрат з плановим лімітом на 
місяць, тобто із середньорічними плановими нормами, не завжди 
відображає досягнутий у господарстві рівень виробництва. Тому 
виявлені таким шляхом відхилення не можуть служити підста
вою для прийняття правильних управлінських рішень. Контроль 
чеками за ходом виконання госпрозрахункових завдань по еле
ментах витрат полегшує аналіз використання ліміту на відповід
ну дату, але зовсім не дає можливості здійснювати пооперацій
ний контроль за затратами.
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Для чекової системи обліку і контролю витрат характерна 
обов’язкова участь у взаєморозрахунках структурних підрозділів 
і складського господарства, що значно ускладнює взаємовідноси
ни всередині підприємства. Економічні відносини між підрозділа
ми і господарством, між підрозділами всередині господарства 
здійснюються на підставі купівлі-продажу продукції, товарно-ма
теріальних цінностей, робіт і послуг. В їх основу покладена ко
лективна матеріальна зацікавленість і відповідальність сторін за 
кінцеві результати виробництва в межах їх діяльності.

У Положенні про чекову систему контролю витрат передба
чається матеріальна відповідальність підрозділів за порушення 
договірних зобов’язань або несвоєчасне надання послуг, бо неви
конання їх може заподіяти шкоду підрозділу у вигляді недоодер
жання продукції або перевитрати матеріально-грошових засобів.

До нинішнього часу госпрозрахункові санкції по претензіях 
одного структурного підрозділу іншому задовольняються по-різно
му. В одному випадку за рахунок зменшення валової продукції 
(робіт, послуг) підрозділу-відповідача; в другому — за рахунок 
збільшення витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) під
розділу, який не виконав зобов’язання і наніс шкоду господарству; 
в третьому — за рахунок зменшення премій з фонду матеріально
го заохочення і коштів на оплату праці. На наш погляд, методично 
правильно буде списувати претензії на окремі статті. В цьому ви
падку виконання плану по собівартості відобразять дійсний вклад 
кожного підрозділу в загальні результати підприємства.

Взаємні госпрозрахункові претензії оформлюються випису
ванням чеків. Для відображнення розрахунків по претензіях в 
умовах ринкової економіки, на нашу думку, потрібно ввести в 
План рахунку бухгалтерського обліку до синтетичного рахунку 
79 “Внутрігосподарські розрахунки“ такі субрахунки:

1. Розрахунки між видами діяльності.
2. Розрахунки по внутрігосподарських претензіях.
На першому субрахунку обліковуються розрахунки між ос

новною діяльністю і капітальними вкладеннями. До другого суб
рахунку — відкривають аналітичні рахунки на кожний підрозділ, 
які мають розрахунки по претензіях. На дебеті цих рахунків ві
дображаються всі суми по госпрозрахункових претензіях, а на 
кредиті вони списуються по цільовому призначенню.

Отже, на противагу нормативному методу в нормативно-чеко
вій системі обліку і контролю відсутній системний облік зміни 
норм, відхилень від норм по причинах і винуватцях. Тому норма
тивно-чекова система нездатна замінити нормативний метод об
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ліку витрат, а лише створює необхідні передумови для його зас
тосування: організується й удосконалюється нормативна база і 
внутрігосподарське планування, поліпшується якість первинного 
обліку підвищується рівень оперативного управління.

Для розробки нормативного методу обліку витрат на вироб
ництво доцільно використовувати окремі елементи нормативно- 
чекової системи. Частково господарські операції можна обліко
вувати з використанням одних і тих же форм первинних доку
ментів, в які достатньо ввести показники для виявлення відхи
лень фактичних витрат від планових, причин та ініціаторів цих 
відхилень.

Методична розробка порядку ведення нормативного обліку 
витрат на виробництво повинна базуватися на обгрунтованих рі
шеннях, які визначаються рядом принципів, достатньо повно ві
дображених у нормативних документах.

Особливий інтерес для теорії і практики нормативного обліку 
представляє досвід організації обліку витрат в країнах з ринко
вою економікою.

Однією із систем виробничого обліку, яка досить широко 
використовується на Заході, є система “директ-костінг“.

В основу організації виробничого обліку за системою “ди
рект-костінг“ покладена класифікація витрат по їх відношенню 
до об’єму виробництва на постійні і змінні.

Головною особливістю цієї системи є те, що собівартість 
промислової продукції обліковується і планується тільки в час
тині змінних витрат. Постійні витрати збираються на окремому 
рахунку і періодично списуються на дебет рахунку “Фінансових 
результатів“. По змінних витратах оцінюються також залишки 
готової продукції на складах на початок і кінець року, а також 
незавершене виробництво.

При системі “директ-костінг“ звіти про доходи будуються за 
багатоступінчастим принципом (див. таб. 1 ).

Таблиця 1
Звіт про доходи за системою “директ-костінг“

№п/п Найменування показників Значення

1. Виручка від реалізації продукції В = 2000
2 . Змінні витрати
3. Мзржинальний дохід
4. Постійні витрати
5. Прибуток (збитки)

ЗВ = 1400 
М = В - ЗВ = 600 
ПВ = 400 
П = М - ПВ = 200
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Ці звіти мають не менше двох розділів: верхній — показує 
маржинальный дохід, а нижній — чистий дохід. Величина маржи
нального доходу складається з суми постійних витрат і прибутку.

Важливою особливістю “директ-костінг“ є можливість вив
чення взаємозв язку і залежності між об ємом виробництва, вит
ратами (собівартістю), маржинальним доходом і прибутком.

Велике значення в “директ-костінг“ має установлення зв’язку 
і пропорцій між витратами й об’ємами виробництва. Використо
вуючи методи кореляційного і регресивного аналізу, математич
ної статистики, графічні методи, можна визначити форми залеж
ності від об’єму виробництва або завантаження виробничих по
тужностей, а також виконати стратегічні завдання по управлін
ню підприємством.

При системі “директ-костінг“ загострюється увага адміністра
ції підприємства на зміну маржинального доходу як по підприєм
ству в цілому, так і по окремих виробах. Вона дозволяє ліпше 
виявляти вироби з більшою рентабельністю для того, щоб пере
ходити в основному на їх випуск, бо різниця між продажною ці
ною і сумою змінних витрат не затушовується в результаті роз
поділу постійних витрат між виробами. Вона забезпечує також 
одержання інформації, яка дозволяє швидко переорієнтувати ви
робництво на мінливі умови ринку.

У звіті про доходи, складеному за системою “директ-костінг“, 
видно зміну прибутку внаслідок зміни змінних витрат, ціч реалі
зації і структури продукції, що випускається, інформація, одер
жана в системі, дозволяє знаходити найбільш вигідні комбінації 
ціни та об’єму.

В умовах ринкової економіки “директ-костінг“ дає також ін
формацію про можливість використання в конкурентній бороть
бі “демпінгу“ — продажі товарів по свідомо занижених цінах, що 
пов’язано з установленням нижньої межі ціни, яка дорівнює со
бівартості в частині змінних витрат. Цей прийом часто викорис
товується в періоди тимчасового скорочення попиту на продук
цію, для завоювання ринків збуту-

Важливим достоїнством системи є й те, що “обмеження собі
вартості продукції лише змінними витратами дозволяє спростити 
нормування, планування, облік і контроль, різко зменшується 
число статей затрат: собівартість стає “більш обзорною“, а окре
мі витрати більш контрольовані. Адже чим більше контрольова
них об’єктів, тим сильніше розсіюється увага між ними, тим сла
бішим стає контроль“ (Стуков С.А. Система производственного учета 
и контроля. — М.: Финансы и статистика, 1988. — С. 134).
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“Директ-костінг“ дозволяє розв’язувати проблему обгрунто
ваності планування і нормування величини постійних (накла
дних) витрат, оскільки сума цих витрат за даний конкретний пе
ріод подається в звіті про доходи окремим рядком, що наочно 
показує їх вплив на величину прибутку.

Крім того, при системі “директ-костінг“ здійснюється оператив
ний контроль за постійними витратами, бо часто при контролі за 
собівартістю використовуються стандартні затрати (тобто “директ- 
костінг“ організується в поєднанні зі “стандарт-кост“) або гнучкі 
бюджети. При застосуванні “стандарт-кост“ у системі “директ-кос
тінг“ встановлюються стандарти на постійні витрати, а в основі 
гнучких бюджетів лежить встановлення різного рівня постійних 
витрат для різних рівнів завантаження виробничих потужностей.

При системі “директ-костінг“ можна приймати такі управлін
ські рішення: по оптимізації виробничої програми за критерієм 
максимуму маржинального доходу; по питаннях ціноутворення 
на нову продукцію, яку за визначеною ціною вже продає конку
рент; вибір і заміна устаткування; виробляти в себе або купувати 
на стороні той чи інший напівфабрикат; доцільність прийняття 
додаткового замовлення і т.ін.

Отже, система “директ-костінг“ представляє собою систему 
управлінського (виробничого) обліку, який об’єднує в собі роз
дільний облік змінних і постійних витрат, калькулювання собі
вартості, аналіз затрат і фінансових результатів, а також прий
няття ряд управлінських рішень.

Та організація управлінського обліку за цією системою пов’я
зана з рядом проблем, які випливають із недоліків, властивих їй.

По-перше, виникають труднощі в класифікації витрат на пос
тійні та змінні. Це пов’язано з тим, що чисто постійних або чис
то змінних витрат мало, а крім того, в різних умовах одні і тіж 
витрати можуть вести себе по-різному.

По-друге, противники застосування “директ-костінг“ вважа
ють, що постійні витрати також беруть участь у виробництві да
ного продукту, а отже, повинні бути зараховані до собівартості. 
“Директ-костінг“ не дає відповіді на питання, скільки коштує ви
роблений продукт, яка його повна собівартість. Тому потрібно 
додатковий розподіл постійних витрат, коли необхідно знати пев
ну собівартість готової продукції або незавершеного виробництва.

По-третє, ведення обліку собівартості за скороченою номен
клатурою статей не відповідає сучасним вимогам бухгалтерсько
го обліку, однією із головних завдань якого до цих пір є скла
дання точних калькуляцій.
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Таким чином, система “директ-костінг“, як і будь-яка інша 
система, має свої переваги та недоліки. Завдання полягає в тому, 
щоб максимально використати переваги даної системи, нейтралі
зувати її негативні особливості.

Важливим завданням теорії обліку й аналізу є уважне вив
чення цієї системи .і розробка практичних рекомендацій щодо її 
застосування в практиці обліку й аналізу на підприємствах в 
умовах становлення і розвитку ринкових відносин.

В умовах ринкової економіки кожне підприємство саме виби
рає, яку систему виробничого обліку застосовувати, виходячи із 
внутрішніх потреб підприємства, загальноприйнятих у міжнарод
ній практиці принципів обліку витрат, рекомендацій по виробни
чому обліку.

Черепня В.В.

Теорія підприємства в економічному вченні Й озефа
Ш умпетера

Історія підприємництва в економічній теорії має глибокі ко
рені. Перші явні постановки проблеми у вихідній економічній 
теорії прийнято пов’язувати з іменами Ж.Сея, Р.Кантільона, 
А.Тюрго, Ф.Кене, А.Сміта. Уже у цей період в оборот був уведе
ний широкий набір уявлень про підприємницьку функцію. Але 
навіть у XX ст. ставлення до проблеми було неоднозначне. У 
колишньому СРСР перемога державного соціалізму всією логі
кою свого розвитку відкидала підприємництво. На Заході, особ
ливо в 30-х років, вільне підприємництво все більш обмежува
лось наростаючим державним втручанням і діловою практикою 
великого бізнесу. У “третьому світі“ підприємництво придушува
лося бюрократичними структурами.

Економічні спади 70-80-х років поставили світ перед необхід
ністю змін у моделях економічного росту, у соціальних і політ
ичних інститутах, у самому способі життя. Загальним моментом 
у пошуках виходу з труднощів різних країн стало визнання під
приємництва незамінною силою господарської динаміки, конку
рентоспроможності та суспільного процвітання. Рівень техноло
гічного розвитку, якість галузевої структури, ступінь відкритості 
суспільства та його економіки, інституціональна інфраструктура, 
культурні традиції — все це визначає конкурентні межі і сфери 
застосування підприємницької енергії. Тому в останні десятиріч-
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чя дослідження в галузі підприємництва набрали нового розмаху. 
Починається “ренесанс“ ідей відомих економістів Й.Шумпетера 
та Ф.фон Хайека. Тому в економічній теорії інтерес до ідей 
Й.Шумпетера не тільки чисто теоретичний, але й має практичне 
значення, що зумовлено необхідністю розв’язання проблеми пе
рехідної економіки, створення сектора економіки, альтернативно
го державному.

Основні праці, в яких Й.Шумпетер розробляє теорію підпри
ємництва, це “Теорія економічного розвитку“ та “Капіталізм, со
ціалізм і демократія“.

У теорії підприємництва Й.Шумпетера важливе значення має 
розкриття головних функцій підприємництва і, перш за все, фун
кції новаторства.

Ця функція полягає у “здійсненні нових комбінацій“:
1. Виготовлення нового, тобто ще невідомого споживачам, 

блага або створення нової якості того чи іншого блага.
2. Впровадження нового, тобто даної галузі промисловості ще 

практично невідомого, методу виробництва, в основі якого не 
обов’язково лежить нове наукове відкриття і який може поляга
ти також у новому способі комерційного використання відповід
ного товару.

3. Освоєння нового ринку збуту, тобто такого ринку, на яко
му до цього дана галузь промислововсті цієї країни ще не була 
представлена, незалежно від того чи існував цей ринок раніше.

4. Отримання нового джерела сировини або напівфабрикатів, 
незалежно від того існувало це джерело раніше, чи просто не 
бралося до уваги, або вважалося недосяжним, або його тільки 
потрібно було створити.

5. Проведення відповідної реорганізації або підрив монопольно
го стану іншого підприємства [1 , с. 159].

Здійснення усіх нововведень такого росту, за Й.Шумпетером, 
— дуже ризикове, їх результати важко передбачити, тому відпо
відні дії підприємців являють собою переривисті імпульси, а не 
постійний і рівний процес, як це зображується у неокласичних 
уявленнях. При цьому критичним є не сам по собі процес збере
ження, а складність прийняття інвестиційних рішень. З початком 
фази пожвавлення у ході економічного циклу підприємці, які наді
лені проникливістю і уявленням, розпізнають нові можливості для 
отримання прибутку і застосовують заходи по їх використанню, 
отримують через банки необхідні фінансові засоби і з їх допомо
гою набувають контролю над реальними ресурсами.Інші підпри
ємці йдуть їх шляхом: уже новий бум набирає силу. З наростан
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ням потоку товарів, які є результатом нововведень, починається 
період “творчого руйнування“, коли деякі більш старі фірми з ви
сокими витратами витісняються з даної сфери бізнесу. Виплата 
позик, які не компенсуються новою підприємницькою активністю 
тому, що ступінь невизначеності і розвитку дуже високий. Припи
нення новаторських зусиль — підштовхують дефляційні тенденції 
і ведуть до депресії.

Коли процес необхідного пристосування до використання ос
танніх нововведень завершується, то досягається нова рівновага, 
яка може послужити початком нового циклу. Однак це нове 
стартове визначення знаходиться на більш високому рівні дохо
ду, при тому від такого приросту виграють всі основні категорії 
отримувачів доходу.

Й.Шумпетер не розділяє побоювань про можливість для еко
номіки статичного стану на низькому рівні внаслідок дії Мальту- 
сового закону народонаселення і скорочення віддачі від обмеже
них природних ресурсів. Не бачив він підстав і для прогнозів про 
посилення класових конфліктів, бо, за Шумпетером, нововведен
ня приносять значні вигоди і робітникам. Тим не менш, він дот
римується песимістичного погляду на майбутнє капіталізму, ос
кільки самі успіхи цієї системи руйнівно впливають на суспільні 
інститути, які повинні її захищати. Процес нововведень набуває 
упорядковано-рутинного характеру. Концентрація й укріплення 
господарських одиниць руйнує життєздатність таких основопо
ложних капіталістичних інститутів, як приватна власність і сво
бода укладання комерційних угод. Антикапіталістично настроєні 
інтелектуали і робітничий рух, який посилюється, порушують 
безперебійне функціонування політичної структури, в межах якої 
розвивався капіталізм, і це створює клімат, несприятливий для 
нового зльоту капіталовкладень.

Отже, підприємство, за И.Шумпетером, як економічне явище 
виникає при наявності двох взаємопов’язаних обставин: організа
ційно-господарського новаторства й економічної свободи. Цілий 
ряд інших характеристик (ризик, прийняття рішень володіння 
ресурсами, лідерство та ін.) є або похідними, або необов’язкови
ми, або доповнюючими.

Розрізнення двох типів економічної діяльності — товарно-по
шукової і репродуктивної (рутинної, шаблонної) може бути про
ведено згідно з загальним розподілом людської діяльності на реп
родуктивну, спрямовану на отримання уже відомих результатів 
відомими засобами, і творчу, продуктивну, яка пов’язана з вироб
ленням нових ідей і засобів, або досягнення відомих цілей з допо
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могою нових засобів. Тому підприємництво, за Ш умпетером, від
носиться до класу новаторської економічної діяльності (“робити 
не те, що роблять інш і... і не так, як роблять інш і“) [1, с.259].

Економічна свобода у Шумпетера означає певну сукупність 
прав господарського суб’єкта, самостійне прийняття рішень 
щодо пошуку і вибору виду, форми і сфери господарської актив
ності, методів її здійснення, використання продукту і доходу, 
який приносить дана діяльність.

Ці дві необхідні ознаки підприємництва у Шумпетера перед
бачають, як наслідок, більш розгорнутий набір ознак. Так, ризик 
— похідний і від непередбаченості підсумків нового діла, і від 
відповідальності, що витікає з економічної свободи. Прийняття 
рішень — взагалі іманентна риса підприємництва, яка пов’язує 
його з управлінською діяльністю. Свобода інвестування випли
ває в наявності економічної свободи, як і право на капіталізацію 
свого доходу. Орієнтація на майбутнє безпосередньо пов’язана з 
організаційною новацією, з нею ж зароджується і найважливіша 
риса підприємництва — лідерство, прагнення до здобуття при
бутку корениться в самій природі економічної діяльності, а та
кож є наслідком збереження до організаційної новації.

Особливе значення для підприємства має стан господарсько-по
літичного середовища. Й.Шумпетер спеціально досліджував пробле
ми підприємництва в умовах ринково-конкурентної і адміністратив
но-командної економічних систем. Тому і сьогодні повний інтерес 
являє співставлення поглядів Й.Шумпетера з ученням К.Маркса і 
його послідовників. Для коректності такого співставлення поглядів 
на підприємництво, однак, варто пам’ятати про різні епохи, в які 
народжувались ці теорії (XIX і середина XX ст.). Тим не менш, ос
новні вузли співставлення простежується досить чітко.

По-перше, безсумнівна близькість авторів того й іншого кола 
в націленості на пізнання глибинних механізмів економічного 
розвитку, в широті постановки, у самому намаганні зрозуміти і 
пропонувати найкращі шляхи руху до ідеалу — більшої свободи 
самореалізації індивіда.

По-друге, зовсім протилежне відношення до ринку і конку
ренції ставить їх по різні сторони наукових барикад. Хоча у пра
цях К.Маркса, Ф.Енгельса і В.Леніна зустрічається чимало твер
дження про ринок і конкуренцію як про “величезні заповіти еко
номічної мудрості“. їх установка по відношенню до ринку, кон
куренції однозначно негативна. Цей аспект співставлення — 
дуже повчальний сюжет для дослідження, тут ми маємо справу з 
ахіллесовою п’ятою“ економічної теорії К.Маркса.
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По-третє, різні й акценти. Якщо у Й.Шумпетера перевага від
дана функціонально-економічним і соціально-культурним сторо
нам підприємницької діяльності, то марксизм сконцентрувався на 
розробці соціально-економічних і політичних проблем. Правда, в 
дослідженнях К.Маркса простежується зростання інтересу саме 
до організаційно-творчих компонентів підприємництва і взагалі 
до умов масової та безпосередньої соціальної творчості. Однак у 
політичній та ідейній боротьбі XIX — початку XX ст. і в подаль
шому переважне значення отримали злободенні висновки про 
особливо капіталістичну, приватновласницьку природу підприєм
ництва. Пізніше такий акцент був канонізований, а евристичний 
потенціал цілісного підходу до підприємництва частково реалізу
вався у працях А.Грамши і пізнього М.Бухаріна.

Таким чином, марксистська традиція підходу до підприємниц
тва мала ряд важливих аспектів проблематики (історична роль 
буржуазії, аналіз відносин власності, проблеми функціонування й 
організації виробництва та ін.). Але не можна не бачити і помил
ковості деяких наріжних марксистських положень, що схилялися 
до заперечення товарного виробництва, ринку, недооцінки ролі 
різних економічних агентів, гіпертрофування класової боротьби і 
можливостей насильства, целеспрямованого конструювання сус
пільного устрою.

Неможливо забути і про те, що помилкові положення — плід 
довільних, необгрунтованих висновків або ідеологічних пристрастей 
— стали ідейною основою й оправданням практики тоталітаризму.

У цілому погляди Й.Шумпетера на підприємництво можна 
підсумувати такими ключовими положеннями:

1. Функція підприємництва складається в основному в рево
люціонізуванні і реформуванні виробництва шляхом використан
ня винаходів. Змістом підприємницької діяльності виступає, 
отже, “здійснення нових комбінацій“ факторів виробництва і різ
номанітні нововведення.

2. Підприємництво, за Шумпетером, — це універсальна за
гальноекономічна функція всякої суспільної формації.

3. Особливе значення для підприємництва має стан господар
сько-політичного середовища. Середовище визначає не тільки 
шляхи використання можливостей “нових комбінацій“, але й ос
новні типи мотивацій підприємницької діяльності.

1. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. М.. Про
гресе, 1982. — 455 с.

179



Зміст

1 . Радіонова І.Ф. Теорія економічного зростання Й.Шумпетера 
та проблема виходу з економічної кризи в Україні....................З
2. Петрушко Л.Т. Й.Шумпетер та його новаторські ід е ї...........9
3. Соболев В.О.,Галушка 3 .1.
Основні економічні ідеї Й.Шумпетера............................................ 15
4. Губатюк І.В., Ружецький В.В., Унгуряну Д.В.
Проблеми специфікації економічних інтересів і творча 
спадщина Й.Шумпетера....................................................................... 19
5. Бєлінський П.І., Лук’янова Л.М. Циклічний характер 
розвитку ринкової економіки та динамічна концепція
циклу Й.Шумпетера..............................................................................25
6 . Комарницький І.Ф., Запухляк В.М. Планування на макро- 
та мікроекономічному рівні: прогнози Й.Шумпетера і 
реальність.................................................................................................ЗО
7. Ковальчук Т.М., Ковальчук В.Д. Вплив теоретичної 
спадщини Й.Шумпетера на формування та розвиток 
економічного аналізу як науки ........................................................ 3 7
8 . Лопатинський Ю.М. Процес “творчого руйнування“ в 
Україні ^ .......................................................................................43
9. Сторощук р.Д . “Творче руйнування“ в сучасних умовах: 
регіональний аспект..............................................................................50
10. Зайцев Ю.К. Й.А.Шумпетер про „зростаючу ворожість 
до соціального ладу капіталізму“ та тенденції формування 
соціального ринкового господарства у сучасних розвинених 
країнах.......................................................................................................55
11. Нікіфоров П.О. Проблеми грошей і кредиту в теорії 
економічного розвитку Й.Шумпетера....^........................................66
12. Пентелейчук М.М. Теорія кредиту Й.Шумпетера — 
альтернативний спосіб виходу з к ри зи ..........................................70
13. Зибарева О.В. Проблеми інноваційної діяльності в 
контексті шумпетерської теорії економічного розвитку 64
14. Болейко Ю.О., Шипіцин О.В. Інновації в менеджменті
як важливий крок виводу підприємства з кризи ........................80
15. Гордіца Т.М., Заволочіна Т.Р. Інвестиційна політика 
держави: вплив сучасного фондового ринку і 
банківського механізму........................................................................87
16. Пильтяй О.В. Фінансові аспекти розвитку ринку 
інформаційних технологій 90-х років..............................................95

180



17. Бобир H.М. Деякіпитання аналізу макроекономічних 
показників у працях Й.А.Шумпетера.......................................... ЮЗ
18. Бак H.A., Пустовіт Н.П., Анохіна O.A. Теорія грошей та 
державних фінансів Й.Шумпетера та її місце в розв’язанні 
сучасних економічних проблем України....................................108
19. Вергун А.І. Проблеми організації фінансового аналізу 
об’єкта інвестування............................................. „ .................   1 1 5
20. Павлов В.Т. Поняття розвиток у працях Й.Шумпетера
та банківський менеджмент в У країні  ............................ 121
21. Гакман A.C. Історичний аспект трактування категорії 
прибуток: від Й.Шумпетера до сьогодення................................126
22. Давидова С.М., Аносова Г.М., Красовська О.В. Роль міс
цевих податків у формуванні доходів місцевих бюджетів.... 130
23. Дудко В.П. Деякі питання теорії контролю й аудиту..136
24. Майстрюк О.В., Євдощак В.І. Перспективи розвитку 
аудиту в Україні................................................................................. 143
25. Костюк Н.В. Шляхи вдосконалення обліку й аудиту 
готової продукції та її реалізації в хімічній промисловості 
України.................................................................................................. 149
26. Смолінська A.B., Смолінський В.В. Малі підприємства: 
проблеми подальшого розвитку функції управління 
господарською діяльністю .............................................................. 153

V 27. Трофімова Т.В. Управлінський аспект організації обліку 
й аналізу витрат виробництва........................................................157
28. Дейнеко Т.О. Інформація, процес інформатизації та 
інформаційні технології як різні аспекти кібернетичного 
світогляду і потужний засіб управління економікою..............161
29. Ярошовець А.І., Зеленська 0 .3 . Питання теорії 
нормативного обліку в умовах ринкових відносин..................170

^  30. Черепня В.В. Теорія підприємства в економічному
вченні Йозефа Ш умпетера............................................................  175


