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Школа І.М.

ПРОБЛЕіМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

П’ять з половиною років функціонування України в умовах 
проголошеної незалежності, ринкових перетворень, па жаль, не дали 
ні найменших надій на подолання глибокої економічної кризи, яка 
затягнулася. Не поліпшилась ситуація ні введеннями національної 
валюти, ні деякою силовою фінансової стабілізацією. На сьогодні 
маємо чітку тенденцію руйнівних процесів в економіці. Романтично 
виглядають і надії на цей рік -  експертні оцінки свідчать, що всі зусилля 
Законодавчої та виконавчої влади на всіх рівнях будуть спрямовані на 
організацію перевиборної компанії 1998 р., яка вже почалася.

Тотального характеру набрав спад виробництва. За ці роки 
національний дохід України зменшився більш ніж удвічі, продукція 
галузей промисловості -  в 2 -  3 рази. Особливо велике падіння 
виробництва в галузях, що виробляють кінцеву продукцію: засоби 
виробництва і товари широкого вжитку. Уповільнення спаду, що має 
місце на окремих підприємствах, є не результатом продуманої 
економічної політики держави, а наслідком їх адаптації до нових умов 
стратегії виживапня. Сьогодні практично функціонує єдина галузь, 
яка хоч якось забезпечує державу фінансами -  чорна металургія. Але 
й тут погіршилось використання основних виробничих фондів 
внаслідок фізичного і морального зносу, зменшилась продуктивність 
праці, виросли матеріальні витрати на одиницю продукції, що 
виробляється.

Посилається цей стан кризовою неплатежів, яка паралізує систему 
грошового обігу. За досить короткий проміжок часу різко впав 
життєвий рівень більшої частини населення при значній диференціації 
доходів, розшарування суспільства без зв’язку з результатами праці і 
розвитком народного господарства країни. Руйнуються висококласні 
наукові і виробничі колективи. Деградує культура й освіта.

Найбільш тяжкі, довгострокові наслідки має триваючий високими 
темпами спад інвестиційної діяльності. Без кардинального перелому 
в цій галузі ні про яку стабілізацію в народному господарстві не може 
бути й мови.

Велика кількість різнобарвних економічних програм, автори яких 
проголошували радикальні економічні реформи ринкового типу, не 
забезпечили нову якість. Програмні документи не були власне 
українським баченням реформаторських змін, пе враховували 
конкретне економічне середовище. Ті, хго називав себе реформаторами,
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і самого початку відмовилися від активної державної структурної 
політики визначення інвестиційних пріоритетів і заохочення 
товаровиробників. Незважаючи на те, що багато промислових 
підприємств бралися за реалізацію державних програм по стабілізації 
і підйому виробництва, вони так і залишились на папері через 
відсутність відповідної законодавчої бази фінансування.

Разом з тим, аналіз фінансування народногосподарського 
комплексу дозволяє зробити висновок, що реструктуризація виробничої 
сфери, сприяти розвитку пріоритетних виробництв, які будуть здатні 
функціонувати в ринкових умовах, освоєння нових конкуренто
спроможних видів продукції, впровадження прогресивних технологіч
них ліній, модернізація діючого обладнання, здійснення структурних 
змін в управлінні підприємствами, реалізація заходів по поліпшенню 
внутрішньорегіональних коопераційних зв’язків уже сьогодні стають 
основними складовими діяльності промислових підприємств по 
зміцненню їх фінансового стану. А це означає що надія на вихід з 
кризи і стабілізацію стану в економіці все ж таки є.

Загальна економічна криза і нестабільність політичних умов в 
країні привели до відмирання інвестиційної діяльності. Практично 
на сьогодні відсутній механізм державного регулювання процесів і 
чітка інвестиційна політика.

Інвестиційна політика держави повинна будуватися у відповід
ності з пріоритетними структурними перебудовами у виробничому 
комплексі. Фінансування капітальних вкладень на реконструкцію і 
технічне переозброєння діючого виробництва необхідно здійснювати 
за рахунок фондів, що формуються на підприємствах із власних коштів: 
амортизаційних відрахувань, прибутку, виручки від реалізації майна, 
коштів інноваційного фонду виробництва.

Аналізуючи стан справ розвитку економічних реформ, може 
здатися, що в нашій країні курс цих реформ начебто нав’язується: 
суб’єктам господарської діяльності постійно доводиться думати над 
ти, як політично “пробити” можливість застосування тих чи інших 
інструментів чи механізмів. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли 
існуюча система не затребувала економічні реформи, що досить таки 
дивно. Наприклад, у країнах Прибалтики не було випадку, щоб 
економічні реформи не були затребувані політичною системою. Те ж 
можна сказати про Чехію, де також не було жодного випадку, щоб 
більшість політиків не вимагали курсу ринкових економічних реформ. 
Ми ж маємо дещо іншу ситуацію. Верховна Рада України, в своїй 
більшості теж виступає за курс ринкових перетворень, але на словах. 
Коли ж справа доходить до прийняття конкретних рішень чи 
економічних законів, вони блокуються. Та й взагалі у нас якийсь
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міфічний законодавчий орган: якщо послухати виступи чи інтерв'ю 
окремих депутатів -  усі вони виступають прихильниками 
реформування та реконструкції економіки, а як тільки збираються в 
сесійному залі -  все навпаки. Все це призводить до виникнення 
різних колізій.

Починаючи з січня 1993 р., ми маємо велику кількість досліджень 
розвитку національної економіки в умовах ринкових реформ. С 
інтегральна модель економічних заходів, які необхідно реалізувати, 
щоб у товаровиробника з’явилась реальна підойма; наприклад, обігові 
кошти, щоб у простої людини піднявся життєвий рівень, щоб, нарешті, 
розпочався процес “кристалізації” інвестиційних коштів, інвес
тиційних ресурсів.

Багато керівників підприємств чекають, коли в нашій економіці, 
в банках з ’являться інвестиційні кошти, забуваючи чи не розуміючи, 
що інвестиційні кошти -  вторинні, похідні, вони наслідкові від рівня 
фінансової стабільності. Голова НБУ пан Ющенко В.А. ілюструє цю 
тезу так [1 ]: “якщо не стає фінансова стабільність протягом 12-14  
місяців, інвестиційні кошти з’являються, як кажуть, за природою 
речей. І навпаки, якщо ми маємо 4 - 7  місячну стабільність і 3 -  4 
місячні депозити, чи можна дивуватись, що немає 10-місячних, 
наприклад, інвестицій. Тобто держава повинна створити такі 
економічпі умови, при яких би вкладали свої власні гроші, наприклад, 
у депозити. Але це пов'язано з довірою до політики економічної 
стабільності, бо існує прямий зв’язок між економічною стабільністю 
і зростанням інвестиційних коштів. Сьогодні цієї довіри до держави 
не існує, вона знищена самою державою. За даними експертних 
оцінок, інвестиційний потенціал населення у 1990- 1996 рр. становив 
30% по відношенню до інвестицій. А якщо взяти до уваги залишки 
коштів у населення, то у 1995 р. він склав 52,9%. Однак необхідного 
механізму довіри і залучення цих коштів до інвестиційної діяльності 
так і исстворено.

Загострення проблем інвестиційного ринку, який, ще не 
сформувавшись, починає руйнуватись, обумовлює докорінну зміну 
внутрішньої і зовнішньої інвестиційної політики держави. Сьогодні 
вона повинна стратегічно забезпечувати не усунення дефіциту 
інвестиційних ресурсів, а формування їх ринку, як галузі в структурі 
народного господарства України. Це означає, що інвестиційна політика 
повинна узгоджуватися з політикою приватизації, формування 
оптового ринку засобів виробництва, системою оподаткування, з 
кредитною політикою, особливо довгостроковою, з політикою 
зовнішньоекономічної діяльності.
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У зв’язку з цим видається вкрай важливою проблема зміцнення 
акцептів в регіоні. Питання децентралізації влади, розширення 
економічних прав, свободи і відповідальності регіопів за вирішення 
своїх розширених відтворювальиих процесів є сьогодні ключовим в 
державній регіональній політиці.

Скільки існує людство -  стільки існує питання влади: знайти 
оптимальне співвідношення між централізацією і децентралізацією 
управління. Саме тому, що воно так чи інакше вирішувалось в 
інших, розвинутих сьогодні країнах, відігравало своє позитивне 
значення вирішення в них цього співвідношення на користь 
децентралізації. Ми ж в Україні, за більш як 5 років самостійності 
ніяк не можемо зрозуміти, що без чіткої регіональної політики 
позитивних зрушень не може бути. Належне місце тут має зайняти 
стратегія і тактика формування, розвитку і регулювання інвес
тиційної діяльності. Така політика має забезпечити, з одного боку, 
практичну реалізацію інтересів держави на регіональному рівні, і, 
з другого боку, внутрішні інтереси самих регіонів в межах єдиного 
економічного простору.

Зауважимо, що саме відсталість чіткої законодавчо визнаної і 
нормативно закріпленої державою регіональної політики привели 
до виникнення і поступового загострення негативних явищ і процесів 
не тільки соціально-економічного, а й політичного характеру. В 
результаті невизначеності, аморфності державної лінії у взаємо
відносинах центру з регіонами в значній мірі була втрачена 
керованість регіональними процесами. При відсутності налагод
женого механізму взаємодії центральних і регіональних органів 
влади, недосконалості фінансово-бюджетної і податкової політики, 
малоефектними виявились заходи по розширенню економічних прав 
і свободи регіонів: масовими стали порушення встановленого порядку 
бюджетних взаємовідносин між різними рівнями, нормальні 
міжрегіональні зв ’язки перетворились у сферу примітивних 
бартерних обмінів, регіони почали “перетягувати” на себе не властиві 
їм і, не передбачені законодавством владні функції.

Політика держави по відношенню до регіонів повинна бути 
спрямована на створеїшя необхідних правових та економічних умов 
для їх саморозвитку і самозабезпечення, раціонального використання 
трудового, природно-ресурсного, соціально-економічного, науково- 
технічного, культурно-історичного потенціалу територій з метою 
задоволення життєвих потреб населення та забезпечення екологічної 
безпеки. Необхідно розробити прийнятну для держави і регіонів 
формулу, засновану на принципах партнерства, а не протистояння, 
еквівалентності, а не утриманства, законно слухняності, а не анархії.
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У сучасних економічних умовах реалізація регіональної політики 
неможлива також без відповідної державної фінансової підтримки 
регіонів. Тут необхідно встановити чіткі і рівноправні правила, 
виключивши з усіх необхідних процедур елементи суб’єктивізм^' 
можливості закулісних дій. Треба поховати практику вибирання 
державних грошей.

В останні роки спостерігається значне скорочення кредитних 
ресурсів, в основному за рахунок довгострокового кредитування. А 
це головне джерело інвестицій у виробництво. Питання про 
відновлення довгострокового кредитування необхідно вирішувати з 
участю уряду, так як необхідні конкретні державні рішення. Відомо, 
що банкам вигідпо видавати короткострокові кредити і під більш 
високі проценти. Мабуть, комерційні банки скоріше всього і будуть 
розвивати свою діяльність у цьому напрямку. Разом з тим, можна 
скористатися прикладом організації роботи банківських установ в 
інших країнах. Наприклад, в Індії кожний банк, незалежно від форми 
власності і підпорядкування, зобов’язаний відповідну кількість 
ресурсів (у процентах до загального обсягу кредитів) виділяти під 
капітальні вкладення відповідно по більш низьких кредитних 
ставках. Є досвід стимулювання комерційних банків до видачі 
довгострокових кредитів -  через пільгове оподаткування. Взагалі 
треба створити спеціальну банківську інвестиційну систему, 
основною метою якої було б займатися тільки питанням довгостро
кового кредитування.

Досі не створено інвестиційний банк, який би акумулював усі 
інвестиційні кошти і цілеспрямовано фінансував найбільш перспек
тивні і пріоритетні проекти. Всі ми знаємо результативність і наслідки 
функціонування різноманітних фондів, проектів, компаній. Ще й досі 
відповідні правові органи розбираються з цим “феноменом”.

Але головний результат їх діяльності -  дискредитація ідеї 
використання цих інституцій для нагромадження інвестиційних 
коштів, знищення довіри до їх цивілізованих форм діяльності з боку 
населення.

Тому цей потенційний важіль концентрації фінансових ресурсів 
па сьогодні фактично втрачений і невідомо скільки часу і за допомогою 
яких факторів він може бути відновлений.

Знайомство з матеріалами, які надійшли до оргкомітету 
конференції, свідчить, що переважна більшість їх присвячена 
проблемам залучення іноземних інвестицій. І це не випадково, оскільки 
характеризує стан справ із внутрішніми інвестиціями, тобто більшість 
фахівців і науковців вважають, що тут реальні можливості обмежені і 
треба орієнтуватись на іноземних інвесторів.
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Але залучення іноземних кредитів постає перед нашим урядом 
як проблема подвійного характеру. З одного боку, залучення кредитів 
необхідні, а з другого -  іноземні кредити формують зовніпіній борг 
країни і нераціональне використання їх приведе країну до поглиблення 
боргової кризи.

В Україні проблема зовнішнього боргу виникла вже в 1992 році. 
Тоді Україна стала боржником перед усіма республіками колишнього 
Союзу, за винятком Азербайджану та Вірменії. З того часу борг 
невпинно зростає.

На засіданні консультативної групи країн-доиорів України, яке 
відбулося в листопаді 1996 році відзначено, що зовнішній борг України 
становить близько 8,5 млрд. дол. Але чистий борг, ж  було зазначено, 
менший бо в резервах НБУ є валюта на суму декількох млрд. дол. 
Ціна обслуговування зовнішнього боргу на 1997 рік 1,4 млрд. дол. 
Значну суму Україна винна країнам СНД (1,1 млрд. дол.); з них Україна 
винна Росії -  0,7 млрд. дол., зокрема, Газпрому -  239 мли. дол.

Структура зовнішнього боргу і його тенденції на сьогодні 
змінилися в бік західних кредиторів. Найбільшими донорами України 
є Німеччина, США, Європейський банк реконструкції та розвитку, 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний 
фонд, Світовий банк та інші фінансові організації. Однак структура 
зовнішньої заборгованості не є сприятливою для України, бо основні 
виплати припадають на 1996 -  1998 рр. Згідно з торговельним сальдо 
України зовнішня заборгованість на зменшиться і в 1997 році. Фізич
ний обсяг експорту України склав 12,6 млрд. дол., імпорт -  13,4 млрд. 
дол. Як і в попередні роки, експорт не покриває навіть критично імпорту.

Однак, зазначимо, що зараз намітилися позитивні тенденції: 
досягнуто позитивне сальдо Казахстаном, Таджикистаном, 
Туркменистаном та Узбекистаном.

Реструктуризація боргів за енергоносії з Росією і Туркменистаном 
також є позитивною. Це привело до скорочення боргу, бо 
реструктуризація боргу України перед Росією зменшено на 0,459 млрд. 
дол. за рахунок компенсації за вивезену ядерну зброю.

Істинну картину зовнішніх боргів характеризують відношенням 
зовнішнього боргу до експорту. Виходячи з відношення заборгованості 
до експорту та ВВП, виділяють три групи країн:

1. З надмірною заборгованістю, коли ці показники перевищують 
відповідно 220% і 80%.

2. З помірною заборгованістю, коли обидва показники нижчі від 
зазначених у першій групі, але не вищі за 60%.

3.3 низьким рівнем заборгованості, коли обидва показники менші 
від 60%.
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За класифікацією Міжнародного Валютного Фонду, на початок 
1996 Україна відноситься до країн з низьким рівнем заборгованості. 
Однак на кінець жовтня 1996, за розрахунковими даними, борг України 
склав 8,5 млрд. дол. США, ВВІ І -  80,4 млрд. дол., експорт -  12,6 млрд. 
дол США. Виходячи з цих даних, відношення зовнішнього боргу до 
експорту та ВВІ І становило відповідно 67% та 10,5%. На початок 1996 
ці показники становили відповідно близько 54% та 10%. Аналізуючи 
дані, наведені вище, зазначимо, що рівень заборгованості України 
швидкими темпами наближається до критичної межі.

Другий показник становить 11% (критична межа -  20 -  
25).Однак, як свідчить міжнародний досвід, для країн, що 
переживають перебудову виробничих відносин, неодмінно настає 
час, коли обслуговування зовнішнього боргу починає систематично 
перевищувати нові надходження зовнішніх фінансових ресурсів. 
Як стверджують спеціалісти, країни-дебітори самі втягують себе у 
кризу. В деяких країнах, наприклад, у Мексиці, надто великий 
рівень оподаткування та необгрунтовано вибрана політика у сфері 
управління економікою привела до “відпливу капіталу” в десятки 
мільярдів дол. США. За деякими підрахунками, цей відплив 
становив 80 -  100% від отриманих кредитів. Відплив капіталу 
значною мірою спричинює неефективне використання кредитів, 
тобто використання на споживання.

Така ж картина починає з’являтися в Україні. І щоб не опинитися 
в борговій ямі, треба обережно підходити до залучення іноземних 
кредитів та їх використання, особливо великих кредитів від МВФ та 
Світового банку.

Ефективність залучення характеризують умови одержання 
зовпішніх фінансових ресурсів. Станом на 1 січня 1996 Україні було 
надано кредитів МФО за міжнародними договорами на суму понад З 
млрд. дол. у тому числі від МБРР -  673 млн. дол. МВФ -  2136 млн. 
дол, ЄБРР -  196,7 млн. дол. Строки надання кредитів коливаються від 
4 до 7 років, проценти не перевищують нормально прийнятих на 
світовому рівні.

Центральним питанням ефективності усіх цих кредитів є їхнє 
цільове призначення. Наприклад, 74,3% усіх кредитів МБРР відведено 
на підтримку критичного імпорту, погашення дефіциту Державного 
бюджету, платежів по зовнішнього боргу. Отже, ці ресурси не 
підтримують національне виробництво, і тим не сприяють Україні в 
здійсненні її реформ.

Кажучи про ефекгивність використання іноземних кредитів, пе 
забуваймо що досить значна частина їх іде на закупівлю іноземних 
продуктів харчуваяпя і предметів особистого споживання, що ніяк не
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підтримує вітчизняного товаровиробника. Загальновідомо, що багато 
з наданих кредитів не використовуються.

Підвищення ефективності кредитів можна домогтися, спрямував
ши кредити на інвестиції в імпортозамінюючі та експортпоспроможні 
виробництва. На душу населення в Україні припадає тільки 23 дол. 
США прямих іноземних інвестицій, відповідно. Україпа займає 
сьогодні друге місце з кінця після Білорусії серед усіх східноєвропейсь
ких держав з перехідною економікою. Загальна сума іноземних інвес
тицій в економіку України становила приблизно 1,75 млрд. дол. США.

Виходячи з прогнозів Deutsche Bank, поліпшення в цій сфері варто 
чекати. Приток прямих інвестицій гальмується через високий ступіпь 
ризику (Україну вважають країною із 100% рівнем ризику) та 
несприятливий інвестиційний клімат. Це сталося через непід
готовленість господарських кадрів, відсутність у них належного досвіду 
ведення зовнішньоекономічної діяльності. Сфера зовнішньоекономіч
них зв’язків поступово перетворилась в одну з найбільш кримінальних 
сфер національної економіки через недосконалість та нестабільність 
діючого законодавства спричинила у 1992 -  1994 pp., за розрахунками 
західних експертів, “розчинення” у іноземних банках 1 0 -1 2  млрд. 
дол. коштів українських підприємницьких структур. Щобстворити 
відповідний вплив інвестиційний клімат України, треба забезпечити:

-  стабільність законодавчої бази;
-  зменшення обмеження на приватну власність для іноземців;
-  зниження рівня податків і мит;
-  зведення до мінімуму бюрократизму та злочинності.
Принципове значення становлення національної економіки

України, як збалансованої системи галузевих та територіальних 
взаємовідносин, має визначення регіональних пріоритетів розвитку 
іноземної інвестиційної діяльності. Відомо, що нерівномірність 
територіального розміщення економічного потенціалу (на Донецьку. 
Дніпропетровську, Київську, Харківську і Луганську області припадає 
біля 50% національного доходу, а на інші області -  в середньому 2 -  
3%) пе тільки приводить до суттєвих соціально-експортних 
диспропорцій, але й обумовлює відповідну деформованість структури 
експорту та зовнішньоекономічних зв’язків у цілому. Водночас багато 
областей мають нереалізований експортний потенціал у сферах, які 
для України пріоритетні -  міжнародна транспортно-комунікаційна 
інфраструктура, міжнародний туризм тощо. Саме ці, залучені 
достатньою мірою економічні зв’язки області, мають порівняно 
вигідніші умови для розвитку регіональних форм інтернаціоналізації 
-  прикордонної торгівлі, створення вільних економічних зон, участь у 
субрегіопальних інтеграційних угрупуваннях. Сюди в першу чергу
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треба віднести Закарпатську, Чернівецьку, Львівську, Одеську та деякі 
інші області.

За оцінкою багатьох українських економістів, загальна потреба в 
іноземних інвестиціях для здійснення структурної перебудови 
народного господарства України складає 40 млрд. дол. США в т.ч. по 
пріоритетних напрямках розвитку економіки -  4 млрд., але це лише 
грубі розрахунки по загальних витратах.

На 1 січня 1996 Україна отримала 750,1 млн. дол. США що 
складає приблизно 2% від загальпої проблеми в інвестиціях. Для 
здійснення структурної перебудови зовнішні інвестиції в економіку 
Угорщини склали 45 млрд. дол. СЩА. Східна Німеччина на 1.10.94 р. 
отримала від Західної 600 млрд. марок.

Чому Україна займає останнє місце ?
1 -  іноземним інвесторам практично не надається ніяких гарантій 

по забезпечення їх прав власності.
2 -  іноземні інвестори виходять із можливості окупності 

інвестицій і повернення своїх вкладень з розрахунку 6 років при 
середньорічний прибутковості 38%. Для України це нереально.

3 -  відсутність реклами. В багатьох країнах не знають, що є 
Україна. Наприклад, у французьких публікаціях при використанні 
терміну “Україна” в дужках дається позначка (Російська республіка).

4 -  при розробці системи мотивізації зовнішніх інвесторів увага, 
як правило, концентрується на наданні пільг. Але більшість іноземних 
інвесторів цікавлять не стільки пільги, скільки ринок збуту. Працювати 
в умовах нестабільності сучасного ринку України дуже ризиковано.

5 -  основним недоліком існуючих нормативних документів, 
регулюючих інвестиційну діяльність в Україні є їх невідповідність один 
одному. Так наприклад, дуже багато “нестикувань” між валютним 
регулюванням, регулюванням інвестиційних процесів, митним і 
торгівельним законодавством.

Сьогодні іноземні інвестиції надходять в Україну з 83 країн світу, 
проте лідерам, як і раніше, є фірми США (155,1 млн. дол. на початок 
1996 р.) Німеччини (119, 03 млн. дол. па початок 1996 р.), 
Великобританії (42,7 мли. дол.). Найиривабливішими для іноземних 
інвесторів залишаються галузі машинобудування та металообробка, 
внутрішня і зовнішня торгівля, харчова промисловість. Кожен з 
іноземних інвесторів знайшов в Україні пріоритетну для себе сферу 
вкладання капіталу. Так, у машинобудування та металообробку 
найбільші капітали спрямували інвестори зі США, Німеччини 
Великобританії. Росія освоїла ринки сільськотсподарськоі продукції 
та фінансовий. Швейцарія -  хімічну промисловість та внутрішню
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торгівлю, Ірландія -  транспорт, Нідерланди -  харчова промисловість, 
Кіпр -  будівництво.

У зв’язку з відсутністю сьогодні абсолютного критерію 
інвестиційної привабливості регіону була розроблена спеціальна 
програма фахівців Агентства Співробітництва та інвестицій згідно з 
якою області України розділені на 4 групи.

1. В першу чергу, ефективністю іноземних інвестицій, що на 35 -- 
40% вищі ніж середній рівень по Україні, віднесено: м. Київ, 
Дніпропетровськ, Донецька, Одеська, Харківська та Запоріжська обл.

2. До другої групи з високою ефективністю інвестицій віднесено 
Львівську, Луганську, Черкаську, Київську обл. та автономну Республіку 
Крим.

3. Третю групу середніх показників ефективності складають 
Полтавська, Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська і 
Тернопільська обл.

4. Останню, найбільш чисельну, групу областей з низькою 
інвестиційної привабливості складають усі інші не перелічені області.

Сьогодні немає ніякої впевненості, що інвестиційний клімат 
зміниться на ліпше, бо обсяг інвестицій в Україну в 3 -  7 разів нижчий 
за обсяг вкладень в країни Східної Європи. Але навіть якщо їх обсяг 
збільшиться, то Україна сьогодні не здатна освоїти ці кошти.

І все ж таки -  як залучити інвестиції Україні при політичній 
нестабільності, відсутності повної законодавчої бази, соціальній 
напрузі, відсутності державних гарантій на недоторканість і 
иеліквідність вкладених коштів іноземних партнерів?

Хто в цих умовах захоче ризикувати солідними довгостроковими 
іпвес-тиціями в економіку пашої держави, коли існує безліч пропозицій 
із інших країн, де відсутні всі ці негативні моменти: Відповідь на це 
питання може бути дана шляхом знаходження наших власних, 
національних переваг, які б стимулювали іноземних інвесторів до 
вкладання грошей в Україну, навіть при тих перелічених негараздах, 
які сьогодні в нас є: Дані досліджень та світовий досвід свідчить, що 
фундаментальну і вирішальну роль у будь-якій політиці по 
переміщенню виробничої діяльності до інших країн відіграють трудові 
фактори. Саме намагання зменшити витрати на робочу силу в 
порівнянні з тим, що переважають у країні походження, є однією 
причин того, чому підприємства розпочинають діяльність за кордоном. 
Отже, наявність відносно дешевої висококваліфікованої робочої сили 
у приймаючій країні є важливою передумовою, яка стимулює 
інвесторів експортувати капітал і підвищити рівень складності 
виробництва. Вартість таких факторів виробництва, як капітал і 
технології для іноземних корпорацій і фірм має тенденцію бути
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однаково незалежною від місця розташування. Тому різниця у вартості 
висококваліфікованої робочої сили, помножена на відмінності у 
продуктивності праці, повинна стати достатньо привабливою, щоб 
заохотити іноземних інвесторів займатися виробництвом чи наданням 
послуг за кордоном. Відомо, що сьогодні середня заробітна плата в 
Україні в десятки разів менша ніж, наприклад, в країнах Західної 
Європи. Якщо взяти до уваги, що в структурі собівартості товарів, що 
виробляються за кордоном, питома вага заробітної плати сягає до 55 -  
60%, то фактор використання дешевої робочої сили набуває особливої 
ваги. Але при цьому може виникнути ситуація, коли адміністрації 
регіону інтенсифікували виробничі навчання з метою одержання 
кваліфіковано робочої сили для виконання більш складних виробничих 
операцій, пов’язаних з використанням нових технологій. Отже, 
керівництво регіону може постати перед проблемою створення 
навчальних центрів у області і виділення необхідних субсидій для 
покриття частини витрат для фірм, які пропонують для місцевих 
працівників навчання на робочих місцях. Крім цього, проблемою у 
багатьох фірмах є дефіцит спілкування і взаєморозуміння між 
керівництвом і працюючими. Спільна мова, принаймні керівників та 
апарату управління, може допомогти розв’язати проблему. Але для 
того, щоб їх навчити якійсь міжнародній мові, треба також відповідно 
зробити якісь додаткові витрати на підготовку кадрів.

Видається також доцільним вводите до переліку послуг, які надає 
адміністрація регіону сприяння у відборі та найму працівників, 
надання консультацій по шкалі заробітної плати, додаткових виплат, 
пріоритетних напрямків вкладання інвестицій, організації праці тощо. 
Допомога та консультації повинні охоплювати всі можливі проблеми, 
з якими може зустрітись інвестор у ході створення умов для зарубіжного 
персоналу, включаючи надання житла, соціальних послуг та місць 
відпочинку і дозвілля. Врахування порівняних витрат на робочу силу 
саме по собі ще не дозволяє оціпита всі переваги іноземного інвестора. 
Існують інші стимули інвестування, які також треба брати до уваги. 
Мається на увазі створення базових умов, до яких можна віднести, 
наприклад, таке: щоб швидко розпочати виробничий процес, необхідна 
наявність типових виробничих приміщень та споруд. Ця умова є досить 
сильно діючим фактором для іноземного інвестора, бо позбавляє 
необхідності будувати у незнайомих умовах.

Крім того, важливим стимулом заохочення інвесторів є наявність 
функціонуючих або можливість створення нових спільних під
приємств. Такі підприємства можуть створюватись на основі змішаної 
економіки -  за участю уряду -  і поєднувати ресурси фірм краІн- 
інвесторів з ресурсами підприємств, які діють у приймаючій країні.
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Вивчення зарубіжного досвіду, його селективне узагальнення 
свідчить про наявність різноманітних підходів, моделей, механізмів 
та інструментів залучення й ефективного використання іноземних 
інвестицій.

В умовах відносної обмеженості інвестиційних ресурсів на 
світовому рипку, гострої конкуренції за них як між традиційними 
імпортними капіталу, так і серед країн ближнього зарубіжжя важливою 
значення набуває вміння застосовувати апробовані у світовій 
господарській практиці дійові форми та інструменти стимулювання 
іноземної інвестиційної діяльності.

Як бачимо, розробка й оцінка стратегія в галузі стимулювання 
іноземних інвестицій досить різнобарвна і складна. Але зрозуміло одне: 
кожний інвестиційний проект треба розглядати і оцінювати окремо, з 
диференційованим підходом на основі об’єктивних умов для кожного 
регіону. Ефекгивність стимулюючих заходів у конкретному регіоні 
менше залежить від конкретного характеру програм стимулювання 
прийнятих у інших країнах, ніж від масштабів недоліків, які необхідно 
подолати на різних рівнях. Це особливо стосується інфраструктури та 
кваліфікації робочої сили.

Усе сказане підводить до висновку, що сьогодні надзвичайно 
важливим є розробка пакету стимулів для регіонів щодо залучення 
іноземних інвестицій їх ефективного використання. При їх відсутності 
сподіватись на активну інвестиційну діяльність практично майже 
немає ніяких шансів, і будь-яке найкраще гехніко-економічне 
обгрунтування й об’єктивні умови не отримують путівку в життя.
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Козменко В.М., Оболенська Д.С.

ІНОЗЕМНІ ШВЕСТИЦП НА БУКОВИНІ

Однією з головнодо рис сучасного розвитку економіки України і 
Чернівецької області є нестача інвестиційних коштів -  внутрішніх і 
зовнішніх. Буковина, як і держава в цілому, потребує залучення 
додаткових коштів та іноземних інвестицій у розвиток свого 
господарства. Координація роботи щодо формування, підготовки і 
подання інвестиційних проектів здійснюється управління економіки 
Чернівецької області державної адміністрації.

Прийняття потенційним інвестором рішення про вкладання 
коштів -  складне завдання. Інвестора цікавлять усі аспекти економічної 
діяльності підприємства: соціально-економічне середовище, показники 
інфляції, податкові умови, наявність виробничих потужностей, 
матеріальних ресурсів, стратегія фінансового проекту.

Звісно, українським підприємцям не вистачає досвіду та 
кваліфікації для створення ефективного інвестиційного проекту. На 
наших підприємствах існує нестача професійного управління, тому 
іноземне інвестування забезпечить “know-how” не тільки в галузі 
фінансів і технологій, а також у галузі управління.

Необхідність зміни та кардинального поліпшення національної 
інвестиційної інфраструктури викликана також зміною менталітету 
інвесторів. Якщо в 1992 -  1993 pp. основною умовою для надходження 
іноземних інвестицій були гарантії Президента України або 
представників органів виконавчої влади, то в основний час основна 
частина інвесторів згідна співпрацювати тільки на основі комерційних 
договорів з обов’язковим наданням потенційним реципієнтом бізнес- 
планів, які економічно обгрунтовують необхідність інвестування, 
прогнозують ефективність, термін окупності, рівень ризику та період 
повернення вкладених коштів.

Залучення іноземного капіталу в Україні відбувається при таких 
умовах:

1) іноземний інвестор надає гротові кошти, отримуючи готову 
продукцію підприємства. Але потенційний інвестор -  майбутній 
співвласник підприємства -  навряд чи відмовиться від реальних 
важелів управління ним;

2) при створенні в Україні спільних підприємств з іноземним 
капіталом для отримання податкових пільг. Та якщо існуюче 
виробництво неефективне і не створює прибуток, то тільки 
організаційні заходи без залучення передових технологій і управлін
ського досвіду ситуацію не змінять.
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Основними іноземними інвесторами в Україну найчастіше 
стають середні і великі зарубіжні компанії (Пепсі-Кола, АТ&Т, 
Макдональдс, Телеком, Деу, Коко-Кола, Аматіл). Ми зацікавлені в 
іноземному інвестування, але все ж дивуємось, чому ці компанії 
ризикують, вкладаючи кошти в економіку України. Напевно, втрата 
великими фірмами декількох млн. доларів істотно не впливе на їхню 
частку на світовому ринку, зате є шанси помітно збільшити її в 
недалекому майбутньому.

Які ж причини спонукають іноземного інвестора до вкладання 
коштів?

1. Політика уряду приймаючої країни щодо іноземних інвестицій.
В Україні ця політика склалась сприятливо, тобто уряд

зацікавлений у залученні додаткового капіталу в країну. Але іноді 
менталітет українців заважає партнерству. Через відставання в 
розвитку від зарубіжних країн в нашій державі треба приймати будь- 
яку допомогу, звичайно в розумних межах. Обидві сторони, як іноземні 
інвестори, так і наші підприємці, думають про вигоди. Наприклад, на 
початку 90-х років Чернівцям було запропоновано Німеччиною 
побудувати завод по переробці сміття на умовах використання й 
німецької сировини. Але міська влада відмовилась відданої пропозиції 
через ті умови. В результаті -  місто на кінець 1997 р. не має переробного 
заводу, через що має велику екологічну проблему.

2. Природно-географічні умови.
У Чернівецькій області, зокрема, склалися сприятливі природно- 

географічні умови для іноземпого інвестування у розвиток сільського 
господарства, та туризму, лісової та деревообробної промисловості. 
Місцева адміністрація разом із ученими області працюють над 
проблемами раціонального використання потенціалу області.

Так, під час відвідування Буковини Президентом України 
Л.Кучмою був переданий пакет інвестиційних пропозицій голові IIАУР 
Р.Шпеку. Він містив у собі інвестиційні проекти ВАТ “Гравітон”, ДП 
“Черпівцілегмаш", АТЗТ “Чернівецької фабрики “Імідж”, ВТФ 
“Карпати”, АТ “Чернівці-агропродукт”, АТ Герцаївської фабрики 
“Прут”, КСП “Мамаївська птахофабрика”, ЗРА “Екобіотех”, ВАТ 
“Красноїльський ДОК”, “Ошихлібського консервного заводу”, 
“Новоселицького м’ясокомбінату”, будівництва туристично- 
оздоровчого комплексу на базі Брусницької лікарні.

На розгляді відділу інвестицій, зовнішньоекономічних та 
міжрегіональних зв'язків управління економікою в даний час 
знаходяться проекти ВАТ “Красноїльський ДОК”, Негіолоківський 
комбінат хлібопродуктів”, ВАТ “Новоселицький птахокомбінат”,



“Зарожанський цукровий завод” . Спільно з дирекцією ВАТ 
“Дністроенерго” розпочато підготовку інформаційного меморандуму 
щодо залучення інвестицій для завершення будівництва гідро- 
акумулюючої станції.

У Чернівецькій області активно працюють з партнерами з 
Німеччини чотири туристичні фірми, а саме: фірма “Маки”, мале 
приватне підприємство “Чернівці-Інтур Ltd, приватна фірма “Кнаус”, 
AT “Черемош”.

Для розвитку туризму в регіоні потрібна переорієнтація 
господарського комплексу в напрямі розвитку екологічно зорієн
тованого бізнесу, максимальне сприяння формуванню в гірських 
регіонах (Путильському, Вижницькому) ринкових інфраструктур, 
спрямованих на підвищення рівня зайнятості населення, зміцнення 
туристично-рекреційної галузі. Туризм міг би стати прибутковою 
галуззю економіки Буковини завдяки невеликим підприємствам з 
виготовлення сувенірів, розливу мінеральної води (яка дуже 
популярна за кордоном і її популярність поширюється у нас), 
переробки грибів, ягід, будування готелів, кафе, баз для відпочинку.

У сфері туризму в області працює майже 160 СП, більшість 
організацій є приватними і рівень приватизації туристичних 
підприємств постійно зростає. Розвиткові туризму сприяє 
географічне положення регіону, близькість до кордонів Румунії та 
Молдови. Але місцеві туристичні ресурси для розвитку нових видів 

^-туризму і екскурсій залишаються нереалізованими, зокрема тури на 
'^полювання, рибальство, лікувальні, спортивно-оздоровчі заходи.
[) Відомо, що багато іноземних громадян хотіли б відвідати 
^Буковину: для деяких -  це певна екзотика, для інших -  місце, де 
^вони ще не бували, а ще для інших -  їхня батьківщина чи 
батьківщина їхніх батьків. Щоб розвинути міжнародний туризм в 

'обл аст і, потрібна сучасна туристична інфраструктура, якісна 
^реклама, інформація для іноземних туристів та інвесторів, 

поліпшення якості послуг.
3. Ще одним мотивом для іноземних інвесторів є прагнення 

одержати вищі норми прибутку завдяки використанню різниці в 
національних рівнях витрат виробництва.

Наприклад, Чернівецькій меблевій фабриці була зроблена 
, пропозиція американської фірми щодо виготовлення напівфабрикатів 

з натуральної місцевої деревини за низькою ціною (використання 
трудомісткої праці та дешевої робочої сили), але фабрика відмовилась 
через невигідні умови.

4. Економія на транспортних витратах і обході митних бар’єрів.
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Враховуючи тенденції га перспективи розвитку торгівлі України 
з країнами-сусідами, можна констатувати, що Чернівці могли би 
перетворитись на транспортно-складський центр (ТСЦ), чому 
сприяло б надання місту (й області) статусу ВЕЗ. Для здійснення 
цього проекту потрібні іноземні інвестиції, але через несприятливий 
інвестиційний клімат європейські фінансові інститути не поспішають 
їх надавати. У нинішніх умовах існує вимога надання твердих 
гарантій повернення вкладених коштів, а фінансовий ризик 
достатньо високий. Виконання цього проекту дасть можливість 
залучити в Україну додаткові вантажопотоки та стане фактором 
економічного піднесення регіону.

5. Решта причин:
-  розподіл і перерозподіл товарів між зарубіжними філіями 

(наприклад, у Чернівцях дистриб’ютором Міцубісі-моторз є фірма 
Ніко-Україна);

-  переведення з країни в країну виробництва і збуту товарів у 
міру їхнього загального освоєння, щоб зберегти ‘‘молодість” продукції 
(усесвітньо відома компанія Пепсі-Кола поширює свої товари через 
АТ “Роси Буковини”);

-доступ до технічних, технологічних, управлінських інновацій, 
торгових марок;

-  стабільність прибутку за рахунок гри на різницях у господар
ській кон’юнктурі окремих галузей, науково-технічній політиці 
урядів, торгово-політичних режимах;

-  врахування соціального клімату, стабільність економіки.
За дорученням облдержадміністрації дирекцією АПБ “Україна” 

понад 20 інвестиційних проектів підприємств області були 
представлені на розгляд діловим колам США і Канади через 
економічний департамент м.Боулінг-Грін (штат Огайо), комісію 
економічного розвитку регіону Боулінг-Грін, федеральні кредитові 
спілки Клівленда і Чикаго, федеральний кредитний банк “Надійність” 
(м. Чикаго), міністерство економічного розвитку провінції 
Саскачеван, Конгрес українців Канади, ділові кола міст Торонто і 
Саскатун.

Зацікавлені підприємства й організації поінформовані про 
можливість входження до кредитової лінії МБРР у рамках здійснення 
Проекту розвитку експорту. З цього приводу встановлені ділові 
контакти з Чернівецьким відділенням Державного експортно- 
імпортного банку України. Погоджено план заходів облдерж
адміністрації щодо підтримки Проекту розвитку експорту, який 
здійснюється Укрексімбанком.
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Отже, інвестиційна ситуація в Чернівецькій області станом на
11.07.1197 склалися так.

Найбільші обсяги інвестицій у цьому році за 7 місяців отримали 
такі підприємства:

-  Українсько-ізраїльське Сп “Джейсон індастріз” -1414,5 тис. дол.:
-  Українсько-іспанське СП “Жива вода” -  278,2 тис. дол.;
-  СП “Фебау-Буковина” -  192,7 тис. дол.-
-  Українсько-американське СП “КЛС-компані” -  75,3 тис. дол.;
-  Українсько-турецьке СП “Тергіс” -  36,5 тис. дол.;
Крім того, за контрактом укладеним між “Облкоопзовнішторгом”

Чернівецької Облспоживспілки та фірмою “Італбаніфіка Романів”, 
розпочато проект щодо заготівлі і поставки грибів, інвестиції в якій 
складуть майже 1 млн. дол.

У 1997 році в Чернівецькій області вперше з’явився капітал з 
Іспанії та Австралії. Найбільшими інвесторами залишаються Італія 
(1,5 млн. дол.), Великобританія (1,2 млн. дол.), Німеччина (1,1 млн. 
дол).

Особливістю інвестування є явна диспропорція у формі його 
здійснення. Грошові внески у 1996 р. склали лише 13%, а решту в 
переважній більшості представили транспортні засоби, оргтехніка, 
офісні меблі тощо. Такі інвестиції не можуть суттєво вплинути на 
розвиток виробничої сфери.

Внесені інвестиції спрямовані в основному на формування 
статутних фондів спільних підприємств і підприємств зі 100% 
іноземним капіталом. Найбільша кількість таких підприємств 
створена з Німеччиною (15), Польщею (7), Росією (6), Ізраїлем, 
Чехією, США (4).

Галузеве спрямування інвестицій у 1996 р. суттєво не змінилось. 
Як і в 1995 році найбільшу частку склали інвестиції у лісову та 
деревообробну, харчову промисловість, зовнішню та внутрішню 
торгівлю, легку промисловість.

Серед найбільших інвесторів найбільший спектр галузей 
охоплений Німеччиною, що може свідчити про сформований 
інвестиційний інтерес. Обсяг інвестицій Німеччини склав 10733, 99 
тис. дол., найбільша частка припадає на комунальне господарство 
(32%), внутрішню торгівлю (25%), зовнішню торгівлю (11 %), сільське 
господарство (8%), легку промисловість (7%), харчова промисловість 
та обслуговування населення (по 6%), лісове господарство (5%).

Під час зустрічі Чернівецької облдержадміністрації Г.Філіпчука 
з Президентом округу Швабія (Баварія, ФРН) д-ром Г.Зімнахером було 
визначено ряд напрямків партнерської діяльності. Це відкриття відділу
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торгово-економічної палати, створення представництв області га 
округу, активізації діяльності спільних підприємств з метою 
збільшення власне виробничих обсягів разом з торговими, робота в 
плані охорони здоров’я розвитку туризму.

На Німеччину в 1997 році припадають найбільші обсяги 
зовнішньо-економічних операцій. Підприємствами Чернівецької 
області до Німеччини експортується одяг, текстильні вироби, деревина 
та вироби з неї, вугілля з деревини, продукти переробки овочів та 
плодів, какао. З Німеччини отримуються в основному хімічні, 
штапельні волокна, хімічні нитки, котли, обладнання та механічні 
пристрої, бавовна.

В області зареєстровано 338 створених спільно з німецькими 
партнерами підприємств. Основними видами їхньої діяльності є: 
виробництво та реалізація товарів народного споживання (українсько- 
німецьке СП “Сандер-Медія-Гмбх”, СП “Ліат Лтд”), транспортно- 
експедиційні послуги, автосервісів (СП “Сургранссервіс”, СП 
“Буктранс”, СП “Полакс Лтд”), торгівля (СП “Япі-транс, СП 
“Мобільний зв’язок, СП “Агрофірма Мініс”).

За даними обласного управління статистики, з інших регіонів 
України за 1996 рік в область надійшло інвестицій на суму 4642 тис. 
грн., зокрема з Прикарпатського військового округу (м.Львів) на 
будівництво житла, на комунальне господарство; з “Прикарпаття 
трансгаз” (м.Івано-Франківськ) -  на будівництво газових мереж; з 
управління Львівської залізниці -  на промислове будівництво, 
будівництво житла та поліклініки.

У рамках програми TACIS у Чернівецькій області реалізується 
пілотний проект з перебудови сільського господарства. Кошторисна 
вартість проекту складає 480 тис. дол., у тому числі за рахунок 
міжнародної технічної допомоги -  230 тис. дол. За умовами проекту 
область мала отримати обладнання:

-  комплекс обладнання по виробництву твердого сиру;
-  обладнання по виробництву твердої пасти;
-  холодильна камера для зберігання овочевої продукції;
-  оргтехніка для інформаційно-консультаційною центру.
На даний час реальна реалізовано тільки створення на базі 

Кіцманського радгоспу-технікуму консультаційного центру.
До управління економіки облдержадміністрації за 1997 рік 

надійшли такі інвестицшні пропозиції від підприємств міста Чернівці 
на основі спільних підприємств:

1) Харчосмакова фабрика -  для реструктуризації виробництва 
кондитерських виробів;
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2) АТЗТ Восход для закупівлі сировини, модернізації 
обладнання;

3) Чернівецький завод продтоварів — для реорганізації 
виробництва виноматеріалів, безалкогольних напоїв;

4) АТЗТ “Чернівці-агропродукт” -  для створення заводу по 
виробництву фруктових концетрованих соків;

5) Чернівецьке В/О хлібопекарської промисловості -  для 
модернізації виробництва хлібобулочних, кондитерських виробів;

6) АТЗТ Чернівецька фабрика “Імідж” -  для закупівлі нових 
вишивальних автоматів.

Також надходять інвестиційні пропозиції від підприємств районів 
Чернівецької області в основному для рекомендації та розширення 
діючих заводів (цегельного, льонозаводу), для виробництва 
сільськогосподарських продуктів та консервів, завершення будівництва 
ГАЕС та ДАЕК “Дніпроенерго” (м.Новодністровськ), виробництво 
меблів (Сторожинецький район) та ін. на основі спільних підприємств.

Загальний обсяг інвестиційних пропозицій перевищує один мільярд 
доларів (тільки 850 млн. дол. -  будівництво Дністровської ГАЕС).

Прямі іноземні інвестиції на сучасному етапі -  один із 
найефективніших засобів введення вітчизняної економіки у систему 
міжнародного економічного співробітництва. Але, з огляду на 
особливості залучення й ефективного використання іноземних 
інвестицій, потрібне коригування чинного законодавства. Прямі 
іноземні інвестиції можуть поширюватися або обмежувати економічні 
можливості країни: розширювати -  завдяки ліпшому використанню 
обмежених ресурсів та підвищенню їхньої кількості, розширенню 
експоргу; обмежувати -  внаслідок потрапляння ресурсів під впливом 
зовнішніх факторів, зростання корупції.
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Болейко Ю.О.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА ЯК РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вихідним моментом комплексного розвитку території є поєднання 
регіональних чинників виробництва в єдиний організм -  соціально- 
економічний комплекс. Найголовнішими серед них є: засоби 
виробництва, що виступають у формі основних виробничих фондів 
(ОФ) і оборотних засобів (03) підприємства; люди, що є виробниками 
продукції і послуг (трудові ресурси -  ТР); соціальна сфера (СС), 
функціональним призначенням якої є забезпечення розширеного 
відтворення населення; виробнича інфраструктура (ВІ) яка забезпечує 
безперебійне функціонування виробництва, та інші. Серед цих 
чинників варто виділити два: соціальну сферу (СС) та виробничу 
інфраструктуру (ВІ), на які повинна звертатися основна увага при 
здійсненні регіональної інвестиційної політики, заснованій на виборі 
основних пріоритетних галузевих напрямків. При адміністративно- 
командній системі пріоритет належав виробничій інфраструктурі, 
оскільки концепція продуктивної праці вважала цю сферу єдиним 
учасником виробництва національного доходу. Звідси неминуче 
випливає, що галузі, які виробляють національний дохід, повинні в 
першу чергу забезпечуватися інвестиціями. Що ж до тих галузей, які 
не розглядаються як учасниками виробництва національного доходу, 
а це в основному галузі соціальної інфраструктури, застосовувався 
залишковий принцип виділення ресурсів. У певній мірі залишковий 
принцип ресурсного забезпечення розвитку галузей соціально- 
культурної сфери будувався на методологічних підходах, які властиві 
централізованому плануванню, суть якого зводиться до того, що 
інвестування у виробничі галузі створювало необхідні умови для більш 
високих темпів росту суспільного виробництва.

Розвиток галузей невиробничої сфери є необхідною умовою 
задоволення потреб населення регіону, їх всебічного, гармонійного 
розвитку, а отже, й умовою формування соціального чинника, який 
усе більше впливає на підвищення ефективності економіки.

Прискорення темпів росту розвитку галузей соціальної сфери 
потребує збільшення частки інвестицій у ці галузі в загальному обсязі 
капітальних вкладень.

Капітальні вкладення на розвиток об’єктів соціально-культурної 
сфери охоплюють витрати на житлове будівництво, охорону здоров’я, 
освіту, культуру, мистецтво та інші. Якщо розглядати напрямок 
розподілу інвестицій по цих галузях конкретно по такому регіону як
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Чернівецька область, то спостерігається тенденція до їх збільшення 
(див.табл.І) [1].

Капітальні вкладення у соціально-культурну сферу 
по Чернівецькій області за 1991 -  1995 роки 

(у порівняних цінах)

1 996- 
роки

1990 1 У тому
1 числі 1990

1991 1992 1993 1994 1995

млн.крб
596 1 133 81 м  - 1 148 118 І 5 5

У відсотках до загального  обсягу інвестицій
18,7 1 18,6 1 13,7 1 24,4 1 40,6 1 54,6 1 43.8

Як видно з наведених даних, питома вага інвестицій у галузі 
соціальної інфраструктури щорічно, починаючи з 1991 року, зростала 
і у 1994 році дорівнювала 54,6 відсотка, що майже у 3 рази 
перевищувала цей показник за 1990 рік.

Сучасні соціально-економічні умови, що склалися внаслідок 
переходу до ринкової моделі функціонування господарства, визначають 
і нові підходи до оцінки інвестиційного потенціалу регіонів, становлять 
завдання аналізу, моніторингу і пошуку шляхів розв'язання проблем, 
пов’язаних з інвестиційною діяльністю на окремій території.

Кризовий стан економіки України, практичне припинення 
фінансування з центру поставили регіони перед необхідністю 
виживання, вони реально можуть розраховувати тільки на свій 
продуктивний потенціал, на розвиток механізму його реалізації із 
залученням капіталу внутрішніх і зовнішніх інвесторів.

Процес скорочення централізованого фінансування в галузі 
соціальної сфери Чернівецької області простежено на прикладі такої 
важливої галузі як “Житлове будівництво” (див. табл. 2).

Роки Капітальні В тому числі:
Вкладення Д ер У % ДО ' Колек у % до Приват У % До

підприємств і 
організацій усіх 
форм власності

жавні заг.
обсягу

тивних заг.
обсягу

них заг.
обсягу

1996-1990
у т.ч.

556 247 44,4 63 11,3 246 44,2

1990 123 65 52,8 10 8,1 47 38,2
1993 129 41 31,8 49 38,0 39 30,2
1994 88 20 22,7 29 33,0 39 44,3
1995 39 13 33,30 1Т 30,8 14 35,9
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У 1995 році державні інвестиції в житлове будівництво у 
порівнянні з 1990 роком скоротилися у 52,8 до 33,3 відсотка. У той же 
час частка колективних інвестицій збільшилася з 8,1 до 30,8 відсотка. 
На 2,6 відсотка зросла питома вага приватних інвестицій.

Кожну територію необхідно розглядати як своєрідний об’єкт -  
товар ринкових відносин, з яким місцеві органи влади (продавець) 
виходять на ринок інвестицій. Іншими суб’єктами (покупцями) 
території є її жителі, як потенційні інвестори, а також державні органи 
обласного чи центрального рівня [2].

Виходячи зі специфіки маркетингу, місцеві органи влади 
створюють імідж своїх територій як місця життєдіяльності й об’єкта 
вигідного вкладання капіталу. Головний акцент при цьому робиться 
на перевагах не тільки природних, економічних, соціальних, 
екологічних, культурних і політичних елементів, але й на результатах 
людської діяльності. Всі ці елементи можуть бути об’єктами вкладення 
капіталу інвесторів, з орієнтацією на пріоритетні напрямки 
інвестування. Такими напрямками повинні бути: екологічний аспект 
соціально-економічного розвиту територій та пов’язані з цим питання 
демографічної ситуації; розвиток науковомістких виробництв 
(галузей), зорієнтованих на висококваліфіковані кадри і відносно 
дешеві трудові ресурси; будівництво об’єктів соціальної інфра
структури, розвиток мережі яких є вагомим показником життєвого 
рівня населення.

Даючи оцінку сучасному стану розвитку в області мережі 
об’єктів соціальної інфраструктури, мусимо констатувати, що цей 
процес із-за відсутності відповідних інвестицій практично 
призупиняться, про що свідчать дані про будівництво і введення в 
експлуатацію в 1991-1995 роках об’єктів соціально-культурного і 
житлового будівництва у порівнянні з 1986 -  1990 роками. Якщо за 
1986 -  1990 роки побудовано 20,5 тис. квартир, то в 1991 -  1995 
роках тільки 13,5 тис. квартир, що дорівнює лише 65,8 відсотка; 
дошкільних закладів введено відповідно на 3,4 тис. місць і 0,59 тис. 
місць -  17 відсотків; лікарень на 780 ліжок і 25 ліжок -  3,2 відсотка; 
клубів і будинків культури на 6,0 тис. місць і 0,4 тис. місць -  6,7 
відсотка. У середньому на одного жителя області припадає 18,9 кв.м 
житлового фонду, що менше проти республіканського показника на 
0,8 кв. м. Кількість сімей, які одержують житло, щорічно 
зменшується. В 1995 році одержали житло 1022 сім’ї, що на 2383 
сім’ї, або на 57,1 відсотка менше в порівнянні з 1990 роком. На кінець 
1995 року на квартирному обліку перебувало більше 30 тис. сімей.

Зауважимо, що при значному зниженні темпів будівництва житла 
в 1995 році порівняно з 1990 роком (на 36,8%), темпи росту кількості

24



сімей, що пересувають на квартирному ооліку, за цей період зросли на
4,3 відсотка.

Тільки для задоволення потреб тих, хто немає житла, необхідно 
побудувати 34 тис. квартир, що при середньому розмірі квартири -
61.5 кв. м дорівнює площі в розмірі 2091 тис. кв. м. Практично цей 
житловий фонд перевищує в 1,4 рази збудований фонд за 1986 -  1990 
роки.

На кінець 1995 року в області на 10000 осіб населення припадало
114.5 лікарняних ліжка та 161,2 відвідувань за зміну в амбулаторно- 
поліклінічних закладах, що менше від середнього показника по Україні 
відповідно на 18,1 ліжка та 19,3 відвідувань за зміну Таке скорочення 
мережі лікувальних закладів пояснюється перш за все відсутністю 
фінансування на їх утримання. З цієї ж причини знижується кількість 
постійних дошкільних виховних закладів. Якщо в 1990 році їх кількість 
нараховувала 368 одиниць, то в 1995 році -  312, тобто зменшилася на 
56 одиниць або на 15,3 відсотка. Кількість дітей у постійних 
дошкільних виховних закладах скоротилася на 14,8 тис.

Як свідчить аналіз, в області ще високий процент учнів у денних 
загальноосвітніх навчально-виховних закладах, які навчаються у 
другу та третю зміну На початок 1995/1996 навчального року їх 
нараховувалось 10928 або 8,1 відсотка до загальної кількості учнів. 
Це означає, що тільки для усунення цього негативного чинника 
необхідно побудувати ЗО шкіл на 364 класних кімнат. Розробка 
комплексного прогнозу розвитку в області сфери соціальних послуг 
передбачає поєднання двох методологічних підходів до обгрун
тування розрахунків при складанні програм економічного і 
соціального розвитку регіону. Перший підхід передбачає орієнтацію 
на досягнення певних цілей розвитку сфери послуг, які носять суто 
соціальний характер. Другий підхід випливає визначення обсягу 
інвестицій, необхідних для забезпечення належного рівня життя 
населення регіону, розвитку сфери послуг та обгрунтування їх 
розподілу по конкретних галузях.

Перший дохід має цільовий (соціальний) характер, другий -  
ресурсний. Найбільш розповсюдженим є ресурсний підхід, в основі 
якого лежить завдання найбільш ефективної організації викорис
тання ресурсів, в тому числі інвестицій. Однак при довгостроковому 
плануванні доцільно використовувати цільовий метод, головним 
для якого є визначення цілей функціонування невиробничої сфери, 
які як правило, визначаються у вигляді суспільних потреб на ті чи 
інші види послуг.

У реальній практиці складання прогнозів здійснюється на 
ітеративному поєднанні ресурсного- і цільового підходів. У
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довгостроковій перспективі, як правило, неможливо забезпечити повне 
задоволення тих або інших видів послуг; оскільки сукупні потреби на 
інвестиції галузей соціальної сфери перевищують можливості 
суспільства по їх виділенню.

Розрахунок потреб в інвестиціях таких основних галузей 
соціальної інфраструктури як “Житлове будівництво”, “Охорона 
здоров’я”, “Освіта”, “Культура” свідчать, що тільки для задоволення 
потреб сімей, які стоять у черзі на отримання житла, необхідні 
інвестиції в обсязі 1045,5 млн. гривень (2091,0 тис. кв. м. 
помножити на вартість одного кв.м -  500 гривень). Зрозуміло, що 
таких інвестицій область сьогодні не має і не може очікувати їх з 
централізованих фондів. Це потребує вишукування інших джерел 
фінансування інвестиційних проектів. Такі джерела визначені у 
Положенні про фінансування та державне кредитування капі
тального будівництва на Україні, яке діє з 1 січня 1997 року. Ними 
можуть бути місцеві бюджети, позабюджетні фонди, кошти 
страхових компаній, власних фінансових ресурсів інвестора, 
позичкових та залучених фінансових коштів інвестора, коштів 
іноземних інвесторів.

Дуже обмежує інвестиційний попит області слабкі стратегічні 
орієнтири розвитку Карпатського регіону, куди входить і Чернівецька 
область. Азщент на розвиток в області промисловості, яка давала б 
необхідні інвестиції на розвиток соціальної сфери, не виправдовує себе. 
Продуктивність праці і конкурентоспроможність продукції тут ще 
залишаються низькими. Крім того, з нарощуванням виробництва 
загострюватиметься екологічна криза.

В основних напрямках соціальної політики України на 1997 -  
2000 роки поліпшення соціальної інфраструктури та поступове 
реформування її об’єктів розглядаються як важливіші стратегічні цілі 
соціальної політики як на державному, так і регіональному рівнях. А 
це потребує удосконалення фінансового забезпечення у здійсненні 
інвестиційної діяльності в галузях соціальної сфери.

Перш за все ставиться завдання значно розширити практику 
використання інших інвестиційних джерел, у тому числі шляхом 
продажу об’єктів незавершеного будівництва, акцій, паїв, облігацій, 
залучення кредитних ресурсів. Ці процеси вже мають місце в області, 
за січень -  вересень цього року випущено цінних паперів на суму 
120533 ти. гривень, з яких розміщено на суму 103363 тис. гривень або 
85,7 відсотка, в тому числі в промисловості розміщено цінних паперів 
на суму 41715 тис. грн - 76,7 відсотка, сільському господарстві-2195 
тис. гривень (61 відсоток), будівництві -  6197 тис. гривень (78,9 
відсотка) та інші.
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Темп росту кредитних вкладень в економіку області станом на 1 
жовтня 1997 року дорівнює 15,5 відсотка, в тому числі по 
короткострокових -  1-4,5 та довгострокових -  20 відсотків. Темп росту 
заощаджень населення в установах ощадного банку області за цей же 
період збільшився у 3,8 раз [5]. Ці кошти також можуть розглядатися 
як джерело фінансування інвестицій у соціальну сферу шляхом 
залучення їх через емісію цінних паперів. Діючими заходами по 
залученню фінансових ресурсів на інвестування, наприклад, житлового 
будівництва повинні стати: створення бірж, інвестиційних та інших 
фондів, іпотечних та житлових банків, страхових компаній та інших 
ринкових структур, встановлення порядку надання пільг юридичним 
і фізичним особам, які беруть участь у будівництві та утриманні 
житлового фонду соціального призначення.

Що стосується виділення централізованих джерел фінансування 
на будівництво об’єктів житла, то зазначені обсяги інвестицій повинні 
плануватися лише для малозабезпеченої категорії населення заноситься 
до інвестиційного розділу державної програми економічного і 
соціального розвитку України, як держзамовлення місцевих органів 
виконавчої влади.

На рівні місцевих органів виконавчої влади реформування 
житлового будівництва повинно здійснюватися через коригування 
генеральних планів і комплексних програм забудови населених пунктів 
з урахуванням розширення обсягів малоповерхного індивідуального 
житла із залученням коштів іноземних інвесторів.

Таке житло може вільно продаватися, здаватися в оренду, а також 
надаватися із встановленням за нього відповідних розмірів квартирної 
плати, що буде поповнювати дохідну частину місцевих бюджетів.
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Гетьманцева Н.Д., Гетьманцев О.В.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ 
ПАПЕРІВ: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ

Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів 
в Україні” від ЗО жовтня 1996 року визначає правові засади здійснення 
державного регулювання ринку цінних паперів та державного 
контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні. 
Цей Закон став логічним продовженням розділу “Система регулювання 
фондового ринку” Концепції функціонування га розвитку фондового 
ринку України.1

Вперше на рівні нормативного акта, що має силу закону, було 
закріплено такі ключові питання, як мета державного регулювання 
ринку цінних паперів (ст. 2)2, форми його здійснення (ст. З)3.

Ст. 5 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні” встановлює систему органів, що здійснюють 
державне регулювання в зазначеній сфері. Уперше в Україні 
сконцентровано владу щодо регулювання ринку цінних паперів в 
одному, спеціалізованому державному органі - Державній комісії з 
цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи здійснюють 
контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх 
повноважень, визначених чинним законодавством.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку була 
створена згідно з Указом Президента України від 12 червня 1995 року 
№ 446 з метою комплексного правового врегулювання відносин, що 
виникають на ринку цінних паперів, забезпечення захисту інтересів 
громадян України, запобігання зловживанням та порушенням у цій 
сфері.

З прийняттям ЗО жовтня 1996 року Закону України “Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні” змінився статус та 
суттєво розширились функції та повноваження Комісії. Вона є 
державною структурою, підпорядкованою Президенту України і 
підзвітною Верховній Раді України, комісія здійснює:

державне регулювання ринку цінних паперів;
державний контроль за випуском і обігом цінних паперів та їх 

похідних в Україні.
Комісія утворюється у складі Голови Комісії та шести членів 

комісії.
Голова комісії, її члени призначаються та звільняються 

Президентом України за погодженням з Верховною Радою України.
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Строк повноважень Голови комісії та членів комісії - сім років. Одна і 
та ж особа не може бути членом Комісії більше двох строків підряд.

Систему Комісії складають Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку, її центральний апарат та територіальні органи. 
Територіальні органи діють на основі положення, що затверджується 
Комісією, і координують свою діяльність з місцевими державними 
адміністраціями, органами місцевого самоврядування.

Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за 
рішенням Голови Комісії у разі необхідності, але не рідше одного разу 
на місяць. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні 
не менше п’яти осіб. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за 
нього подано не менше п’яти голосів.

У розвиток ст. 6 Закону України “Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні” прийняте положення про Державну 
комісію з цінних паперів та фондового ринку від 14 лютого 1997 р.4 
Територіальні органи Комісії діють на основі положення, що 
затверджуються Комісією, і координують свою діяльність з місцевими 
державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.

Комісія розробляє і затверджує пакет з питань, що належать до її 
компетенції, законодавчі акти, обов’язкові для виконання централь
ними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, учасникам ринку цінних паперів, їх об’єднаннями 
та контролює їх виконання.

ГІри комісії створена Конституційно-експертна рада, яка розробляє 
рекомендації щодо політики на ринку цінних паперів. Склад такої ради 
та положення про неї затверджуються Комісією.

Основними завданнями Комісії є:
1.Формування та забезпечення реалізації єдиної державної 

політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та 
їх похідних в Україні, сприяння переходу національного ринку цінних 
паперів на міжнародні стандарти;

2.Координація діяльності державних органів з питань функ
ціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних;

З.Здійсненя державного регулювання та контролю за випуском і 
обігом цінних паперів та їх похідних на території України, додержання 
законодавства в цій сфері;

4.3ахист прав інвесторів шляхом вжиття заходів щодо запобігання 
і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, 
накладення санкцій за порушення законодавства у межах своїх 
повноважень;

5.Сприяння розвитку ринку цінних пагіерів;
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6.Узагальнення практики застосування законодавства України з 
питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення 
пропозицій щодо його вдосконалення.

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється у 
таких формах:

прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників 
ринку цінних паперів;

регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обов’язків 
учасників ринку цінних паперів;

видача спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення професійної 
діяльності на ринку цінних паперів та забезпечення контролю за такою 
діяльністю;

заборона та зупинення на певний термін (до одного року) 
професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності 
спеціального дозволу (ліцензії) на цю діяльність та притягнення до 
відповідальності за здійснення такої діяльності згідно з чинним 
законодавством;

реєстрація випусків (емісій) цінних паперів та інформації про 
випуск цінних паперів;

контроль за дотриманням емітентом порядку реєстрації випуску 
цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, умов продажу 
(розміщення) цінних паперів, передбачених такою інформацією;

створення системи захисту прав інвесторів і контролю за 
дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які 
здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

контроль за достовірністю інформації, що подається емітентами 
та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних 
паперів, контролюючими органами;

встановлення правил та стандартів здійснення операцій на ринку 
цінних паперів та контролю за їх дотриманням;

контроль за дотриманням антимонопольного законодавства на 
ринку цінних паперів;

контроль за системами ціноутворення на ринку цінних паперів; 
контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг 

цінних паперів;
проведення інших заходів щодо державного регулювання і 

контролю за випуском та обігом цінних паперів.
Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів 

в Україні” чітко визначає учасників ринку цінних паперів: це - емітенти, 
інвестори та особи, що проводять професійну діяльність на ринку 
цінних паперів. До осіб, що здійснюють професійну діяльність на 
фондовому ринку України, належать: торговці, депозитарії, зберігані,
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розрахунково-клірингові установи, реєстратори, інвестиційні фонди 
та компанії, довірчі товариства. Правове регулювання діяльності 
зазначених осіб забезпечується нормативними актами різної 
юридичної сили.5

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку поглиблює 
співробітництво з рядом міжнародних організацій, які представлені в 
Україні, та робить чимало суттєвих кроків у напрямі інтеграції 
Українського фондового ринку в світовий ринок.
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Грицнж Е.О.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО ДО ПІДПРИЄМСТВА 
СЕРЕДОВИЩА НА ЙОГО МОЖЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ

Інвестиційна діяльність підприємства зумовлюється як 
ендогенними, гак і екзогенними факторами. Перший тип факторів 
зумовлений місією підприємства, його основними цілями і завданнями. 
Ми більш детально розглянемо другий тип факторів, який залежить 
від умов попиту і умов пропозиції.

Під умовами попиту ми розуміємо рівень цін на даному ринку, 
кількісні оцінки попиту, порівняльні можливості на різних ринках. 
Коли ж говоримо про умови пропозиції, то розуміємо під цим рівень 
технології, що використовується, наявність і доступність ресурсів, 
рівень запланованих витрат. На умови попиту і пропозиції значний 
вплив має державна фіскальна політика. Це можна проілюструвати 
різким підвищенням облікової ставки НБУ, що відбулося у листопаді 
1997 р. з 16 до 35 відсотків і привело до різкого погіршення умов 
пропозиції, зокрема ресурсів.

Серед елементів зовнішнього середовища, які варто проаналізу
вати в першу чергу, є: інвестиційні установи, банківська система, 
біржова система, позабіржовий ринок, відповідна інфраструктура.

Підприємство, що розробило головну мету своєї діяльності, 
реалізує цю мету через здійснення завдань, важливість і терміновість 
виконання яких приймається на базі певних критеріїв інвестування, а 
саме: обсягів продажу, умов прибутковості, часових обмежень, 
збалансованості головних показників, наприклад, потужності і 
ринкового попиту і т.ін.

На початковій стадії підприємництва для прийняття рішень про 
адекватність процесу фінансування інвестицій обраним критеріям 
необхідно визначити основні процедури, які мають важливе значення 
для попереднього аналізу:

-  формування цілей і завдань інвестування для забезпечення 
стійкості фінансового й економічного стану підприємства по етапах 
життєвого циклу;

-  визначення фінансової структури забезпечення підприємницької 
діяльності, в тому числі типу фінансування, витрат на отримання 
інвестиційних коштів і потреб у самих коштах;

-  визначення фінансової стратегії підприємства, в тому числі форм 
залучення коштів, їх розміщення, управління і використання;

-  визначення джерел зовнішнього фінансування за розробленими 
критеріями.
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Після визначення основних процедур розробляють складові частини 
економічного аналізу інвестиційного процесу. Такий аналіз необхідно 
проводити з урахуванням мікро- та макроекономічних факторів:

1. Державна політика у відношенні: а) облікової ставки; б) 
оподаткування; в) можливості отримання державних грантів та 
субсидій; г) величини державних витрат; д) державної експортно- 
імпортної політики; е) державного регулювання як на ринку товарів, 
покупців та ресурсів, так і в середовищі фінансових ринків.

2. Вартість і доступність фінансів.
3. Стійкість підприємства з точки зору його ліквідності.
4. Ступінь впевненості в майбутній діяльності підприємства, його 

розвитку та зростанні.
5. Тенденції зміни попиту на інвестиційні товару.
6. Оцінка технологічних змін у галузі та їх вплив на діяльність 

підприємства.
7. Очікуваний прибуток від інвестиційних проектів у порівнянні 

з витратами на їх отримання та використання.
Останній фактор є ключовим і похідним від усіх попередніх, однак 

усі вищезазначені фактори впливають на прийняття рішень щодо 
можливостей інвестування підприємницької діяльності через їх вплив 
на очікуваний прибуток або на виробництво товарів підприємства.

На основі економічного аналізу оцінити найбільш привабливі 
напрямки інвестиційного процесу:

-  заміна вибулого обладнання та основних виробничих фондів;
-  збільшення виробничих потужностей для більш повного 

задоволення попиту;
-  зменшення виробничих витрат;
-  забезпечення більш досконалих умов для виробництва нової 

продукції або оновлення старої.
Основними детермінантами оптимізації інвестиційного процесу 

треба вважати:
-  фактичні оцінки попиту на очікуваний випуск продукції та 

корисну потужність підприємства;
-  цінові оцінки: вартість отримання і використання капіталу 

(включаючи рівень амортизації), ціни на випускаєму продукцію, рівень 
заробітної плати і винагород, витрати;

-  оцінки внутрішніх можливостей: дохід, прибуток, дивіденди, 
амортизація, системи оподаткування;

-  оцінка зовнішніх умов фінансування та їх джерел;
-  фінансова структура підприємства: типи фінансування, ризик і 

ціна отримання інвестицій.
Особливо важливим є останній детермінант ефективності 

інвестування — фінансова структура підприємства. Зважена оцінка
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різних типів фінансування, що використовуються підприємством, 
враховуючи ризик, пов’язаний з їх використанням, є в попередньому 
аналізі адекватності інвестування екзогенного характеристикою, 
оскільки:

-  інвестори мають власну уяву про ступінь ризику, тому 
пропозиція фінансів є функцією від обсягу виробництва і стратегії 
зростання підприємства, тобто ціна засобів, перед якими може 
опинитись підприємств, частково залежить від власних інвестиційних 
рішень підприємства, які приймаються на різні періоди часу;

-  податкова система та ризик банкрутства можуть зробити ціну 
засобів функцією від фінансової структури підприємства. Тому нові 
інвестиції головним чином ведуть до змін у фінансовій структурі, 
податковим зобов’язанням, ризику банкрутства, змінюючи при цьому 
ціну інвестування;

-  при недосконалості ринку капіталу доступність коштів може 
суттєво вплинути на рівень інвестування. Це може відбутись, якщо 
існує дійсна або передбачувана невідповідність між пропозицією 
коштів та їх ціною, коли внутрішні резерви інвестування здаються 
недостатніми. При існуючому ризику невдачі підприємства більш 
високий рівень внутрішніх засобів підприємства є менш залежним 
від зовнішніх інвесторів, які можуть мати менш оптимістичні 
очікування, ніж власники даного підприємства.

Невизначеність у реалізації інвестиційного проекту і його 
фактичної ефективності зумовлена неповними та неточними даними 
про умови його реалізації. Найбільш суттєвими видами та причинами 
невизначеності та ризику при здійсненні інвестиційних проектів є:

-ризик, пов’язаний з нестабільністю економічного законодавства 
і поточною економічною ситуацією, умовами інвестування та 
використання прибутку;

-  зовнішньоекономічний ризик, що може бути зумовлений 
можливістю введення різноманітних обмежень наторгівельні операції 
та постачання, закриття кордонів та ін.;

-  невизначеність політичної ситуації в країні (особливо 
напередодні виробів), ризик несприятливих соціально-політичних змін 
у країні або в окремому регіоні;

-  неповна або неточна інформація про динаміку цін, параметри 
техніки і технології і т.ін.;

-  коливання ринкової кон’юктури, валютних курсів умов надання 
кредитів;

-  виробничо-технологічний ризик (відмова обладнання, аварії, 
виробничий брак);

-  можливість стихійного лиха;
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-  невизначеність цілей, інтересів і поведінки учасників;
-  неповна або неточна інформація про фінансовий стан і ділову 

репутацію  гіідприємств-учасників (можливість неплатежів, бан
крутств, невиконання договірних зобов’язань).

Організаційно-еісномічний механізм реалізації інвестиційного 
проекту повинен містити заходи, спрямовані на зниження ступеня 
ризику. З цією метою передбачаються додаткові витрати на створення 
резервів із запасів, зміну або вдосконалення технології і т.ін. Крім того, 
вказаний механізм повинен передбачати сценарії змін правил поведінки 
учасників інвестиційного проекту в зв’язку з можливими змінами умов 
його реалізації.

Невизначеність умов і ризик інвестиційного проекту не є заданими 
зовні. Протягом реалізації проекту відбуваються безперервні зміни в 
умовах господарювання, економічному законодавстві і ін. Тому схема 
реалізації інвестиційного проекту повинна обов’язково передбачати 
постійне врахування вказаних змін, іншої інформації про умови 
здійснення інвестиційного проекту, коректування прийнятих термінів 
здійснення відповідних робіт і заходів, синхронізації поведінки всіх 
учасників проекту при значних змінах умов його реалізації.

Відомо, що інвестиційний процес і фінансове управління мають 
тісний взаємозв’язок, тому підприємства повинні оцінювати величину 
необхідного капіталу і визначити типи фінансування з точки зору 
вартості капіталу, яка змінюється разом з інвестиціями в капітал. Якщо 
величина капіталу пов’язані з пониженою віддачею і збільшення 
ризику, вартість отримання інвестиційних коштів зростає і ефект можна 
отримати від більшого масштабу виробництва або від використання 
капіталу з пониженим ризиком, або від використання інвестицій з 
нижчою віддачею, але більш привабливими дешевими джерелами 
коштів.

Інвестиційні витрати, можливість їх отримання та ефективність є 
ключовими моментами у визначенні концепції підприємства і 
відповідності його обраній місії. Від цього залежить розвиток підприємства 
на певний проміжок часу, його розміри і темпи зростання, місце на ринку, 
види продуктів і величина витрат. Інвестиційні витрати -  це головний 
зв’язуючий елемент між фінансовими рішеннями підприємства, 
джерелами і вартість коштів, з одного боку, і факгичними рішеннями про 
витрати -  з другого. Інвестиційні рішення розподіляють ресурси між 
конкуруючими темпами інвестування, охоплюючи в окремих випадках 
також і інвестування досліджень, і вдосконалення підприємства, і 
маркетинг. Довгострокова природа інвестицій і незворотність більшості 
інвестиційних рішень робить їх екстремальним детермінантом діяльності 
підприємства, його успіхів та невдач, росту і розвитку.
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Ковальчук Т.М.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЯК О Б’ЄКТ КІЛЬКІСНОГО  
ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Головне місце у розробці загальної стратегії бізнесу займає 
фінансовий аналіз, метою якого є вироблення стратегічного 
довгострокового курсу, спрямованого на забезпечення успішного 
функціонування регульованого об’єкта в майбутньому, відповідно до 
фінансової політики. Остання охоплює всі сторони його діяльності 
(науково-технічну, виробничу, матеріально-технічне постачання, збут), 
а також визначає джерела фінансових ресурсів, їх розподіл. До складу 
найважливіших рішень, які виробляються і приймаються з фінансових 
питань, відносяться рішення з інвестиційних процесів. Останні, з 
фінансової точки зору, об’єднують два протилежні і самостійні процеси: 
створення виробничого або іншого об’єкта, або нагромадження капіталу, 
і послідовне одержання доходу. Вказані два процеси протікають 
послідовно (як із відривом між ними, так і без нього). Обидва вони 
можуть мати різні закономірності зміни потоків платежів у часі.

Безпосередньо об’єктами аналізу є потоки платежів, які 
характеризують обидва ці процеси у вигляді однієї послідовності. У 
випадку, коли йдеться про виробничі інвестиції, то елементи цього 
потоку з показників інвестиційних витрат і чистого доходу.

Тому будь-яке інвестиційне рішення будується на оцінці власного 
фінансового стану та доцільності залучення капіталу вітчизняних і 
зарубіжлих інвесторів; оцінці розміру інвестицій і джерел фінансування; 
оцінці майбутніх надходжень від реалізації інвестиційного проекту та 
визначення ризику, пов’язаного з прийняттям того або іншого проекту.

Виходячи з цього, можна виділити такі напрямки аналізу 
інвестицій:

1) наукове обгрунтування проекту інвестицій;
2) дослідження інвестиційної активності;
3) визначення структури інвестицій;
4) оцінка дохідності інвестицій;
5) вивчення ризику.
Найвідповідальнішим етапом аналізу є дослідження всіх можливих 

альтернативних шляхів досягнення мети та вибір найбільш ефективного, 
тому що коли підприємство робить інвестиції, воно відмовляється від 
грошових коштів сьогодні для одержання прибутку в майбутньому.

Інвестиційне рішення має оцінювати відповідно до того, чи дасть 
воно прибуток, що дорівнював, потребам інвесторів, чи більший від 
них. Планування розміру прибутку від інвестиційного проекту дуже 
складне завдання перспективного аналізу тому, що дуже важко
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передбачити, які зміни відбуваються внаслідок впровадження проекту' 
і яким буде очікуваний дохід від продажу.

Провідне місце в аналізі інвестицій відводиться аналізу 
інвестиційних проектів. Він проводиться з метою визначення 
можливих значень показників ефективності інвестицій у майбутньому, 
його особливістю є розгляд явищ і процесів з позиції майбутнього, 
тобто перспективи розвитку, з точки зору проекцій складових елементів 
минулого і дійсного в елементи майбутнього. Розкриваючи картину 
майбутнього, перспективний аналіз забезпечує керуючу систему 
інформацією про майбутнє для розв'язку задач стратегічного 
управління. У фінансового менеджера з'являється можливість 
управління факторами, які впливають на ефективність інвестиційного 
проекту одержання в перспективі необхідного (бажаного) результату.

Аналіз є економічним методом обгрунтування управлінських 
рішень. Він активно працює на блок прийняття управлінських рішень 
щодо вибору оптимального варіанта інвестиційного проекту, сприяє 
їх науковому обгрунтуванню. Процес вироблення даного роду 
управлінських рішень можна здійснювати в такій послідовності:

1) оцінка можливостей для інвестування;
2) пошук необхідної інформації (створення системи інформації);
3) вивчення можливих альтернативних шляхів досягнення мети;
4) вивчення очікуваних фінансових витрат і прибутків та їх аналіз;
5) вивчення очікуваного прибутку проекту;
6) прийняття управлінських рішень.
Виступаючи як метод економічного обгрунтування управлінських 

рішень, аналіз стає одним із засобів виконання інших функцій управління.
Аналіз прибутку від інвестиційного проекту необхідно починати з 

усебічного вивчення намірів інвестиційної діяльності (оновлення наявної 
матеріально-технічної бази, розширення виробництва, зміна діючого 
статусу, освоєння нових видів діяльності), оцінка альтернативних варіантів 
інвестиційних проектів по кожному із напрямків інвестиційної діяльності, 
тому ступінь відповідальності за впровадження проекту в рамках кожного 
напрямку різна. Так, при виробленні управлінських рішень по оновленню 
наявної матеріально-технічної бази необхідно співставити чистий 
приведений ефекг із розміром, необхідним для придбання нових основних 
засобів (проект можна приймати, якщо чистіш приведений ефект більший 
від нуля), а також дослідити показники ефективності інвестицій, рен
табельність, строк окупності й коефіцієнт ефективності.

Процес вироблення управлінський рішень ускладнюється, коли 
інвестиції спрямовуються на розширення виробництва. Тут аналітик має 
враховувати такі фактори: 1) зміну положення на ринку товарів, потребу 
в додаткових матеріальних, трудових і фінансових ресурсах тощо.

37



ГІри виробленні управлінських рішень по освоєнню нових видів 
діяльності першочергово необхідно дослідити ринкову ситуацію шляхом 
вивчення попиту і пропозиції на товари та послуги, які планується реалізо
вувати сьогодні та в перспективі. Визначивши своє місце в ринковій ніші, 
погрібно з’ясувати, які види інвестицій будуть залучатися, підрахувати 
вартість інвестиційного проекту, дослідити наявні альтернативні проекти, 
визначити їх ефективність і тим оптимізувати інвестиції. В зв’язку з тим, 
що інвестиційна діяльність завжди знаходиться в умовах невизначеності, 
необхідно врахувати фактор ризику. Позитивних наслідків від вкладання 
інвестицій можна досягти лише при виборі і реалізації рішень, адекватних 
вимогам середовища і відповідним головній меті.

Аналіз виробничих інвестицій в основному зводиться до оцінки 
і порівняння ефективності альтернативних інвестиційних проектів. У 
якості вимірників тут використовуються як формальні характеристики, 
засновані на дисконтуванні потоків очікуваних надходжень і витрат, 
так і показники, які визначаються на основі даних бухгалтерського 
обліку (тобто дві групи методів, заснованих на інвестиційних та 
облікових оцінках).

Система показників ефективності інвестиційних проектів охоплює 
показники: чистий приведений ефект, внутрішня норма дохідності, строк 
окупності, рентабельність, коефіцієнт ефективності. В ході аналізу 
визначаються межі їх використання та виявляються фактори, які 
позитивно або негативно впливають на ці показники. Для порівняння 
будь-якого з показників оцінки ефективності інвестиційних проектів, перш 
за все потрібно досягти їх порівнянності шляхом корегування з допомогою 
поправочних коефіцієнтів. Таким коефіцієнтом служить рівень ставки 
процентів, за якою проводиться дисконтування. Це дозволить привести 
до єдиного проміжку часу витрати і доходи від інвестиційної діяльності. 
Однак визначені в такий спосіб доходи є умовними характеристиками, 
вони залежать від фактора часу (характеристика, яка вважалася в момент 
оцінки ефективності прийнятою, може не бути такою).

Для усунення цього недоліку потрібно вибирати конкретні орієнтири 
з урахуванням специфічних умов діяльності підприємств, господарської 
кон’юктури, фінансового стану інвестора, його здатності враховувати 
майбутнє становище на кредитно-грошовому, валютному ринках, темп 
інфляції тощо. Крім того, при визначенні процентної ставки, яка 
використовується для дисконтування, потрібно врахувати ризик.

Основним показником при оцінці оптимального інвестиційного 
проекту є показник чистого приведеног доходу, який характеризує 
загальний абсолютний результат інвестиційного проекту, його кінцевий 
ефект. Він визначається як різниця між дисконтованими в один момент 
часу поточною приведеною вартістю потоку майбутніх доходів і поточного
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приведеною потоку майбутніх витрат на реалізацію і функціонування 
проекту протягом його життєвого циклу. Рішення приймається в гом 
випадку, коли різниця більша або рівна нулю, в іншому випадку 
інвестиційний проект неефективний. Величина чистого приведеного 
доходу розраховується на початок інвестиційного процесу та на деякі 
моменти після нього. При порівнянні декількох проектів оцінка має бути 
загальним для всіх проектів. На відхилення чистого приведеного доходу 
впливають такі фактори: інвестиційні витрати, інвестиційні доходи, 
тривалість процесу інвестицій, тривалість періоду віддачі від інвестицій

Однак світовий досвід інвестування свідчить, що посилатися 
тільки на грошовову оцінку ефективності інвестування недостатньо, 
особливо шкідливий такий підхід в умовах непередбаченої інфляції. 
Найбільшої об’єктивності в оцінці проекту можна досягнути при 
поєднанні грошових і технологічних критеріїв ефективності (технологія 
введення виробничих потужностей впливає на послідовність 
здійснення інвестиційної мети).

Показник внутрішньої норми рентабельності (дохідності) 
використовується для оцінки альтернативних проектів. Він показує 
максимально допустимий відносний рівень витрат, які можуть бути 
авансовими по даному проекту (тобто той мінімум повернення, який 
склався на підприємстві на вкладені в його діяльність кошти), і 
розраховуються як відношення приведених доходів до приведених на 
цю ж дату інвестиційних витрат.

Рішення потрібно приймати, коли показник рентабельності дорівнює 
або більший від одиниці. (Це означає, що дохідність точно відповідає 
норматаву рентабельності або характеризує деяку додаткову рентабель
ність). Коли рентабельність менша від одиниці інвестиції нерентабельні, 
тому що не забезпечують норматив, проект варто відхилити.

Найчастіше при оцінці ефективності капітальних вкладень 
користуються показником “внутрішня норма прибутку (дохідності).

Внутрішня норма прибутку -  це той максимальний процент, який 
можна залучити для мобілізації капіталу, необхідного при реалізації 
проекту, тобто розрахункова ставка процента, при якій чиста приведена 
вартість дорівнює нулю та розрахункова процентів, при якій капіталізація 
регулярно одержаного доходу дає суму, що дорівшоє інвестиціям, і отже, 
капітальні вкладення є окупною операцією. Рішення інвестиційного 
характеру можна приймати, якщо рівень рентабельності його не нижчий 
від поточного значення показника авансового капіталу. Порівнювати 
декілька інвестиційних проектів з точки зору їх (відносних) переваг можна 
тільки при дотриманні умов порівнянності (інвестиції повинні мати 
однакові розміри та строк інвес тування). Якщо умови порівнянності не 
виконуються (інвестиції менші за розміром, або проводяться на менший
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строк), погрібно досятти порівнянності показників методом додавання 
диференціальних інвестицій, які базуються на фактично використаному 
капіталі та пов’язаними з ними доходах і витратах.

У випадку якщо капітальні вкладення здійснюються тільки за 
рахунок залучених коштів (кредитів банку), ефект інвестиційної 
діяльності можна розрахувати як різницю між внутрішньою нормою 
дохідності та процентною ставкою, по якій одержано кредит. Проект 
не можна приймати коли внутрішня норма дохідності менша від 
процентної ставки (інвестиції збиткові).

Одним з найбільш розповсюджених у світовій обліково-аналітичній 
практиці, є показник строку окупності інвестицій. Він визначається як 
відношення одноразових витрат до величини річного доходу, 
зумовленого ними, і показує, за який період часу проект окупиться, тобто 
період, необхідний для заміщення інвестицій за рахунок прибутку від 
проекту. Показник дуже простий у розрахунках, однак має ряд недоліків, 
які необхідно врахувати в аналізі (не враховує впливу минулих періодів, 
не дає можливості відмінності між проектами з однаковою силою 
акумулятивних доходів, йому не властива адаптивність, не враховує 
тривалості всього періоду функціонування інвестицій, тому на нього не 
впливає вся віддача, яка лежить за межами встановленого строку). Цей 
показник не може служити критерієм вибору, а використовується лише 
у вигляді обмежень при прийнятті рішень, при виборі альтернативних 
проектів (для швидкої їх оцінки), коли керівництво заклопотане 
розв’язком проблеми ліквідності, а не прибутковості проекту.

Отже, якщо строк окупності проекту більший, ніж прийняте обме
ження, інвестиційний проект виключається зі списку можливих проектів.

Дослідження, проведені вченими-економістами в галузі фінан
сового аналізу, показують, що найбільшу перевагу вони віддають 
показнику чистого приведеного ефекту, тому що він дає ймовірну оцінку 
приросту капіталу підприємства у випадку прийняття проекту, критерії 
в повній мірі відповідають основній меті діяльності управлінського 
персоналу (приросту економічного потенціалу підприємства), а також 
володіють властивістю адекватності, що дозволяє додавати значення і 
використовувати цей узагальнений показник в якості основного при 
аналізі оптимальності інвестиційного портфеля.

Інвестиційний процес завжди пов’язаний з ризиком, тому при 
прийнятті рішень необхідно враховувати фактор часу (оцінювати 
витрати, виручку, прибуток і економічну рентабельність від реалізації 
того чи іншого проекту з урахуванням часових змін). Виходячи з цього, 
виникає потреба дисконтування, тобто визначення нинішнього 
грошового еквіваленту суми, яка буде одержана в майбутньому. Для 
цього очікувану суму необхідно зменшити на дохід, який наросте за
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певний строк за правилом складних процентів. Отже, теперішня 
вартість грошової суми буде найменшою при умові найвищої норми 
доходу і найдовшого строку доходу. Тому доцільно інвестувати кошти 
в найбільш рентабельні (з урахуванням дисконту) проекти

Важливою позицією аналізу є визначення ступеня забезпеченості 
потреби в капіталі, як у цілому, так і в розрізі компонентів: основного 
капіталу (витрати на придбання інвестиційних товарів: земельних 
ділянок, будівель, усіх видів обладнання і систем комунікації, 
транспортних засобів тощо; витрати на залучення, підготовку, навчання 
і залучення персоналу до трудового процесу, витрати на встановлення, 
випробування і приймання обладнання і т.д.) та додаткового на 
використання інвестицій. Потреба в оборотному капіталі визначається 
тільки до того часу, поки надходження від продажу продукції будуть 
потрібні для покриття поточних витрат. У випадку незабезпеченості 
потреби аналіз поглиблюється в напрямку вивчення можливих джерел 
інвестування. При цьому треба дослідити доцільність вкладання 
капіталу: чистий прибуток відданого вкладання має бути більшим, ніж 
чистий прибуток від вкладання грошей на банківський депозит, 
рентабельність інвестицій вища від рівня інфляції, рентабельність 
обраного проекту вища, ніж альтернативного, рентабельність активів 
підприємства після втілення проекту перевищує середню розрахункову 
ставку на залучені кошти: ступінь відповідності проекту генеральній 
стратегічній фінансовій меті підприємства (максимізація прибутку, 
дивідендів, прискорення строків окупності тощо). Якщо зазначені вище 
умови доцільності вкладання капіталу в інвестиційні проекти не 
враховуються, треба детально проаналізувати причини і розробити 
систему заходів, спрямовану на досягнення стратегічної фінансової мети.

Інвестиційні рішення мають досить високий ступінь вибору, дово
диться робити вибір із великої кількості можливостей. Звичайно, що 
як і кількість можливих наслідків від результатів окремих рішень, так 
і їх якісна різноманітність такої досить велика. І теоретичні 
дослідження, і практичний досвід однозначно підтверджують, що надто 
простий огляд можливостей стає все більш і більш складним. Особливо 
ускладнюється вибір оптимального рішення, незважаючи на зростаючі 
можливості сучасних ЕОМ.

Інформація, що використовується при виробленні управлінських 
рішень по вибору оптимального проекту, спрямована в майбутнє, тому 
пов’язана із невизначеністю. Незалежно від її джерела, на неї все 
більше впливає випадкових факторів, тому вона може розглядатися 
як стохастична. Імовірнісний характери основних даних, багато 
можливих різних варіантів рішень, які можна описати тільки з певним 
ступенем достовірності, хиткий, під впливом всього, в довгих 
амплітудах кінцевий результат, потребують інтенсивного дослідження 
всіх цих питань у їх взаємозв’язку.
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Незважаючи на те, що варіанти інвестиційних проектів проходять 
стадію обгрунтування і підкріплюються попередніми розрахунками, 
(складені оптимально), може статися так, що кінцева мета не буде 
досягнутою. Тому аналітик має визначити ймовірність появи в 
майбутньому непередбачених випадкових факторів, оцінити невиз
наченість і виміряти ризик пов’язаний із інвестиційними рішеннями та 
їх наслідки. У зарубіжній практиці використовується два варіанти такої 
методики: 1) описуються альтернативні ситуації розвитку події в 
майбутньому (у формі сценаріїв) і визначається ймовірність їх виникнення. 
Потім для кожної інвестиційної альтернативи, на основі характеристик 
ймовірності, визначається показник математичного очікування (сума 
платежів плюс ймовірність) і його розсіювання (стандартне відхилення). 
Ці показники служать основою для прийнятгя рішень (з урахуванням 
мінімального стандарту в якості додаткових умов). Недоліком цієї методики 
є складність формування альтернативних сценаріїв і оцінки їх імовірності, 
тому що тут доводиться мати справу з надзвичайно складними ситуаціями;
2) визначається ймовірність досягнення певних показників по окремих 
виробничих факторах, і шляхом багаторазового моделювання процесів 
встановлюються характеристики математичного очікування по 
відношенню до важливих для конкретних ситуацій показників, таких як 
вартість капіталу або внутрішня процентна ставка, і розраховуються дані, 
які характеризують їх розсіювання. Якщо на наслідки будь-якого рішення 
впливають випадкові фактори, то облік можливості наступання 
несприятливих обставин і пов’язаного з ними збитку, з однієї сторони, 
або додаткового прибутку з іншої, (якщо обставини складуться 
сприятливо), буде вважатися прийнятним (допустимим) ризиком.

На розмір ризику впливають такі фактори: імовірність збігу 
декількох обставин; абсолютний розмір збитку у випадку збігу 
несприятливих обставин, при розрахунку ризику треба враховувати 
можливість одноразового впливу сприятливих і несприятливих факторів. 
Ступінь ризику проекту зростає з ростом строку його окупності. Для 
недопущення катастрофічного ризику, який приводить до банкрутства, 
втрати інвестицій і активів, необхідно детально досліджувати всі 
вищевказані фактори ризику, виявити причини і джерела ризику та 
визначити рівень втрат у їх розрізі.

При виробленні та прийнятті рішень про доцільність і допустимий 
ступінь ризику необхідно визначити імовірність того, наскільки втрати 
перевищують допустимий для даного проекту ступінь ризику.

Прийняті на основі вищевикладеної методики фінансового аналізу 
управлінські рішення будуть сприяти вибору ефективних варіантів 
інвестиційних проектів, огітимізації інвестицій, приросту економічного 
потенціалу.
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Дейнеко Т.О.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС І ЙОГО ОСНОВНІ 
СКЛАДОВІ З ПОГЛЯДУ ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.

Інформаційний бізнес увійшов у наше життя непомітно, 
органічно, але досить швидкими темпами. І тепер уявити собі наше 
існування без інформації, комп’ютерів, комп’ютерних мереж, баз і 
банків даних, телекомунікацій просто неможливо. І саме тому, що 
ми зустрічаємось з усіма аспектами інформаційного бізнесу майже 
кожної хвилини в нашому житті, ми вже не сприймаємо його прояви 
як категорії, які потрібно розглядати з економічної і державної точок 
зору. Що ж є проявами інформаційного бізнесу? Це і телефонні 
розмови, і новенькі комп’ютери, які якось непомітно з’явились на 
наших робочих столах, у навчальних закладах, домівках, магазинах, 
без яких ми собі навіть уявити не можемо тепер нашого існування; 
це і зручні, добре оформлені програми, які ніби завжди були в цьому 
комп’ютері; це і факсимільний зв’язок, множення документів, 
супутниковий зв’язок, радіо і телебачення з його рекламами, 
комп’ютерною графікою; це і нові технології, серед яких не останнє 
місце займають комп’ютерні і інформаційні; це і автоматична обробка 
документів в будь-якій установі, починаючи ощадною касою і 
закінчуючи центральними банками; це брокерські контори; це 
навчання за комп’ютерами; це цифрові зображення; носії інформації, 
які буквально за декілька років настільки змінили свій зовнішній 
вигляд, розміри і місткість, що в це навіть важко повірити; це 
всесвітня мережа М етеІ, без якої сучасні школярі, студенти, науковці 
і ділові люди взагалі не уявляють свого існування; це все, що нас 
оточує в повсякденному житті і під час дозвілля. Тому природним є 
намагання звернути серйозну увагу на економічні аспекти 
інформаційного бізнесу, такі, наприклад, як інвестиції і державне 
регулювання.

Зупинимось на чотирьох основних об’єктах інформаційного 
бізнесу: комп’ютерній техніці, програмному забезпеченні, засобах 
зв’язку та інформаційних послугах.

Що стосується комп’ютерної техніки, то досить цікавими є 
структура й обсяг поставок технічного забезпечення в країни 
Східної Європи. Співвідношення витрат на технічне забезпечення 
стосовно валового внутрішнього продукту для колишнього СРСР 
складала тільки 0,05% (найвище співвідношення в Угорщині
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0,44%, потім у Чехії і Словачинни -  0,38%, і Польщі - 0,17%), в той 
час, як у Німеччині це співвідношення дорівнювало 0,90%. 
Великобританії -  0,89%, Австрії -  0,78%, Іспанії -  0,74%, Франції 
-  0,70% в Італії -  0,50%.

Структура поставок залишається майже незмінною, тобто в ній 
мають перевагу персональні комп’ютери (понад 50%), а не робочі 
станції і багатокористувацькі системи.

Для країн Східної Європи організована фінансова підтримка з 
боку СС з метою вдосконалення комп’ютеризації органів управління, 
транспорту, енергетики та інших життєво важливих галузей 
інфраструктури. Перші кроки були зроблені в напрямку розвитку 
торгівлі, фінансової підтримки, інвестицій та розвитку промисловості, 
політичного співробітництва. Але статистичні дані, які характеризують 
розмір допомоги, що надається, говорять більше про рекламну 
кампанію, ніж про діяльну допомогу.

На процес становлення ринку програмних продуктів 
стримуючий вплив здійснюють такі фактори:

\.Падіння промислового виробництва, інфляція, низький курс 
конвертації та ін. Країни заходу відкривають для себе ринки Східної 
Європи і СНД у багатьох аспектах. Для одних -  це можливість 
зниження витрат на розробку і виробництво ПП. Насамперед це 
стосується американських фірм: вони отримують доступ до дешевих 
трудових ресурсів з досить високими професійними навиками і 
технічною компетенцією, а також до величезних неосвоєних ринків. 
Більшість країн Східної Європи і СНД відчувають гостру нестачу в 
інвестиціях. Провідні розробники програмного забезпечення (Borland, 
Microsoft і ін.) відгукуються на нові умови ринку, що формується, 
відкриваючи в цих країнах свої представництва, підписуючи контракти 
про спільну діяльність, оскільки отримують велику вигоду від низького 
рівня заробітної плати і курсу конвертації. Можливості максимального 
зниження витрат для західних виробників найбільш імовірні по 
відношенню до прикладного програмного забезпечення, на відміну 
від апаратних засобів, що пояснюється обмеженими технічними 
можливостями підприємств СНД і відставанням обчислювальної 
техніки, яка випускається ними. Це не стосується галузі програ
мування, де є серйозні розробки з проблем штучного інтелекту, 
експертних систем і т.д.

2. Невідповідність між матеріальним рівнем користувачів і 
новими технічними та програмними засобами. Низька вартість 
трудових ресурсів і високі ціни на обчислювальну техніку не 
стимулюють потенційних користувачів застосовувати в повсякденній
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діяльності технічні засоби і відповідне програмне забезпечення 
Оскільки середня вартість ПЕОМ набагато перевищує середню 
заробітну плату, го дуже часто купівля ком ютера розглядається як 
можливість вкладання капіталу, щоб застрахувати себе від впливу 
середовища, що змінюється, а вибір машини найчастіше диктується 
міркуваннями про престиж.

З Загальна економічна відсталість. Виробники ОТ і ПП 
страждають перед усім саме від криз в економічний сфері. Першим 
наслідком цього є погіршення умов надання кредитів, оскільки 
здійснюється тільки короткострокове кредитування і під високий 
відсоток. В умовах, що склалися, відсутня можливість проведення 
комплексних досліджень потенційного ринку попиту на техніку і ПП, 
а також організація робіт над великими програмними проектами. 
Відсутність бюджетного фінансування солідних спонсорів, готових 
ризикувати власними капіталами, анулює зусилля окремих фірм, які 
намагаються займатись перспективними розробками.

4.Відсутність інфраструктури ринку. Виробники не в змозі 
організувати супровід своїх продуктів на потрібному рівні і не надають 
цьому потрібної уваги, оскільки основним завданням є реалізація 
продуктів без подальшого контролю і супроводу Не проводяться 
порівняльні й тестові випробування однотипних продуктів, а також 
відсутня методика подібних випробувань. Крім того, користувачі не 
отримують достатньої інформації про можливості конкретних 
продуктів, їх середню вартість і т.д.

5. Незадовільний стан у галузі дотримання авторських прав на 
інтелектуальну власність. Розробники програмного забезпечення 
визнаються в якості суб'єктів авторського права. їм гарантується захист 
власних прав у суді, але відсутня методика визначення суми позову до 
осіб, які порушили авторські права. Велика кількість програмних продуктів 
провідних західних фірм-виробників копіюється і розповсюджується без 
відповідних ліцензій -  нелегально. Незважаючи на існуючий серйозний 
захист ПП від копіювання, вітчизняні спеціалісти успішно знімають її і 
виконують “русифікацію”, при якій втрачається стислість, точність і 
головне, однозначність повідомлень. У результаті користувачі 
зустрічаються з труднощами при роботі з “виправленими” пакетами, що 
викликає недовіру до продукції фірми-розробника.

Одним з важливих факторів, які негативно впливають на рівень 
інформаційно-комп’ютерних технологій, є експлуатація морально і 
фізично застарілих засобів телекомунікацій, що безпосередньо 
впливає на рівень прибутків від їх експлуатації, а відсутність інвестицій 
робить процес заміни досить проблематичним.
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Аналіз, здійснений західними аналітиками, дозволяє говорити 
про недостатній рівень розвитку мереж телекомунікацій у країнах і 
Східної Європи і колишнього СРСР.

Супутниковий зв’язок у наш час - один із найбільш “демо
кратичних” способів розв’язання телекомунікаційних проблем: космічне | 
середовище передачі не має недоліків, властивих середовищу земному 
і наземному, якість такого зв’язку в ряді випадків не поступається 
волоконно-оптичному, вартість передачі не залежить від відстані, а час 
розгортання таких систем набагато менший ніж наземних.

Вже понад ЗО років людство використовує супутниковий зв’язок. 
Сьогодні можна виділити два покоління технологій супутникового 
зв’язку: супутники на високоеліптичних орбітах і супутники на 
стаціонарних (геостаціонарних) орбітах.

У першому випадку за рахунок “високого” апогею супутник 
велику частину часу знаходиться в зоні видимості певного регіону. 
Система з декількох таких супутників забезпечує цілодобовий зв’язок.

У другому випадку геостаціонарні супутники, розташовані на 
висоті приблизно 36 тис. км., знаходяться постійно над заданою точкою 
земної кулі, покриваючи фіксований регіон.

Саме, на основі геостаціонарних супутників і будується сьогодні 
практично весь існуючий супутниковий зв ’язок, який надає 
двосторонній зв’язок -  передачу мови і даних, і односторонній -  
телебачення, радіомовлення тощо.

“Підключення” користувача до супутникових систем здійснюється 
через національного державного або приватного оператора.

У кінці 80-х -  на початку 90-х років розроблялись нові проекти 
супутникового зв’язку -  системи на основі низько- і середньо- 
орбітальних супутників. В наш час відомо більше 15 таких проектів.

Енергетичні переваги систем, що розглядаються, дозволяють 
використовувати їх для розв’язання принципово нових задач 
персонального зв’язку через супутники. Технологія зв’язку в цьому 
випадку нагадує сотовий (мобільний або фіксований) наземний зв’язок. 
Власне деякі нові проекти визначаються саме як доповнюючі до 
наземного сотового зв’зку (наприклад ОЬЬаЫаг). Якщо мобільний 
користувач працює в зоні видимості наземних сотових станцій, його 
радіотелефон обслуговується наземною системою зв’язку, а при виході 
за межі зони видимості радіотелефон автоматично або вручну 
переключається на космічні соти, які обслуговуються супутниками.

Такі дворежимні радіотелефони для системи ОЬЬаЫаг уже 
розроблені і дозволяють уникнути створення неефективної мережі 
сотових станцій у малонасичених регіонах уздовж доріг і т.п., яка 
вимагає величезних витрат. Величезна перевага таких систем
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проявляється при їх використанні в пустелі, на морі і в інших подібних 
місцях, де сотовий зв’язок не може бути встановлений.

Цим не вичерпуються всі можливості нових систем. їх втілення 
дозволить виконати й інше завдання -  забезпечити зв’язок малорозви- 
нутих у цьому питанні регіонів Землі. Варіантів розв’язку' цієї проблеми 
достатньо: від встановлення супутникових телефонів-автоматів до 
організації супутникових аналогів “локальних радіомереж”.

Усе разом взяте може призвести до створення так званої 
“глобальної телефонної мережі”, в якій користувач буде володіти 
телефонним номером планетарного масштабу, не “загублюючись” під 
час своїх пересувань по планеті.

Однак функції нових супутникових систем далеко не вичер
пуються традиційними телефонними послугами, передачею мови і 
факсимільної інформації. Вони підходять і до передачі електронної 
пошти, пейджингу, радіонавігації (визначення місцезнаходження 
абонента), організації технологічного зв’язку (диспетчер -  об’єкт, що 
рухається, управління віддаленими об’єктами і т.п.). 1, нарешті, -  
“супутниковий Internet” або щось подібне (проект Teledesic), а також 
те, що гучно називається “інформаційною супермагістраллю”.

Деякі системи (наприклад, Globalstar, Odyssey, “Сигнал”) 
будуються за регіональним принципом, згідно з яким кожний супутник 
має жорстку наземну прив’язку. Абоненти пов’язані з супутниковою 
системою за допомогою спеціальних наземних станцій, наприклад, 
через традиційні наземні мережі.

Для отримувачів супутникових систем нового покоління 
важливою характеристикою є набір послуг, що надається. Він 
приблизно однаковий. Винятком є проект Teledesic.

Проект Teledesic (супутникова система з низькоорбітальними 
суігутниками) - один з варіантів супутникових систем нового покоління, 
призначених винятково для обміну даними між комп’ютерами.

Деякі проекти супутникових систем представлені у таблиці на 
сторінці 46.

Не всі проекти, наведені в таблиці, мають однакові шанси на 
реалізацію. І для того є багато причин, головними з яких фінансові 
аспекти, “серйозність” учасників, рівень і детальність опрацювання 
самих проектів.

Сьогодні найбільш “просунуті” проекти, які будуть майже точно 
реалізовані вже в цьому столітті -  це Globalstar, Iridium, і Inmarsat -  P. 
Реальність їх реалізації підтверджується не тільки думкою спеціалістів, 
але і практичним інвестуванням проектів. Планувалось, що запуск їх 
на орбіту почнеться у другій половині 1997 року і що 36 супутників 
системи Globalstar будуть виведені на орбіту Українськими “Зенітами .
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Імовірним є ге, ідо в майбутньому перелік послуг буде розширений. 
Поки що можна сказаги, що в перспективі, можливо, вони складуть 
серйозну конкуренцію деяким наземним телекомунікаційним послугам

Великі фірми, що відносяться до ТИК, зайняті наданням послуг, 
свою основну увагу зосереджують на задоволенні запитів користувачів 
до якості та ціни, а також на наданні додаткових послуг, пов’язаних з 
рекомендаціями, гарантіями надійності і т.д. З цих позицій можна 
виділити 3 групи фірм, які здійснюють прямі закордонні інвестиції в 
галузі надання послуг:

-  ті, що надають банківські, фінансові та професійні послуги, які 
містять значний обсяг актуальної інформації і знань;

-  ті, що займаються рекламою, маркетингом, наданням 
консультації за максимізації ефективності виробництва і захисту якості 
кінцевого продукту;

-  ті, що надають послуги, пов’язані з торгівлею для завоювання 
або збереження своїх позицій на ринку для продуктів материнської 
фірми.

З точки зору розвитку організаційної форми варто виділити такі 
фази:

-  початок діяльності, коли в якості вихідної бази викорис
товуються основні і оборотні засоби засновників;

-  першопочатковий розвиток при зростанні засобів за рахунок 
рентабельної комерційної діяльності;

-  подальший розвиток за рахунок залучення додаткових 
фінансових засобів і трудових ресурсів;

-  отримання кредитів від банків та інвестиційних компаній на 
підтримку планів зростання;

-  залучення додаткових засобів за рахунок випуску акцій.
При розгляді змісту наведених фаз можна виділити такі

закономірності. Перша, друга і третя фази характерні для всіх 
організаційних форм незалежно від форми власності і сфери діяльності. 
Але слід відмітити, що початковий розвиток за рахунок рентабельної 
комерційної діяльності (друга фаза) може.виконуватись за участю як 
державних, гак і комерційних структур, маючи на увазі існування 
спеціалізованих форм, які функціонують на некомерційній основі. 
П’ята, завершальна, фаза характерна тільки для акціонерних 
товариств відкритого і закритого типів.

При розробці концепції інформаційного бізнесу на рівні 
підприємств варто виділити декілька напрямків розвитку.

1. У загальних рисах тенденція становлення інформаційного 
бізнесу не повинна відрізнятись від світового досвіду, тобто необхідний 
активний, але плановий перехід від традиційних видів діяльності до
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цільового інформаційного обслуговування в різних режимах, віл 
простого виконання окремих заявок користувача до надання 
комплексних даних. У цих умовах гостро відчувається потреба в 
активному діалозі інформаційних органів з користувачами для 
попереднього обговорення можливих майбутніх замовлень 
відпрацювання стратегії реакції на динаміку потреб при появі нових 
продуктів, технологій і т. п.

2. Діяльність приватного сектора викликає додаткові специфічні 
потреби, для реалізації яких необхідні інструментарій, час і відповідні 
витрати. Державному сектору, в тому числі органам державної 
статистики, це завдання не під силу. Світовий досвід свідчить, що 
надії, які покладаються на ринковий механізм при виробництві 
суспільної інформації органами офіційної статистики, не виправ
дались. Через високу вартість і велику трудомісткість приватний бізнес 
також відмовляється від вкладання крупних засобів у підтримку 
формування загальнодоступної інформації. В рамках перехідного 
періоду, коли відбувається ліквідація існуючих і поява нових 
підприємств різних форм власності, існує небезпека приховування 
даних, які характеризують їх діяльність. А це, в свою чергу, ускладнює 
підготовку статистичних даних, і в умовах статистичного хаосу подібне 
положення в приватному секторі зміниться не скоро. Характер 
діяльності даного сектору робить неможливим використання 
традиційних статистичних методів, суттєво змінює інформаційні 
джерела і потоки інформації. Крім того, введення системи національ
них рахунків вимагає значних змін у статистичній і бухгалтерській 
звітності. І, відповідно, в програмно-технічному забезпеченні, 
інформаційних технологіях тощо. Частиною складної проблеми є 
незалежність статистичних даних і збереження комерційної таємниці

3. Зростає роль економічного аналізу інформаційної діяльності. 
В умовах економічної кризи, підтримка власних інформаційних ланок 
буде коштувати дуже дорого. Тому в багатьох випадках їх кількість 
скорочується. Найбільші шанси при переході до ринкових умов мають 
невеликі, але мобільні і добре підготовлені ланки, здатні збільшити 
прибутки на основі абонентського або договірного обслуговування 
користувачів із збільшенням частки інтелектуальних і наукомістких 
продуктів.

4. Інформаційний бізнес повинен бути диференційований у 
відповідності з етапами життєвого циклу продуктів і технологій, що 
дозволить своєчасно і безболісно припинити роботу по неконкурентних 
і дублюючих розробках.

5. Актуальним завданням є використання інформаційного 
забезпечення при аналізі діяльності паралельних підприємств і фірм
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І метою виявлення фіктивних банкрутств, фінансових і комп'ютерних 
злочинів. Це повинно забезпечуватись за рахунок втілення нових 
методів підвищення достовірності інформації, зокрема, при оцінці 
базової вартості об’єктів, що приватизовуються.

6. Перспективною галуззю розвитку треба вважати встановлення 
контактів з закордонними фірмами та інформаційними системами для 
обміну відповідними даними. З метою вдосконалення економічних 
реформ необхідно створення внутрішніх і зовнішніх баз даних для 
інформування потенційних інвесторів про стан ринків і сфер 
інвестування.

7. Окремою галуззю дослідження повинні стати роботи по 
вивченню впливу інформатизації на соціальні аспекти діяльності, 
тобто на ділові, соціально-психологічні та інші характеристики 
партнерів.

Вплив держави на становлення і вдосконалення інформаційною 
бізнесу може проявлятись у таких напрямках:

-  пряме державне регулювання господарської діяльності на основі 
контролю: економічного, фінансового, цінового і контролю якості;

-  прямий вплив шляхом організації конкурсів на виконання 
державних замовлень і надання інвестицій;

-  прямий вплив держави, як безпосереднього організатора та 
інвестора на процеси розробки і виробництва продуктів;

-  непрямий і змішаний вплив шляхом формування податкової та 
амортизаційної політики, стимулювання конкуренції, створення умов 
для розвитку інфраструктури і професійної підготовки та перепід
готовки кадрів;

-  опосередкований вплив шляхом формування контрактної 
системи взаємовідносин (фінансового механізму контрактів, 
організації та масштабів).

Вступ на ринок нових організаційних форм ІБ пов’язано з 
розробкою і визначенням стратегії його освоєння. З цього погляду 
можна виділити такі групи з урахуванням того, що більшість із них 
орієнтує свою діяльність на контакти із закордонними партнерами:

-  прямі закордонні інвестиції, коли створюються філії, які цілком 
належать фірмі -  засновнику;

-  виняткове ліцензування, коли на конкурентиоздатну технологію 
розробки програмних продуктів купується ліцензія;

-  множинне ліцензування, коли ліцензія купується на окремі 
елементи технології;

-  створення спільних підприємств;
-  комбіноване створення спільного підприємства і ліцензування 

в різних формах.
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Найбільш прибутковою при створенні відповідних сприятливих 
умов є перша стратегія (пряме інвестування). А найбільш гнучкою -
остання (комбінування).

На базі аналізу фінансових документів розраховується велика 
кількість показників, які характеризують економічний стан і 
стабільність на ринку. Серед них важливе місце належить тим, з 
допомогою яких стає можливим визначити здатність погашення боргів 
по мірі надходження терміну платежів; наскільки здатні швидко 
перетворитись у гроші (ліквіди) заборгованість інших партнерів і 
матеріальні запаси; чи достатній обсяг продажу стосовно до 
оборотного й основного капіталу (фондів); чи стійкий загальний 
фінансовий стан.

До складу основного капіталу входять три елементи: реальний 
основний капітал, інвестиції та невідчутні активи. До реального 
основного капіталу відносяться споруди, машини, обладнання і т.п. 
Інвестиції -  засоби, відокремлені від підприємства на довгий термін і 
вкладені в інші підприємства. Невідчутні активи -  це активи, які не 
мають фізичної натуральної форми, але наділені “невідчутною 
цінністю” і в силу цього ті, які приносять додатковий дохід. Сюди 
входять торговельні марки, секрети виробництва, патенти, авторські 
права, організація управління тощо.

Щоб привернути увагу до якогось явища, продукту або послуги 
досить часто використовується такий захід, як проведення рекламної 
кампанії.

Реклама на телебаченні, по радіо, в пресі досить масова, але для 
привернення уваги професіоналів найчастіше використовуються такі 
форми, як проведення професійних виставок і конференцій.

У таблиці наведені ціни на участь у виставках, про які сьогодні 
найчастіше говорять спеціалісти в Україні. Інформація надана 
організаторами і відображає середню вартість 1 кв. м обладнаної площі. 
Це і є та ціна, яку платить учасник, помноживши її на площу свого 
стенду, і на яку потрібно орієнтуватися при аналізі вартості участі в 
тій чи іншій виставці. Вартість 1 кв. м дійсно є інтегрованим 
показником усіх витрат і рівня організатора, однак, проаналізувавши 
інформацію в таблиці, стає очевидним, що другим су ттєвим фактором 
для порівняння цін на різних виставках є їх тривалість у годинах.

Дійсно, кожна година проведення виставки для організатора -  це 
витрати: оренда, охорона, зарплата і т.д., для учасника -  прибуток: 
нові контакти, нові клієнти. Тому найкращим показником порівняння 
різних виставок за ціною є все та ж вартість 1 кв. м., але не за весь 
період проведення виставки, а за годину. Прорахувавши цей показник, 
можна отримати результат, який відображений на графіку.
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Виставка Ціна 1 кв. м. Тривалість у годинах ціна 1 кв. м/год! |
СеВГГ96 $450 63 $7

СОМТЕК* 96 $350 35 $10
СОМТЕК икгаше 96 $275 27 $10

Комп’ютерЕКСПО’96 $170 35 $5
Еп1егЕХ*96 $170 44 $4

ЯЕгЧегЕХ’Эб

■  Комп’ютврЕКСПО'96 

ЙСеВГГЭб 

ШСОМТЕК’96

■  СОМТЕК икгаіпе‘96

Найпривабливішою за ціною з українських столичних виставок 
є ЕпїегЕХ. Вартість 1 кв. м/год. у національних організаторів в 2 рази 
менша, ніж на Сопіїек, що зайвий раз свідчить про їх конкурен- 
тоздатність, в усякому випадку за ціною.

Можна довго сперечатись про те чи несуть такі виставки як 
Сошіек інвестиції в Україну або, навпаки, відбирають останні 
фінансові крихти у місцевих фірм-учасників, але безперечним є те, 
що такі події сприяють виникненню нових контактів і втіленню нових 
технологій, а це набагато важливіше для нашої держави.

Інформаційний бізнес -  це галузь економіки, яка дуже швидко 
розвивається як в якісному, так і в кількісному розумінні, а тому 
залучення інвестицій у цю галузь обіцяє бути ефективним, хоча б тому, 
що цей напрямок економіки, безперечно, дуже передовий і 
перспективний.
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Лнтохова І.ІУ1.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ СПРИЯННЯ  

ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Інвестиції в людський капітал -  розглядаються як будь-яка міра, здій
снена для підвищення продуктивності праці працівників (шляхом підви
щення їх кваліфікації і розвитку можливостей); витрати на поліпшення 
освіти, здоров'я працівників або на покращання їх мобільності [1].

Аналіз соціально-економічної ситуації, яка склалася протягом 
останніх років, аналіз прогнозів зміни цієї ситуації засвідчує, що 
одними з головних напрямків загальнодержавної та регіональної 
політики нагально повинні стати:

-  активне сприяння продуктивній зайнятості населення;
-  запобігання масовому безробіттю;
-  ефективна соціальна підтримка конкурентоспроможності на 

ринку праці громадян.
Хоча загальна чисельність трудових ресурсів у середині 90-х років 

у Чернівецькій області стабілізувалась,, кількість зайнятих у 
суспільному секторі виробництва мала тенденцію до зниження і на 
кінець 1996 року склала 77,1 відсотка трудових ресурсів. У 1996 році 
майже 67 тис. людей, або 12,3 відсотка чисельності трудових ресурсів 
були поза суспільним виробництвом. Однак із їх загальної кількості, 
за даними Чернівецького обласного центру зайнятості, тільки 11 тис. 
осіб (16,4%) звернулися за допомогою у працевлаштуванні до 
державної служби зайнятості [2].

Основними причинами неповного формування фіксованого ринку 
праці на наш погляд були:

-  недостатня інформованість населення про функціонування і 
завдання діяльності служб центру зайнятості;

-  відсутність у службі зайнятості необхідних можливостей для 
реального дієвого впливу на поліпшення соціально-економічного 
становища безробітних;

-  схильність підприємств до утримання працівників у стані 
прихованого безробіття, яке в деякій мірі влаштовувало працівників 
за умов нечіткої правової системи нерегламентованої діяльності.

Останнє теж суттєве, оскільки за узагальненими розрахунками 
Чернівецького обласного центру зайнятості, управління по праці і 
соціальних питаннях обласної держадміністрації в 1996 році у стані 
вимушеної неповної зайнятості перебувало 55 тис. чоловік. Втрати 
робочого часу всього персоналу з розрахунку на одного працюючого в

54



цілому по області становили 45,3 людино-дня. Найбільше значення 
цей показник має в таких галузях:

-  промисловості -  99,94;
-  науці -  94,45;
-  будівництві -  74,92;
-  транспортні -  60,61;
-  сільському господарстві -  49,94 [3].
Явище вимушеної неповної зайнятості не менш масовий характер 

має і в 1997 році ( табл. 1). За перший квартал у відпустках з ініціативи 
адміністрації перебувало 27,9% усіх працюючих і ще 7,5 % працювали 
в режимі скороченого робочого тижня. Найбільш питома вага 
працюючих у відпустках була на транспорті -  62,9%, будівництві -  
51,4%, промисловості -  51,2%, науці -  40,6%.

Використання трудового потенціалу буде погіршуватися і надалі. 
В цьому зв’язку варто звернути увагу на фактичну, в 1996 році і 
прогнозу, на 1997 рік структуру витрачання в області коштів 
державного фонду зайнятості населення (табл.2). У 1996 році 
найбільшу питому вагу -  43,5% в структурі витрат займали витрати 
на утримання державної зайнятості. (Не рахуючи витрат на 
забезпечення підрозділів службовими приміщеннями). З розрахунку 
суми витрат на одного зареєстрованого безробітного вони становили
66,3 гривні. Це є непомірно велика величина, якщо порівняти її з сумою 
витрат допомоги по безробіттю, яка в структурі витрат займала друге 
місце (28,8%), а з розрахунку на одного безробітного дорівнювала 
всього 43,8 гривні.

На розширення сфери прикладання праці шляхом створення 
робочих місць за рахунок субсидій, надання безпроцентної позики 
безробітним для заняття підприємницькою діяльністю, створення 
робочих місць понад встановлену квоту, па проведення науково- 
технічних робіт з проблем.зайнятості (що дуже актуально), 
забезпечення міжнародного співробітництва з проблем зайнятості, 
створення автоматизованої інформаційно-довідкової системи коштів 
не було витрачено зовсім.

На 1997 рік план витрачення коштів фонду сприяння зайнятості 
населення структурно дещо покращений. Однак, нові витрати 
передбачено здійснити тільки по двох вищенаведених статтях: 
створення робочих місць понад встановлену квоту, створення 
автоматизованої інформаційно-довідкової системи. Приведені дані 
свідчать про те, що витрати державної -служби зайнятості є на сьогодні 
невиправдано дорогим, оскільки пов’язані переважно з забезпеченням 
виконання цією службою функцій статистика, а не відповідно 
необхідної системи дій по сприянню ефективній зайнятості населення.
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Таблиця 1

Аналіз стану прихованого безробіття на 
підприємствах і організаціях Чернівецької області за 1 

квартал 1997 року.
№ Галузь Відпустки з ініціативи 

адміністрації
Чисельність
працівників,
п е ре в е де н и х

п/п Перебува
ло у відпу
стках чол.

в %до всіх 
працюю

чих

втрачено
людино-

годин

на скороче
ний робочий 
тиждень 
осіб

1. Всього по області 52816 27,9 15841746 12979
2. в т д  Промисловість 27766 51,2 9995854 4484
3. Будівництво 6249 51,4 1900475 657
4. Транспорт 6610 62,9 1152119 3229
5.
6.

Сільське господарство 
Торгівля, громадське харчування, 
матеріально-технічне постачання,

1208 26,1 428936 52

7.
збут і заготівля
Житлово-комунальне
господарство,

4061 20,8 999709 1817

невиробничі види побутового 
обслуговування населення

769 10,1 160628 67

8. Охорона здоров’я, фізкультура та 1053 4,6 188485 279
соціальне забезпечення 3508 10,8 681108 1223

9. Народна освіта 925 20,4 219123 837
10.
11.
12.

Культура
Наука і наукове обслуговування 
Апарат органів державного та 
господарського управління,

449 40,6 142398 271

юоперативних і господарських 
організацій

105 11 20921 63

Очевидно, що це пов’язано з відсутністю в області чіткої 
комплексної програми управління трудовими ресурсами, в якій, 
зокрема, простежувався би зв’язок обов’зків і відповідальності 
інституційних ланок державної влади і безпосередньо підприємств 
по забезпеченню ефективного трудового потенціалу

Як засвідчує досвід Європейських постсоціалістичних країн, 
внаслідок процесів роздержавлення, приватизації, розвитку різних 
форм власності і видів діяльності, необхідністю забезпечення 
відповідності між технічною структурою виробництва і професійно- 
кваліфікованою структурою працівників у використанні трудових 
ресурсів відбулися значні зміни. Це, насамперед, перерозподіл трудових 
ресурсів у невиробничу сферу.
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Таблипя 2

Ви грати коштів державного фонду сприяння зайнятості 
населення в Чернівецькій області 1996-1997рр

№ Показники 1996 1997
п/п Фактич.

грн.
в % до 

підсумку
Прогноз 

грн. І
в % до 

тідсумю
1 2 3 4 5 6
1. Розширення сфери прикладання, праці, 

всього — _ 53760 0,9
в тому числі:
-  створення робочих місць шляхом 
надання субсидії
-  створення робочих місць понад 
встановленому квоту _ 53760 0,9
-  надання безпроцентної позики 
безробітним для заняття 
підприємницькою діяльністю

2. Професійна підготовка та підготовка 
незайнятого населення і безробітних 260280 15,5 734135 12,4

3. Організація громадських робіт, всього 15920 1,0 83040 1,4
4. Надання фінансової допомоги на 

переселення сімей в сільську місцевість _ _ _

5. Виплата допомоги по безробіттю, всього 482000 28,8 3661140 61,5
6. Забезпеченість підрозділів служби 

зайнятості службовими приміщеннями 160800 9,6 255000 4,2
7. Проведення науково-технічних робіт з 

проблем зайнятості _ _ _
8. Забезпечення міжнародного 

співробітництва з проблем зайнятості _ _ _ _

9. Інформаційно-довідкова, рекламна 
робота 26000 16 169205 2,8

10. Створення автоматизованої 
інформаційно-довідкової системи _ _ 56000 0,9

11. Утримання державної служби 
зайнятості 730130 43,5 946250 15,9

12. Всього витрат 1675130 1000 595853С1 1000

Розраховано за даними Програми зайнятості населення 
Чернівецької області на 1997рік

У Чернівецькій області в 1985 році питома вага зайнятих у 
невиробничій сфері становила 20,4%, а в 1996 році 27,2%. Враховуючи 
те, що ця тенденція буде зберігатися і надалі, а аналіз соціально- 
демографічної ситуації робочої сили на ринку праці показує, що більше 
половини осіб на ньому складатимуть жінки, третину -  молодь у віці
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до 28 років, го на цей фактор треба звернути увагу гіри розрахунках 
обсягів та вартості навчання незайнятого населення в розрізі професій 
та спеціальностей уже на найближчу перспективу.

В прогнозі підготовки навчання на 1997 рік в обласній програмі 
зайнятості відсутній перелік спеціальностей безпосередньо пов’язаних 
з сільським господарством, переробними галузями, а цс важливо, 
оскільки регіон є аграрний і агропромисловий комплекс повинен 
розвиватися на якісно новій технологічній і економічній освіті.

В області стійким за обсягами залишається індивідуальне 
будівництво (табл. 3). За 1994-1996 рр. в структурі обсягів введення в 
експлуатацію житлових будинків індивідуальний сектор займає більше 
75 процентів. Ця галузь і в перспективі буде джерелом забезпечення 
додатковими робочими місцями, але більш кваліфікованими кадрами.

При формуванні фонду сприяння зайнятості населення необхідно 
передбачити окрему статтю, з заходами по підвищенню загально
освітнього рівня правових і економічних знань, соціальної активності 
й орієнтованості тимчасово незайнятих.

Розглядаючи питання інвестиційної діяльності в сфері зайнятості 
населення, необхідно звернути увагу на невиплату заборгованості по 
заробітній платі в галузях народного господарства області. Станом на 
1 жовтня 1997 року вона склала 65,8 млн. гривень, що становить 
половину до нарахованої до виплати заробітної плати, а в сільському 
господарстві -  73,5 відсотка. Із загальної суми заборгованості 37,8 
відсотка припадає на бюджетну сферу, 25,5 відсотка -  сільськогосподар-

Таблиця З

Виконання намірів по введенню в експлуатацію житлових 
будинків (м2 заг. площі)* в Чернівецькій області за 1994-1996 рр.

№ Показники Роки
п/п 1994 1995 1996
1. По області -  всього 152040 199000 145532
2. в тому числі: державний сектор 3706 10378 24037
3. колективний 30643 24461 10971
4. індивідуальний -  всього 117691 114161 110524
5. в т. числі: в сільській місцевості 81178 69002 58823

Розраховано: Про соціально-економічний стан Чернівецької 
області за 1995-1996 рр. №12, стор. 63, 65
сферу, 25,5 відсотка -  на сільськогосподарські підприємства, 16,1 
відсоток на промисловість, решта -  на підприємства інших галузей.
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Найбільша питома вага довгострокової заборгованості на п ід 
приємствах колишнього військово-промислового комплексу, окремих 
сільськогосподарських та легкої промисловості, в деяких будівельних.
У цілому по області сума непогашеної заборгованості по заробітній 
платі за 1996 рік становить більше 6 млн. грн.

Наведені цифри є беззаперечним доказом того, що на сьогодні 
ігнорується необхідність навіть мінімальних інвестицій у людський 
капітал, які б могли не тс що забезпечувати ріст продуктивності праці, 
поліпшення освіти, підвищення мобільності людей, але й забезпечити 
мінімально допустимий рівень, потрібний для простого відтворення 
робочої сили.
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Комарницька В.Г.

РЕЗЕРВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 
РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Концепцією економічного розвитку Чернівецької області 
передбачено розвиток такого пріоритетного напрямку, як рекреаційно- 
туристичний комплекс. Для цього необхідно перш за все, розв’язати 
ряд екологічних проблем та запровадити принципи раціонального 
природокористування, яке можна визначити як збалансовану 
взаємодію суспільства та природи, що забезпечує здатність природи 
задовольнити соціально-економічні потреби суспільства без шкоди для 
його функціонування.

Таблиця 1

Капітальні вкладення в охорону навколишнього середовища та 
раціональне використання природних ресурсів України 

(у порівняльних цінах: млн. крб)

1990 1991 1992 1993 1994 1995
Заходи по охороні природи і 
раціональному використанню 
природних ресурсів 789 860 635 641 503 410
утому числі:
-  на охорону та раціональне 
використання водних ресурсів 478 531 391 381 282 190
-  на охорону атмосферного 
повітря 62 88 93 122 104 110
-  на охорону та раціональне 
використання земель 157 159 59 38 39 47

З таблиці видно, що з кожним роком витрачається все менше 
капіталовкладень на природоохоронні заходи. Так, у 1995 році на ці 
заходи було виділено на 93 млн. крб. менше капітальних вкладень у 
порівнянні з 1994 роком, і на 379 млн., порівняно з 1990 роком, що 
майже в 2 рази менше.

Обмеженість бюджетних можливостей держави вимагає пошуку 
додаткових джерел фінансування заходів, що розв’язують проблеми 
раціонального природокористу вання.

За оцінками деяких зарубіжних учеїшх, щорічно втрати України 
від неефективного, нераціонального природокористування і
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забруднення навколишнього середовища становить від 15 до 20 
відсотків її національного доходу.

Нова система владно-господарських відносин у сфері природо
користування має поєднувати різні форми власності, якщо результатом 
буде підвищення ефективності використання природно-ресурсного 
потенціалу, їх збереження та відтворення.

Для поліпшення екологічною стану області, розв’язання проблем 
раціонального природокористування необхідно нарощувати темпи 
будівництва нових, реконструювати й технічно переозброювати діючі 
природоохоронні об’єкти та потужності, а також впроваджувати 
ресурсозберігаючі, мало- та безвідходні техлоглогії.

Монопольне становище держави як власника природно- 
ресурсного потенціалу країни не забезпечило раціональне природо
користування, елементами якого є використання, охорона та 
відтворення природних ресурсів.

Як показує світовий досвід, у жодній країні світу держава не в 
змозі взяти на себе тягар витрат на природоохоронні потреби, тому 
необхідне об’єднання та використання капіталу недержавних структур.

Які суми капіталовкладень були виділені суб’єктами різних форм 
власності Чернівецької області на природоохоронні заходи, показано 
в таблиці 2.

Як видно з таблиці, в Чернівецькій області в 1996 році освоєно 
9768 тисяч гривень капіталовкладень на заходи по охороні природи і 
раціональному використанню природних ресурсів. З них тільки 28 
тисяч виділили акціонерні, 385 загальнодержавні і 9355 -  комунальні 
підприємства, що становить відповідно 0,3, 3,9 та 95,8%.

Звичайно, очікувати якихось суттєвих результатів від приватизації 
за такий короткий час не можна але, мабуть, треба усвідомити, що 
проведення приватизації -  це серйозний процес, який стосується усіх 
людей і діяти не стільки рішуче і швидко, скільки зважливо і розсудливо 
передбачаючи наслідки непродуманих кроків, обгрунтовувати кожне 
рішення. Особливо це актуально в процесі приватизації прородно- 
ресурсного потенціалу держави.

У багатьох країнах поряд з державною існує приватна власність 
на землю, ліси, водойми. Наприклад, у СІЛА в приватному користуванні 
перебуває майже 72% всіх лісів, У Франції -  75%, у Фінляндії -  63% 
лісового фонду належить приватному сектору, 24% -  державі, 9% -  
промисловим підприємствам, 4% -  місцевим комунам, церквам.

Але світовий досвід переконує, що власність на підприємства, 
природні блага -  це баланс прав і відповідальність, тому необхідно при 
зміні форм власності враховувати збитки від забруднення довкілля в 
результаті діяльності підприємств у минулому та їх компенсацію внаслідок 
продовження їх роботи чи поєднання прав на присвоєння рентного доходу
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Таблиця 2

Капітальні вкладення на охорону навколишнього середовища і 
раціональне використання природних ресурсів Чернівецької 
області по формах господарювання за 1996 рік (у фактичних

цінах, тис. гри) ________________
Найменування Всього Форма господарювання

Перед Освоє
Загально
державна

Комунальна Акціонерна

бачено но Перед
бачено

Освоє
но

Перед
бачено

Освоє
но

Перед
бачено

Освоєно

Заходи по охо
роні природи і 
раціональному 
використанню 
природних 
ресурсів 111116 9768 1088 585 10000 9355 28 28
утому числі: 
на охорону та 
раціональне ви
користання вод
них ресурсів 2510 2250 10 10 2500 2240 28 28
на охорону ат
мосферного 
повітря 132 132 132 132
на охорону та 
раціональне ви
користання 
земель 7946 6982 946 243 7000 6739
на будівництво 
під-тв і полі
гонів по утилі
зації захоронен
ию відходів 400 376 400 376

і відповідальності за додержанням стандартів якості природних 
ландшафтів і відтворення елементів природно-ресурснош потенціалу.

Однією з найгостріших проблем в умовах дедалі більшого 
забруднення навколишнього середовища є утворення, переробка та 
утилізація відходів. На підприємствах та організаціях Чернівецької 
області утворилося в 1996 році 834 тис. тонн вторинної сировини і 
відходів виробництва, що майже на рівні 1995 року (843 тис. тонн).

Зауважимо, що рівень використання вторинної сировини та відходів 
виробництва з попереднім роком знизився на 6%, а знищення зросло
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на 1,8%. Так, знищено або вивезено на звалище 72 тис. тонн вторинної 
сировини, або 9% утвореної, що на 17 гис. тонн більше ніж у 1995 році.

Відомо, що найбільш ефективним шляхом раціонального 
використання ресурсів, у тому числі й вторинних, є впровадження 
ресурсозберігаючих, мало- та безвідходних технологій.

У 1996 році на підприємствах області було впроваджено нових 
прогресивних технологічних процесів 36, що в три рази менше, ніж у 
1990 році і з них ресурсозберігаючих, мало- та безвідходних всього З 
а в 1995 -2 6 .

Щоб успішно розв’язувати екологічні проблеми області, треба 
впорядкувати джерела фінансування заходів по охороні, відтворенню, 
раціональному використанню природних ресурсів, впровадженню 
ресурсозберігаючих, мало- та безвідходних технологій. Розпорошення 
коштів не дозволяє максимально здійснювати цю роботу, тому доцільно 
було б створити Єдиний екологічний Фонд (Фонд охорони і 
раціонального використання природних ресурсів), джерелами 
формування якого могли б бути:

-  усі види плати за природні ресурси;
-  платежі за викиди, скиди забруднених речовин і розміщення 

відходів;
-  еконологічний податок;
-  усі види штрафних санкцій за забруднення довкілля і 

відшкодування збитків;
-  частина коштів від приватизації підприємств і природно- 

ресурсного потенціалу області;
-  державні та міжнародні інвестиції в природоохоронну сферу;
-  добровільні внески окремих громадян, підприємств, які, 

звичайно, звільнялись би від оподаткування, та інші.
В умовах дестабілізації економіки, спаду виробництва, дефіциту 

власних джерел фінансування технологічного переозброєння 
підприємств, впровадження ресурсозберігаючих, мало- та безвід
ходних технологій одним із перспективних методів інвестування 
виробничої сфери області могло б стати придбання технологічних 
засобів в оренду. В практиці світової економіки такою формою оренди 
є лізинг. Про ступінь розповсюдження лізингу в країнах ринкової 
економіки свідчить той факт, що він став самостійною сферою 
прикладання капіталу, один із видів економічного бізнесу. Так, доля 
витрат на лізингові операції в загальних капіталовкладеннях на 
машини й обладнання складає в США -  30%, Англії, Франції, Іспанії
-  13 -  17% , Італії; Голландії -  12 -  14%, Австрії, Данії, Норвегії -  8
-  10%. В Японії щорічний приріст об’єму лізингових операцій 
складає 25 -  30%.
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Широкомасштабне використання пільг; закладених у податковій 
системі зарубіжних країн відіграє важливе значення в їх розвитку. 
Система оподаткування США. Англії відкриває ряд каналів для 
отримання пільг як орендарям, так і орендодавцям. Застосування 
методу прискореної амортизації давало можливість лізиншотримувачу 
одержувати пільги в результаті зменшення оподаткування сум. 
Застосування цього методу вигідно банку, оскільки затрачені ним 
ресурси повертаються в більш короткий термін. Крім цього, орендарю 
надавалось податкова знижка на інвестиції в розмірі 10% вартості 
обладнання. Для підприємств-орендарів лізинг був вигідний також 
тим, що податковим законодавством лізингові платежі розглядались 
як поточні витрати і їх величина виключалась із загального 
оподатковуваного доходу.

Фінансування основних засобів на основі лізингу не впливає на 
співвідношення статей балансу, бо основні засоби, які використовуються 
у виробничому процесі, не відображаються на статті “основні засоби” і 
по них в країнах Заходу не нараховується амортизація.

Потребують перегляду норми амортизаційних відрахувань на 
очисні споруди та обладнання (у США, Німеччині ці норми приблизно 
25% на рік) і в той же час необхідна розробка диференційованої системи 
підвищення податкових ставок на обладнання , яке використовується 
після закінчення терміну його амортизації.

Податкові пільги повинні розповсюджуватись на інвестиції, які 
спрямовуються на придбання і монтаж очисного обладнання, 
впровадження ресурсозберігаючих, мало- та безвідходних технологій.

У США ще в 70-х роках впроваджено знижки податків для 
підприємств, що направляють інвестиції для створення відповідних 
виробництв. У Японії діє спеціальна шкала зниження прибуткового 
податку підприємствам, які інвестують кошти в екологічно безпечні 
виробництва і підприємства по переробці відходів.

При розробці податкової системи необхідно врахувати як 
територіальні, так і галузеві фактори. Повинні бути диференційовані 
податкові ставки в залежності від екологічного навантаження в регіоні 
і від ступеня екологічної небезпеки конкретної галузі.

На введені в дію також непрямі методи стимулювання інвестиційної 
діяльності: залучення в країну капіталу зарубіжних підприємців, створення 
умов і підвищення зацікавленості для використання банківського капіталу 
у виробничій сфері і т.д. Необхідно створювати умови для стабілізації 
економіки як держави, так і регіону, збільшення нагромаджень і 
матеріальної зацікавленості вкладати капітал у виробництво, сферу 
раціонального природокористування, що неможливо без подолання 
технологічної відсталості і вдосконалення інвестиційної діяльності.
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Корчак Н.М., Гетьманцева Н.Д.

ПОНЯТТЯ МОНОПОЛІЗМУ В ДІЯЛЬНОСТІ 
ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ 
(ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА)

Відповідно до статті 42 Конституції України держава забезпечує 
захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускається 
зловживання монопольним становищем, неправомірне обмеження 
конкуренції та недобросовісна конкуренція.

Вільна і добросовісна конкуренція в підприємницькій діяльності 
є базовим елементом економіки України.Тому, ключовим елементом, 
від якого залежить спрямованість та зміст антимонопольного 
законодавства, є критерій монополізму.

Ключовим елементом, від якого залежить спрямованість та зміст 
антимонопольного регулювання, є критерій монополізму Розкриваючи 
суть даного питання доречно в загальному плані висвітлити такі 
поняття, як “монопольне становище”, “монопольна діяльність”, які 
безпосередньо пов’язані та обумовлюють існування монополістичних 
зловживань в діяльпості гоподарюючих суб’єктів.

В законодавстві зарубіжних країн, в Римському договорі, а також 
деяких державах СНД та інших країнах, що входили до складу СРСР, 
використовується поняття “домінуюче становище”. Правда, саме це 
поняття ні в Римському договорі, ні в інших документах ЄЕС чітко не 
визначене. Зокрема, ст.86 Римського договору регулює дії компаній / 
індивідуальні чи сумісні/, які тлумачаться як зловживання своїм 
домінуючим становищем на певному ринку.1

Антимонопольне законодавство України визначає поняття 
монопольне становище через домінуюче становище підприємця, яке 
дає йому можливість самостійно або разом з іншими підприємцями 
обмежувати конкуренцію на ринку певного товару. Монопольним 
визнається становище підприємця, частка якого на ринку певного 
товару перевищує 35 відсотків.2

В прийнятій Конференцією ООН по обмежувальній діловій 
практиці резолюції 35/63 від 5 грудня 1980 року, що затвердила 
Комплекс погоджених на багатосторонній основі справедливих 
принципів та правил для контролю за обмежувальною діловою 
практикою, поняття “домінуюче становище” визначено слідуючим 
чином: “це така ситуація, при якій підприємство або самостійно, або 
Діючи спільпо з декількома підприємствами, має можливість
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контролювати відповідний ринок певного товару чи послуг або групи
товарів чи послуг”.3

На нашу думку вказане вище визначення більш досконале, ніж
те, що міститься в антимонопольному законодавстві України.

Домінування в першу чергу створює можливість для 
підприємця контролювати ринок і зовсім не обов язково щоб він 
скористався цією можливістю. Це по-перше. По-друге, для 
визначення домінуючого становища наявність існування монополії 
не є головним критерієм, тим більше, як відмічає Пол Хейне, 
“монополії, в широкому розумінні слова, не має ні в середині країни, 
ні на світовому ринку”.4 По-третє, поріг ринкової частки, 
встановлений українським законодавцем в 35 відсотків, автоматично 
встановлює презумпцію домінування.

Напроти, в західноєвропейських країнах склалася практика, 
згідно якої становище фірми не може бути визнане домінуючим, якщо 
її ринкова частка не перевищує ЗО відсотків. Фірми з ринковою 
часткою, що перевищує ЗО відсотків, можуть визнаватись або не 
визнаватись домінуючими в залежності від економічної ситуації на 
ринку.5

Аналіз ефективності проведення заходів проти зловживань 
монопольним становищем включає в себе з ’ясування таких положень: 
а/ визначення відповідного ринку; б/ визначення того, чи займає 
підприємець монопольне становище на відповідному ринку; в/ оцінка 
діяльності підприємця з метою встановлення факту зловживання цим 
становищем.

Ключовим фактором в аналізі конкурентних відносин є 
визначення ринку, яке здійснюється за двома параметрами; 1/ товар, 
визначення якого дається в ст. 1 Закону України ’’Про обмеження 
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у 
підприємницькій діяльності”; 2/ територія /географія. Але можливий 
і третій — тип покупця, що є важливим елементом при встановленні 
факту наявності цінової дискримінації з боку монополіста.

Параметр “товар” має справу з товарами та послугами, а 
“географія” — з розміщенням виробників та продавців товару.

В одному із рішень Комісії ЄЕС давалось визначення товарного 
ринку через всі ті продукти, які споживач вважає замінниками або 
взаємозамінниками, виходячи з їх характеристик, цін і призначення.

Товарні ринки визначаються проведенням замінності та 
взаємозамінності товарів. Ті товари, які є близькими замінниками, 
належать до одного товарного ринку і навпаки, до різних товарних 
ринків належать продукти діяльності, які не є близькими замінниками. 
ГІри цьому враховується позиція споживачів стосовно таких ознак
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товарів: аналогічності призначення, умов використання тощо 
подібності фізичних властивостей і характеристик, якісних показників 
тощо; наявності спільної групи споживачів товару; відсутності суттєвої 
різниці в цінах.6

В сучасних умовах диверсифікації виробництва на одних і тих 
же потужностях може виготовлятись досить різноманітна продукція. 
А це означає, що для виробника з’явиться можливість в певних межах 
змінити свою спеціалізацію та швидко перейти на виготовлення 
технічно близької продукції іншого призначення та з іншими 
споживчими властивостями. За справедливою думкою В. Цапеліка 
та А. Яковлева до одного і того* ж ринку повинні відноситись 
підприємці-виробники всіх товарів, що можуть випускатись на одних 
і тих же виробничих потужностях без значних витрат, пов’язаних з 
переобладнанням устаткування або демонструють споживачам 
можливості досить вузької взаємозамінності.7

Тому при визначенні товарного ринку потрібно ще й враховувати 
наявність виробничих потужностей, які можуть бути реалізовані на 
відповідному ринку в процесі усунення конкурентів.

Крім товарних, ринок має ще територіальні /географічні/ межі, 
що визначаються шляхом встановлення мінімальної території, за 
межами якої, з точки зору споживача, придбання товарів, що належать 
до групи взаємозамінних товарів, є неможливим або недоцільним.8 
Географічний ринок є сферою взаємовідносин купівлі-продажу товарів 
/групи товарів у межах одного товарного ринку/ який може бути 
загальнодержавним, тобто ринок у межах території України, 
регіональним, тобто ринок у межах території області, району, міста 
або будь-якої іншої території України.

На практиці межі товарного ринку визначаються вартістю 
транспортування, співвіднош енням цін, фізичними та тех
нічними характеристиками товару, технологічними зв’язками між 
виробниками та споживачами, можливістю технологічного, 
гарантійного, абонентського обслуговування товару, наявністю 
складських прим іщ ень, зручністю  виконання вантажно- 
розвантажувальних робіт, адміністративними бар’єрами щодо 
ввезення та вивезення товарів, місцем розташуванням специ
фічних груп споживачів.

Місцезнаходження покупців та продавців є визначальним 
фактором при встановленні загальнодержавного чи регіонального 
ринку.

Відмінність між товарними та географічними ринками полягає 
У “відмінності між самими продуктами або між функціями продуктів , 
Що і було визначено в одному із рішень Комісії ЄЕС.
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У Керівництві з питань запровадження правових норм про 
злиття в Канаді, виданому в 1991 році, говориться, “що з 
концептуальної точки зору релевантний ринок при аналізі об’єднань 
визначається як найменша група продуктів і найменша географічна 
область, по відношенню до яких продав-ці, що діють як одна фірма 
/гіпотетичний монополіст/, яка є єдиним продавцем цих продуктів 
у цій області, могли б нав’язувати значні і довго-строкові 
підвищення цін над тими рівнями, які могли б існувати при 
відсутності об’єднань”.9

Європейське співтовариство користується визначенням 
відносного географічного ринку, яке було дане в Керівництві Ради ЕС, 
, а саме: відносний географічний ринок складається з області, в яку 
відповідні підприємства постачають продукти або послуги, в якій 
умови конкуренції досить однорідні і яку можна відрізнити від сусідніх 
областей тим, що умови конкуренції в сусідніх областях зовсім різні.10 
При оцінці потрібно враховувати відповідні природні умови, 
характеристики продуктів або послуг, наявність ринкових бар’єрів або 
споживчих преференцій, різницю між ринковими частками 
підприємств сусідніх областей і значну різницю в цінах.

Наведені вище визначення свідчать про те, що в основу оцінки 
ринків, з точку зору товару та географії, антимонопольне законодавство 
України, як і зарубіжних країн, бере саме те, що споживачі вважають 
замінниками або взаємозамінниками серед продуктів.

Визначення монопольного становища в Україні базується на 
поєднанні якісного та кількісного критерію.

Відповідно до ст.1 Закону “Про обмеження монополізму та 
недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 
діяльності” монопольним є таке становище підприємця, яке дає йому 
можливість самостійно або разом з іншими обмежувати конкуренцію 
на ринку певного товару /якісний критерій/. Кількісний критерій 
базується на встановленні мінімальної частки ринку певного товару, 
яка визначається через співвідношення реалізованого продукту 
діяльності до загального його об’єму на ринку.

Для оцінки обсягу ринку товару використовуються натуральні 
чи вартісні показники.11

Український законодавець дозволяє як виняток із загального 
правила визначити монопольне становище підприємця, частка якого 
на ринку певного товару становить менше 35 відсотків. Таке рішення 
приймається антимонопольною установою при умові встановлення у 
підприємця наявності ринкової влади, типові ознаки якої вказані у 
розділі 5 Методики визначення монопольного становища підприємців 
на ринку від 10 березня 1994 року.
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На конкурентному ринку кожний підприємець при прийнятті 
рішень завжди повинен браги до уваги дії своїх конкурентів. Він не 
може підвищити свої ціни, тому що має рахуватись з тим, що його 
конкуренти цього не зроблять або ж зроблять не в такому значному 
обсязі - наслідком чого буде те, що його покупці або ж клієнти перейдуть 
ТОДІ до його конкурентів. І навпаки, якщо цей підприємець займає 
монопольне (домінуюче) становище, він заздалегідь знає, що його 
покупці не можуть перейти до його конкурентів, оскільки не існує 
інших придатних оферентів, а тому він може значною мірою вільно 
формувати ціни. А тому вирішальним критерієм для визначення 
монопольного (домінуючого) становища згідно до проекту Закону 
України “Про захист економічної конкуренції” є те, що підприємець 
може приймати свої рішення щодо господарської діяльності, не беручи 
до уваги реакцію своїх конкурентів. Крім того, підприємець займає 
монопольне (домінуюче) становище, якщо він взагалі не має 
конкурентів, або ж у випадку, коли він не зазнає значної конкуренції 
(якісний критерій).

Відповідно до п. 2 ст. 14 зазначеного Закону, підприємство 
вважається домінуючим, якщо його ринкова частка перевищує 35 
відсотків (кількісний критерій). Однак. Припущення про 
домінування на ринку може бути спростовано підприємцем, якщо 
він доведе, що незважаючи на таку ринкову частку, він діє в 
конкурентному становищі.

Ринкове домінування встановлюється при вивченні захищеності 
підприємця від тиску конкурентів. А вони можуть бути як теперішніми, 
так і потенційними. Потенційні — такі конкуренти, які на даний час 
мають обладнання або навички для швидкої переорієнтації на 
виготовлення відповідного товару, але поки що не реалізують своїх 
можливостей, або на даний час виготовляють певну продукцію, але 
не продають її певному географічному ринку. Якщо в процесі вивчення 
цого питання з’ясується, що ні теперішні, ні потенційні конкуренти 
не можуть адекватно реагувати на неправомірні дії підприємця, тоді 
останній буде займати монопольне становище на ринку

Підсумовуючи вищевикладене можна зробити такий висновок: 
наявність монопольного становища — об’єктивна ситуація, що 
склалася на ринку певного товару. Сам факт домінування ще не 
свідчить про прояв антиконкурентних дій і не повинен розглядатись 
як монополістичне правопорушення. Однак, втручання підприємця- 
монополіста в процес конкуренції розцінюється як зловживання 
монопольним становищем.
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ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Формування чіткої та збалансованої антимонопольної політики 
— важливе завдання для будь-якої економічної системи ринкового 
типу. Прийняття Державної програми демонополізації економіки та 
розвитку конкуренції 21 грудня 1993 року стало першим кроком у 
цьому напрямку.1

Реалізація антимонопольної політики здійснюється згідно 
принципів, основу яких становлять: комплексне запровадження заходів 
у взаємозв’язку з іншими напрямами економічної реформи; 
диференційований підхід до об’єктів демонополізації з урахуванням 
їх економічного становища, ролі в народному господарстві, 
національних інтересів України; виділення етапів реалізації проміжних 
цілей і пріоритетних завдань; додержання чинного законодавства 
України; забезпечення гласності.

Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення 
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” та 
Державна програма демонополізації економіки та розвитку конкуренції 
визначають слідуючі об’єкти антимонопольного регулювання в процесі 
здійснення антимонопольної політики :

— господарюючі суб'єкти, що займають монопольне становище 
як на загальнодержавних, так і на регіональних ринках України;

— монополізовані ринки у визначених територіальних і товарних 
межах;

— органи влади і управління, дії яких негативно впливають або 
можуть впливати на конкуренцію;

— організаційні структури монопольного типу.
Що ж стосується суб’єктного складу, то антимонопольна 

політика розробляється та проводиться Верховною Радою, Прези
дентом, Кабінетом Міністрів та Антимонопольним комітетом, 
Фондом Держмайна, його регіональними відділеннями та пред
ставництвами в районах та містах, центральними та місцевими 
органами виконавчої влади і у процесі реалізації відповідних 
повноважень з урахуванням вимог антимонопольного законодавства. 
В окремих випадках ними можуть бути керівництво і трудові 
колективи підприємств /об’єднань/, які виходять з ініціативою Щодо 
розукрупнення підприємств /об ’єднань/ з метою ліквідації іх 
монопольного становища, створення на основі структурних

Корчак Н.М., Гетьманцев О.В.
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підрозділів/одиниць/самостійних господарюючих суб єктів, виходу 
підприємств із складу об’єднань, та покупці, які виявили бажання 
щодо приватизації структурних підрозділів підприємств, структурних 
одиниць об’єднань, які не привели свій статус у відповідність з 
чинним законодавством.

З метою активізації роботи, пов’язаної із здійсненням 
антимонопольної політики, прискорення демонополізації економіки 
та реалізації завдань Державної програми демонополізації економіки 
і розвитку конкуренції Указом Президента від 21 березня 1995 року 
була створена Міжвідомча комісія з питань демонополізації економіки 
/далі — Комісія/.2 Зазначена Комісія є колегіальним і постійно діючим 
органом, утвореним для координації дій міністерств, відомств, інших 
органів місцевого самоврядування, спрямованих на реалізацію 
заходів демонополізації економіки і розвитку конкуренції на ринках 
України, виконання завдань Державної програми демонополізації 
економіки та розвитку конкуренції. Комісія уповноважена приймати 
обов’язкові для виконання рішення з питань демонополізації 
економіки. Функції Секретаріату Комісії покладено на анти- 
моиопольний комітет.

Політика в сфері конкуренції накладає не тільки власне ринкові, 
але й регулятивні обмеження на поведінку учасників ринкового обігу 
А тому, слід погодитись з думкою Т. Фрейзера, що дана політика не є 
самоціллю, а лише засіб досягнення економічної гармонії з метою 
підтримки конкурентної структури ринку. Антимонопольна політика 
‘‘повинна забезпечити певний рівень добросовісної поведінки на 
ринку”.3

На прикладі досвіду Польщі маємо можливість простежити, 
яким чином політика в сфері конкуренції може бути інтегрована в 
економічну реформу та політику в сфері лібералізації і яким чином 
органи з питань конкуренції можуть здійснювати активну підтримку 
конкуренції та виконувати функції контролю за обмежувальною 
діловою практикою.

24 лютого 1990 року в Польщі був прийнятий Закон про протидію 
монополістичній практиці, що співпало в часі з початком економічних 
перетворень в цій країні. Потрібно відмітити, що реформа 
здійснювалась в країні, економіка якої була централізовано-плановою 
з домінуючим положенням державною сектору, як і економіка України. 
Поряд з цим була прийнята Державна програма розвитку конкуренції 
на 1991-1993 роки, особлива увага в якій приділялась реалізації вище 
зазначеного закону. В ній містилась вимога до міністерств та інших 
державних установ розробляти та здійснювати власні програми 
розвитку конкуренції.
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Антимопопольним управлінням Польщі публікуються численні 
коментарі у відповідь на пропозиції стосовно застосування 
законодавчих норм, що надходять від міністерств та відомств. Дане 
управління бере участь в роботі по створенню умов для ринкової 
конкуренції. Значна увага приділяється боротьбі із зловживаннями 
фірм, що займають домінуюче становище, а також з картелями та 
розподілом ринків.

Діючи у відповідності з цілями державної промислової 
політики, яка спрямована на захист кращих польських компаній та 
певних малих підприємств, управління може робити певні 
виключення із вимог Закону про протидію монополістичній практиці, 
але лише в тому випадку, коли це пов’язано з діяльністю по перебудові 
економіки. Дані виключення діють в обмежений та чітко визначений 
проміжок часу.

Узагальнюючи зарубіжну практику боротьби з порушенням 
антимонопольного законодавства, можна виділити два напрямки 
антимонопольної політики: структурний та регулятивний. Вони, в свою 
чергу, обумовили виникнення двох систем антимонопольного 
регулювання4:

1/ американської /США, Канада, Аргентина, Японія/;
2/ європейської /країни-члени ЄЕС, окрім ФРН, Австралія, Нова 

Зеландія.
Принцип “заборони”, введений в США Законом Шермана 1890 

році, лежить в основі концепції Закону проти обмеження конкуренції 
1957 році в ФРН. Однак введені цим законом багаточисленні 
виключення в застосуванні зазначеного принципу підкреслюють 
проміжне становище законодавства ФРН між американськими та 
європейськими підходами до регулювання.

O.A. Жидков відмічає, що державне втручання в діяльність 
“монополій”, в “обмеження торгівлі” з юридичної точки зору 
здійснюється в двох напрямках. Перший — шляхом обмеження або 
навіть заборони окремих об’єднань підприємств, а також окремих 
видів або типів договірних відносин, якщо вони призводять до 
ліквідації конкуренції та суттєвого порушення “нормальної” ринкової 
діяльності. Другий — шляхом обмеження або заборони “монополіс
тичної” діяльності окремих підприємств, якщо така діяльність 
супроводжується небажаним впливом на конкуренцію стосовно того 
чи іншого товару.5

По відношенню до монополій проводиться один із видів 
антимонопольної політики: проти монополії як структурної 
економічної одиниці чи проти окремих недобросовісних монопо
лістичних прийомів.
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Наприклад, антигрестівська полі гика США націлена на заборону І 
монополій як таких, незалежно від характеру іх впливу па конкуренцію І 
Сама монопольна діяльність, по суті, протирічить публічним 
інтересам.6 Це означає формально-юридичну заборону створення 
монопольних об’єднань та здійснення комерційної практики
монопольного характеру.

Отже, в процесі американського антимонопольного регулю
вання реалізується політика, що спрямована проти монополії як 
структурної економічної одиниці. Це є структурним напрямком 
антимонопольної політики.

Одним із головних напрямків діяльності GEC — політика 
конкуренції, що визначено Римським договором про заснування ЄЕС ; 
від 25 березня 1957 року.7 Ст.ст.80-91 формулюють цю політику щодо 
приватних підприємств, ст.ст. 92-94 — щодо країн-члеиів ЄЕС.

Політика конкуренції в ЄЕС спрямована, по-перше, на контроль 
за структурною концентрацією західноєвропейських підприємств, 
що призводить до формування монополій і олігополій, так як останні 
мають можливість зловживати своїм домінуючим становищем та 
здійснювати негативний вплив на умови конкуренції, по-друге, 
недопущення збільшення державної допомоги національним 
підприємствам з метою надання їм певних переваг. Звідси — 
антимонопольна політика в країнах-членах ЄЕС базується на 
принципі контролю та регулювання організаційних структур 
монопольного типу. Створення монополій та укладання договорів 
монопольного характеру, в принципі, юридично не забороняється. 
Антимонопольно законодавство ЄЕС переслідує лише зловживання 
домінуючим становищем.

На відміну від американської, європейська антимонопольна 
політика спрямована на регулювання саме поведінки монополіста. 
Таким чином, під заборону підпадає не монополія, а лише окремі 
антиконкурентні прийоми, що використовуються при умові їх 
домінування.

Вивчення зарубіжного досвіду в даній сфері регулювання має 
важливе практичне значення, особливо в період формування власної 
антимонопольної політики. Різниця в економічній структурі впливає 
на оптимізацію форм регулювання в різних країнах. При наявності 
певних тенденцій, антимонопольна політика кожної країни відображає 
її культурно-історичні особливості і традиції.

 ̂ Прикладом цьому може бути антимонопольна політика Японії, 
що базується на принципах, вироблених та опробованих анти- 
монопольними законами та практикою США. Але, на відміну від 
антимонопольної політики США та країн Західної Європи, побудованої
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ца засадах реалізації відповідного законодавства, аналогічна політика 
Японії перевагу надає адміністративним методам регулювання і є, по 
суті, більш заборонною, а ніж регулятивною.8

З урахуванням вище викладеного, можна зробити висновок, що 
антимонопольна політика — це сукупність соціально-правових заходів, 
що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку 
конкуренції шляхом попередження монопольної діяльності, її 
обмеження та припинення.

В ідкритість економіки, на наш погляд, є найвищим 
пріоритетом для ефективної антимонопольної політики, так як 
міжнародна конкуренція — могутній засіб боротьби з монополіями 
національного характеру. Відповідно, виникає потреба в установ
ленні взаємодії та об’єднання зусиль Антимонопольного комітету 
з владними структурами, відповідальними за конкурентну політику 
в іпших державах, з конкретних питань регулювання транс
національних господарюючих суб’єктів. А для цього не потрібно 
гармонізації політики в сфері конкуренції або створення 
наднаціонального органу з питань конкуренції. Дана мета 
досягається в процесі вироблення механізмів міжнародного 
співробітництва у сфері антимонопольної політики шляхом 
укладення двох та багатосторонніх угод або приєднання України 
до них, членством в міжнародних організаціях.

Потрібно відзначити, що в економічному плані антимонопольна 
політика виступає як елемент демонополізації господарської системи, 
як прояв політики модернізації сучасної економіки та існування 
різноманітних форм власності. В правовому плані вона орієнтована 
не тільки на розвиток конкуренції, але, одночасно, і на введення 
правового механізму обмеження монополістичних дій. Мета - 
зміцнити соціальну базу суспільства, нормативно заохотити 
конкурентні ринкові структури, захистити економічні свободи та 
альтернативні види поведінки.

Прагнення до монополізму - це нормальне прагнення будь-якого 
підприємця. На Заході існує багато фірм, ринкова частка яких 90-98 
відсотків. Але вони не встановлюють високих цін саме через те, що 
потенційно конкуренція обмежує навіть потенційного монополіста. В 
результаті: вигідно і суспільству, і споживачу, і монополісту. Не 
допустимо, коли завдяки монополії, виграє лише монополіст.

Ефективна антимонопольна політика може здійснювати вплив 
на сутність та рентабельність в бізнесі.
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Корчак Н.М., Гетьманцев О.В.

ПОНЯТТЯ ТА ФУНКЦІЇ САНКЦІЙ ЗА 
МОНОПОЛІСТИЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Розвиток ринкової економіки та вільної конкуренції супровод- 
жується кардинальними змінами в рамкових умовах діяльності 
господарюючих суб’єктів. Для того, щоб ці зміни проходили 
упорядковано, потрібно відповідне регулювання підприємницької 
діяльності із застосуванням правових норм, які можуть бути орієнтиром 
для добросовісної поведінки на ринку та основою для переслідування 
зловживань. Лише таким шляхом можна запобігти перетворенню 
свободи у свавілля, а конкуренції — у піратство по відношенню до 
слабкіших ринкових партнерів.

В правовому забезпеченні переходу від централізованої 
економіки до ринкових відносин важливу роль відіграє анти
монопольно законодавство. Воно здійснює вилив на прийоми та засоби 
конкурентної боротьби, на форми монополістичних зв’язків між 
підприємцями, а також орієнтовано на введення правового механізму 
обмеження монопольної практики.

Одним із заходів впливу в механізмів застосування анти
монопольного законодавства є відповідальність. Беручи до уваги 
юридичну природу даного законодавства, як господарсько-правового 
інституту, можна цілковито стверджувати: відповідальність за 
порушення антимонопольного законодавства є різновидністю 
господарсько-правової відповідальності.

Відповідальність у господарському праві — це комплексний 
правовий інститут, який має свій особливий предмет регулювання — 
господарські правопорушення, окрему групу яких складають 
монополістичні правопорушення. Адже антимонопольне законо
давство як господарсько-правове явище регулює відносини, які 
складаються в сфері здійснення антимонопольного регулювання.

Питанням відповідальності за порушення антимонопольного 
законодавства присвячений розділ У Закону ‘‘Про обмеження 
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у 
підприємницькій діяльності”, а також деякі окремі статті як зазначеного 
Закону, так і Закону “Про Антимонопольний комітет України”.'

Як різновидність форм державного примусу, відповідальність 
за монополістичні правопорушення має всі ознаки, що притаманні 
юридичній відповідальності в цілому. По-перше, вона застосовується
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до осіб, які вчинили правопорушення. ГІо-друге, вона застосовується 
до правопорушників тільки уповноваженим на де державним органом 
По-третє, відповідальність полліяє в застосуванні до правопорушник і в | 
передбачених законом санкцій }

Відповідальність за монополістичні правопорушення пов’язана 
із застосуванням відповідних санкцій, спрямованих на відновлення 
порушених прав та стимулювання нормальних ринкових відносин. 
“Відповідальність, - як правильно зазначає Б.С. Антимонов, - це засіб 
спонукання, а у випадку необхідності — і примусу боржника до 
виконання приписів норм права”.3

Джерелами формування відповідальності за монополістичні і  

правопорушення є, зокрема, адміністративне право, цивільне право. 
Це обумовлено комплексним характером антимонопольного 
законодавства, в якому органічно поєднані норми різних галузей права.
В залежності від цього антимонопольні санкції мають адміністративно- 
правове та цивільно-правове коріння.

Правова природа санкцій за монополістичні правопорушення 
визначається змістом об’єкту юридичного захисту та регулювання, а 
саме — захист інтересів підприємців та споживачів шляхом запо
бігання та припинення порушень антимонопольного законодавства.

В юридичній літературі санкції в більшості випадків пов’язують 
з відповідальністю, хоча поняття відповідальності використовується 
не тільки в праві. Існує поняття відповідальності моральної, 
економічної, політичної тощо.

Дослідження проблеми юридичної відповідальності знайшло 
своє місце в роботах ряду вчених. Наприклад, O.E. Лейст під 
відповідальністю розуміє реалізацію правових санкцій. На його думку 
санкції правових норм є основою всіх видів відповідальності.4 Вони 
також є нормативним визначенням заходів державного примусу, що 
застосовується у випадках правопорушення та містять його підсумкову 
оцінку. Головна ж ціль санкцій — попередження правопорушення, а 
якщо останнє здійснено — застосування та реалізація санкцій, 
спрямованих на виконання загальної та приватної превенції.5

Відповідальність, - як вважає Н.С. Малеїн, - це вид санкцій, 
який характеризується специфічними ознаками,6 а санкції — вся 
система засобів примусу, і тільки в іншу чергу елемент правової норми, 
в якій формально закріплені державно-правові наслідки неправомірної 
поведінки.7 Я.М. Брайнін дотримується думки, що санкція — це лише 
засіб, що забезпечує реалізацію юридичної відповідальності.8

Санкції та відповідальність — взаємопов’язані між собою 
поняття. Це з одного боку. З іншого, дані поняття не можна 
ототожнювати, так як не можна ототожнювати санкції із самими мірами
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відповідальності. Погоджуючись із останнім положенням, вважаємо 
що санкція є лише певною мірою юридичної відповідальності. Міри 
юридичної відповідальності мають певні правові форми та закріплені 
правовими нормами.

На нашу думку, санкція випливає із відповідальності, так як 
служить мірою впливу, яка застосовується до правопорушників. В 
санкції відображається конкретний результат впливу відповідальності.

Покласти відповідальність — це означає застосовувати санкцію 
тієї норми права, приписи якої порушені. Із цього випливає, що 
відповідальність за порушення антимонопольного законодавства 
передбачає саме застосування та реалізацію санкцій, встановлених 
цим законодавством.

Терміни “стягнення санкцій” або “застосування санкцій” 
підкреслюють значення санкції в якості елементу правової норми, 
в якій міститься вказівка на наслідки протиправної діяльності 
монопольного характеру. Норма права повинна мати санкцію, але 
санкція може виводитись із загальних положень про захист 
порушених прав. Санкція не завжди тягне за собою виникнення 
нового додаткового обов’язку. Вона не може зводитись до особливих 
заходів щодо виконання даного обов’язку, не завжди виступає у 
формі відповідальності.

Юридична відповідальність полягає у виконанні існуючого на 
момент вчинення порушення зобов’язання або такого, що виникло у 
зв’язку з порушенням нового зобов’язання, яке виконується під 
впливом державного примусу.

Санкція є заходом державного примусу щодо виконання 
положень антимонопольного законодавства та державно-власна 
реакція на факт монополістичного правопорушення, державна оцінка 
неправомірної поведінки, що здійснюється через певний інституційний 
механізм — антимонопольними органами. Коли ж мова йде про 
порушення антимонопольного законодавства, необхідно розглядати їх 
наслідки з урахуванням різноманітних видів санкцій /накладання 
штрафу, стягнення заподіяних збитків, вилучення незаконно 
одержаного прибутку, рішення про припинення монополістичного 
правопорушення/.

Місце та значення санкцій в системі норм антимонопольного 
законодавства визначається їх функціями. Функція санкцій — та 
роль, яку повинна відігравати санкція у відповідності з метою, що 
переслідується аитимонопольним законодавством при її вста
новленні.

Розгляд антимононольиих санкцій через призму поняття 
‘функція” дозволяє з’ясувати їх суттєві властивості та прояви. На
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основі функціонального аналізу пояснюється сутність та головна 
спрямованість антимонопольно го законодавства, а також робляться 
висновки про зв’язки правового механізму антимонопольного 
регулювання з економічною системою в умовах ринкового 
середовища.

Поряд з цим не можна ототожнювати функції антимонопольних 
санкцій та мету антимонопольного законодавства. Останнє містить 
вказівку на бажаний кінцевий результат, який досягається при 
здійсненні правових установ.

Функція антимонопольних санкцій розглядається як певний 
результат впливу правових засобів на будь-які прояви монополістичної 
діяльності на ринку, що обумовлений їх специфікою та способами 
застосування. З даних позицій можна вказати на слідуючі функції 
антимонопольних санкцій:

1/регулятивна. Санкції забезпечують нормальне функціювання 
механізму антимонопольного регулювання, так як вони є юридичною 
гарантією дотримання та виконання вимог антимонопольного 
законодавства та ефективним засобом мотивування правомірної 
поведінки учасників ринкових відносин;

2/ превент ивна. Застосування санкцій до порушників 
антимонопольного законодавства може стати причиною виникнення 
в їх діяльності труднощів як організаційного, так і майнового 
характеру. Даний попереджувальний вплив спонукає підприємців 
використовувати добросовісні прийоми та засоби господарювання і 
цим самим дотримуватись норм антимонопольного законодавства з 
тим, щоб уникнути в майбутньому негативних наслідків своєї 
неправомірної діяльності;

З/ компенсаційна. За допомогою компенсаційних санкцій 
відновлюються повністю або частково ті майнові збитки, які стали 
результатом неправомірної поведінки підприємців на ринку. 
Призначення санкцій, наділених такою функцією, полягає не в 
компенсації збитків взагалі, а таких, що стали наслідком моно
полістичного правопорушення, за яке вони стягуються;

4/ каральна. Не всі /грошові/ санкції наділені компенсаційною 
функцією. Виняток становлять штраф та вилучення незаконно 
одержаного прибутку. Зазначені санкції виступають в якості відповідної 
реакції держави на неправомірну поведінку суб’єктів підприємницької 
діяльності. При встановленні даних санкцій законодавець не 
переслідував мети забезпечити потерпілому можливість компенсувати 
збитки, заподіяні в результаті порушення антимонопольного 
законодавства, так як спеціально ним встановлена санкція 
відшкодування збитку;
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5/ сигналізуюча. В результаті стягнення санкції підприємці, 
органи влади і управління одержують ешнал про те, що їх діяльність 
іірогирічить вимогам антимонопояьного законодавства. Одержавши 
його суб’єкт шукає де саме /на якій ділянці/, з якої причини сталося 
порушення, а знайшовши, виробляє та здійснює заходи по нормалізації 
своєї роботи, по усуненню причин, що спричинили правопорушення. 
Спрямованість даної функції — нормалізація діяльності суб'єкта 
господарювання;

6/ стимулюючо-виховпа. Можливість застосування санкцій 
стимулює підприємців, органи влади і управління до добросовісної 
поведінки на ринку, до належного виконання своїх обов’язків, 
Одночасно здійснює виховний вплив, що сприяє формуванню в них 
допустимих мотивів правомірної поведінки в умовах конкуренції. Адже 
ціль стягнепня санкцій — не тільки покарати порушника, але й 
переконати його в доцільності та корисності правомірної поведінки в 
ринковому середовищі;

7/ захисна. Впливаючи на поведінку учасників ринкових 
відносин шляхом застосування відповідних санкцій, антимонопольні 
органи захищають права підприємців та споживачів від порушень 
антимонопольяого законодавства.

Реалізація норм антимонопольното законодавства забезпечується 
відповідними санкціями. Загалом, виходячи з вже відомих положень 
про відповідальність у господарському праві та спираючись на зміст 
актів антимонопольного законодавства, можпа виділити такі види 
санкцій, що застосовуються до порушників антимонопольного 
законодавства:

— присікальні, тобто такі, що спрямовані на припинення 
порушення антимонопольного законодавства;

— штрафні, тобто такі, що спрямовані па досягнення карального 
ефекту відносно порушника антимонопольного законодавства;

— компенсаційні, тобто такі, що спрямовані на відновлення 
майнової бази потерпілого шляхом відшкодування збитків, заподіяних 
внаслідок зловживання монопольним стаповищем.

Підсумовуючи вище викладене, можна відзначити, що санкції 
за монополістичні правопорушення відіграють не стільки каральну, 
скільки превентивну функцію до монополістичних право
порушників.
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ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В 
ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

Перехід до рикку, який супроводжується значними струк
турними перетвореннями в економіці країни, істотно може бути 
полегшений шляхом залучення іноземних інвестицій. Тим більше, 
що внутрішні можливості в нашій державі обмежені складним 
фінансовим становищем підприємств, зниження життєвого рівня і 
платоспроможного попиту населенні та ін. На користь саме цього 
свідчить і досвід після воєнного розвитку таких країн, як Німеччина 
і Японія. Політична система останніх були зруйновані війною, а 
перебудовуючи свої господарства, вони використовували роз- 
кріпачену свідомість людей у запозичені кращого з накопиченого 
людством досвіду [1].

Більшість з українських підприємців використовують три 
основних джерела фінансування інвестиційних проектів:

1. Банківський кредит. Це джерело надходжень інвестицій для 
вітчизняних бізнесменів залишається поки що малоефективним і 
скоріше нагадує “латання дірок” (отримав кредит -  віддав кредит). 
Такий стан справ пояснюється перш за все дефіцитом кредитних 
ресурсів. Також незважаючи на те, що протягом останнього часу у 
результаті зниження темпів зростання грошової маси та інфляції йшов 
процес здешевлення кредитів, рівень процентних ставок залишається 
високим ( у січні 1996 р. облікова ставка НБУ становила 105%, середня 
ставка за кредитами комерційних банків -  110,5%, у грудні ці 
показники відповідно дорівнювали 40 і 61,4% річних) [2].

2. “Безкоштовні обіди” за рахунок держбюджету чи іноземних 
урядових програм. Вони доступні далеко не кожному і не є стабільними 
через незадовільне фінансування централізованих капітальних 
вкладень у зв’язку з браком бюджетних коштів. Так, у структурі 
капітальних вкладень питома вага бюджетного фінансування у 1996 
р. продовжувала скорочуватися і дорівнювала 17,5% (1,8 млрд. грн) 
або 2,3 ВВП, тоді як у попередні роки бюджетні капіталовкладення 
становили більше третини загального обсягу інвестицій або 4,5% -  
5% ВВП. І надалі планується скорочення бюджетного фінансування, 
яке повинно залишатися винятково для соціально значущих об’єктів, 
що мають некомерційний характер. Виділення централізованих коштів 
з метою підтримки державою певних інвестиційних проектів 
підприємств, проводитеметься на конкурсній основі і на умовах 
платності ресурсів [2].

С а в ч е н к о  О  Л І.
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3. Іноземні інвестицій. Розширення ринку запозиченого 
іноземного капіталу -  шлях, який сприяє проведенню необхідних 
структурних змін у достатньо короткий термін. Для цього необхідно 
проводити гнучку процентну політику і страхування вкладів від 
ризиків. Необхідно при цьому врахувати, що дане джерело 
надходжень інвестицій дороге і , до того ж, розмір коштів, що 
виділяється, обмежений.

Альтернативою залучення інвестицій, про яку ще навіть не 
замислюється значна частка наших підприємців, є фінансова 
орієнтація на західний ринок капіталу (перш за все фондові біржі в 
Нью-Йорку, Лондоні, Токіо). Останній на сьогоднішній день являє 
собою найбільше і найдешевше джерело надходжень ресурсів. І 
відрізняється від попереднього тим, що індустріальний інвестор, 
котрий прийшов в Україну, платить за компанію найменшу ціну. А 
коли фірма виходить на ринок самостійно, вона отримує значно 
більшу її вартість.

Але щоб вийти на Уолл-стріт, за оцінками фахівців Міжнародного 
відділення американського інвестиційного банку “Ладенбург Толман 
і Ко. ІНК”, процес підготовки для середньої української фірми займає 
5 - 7  років [3]. Це доволі тривалий час. А нам важливо привернути 
увагу інвесторів із-за кордону до українських інвестиційних проектів 
уже сьогодні.

На початок 1997 р. в Україну було інвестовано іноземний капітал 
на суму 1355,9 млн. дол. СІЛА. Хоча надходження у 1996 р. (459,0 
млн. дол. США) перевищували показники минулих років [2], обсяг 
прямих іноземних інвестицій (ПІІ) порівняно з Росією ( на 1.01.97 
року ПІІ складали 2,1 млрд. дол. СІЛА, а приріст за 11 місяців 
поточного року склав 1,9 млрд. дол. СІЛА) та всіма східно
європейськими країнами надто малий і практично задовольняє 
потреби економіки України, які приблизно дорівнюють 40 млрд. дол. 
СІЛА. Маючи на 1.01.95 р. показник ПІІ біля 9 дол. СІЛА у 
розрахунку на душу населення, який на 1.01.96 складав близько 17 
дол., а на 1.01.97 р. -  26 дол. СІЛА, наша країна знаходиться на 
останніх сходинках серед усіх реформованих країн Східної Європи. 
Наприклад, за даними ще на початок 1996 р., в Угорщині ця сума 
дорівнювала 100 дол. СІЛА, в Чехії -  400, а в Польщі -  140. Серед 
колишніх республік СРСР на цей час досягай високих показників 
Естонія -  320 дол. США, Росія -  27 дол. США на жителя [5].

Якщо проаналізувати структуру ПІІ за галузями економіки 
України, то можна скласти їх рейтинг у порядку зменшення 
привабливості для іноземних інвесторів (див. табл. 1).
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Таблиця 1

Топ-десятка галузей економіки України з П1І

1994 1995 1996 Галузі економіки
Обсяг ПП 
млн.дол. 

США

питома вага | 
у загальній 

сумі, %
1 1 1 Торгівля внутрішня і зовнішня 445,1 32,8
3 3 2 Харчова промисловість 166,6 12,3
2 2 3 Машинобудування і металообробка 138,9 10,2
14 4 Охорона здоров'я 74,7 5,5
5 4 5 Фінанси, кредит, страхування і

пенсійне забезпечення • 70,7 5,2
6 6 6 Транспорт і зв’язок 44,5 3,3
8 10 7 Будівництво 42,0 3,1
7 7 8 Хімічна і нафтохімічна промисловість 41,4 3,1
4 5 9 Чорна і кольорова металургія 33,3 2,5
5 8 10 Легка промисловість 31,6 2,3

Джерело інформації. Екон. і соц. розв. України.
Звертає увагу на себе першість у даному списку на протязі 

декількох років внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Це не дивує, оскільки 
ця галузь народного господарства вимагає незначних витрат і 
характеризується низьким терміном окупності капіталовкладень. Щодо 
харчової промисловості, яка також має високий рейтинг, то її відрізняє 
надзвичайна нерозвинутість, якщо співставити асортимент харчових 
продуктів, що виготовляються у розвинутих індустріальних країнах, 
з тим, що випускають поки що у нас. Разом із вона відрізняється і 
швидким оборотом капіталу.

Найбільш помітні зміни у структурі іноземних інвестицій 
пов’язані з підвищенням частки інвестицій у невиробничі сфери, а 
саме: охорону здоров’я та фінанси, кредит, страхування і пенсійне 
забезпечення. Водночас перед нами постає картина зниження 
зацікавленості інвесторів із-за кордону до таких ключових об’єктів 
української економіки, як машинобудування, чорна і кольорова 
металургія, хімічна і нафтохімічна промисловість. Такий стан справ 
буде до тих пір, поки не буде роз’язана проблема високої ечершмісткості 
економіки, яка порівняно з 1990 р. зросла у 1,34 раз. У чорній 
металургії, яка сама по собі є енергомісткою галуззю, цей показник на 
45% вищий ніж у індустріально розвинених державах світу [2]. За 
рівнем споживання електроенергії ми у 7 разів випереджуємо розвинуті 
індустріальні країни ‘Заходу. Тому наші товари неконкурентоздатні і 
за якістю, і за ціною: ціна висока, якість низька [6].

Лідерами інвестування в Україну в 1996 р. були Нідерланди -  
15,8%, США -  13,5%, Великобританія -  8,95, Німеччина-5,7%. Серед 
країн СНД Росія займає 1 місце (66,8%).
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Значні обсяги іноземних інвестицій надійшли до м. Києва (556,5 
млн.дол. США або 40% їх загального обсягу), а також спрямовано в такі 
промислові розвинуті райони, як Одеська області (114,7 мли дол.), Авто
номна Республіка Крим (92,6 млн. дол.), Дніпропетровська області (99,2 
млн.дол.) і Донецька (76,3 млн.дол США) або 28,2% загального обсягу [2].

Щодо Чернівецької області, то, за даними облстатуправління, за 9 
місяців 1997 р. в економіку регіону інвестовано 3,2 млн. дол. США (див. 
табл. 2), а щоб зміни були відчутними, область може поглинати 250,0

Таблиця 2

Прямі іноземні інвестиції в економіку 
Чернівецької обл. за 9 місяців 1997 р.

На початок періоду На кінець періоду
Обсяг ГІН 
тис. дол. 

США

питома вага 
у заг. обсязі,

%

обсяг ПІХ, 
тис.дол. 

США

питома вага 
у заг. обсязі,

%
По області
Хімічна і нафтохімічна

5782,2 100,0 8995,6 100,0

промисловість 
Машинобудування і

113,0 1,9 113,0 1,3

металообробка 
Лісова, деревообробна, 
целюлозно-паперова

194,5 3,4 195,0 2,2

промисловість 1179,2 20,4 1771,8 19,7
Легка промисловість 974,6 16,9 957,1 10,6
Харчова промисловість 169,9 2,9 1677,9 18,7
Медична промисловість 49,0 0,8 49,0 0,5
Лісове господарство 10,0 0,2 11,0 0,1
Внутрішня торгівля 
Матеріально-технічне

1538,1 26,6 1651,7 18,4

постачання 1,6 0,0 5,5 0,0
Заготівля
Загальна комерційна діяль
ність по забезпеченню функ

15,8 0,3 190,2 2,1

ціонування ринку 
Виробничі види побутового

317,6 5,5 331,7 3,7

обслуговування населення 
Житлово-комунальне госпо

811,7 14,0 1654,3 18,4

дарство 350,3 6,0 325,7 3,6
Туризм
Наука і наукове обслугову

0,6 0,0 — —

вання
Фінанси, кредит, страхуван

15,1 0,3 20,1 0,2

ня і пенсійнезабезпечення 40,8 0,7 40,8 0,5
Інші галузі 0,4 0,0 0,8 0,0
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млн. дол. щорічно. Основні обсяти іноземних інвестицій спрямовано у 
такі галузі, як лісова, деревообробпа та целюлозно-паперова 
промисловість (19,7%), харчова промисловість (18,7%), внутрішня 
торгівля і виробничі види побутового обслуговування населення (18,4%), 
легка промисловість (10,6%) та ін. Зрозуміло, що лідером є базова і 
перспективна у майбутньому галузь регіону. У сфері ж побутового 
обслуговування населення існує широке поле діяльності, як для 
вітчизняних, так і для іноземних підприємців, бо лише 3% послуг, що 
надаються підприємствами області, відповідають світовим стандартам.

Найбільші обсяги іноземних інвестицій в економіку Буковин
ського краю станом на 1.10.97 р. надійшли з Ізраїлю (19,1%), Італії 
(17,4%), Німеччини (15,0%), Великобританії (12,9%). Серед країн СНД 
активним інвестором є Росія.

Підвищення інвестиційної активності значно пов’язане з рівнем 
розвитку ринку цінних паперів, за допомогою яких спрощується 
переливання капіталу з однієї сфери діяльності в іншу. Але для цього 
цінні папери як об’єкт для вкладання грошей повинні бути 
привабливими. Фондовий ринок України ще тільки набуває розвитку, 
але до тих пір, поки в країні не буде сильних і перспективних 
підприємств, він не буде повноцінним, а про ліквідність акцій буде 
йти мова лише відносно до феномену окремих емітентів.

З вищевикладеного бачимо, що туризм поки що не приваблює до 
себе іноземних інвесторів. Причому він належить до особливо ефективних 
галузей, які значно сприяють піднесеншо всієї економіки. По-перше, ту
ризм забезпечує додаткову роботу кільком суміжним галузям -  деяким 
видами транспорту, підприємствам харчування, готельному господарству, 
торгівлі, банкам та ін. По-друге, зарубіжні гості платять (валютою) за 
наші експортні продукти, не вивозячи їх з України (історико-культурні 
пом’ятки, природно красу і т.д.). По-третє, індустрія туризму є могугнім 
генератором зайнятості населення (за даними держкомтуризму України, 
в цій сфері зайнято близько 64 тис. осіб., а у світі цей показник 
наближається до 212 млн.) [7], водночас створення одного робочого місця 
в туристичній сфері обходиться у 20 разів дешевше, ніж у промисловості. 
Причому тут знаходять собі застосування низькокваліфіковані робітники 
та переважно жінки, що забезпечує додатковий соціальний ефект [8]. По- 
четверге, швидкість обороту капіталу в сфері туризму в чотири рази вища, 
між у середньому в світовому господарстві, а цей факт свідчить і про 
низький термін окупності капіталовкладень галузі (так, у 1992 р. у світову 
індустрію туризму було інвестовано 438 млрд. дол. США або 7% їх 
загальної суми на глобальному рівні, а у 1995 р. цей показник дорівнює 4 
трлн. дол. США) [9]. Останні дані свідчать про те, що уряди багатьох 
країн переконалися, що туризм сприяє розвитку експортних операцій та 
економіки в цілому.
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Тому, щоб прискорити процес іноземного інвестування не тільки 
в сферу відпочинку але й інші галузі господарства, на найближчий 
час в основну інвестиційної політики держави, необхідно покласти
такі пріоритети:

1. Створення стабільного законодавства і водночас надання 
надійних гарантій захисту іноземних інвесторів від його зміни (сьогодні 
діяльність іноземних інвесторів в Україні прямо чи опосередковано 
регулюється близько 60 нормативними актами різного рівня).

2. Надання іноземним інвесторам національного режиму у 
здійсненні інвестиційної діяльності при одночасній реалізації 
комплексу заходів щодо створення сприятливого загальною клімату 
для всіх суб’єктів підприємства.

3. Надання істотних пільг (податкових, кредитних, митних), які 
б стимулювали створенпя нових суб’єктів господарювання у 
пріоритетних галузях економіки, серед яких і туризм.

4. Прискорення темпів приватизації (іноземні інвестори, банки 
та фінансові організації, вкладаючи кошти в інвестиційні проекти, 
віддають перевагу приватним підприємствам).

5.3 ’ясування врешті решт питання про надання у приватну власність 
земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, що приватизовуються.

6. Проведення міжнародних торгів з відбору інвестиційних 
проектів та їх учасників.

Розв’язання цих та інших проблем разом зі стабільністю грошової 
одиниці (українська валюта за останній рік досягла довіри до себе з 
боку громадян не лише України, але й іноземних інвесторів), і постійної 
політики відсоткових ставок позитивно вплине на загальне поліпшення 
інвестиційного клімату, що так потрібно різного роду суб’єктам 
господарювання.
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Комарницький І.Ф. Сторощук Б.Д.

КОМПЛЕКСНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТИВНА ОСНОВА 
ПРОГРЕСИВНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Різні системи, підсистеми, процеси, явища довільного регіону 
розвиваються неоднаково і для інвестицій в їхпій розвиток характерні 
різні особливості, риси, інколи навіть цілком протилежні. Проте певна 
загальна тенденція, яка характеризує процеси регіонального 
інвестування в цілому, завжди присутня.

У різних авторів, які так чи інакше торкаються цієї проблеми, при
сутні різні означення, класифікації напрямків регіонального інвестування.

Очевидно, що однією з основних ознак класифікація є 
прогресивність.

Прогресивними вважаються ті напрямки регіонального 
інвестування, які ведуть до підвищення рівня соціально-економічного 
розвитку регіону, авторитету регіону в країні й світі, поліпшення умов 
життя і праці населення, задоволення його матеріальних і духовних 
потреб, підвищення рівня освіченості та політичної і культурно- 
національної свідомості.

Дуже важливим є поділ напрямків регіонального інвестування 
на екстенсивні та інтенсивні.

Забезпечення інтенсивного розвитку регіону відбувається шляхом 
здійснення інвестицій, які приводять до підвищення продуктивності 
праці, якості продукції та послуг, збільшення кількості зайнятих в сфері 
послуг, підвищення фондовіддачі, зниження матеріаломісткості, 
трудомісткості, енергомісткості, а екстенсивні інвестиції приводять до 
нарощення виробничих потужностей, збільшення об’ємів залучуваних 
ресурсів тощо.

Очевидно, що інтенсивні інвестиції набагато прогресивніші, проте 
екстенсивний напрямок інвестування теж не можна вважати 
регресивним. Він необхідний при початковому освоєнні території, а 
також при виході економіки регіону з кризи (для зменшення безробіття, 
збільшення кількості зайнятих, збільшення швидкого наповнення 
ринку широким асортиментом товарів).

Наступне -  поділ напрямків регіонального інвестування на такі 
два типи: що приводять до спеціалізації, га інвестиції, паслідком яких є 
універсалізація, або, як їх назвав відомий економіст Олег Соскін, 
експортно-орієнтований і імноргно-заміщуючий напрямки інвестування. 
Імнортно-заміщуюча модель орієнтована на те, щоб розглядати регіон, 
як самодостатню систему, яка живе і розвішається за рахунок внутрішніх 
Джерел, і яка кореспондується із зовнішніми ринками лише у випадку
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крайньої необхідності, тільки там, де вона не може нічого виробляти, а 
в основному виробляє все саме, а експортно-орієнтована модель 
передбачає зовсім іншу економіку -  економіку, глибоко інтегральну у 
господарство макрорегіонів вищого рівня, до яких входить даний регіон.

Проте глибока спеціалізація теж далеко не завжди прогресивна. Це 
стосує мся тих випадків, коли ця спеціалізація дуже вузька або відноситься 
чи виробництва сировини, матеріалів, первинних напівфабрикатів, заготівлі 
та первинної переробки сільськогосподарської продукції. У такому випадку 
регіону загрожує небезпека стати звичайним сировинним придатком.

Усі вищенаведені класифікації, означення, поняття характеризують 
регіональне інвестування з тієї чи іншої сторони, не дають повної всесто- 
ронньої уяви про найбільш нроіресивні напрямки здійснення інвестицій.

Одне з основних понять, яке дає таку характеристику, це 
комплексність.

Комплексність ( у перекладі з латинської -  зв’язок, сполучення) в 
енциклопедичному тлумаченні означає сполучення, сукупність 
предметів, явищ або властивостей, що утворюють одне ціле.

Регіональна комплексність -  не просто цілісність (у розумінні об’єктивної 
нерозчленованості, нероз’єднаності). Це найвищий прояв регіональної 
цілісності, бо передбачає цілком певне, взаємопов’язане, взаємододатне 
сполучення виробництв і елементів інфраструктури в межах регіону.

Комплексний підхід до процесу інвестування повинен стати одним 
із закономірних проявів функціонування зрілого, високоорганізованого 
суспільства, здатного поєднати інтереси різною рівня і масштабу. Така 
здатність набуває особливого значення в сучасних історичних умовах, 
коли стара адміністративно-наказова система управління зруйнована, 
а замість монопольної державної власності виникає цілий спектр нових 
для нас форм господарювання, які використовують не тільки державну, 
але й різні модифікації колективної (в тому числі акціонерну, 
кооперативну, муніципальну) та приватну власність. Демонополізація 
виробництва, приватизація державної власності ще більше 
ускладнюють усі форми суспільного поділу праці, багаторазово 
примножують економічні та виробничо-технологічні зв ’язки. 
Посилюються прямі і зворотні зв’язки між економікою і соціальною 
сферою. Зростає залежність виробничих результатів від якості робочої 
сили, ступеня розв’язання соціальних проблем, влаштованості побуту, 
духовної культури. Все помітпішим стає антропогенний тиск на 
природне середовище. Суспільство висуває все жорсткіші вимоги до 
розвитку науки і техніки, їх результативності і здатності інтегруватись.

Новостворювапа змішана економіка, що має діяти за законами 
ринку, повинна забезпечити не тільки прибуток підприємцю, хто б не 
виступав у його особі, але й комплексотвіряі тенденції, збалансованість
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І економіки у різних зрізах, у тому числі, не в останню чергу -  в 
регіональному. Теоретично повинен існувати такий економічний 

І механізм, що дозволив би органічно сполучати інтереси підприємства, 
асоціації підприємців (акціонерного товариства, концерну, кооперативу ) 
з інтересами регіонального середовища, в якому вони функціонують. 
Більше того, ринкові відносини, як правило, повинні допомагати 
знаходити найвигідніших партнерів по техніко-економічних, 
комплексотвірних, кооперованих зв’язках, комбінуванню виробництва, 
суспільному використанню ресурсів багатоцільового призначення тощо.

' Адже комплексність завдяки регіональній взаємододатності вироб- 
; яицтва, налагоджуванню сталих технологічних та доцільних 
| економічних контактів, відносній економії на інженерних комунікаціях 
| зумовлює загальне підвищення економічної фактичності господарства 

регіону. У цю систему комплексотвірних взаємозв’язків мають вписатися 
й окремі виробники, підприємці незалежно від форм власності.

Економічній механізм регіонального комплексотворення повинен 
забезпечувати:

-  додержання екологічної рівноваги, раціональне природокорис
тування, виходячи з єдності, взаємозалежності всіх компонентів природ
ного середовища, з урахуванням диверсифікації структури господарства 
регіону, ступеня розгалуженості, галузевого складу підприємств, характеру 
впливу застосовуваних технологій на оточуюче середовище;

-  комплексне раціональне використання природних ресурсів, 
економічно ефективне видобування всіх корисних компонентів із 
родовищ мінеральної сировини, використання і утилізацію всіх 
супутніх продуктів відходів виробництва, усієї вторинної сировини, 
що утворюються на території регіону незалежно від підпорядкованості 
і форм власності підприємств;

-  раціональне використання всіх трудових ресурсів регіону з 
врахуванням їм статево-вікової, соціальної, професійно-кваліфі
каційної та інших структур: регулювання економічними засобами 
міграційних процесів, забезпечуючи при цьому поєднання державних, 
регіональних та індивідуальних інтересів;

-  економію витрат за рахунок створення і раціонального 
використання загальнорегіональної виробничої та соціальної 
інфраструктури, що обслуговує підприємства й організації усіх галузей 
народного господарства, усіх форм власності, нейтралізацію спроб 
створення власті підприємства та елементи інфраструктури, що дублюють 
функції загальнорегіональної інфраструктурної бази, об’єднання з цією 
метою коштів на часткових засадах різних підприємств;

-  раціональне використання товарно-матеріальних цінностей у 
межах регіону, в тому числі їх залишків, понаднормативних запасів,
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що утворюються на підприємствах і організаціях будь-якою 
підпорядкування, галузевої приналежності, форм власності;

-  ефективну реалізацію і просування в народногосподарську 
практику науково-технічних ідей та закінчених розробок, що 
народжуються в регіоні, передусім в рамках міждисциплінарних (як 
правило, найбільш продуктивних) досліджень, та передбачають 
міжгалузевий характер їх матеріалізації;

-  ефективне здійснення регіональних програм багатогалузевої 
структури за участю підприємств і організацій різних форм власності 
і підпорядкування.

З усіх відомих форм суспільної організації виробництва 
використання принаймні двох -  кооперування та комбінування -  здатне 
сприяти регіональному комплексотвореншо.

Саме кооперування має нейтралізувати можливі негативні 
тенденції до розосередження виробництва, ресурсів внаслідок 
розгортання процесів демонополізації виробництва та приватизації 
державної власності. Нові ринкові структури, зокрема біржі товарів, 
сировини, робочої сили, фондові (в тому числі цінних паперів), 
об’єктивно сприятимуть пошуку взаємовигідних партнерів по 
виробництву і споживанню продукції, використання виробничих 
потужностей, робочої сили і кваліфікованих кадрів тощо. Але на заваді 
не стане і система економічних підоймів, у тому числі пільгове 
оподаткування підприємців, що вступатимуть у кооперативні зв’язки 
по комплексному, раціональному використанні сировини, відходів 
виробництва, основних виробничих фондів.

Кооперація має об’єднати зусилля підприємців, скеровані на 
розвиток виробничої і соціальної інфраструктури, проведення 
природоохоронних заходів, інженерне оснащення території, її 
благоустрій. Повинні стимулювати також сумісні роботи, пов’язані з 
реконструкцією і технічним переозброєнням виробництва, прискорен
ням матеріалізації нововведень, підвищенням якості продукції як 
виробничо-технічного так і споживчого призначення.

Вивчення і співставлення наведених точок зору, кожна з яких має, 
звичайно, право на існування, бо дають змогу зробити і такі 
узагальнення. Зрозуміло, коли йдеться про регіональні господарський 
комплекс, то мають на увазі зв’язки передусім в економічній сфері, і 
найтісніші з них -техніко-економічні. Та чи можуть вони бути ефективно 
реалізованими поза стосунками із регіональним середовищем як таким: 
його природними ресурсами, соціумом? Адже навряд чи можуть 
виникнути ефективні економічні зв’язки між галузями (точніше, 
підприємствами різних галузей), якщо вони не візьмуть початок у 
природному середовищі -  паливній, мінерально-сировинній базі, 
водних, земельних, лісових ресурсах регіону. Чи взагалі вони можуть
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здійснюватись незалежно від наявної робочої сили з її трудовими 
давичками, освіченістю, професійними здібностями, від наявного в 
регіоні науково-технічного потенціалу? В той же час, мабуть, не досить 
точне твердження, що регіональний комплекс -  це відповідність його 
економічної структури природним умовам. Строго кажучи, можна 

| добудувати галузеві комплекси, кожен з яких буде більш або менш повно 
використовувати ті або інші природні ресурси регіону, але поміж 
галузями контакти будуть неповноцінними. Натомість, залежність від 
природних умов може бути у регіональному комплексі, що розвивається 
в основному на базі наукоємних виробництв готової продукції, 
незначною. Втім, як, скажімо, в Японії, комплекс або система комплексів, 
безперервно, функціонує. Щодо палива і сировини, то вони здебільшого 
завозяться ззовні. Але наступні стадії виробничих циклів (особливо 
нафтохімічного, металурго-машинобудівного, агропромислового) 
відзначаються найтіснішими міжгалузевими взаємозв’язками.

І все ж не можна формувати ефективний регіональних комплекс,
! ігноруючи його природні й соціальні умови. Такі комплекси у вакуумі не 

народжуються. Слід застерегти від виключення з процесу регіонального 
комплексогворення так звану зовнішню функцію -  участь регіону у 
територіальному поділі праці. Теоретично і справді між комплексністю і 
спеціалізацією господарства регіону існує діалектичне протиріччя. 
Комплексність певною мірою пов ’язана з розширенням (диверсифікацією) 
складу галузей і виробництв при наявності між ними економічних і 
техніко-технологічних зв’язків. Спеціалізація -  навпаки -  з обмеженням 
галузевої структури. Втім, ця суперечність скоріше має теоретичний 
характер і на практиці розв’язується цілком природно: адже жодна галузь 
спеціалізації не може ефективно функціонувати без допомоги 
обслуговуючих і допоміжних галузей, без виробництв, що задовольнять 
потреби населення, без сфери послуг. У той же час по-справжньому 
життєздатний, ефективний регіональний комплекс утворюється лише за 
умов, коли його каркас є одна або декілька галузей спеціалізації, що 
визначають його господарське обличчя, підтягують до свого технологіч
ного і економічного рівня взаємодіючі з ними галузі і виробництва, 
уособлюють потенційні можливості регіону як цілісності, в єдності його 
трьох середовищ не тільки на внутрішньому, але й на світовому ринку.

Потреби суспільної практики, саме життя давно вже вимагають 
зміни декорацій у нашому театрі економічного абсурду. На перший план 
має вийти нагальне подолання технократичного і вузькоекономічного 
підходу до ведення господарства, в тому числі і до процесу регіонального 
комплексотворення.. Об’єктивно відбувається соціологізація та 
екологізація економічного життя, трансформують і збагачуються наші 
Уявлення про справжні критерії ефективного функціонування 
економічної системи взагалі і регіональних комплексів зокрема.
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Ми відстали від світової ходи науково-технічного ггрогресу. Розрив 
поглиблюється. Тому цей фактор аж ніяк не можна вилучити і3 
загальної проблематики регіонального комплексотворення. Значення 
цього фактора полягає в інтелектуалізації виробництва, пошуку і 
матеріалізації ефективних технологій та технічно-економічних зв’язків 
між галузями і виробництвами та території регіону, в обгрунтованому 
формуванні регіональних циклів виробництва -  цих закінчених 
ланцюгів послідовних техніко-економічних виробничих стадій, 
розміщених у компактних територіальних ареалах.

Це вимагає подолання відомчої роз’єднаності науки, утворення 
регіональних і міжрегіональних науково-дослідних та науково- 
виробничих інтеграцій, фондів науково-технічної інформації, біржі 
науково-технічних ідей та інновацій. Конче потрібна координація наукових 
досліджень в межах регіонів, і держави в цілому. Посилання 
комплексотворних зв’язків між різними напрямками наукових досліджень, 
науково-дослідними і проектно-конструкторськими організаціями та І 
дослідним виробництвом, у цілому між науково-технічним потенціалом | 
регіону та його природою, економікою і соціальним життям, зміцнює 
регіональний комплекс, робить його більш життєздатним і гармонійним.

Виходячи з наведених вище думок, можна вважати, що регіональна 
комплексність (як стан) -  це певна взаємозв’язаність між різними 
елементами господарства регіону, що багато в чому забезпечується 
раціональним використанням його природних умов, історико-культурних 
надбань, науково-технічного потенціалу. Вона не може формуватись без 
усвідомлення регіональної цілісності, об’єктивності єдності регіонального 
середовища у трьох його складових: природній, економічній, соціальній. 
Як ми вже відзначили, регіональна комплексність -  найвищий прояв, 
найдосконаліша форма регіональної цілісності.

Тоді процес комплексного регіонального інвестування, за логікою, 
повинен означати динамічне підтримання і вдосконалення регіональної 
комплексності, тобто самою стану комплексності. Зрозуміло, він вимагає 
раціонального, взаємозв’язаного, узгодженого використання усіх 
ресурсів регіону (природних, економічних, науково-технічних, 
інфраструктури), збалансованості галузей і виробництв з забезпеченням 
ефективної участі регіону в територіальному поділі праці.

Таке розуміння комплексності передбачає опосередкованість 
міжкомпонентних контактів територією. Отже, просторові взаємозв’яз
ки є невід'ємним фактом регіональної комплексності. Об’єктивно 
процеси комплексотворення, комплексного інвестування сприяють 
подоланню внутрішньо-регіональних диспропорцій, досягненню 
оптимальної пропорційності економіки регіону як такої, а також 
збалансованості, гармонії всього регіонального середовища.
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Кузьмович О .В.

РОЛЬ БІЗНЕС-ПЛАНУ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

На сьогодні неможливо досягнути позитивних результатів 
прогнозуючи їх наслідків. У процесі планування су б ?єкі’господарюван
ня визначає для себе мету діяльності, виявляє засоби, способи та методи 
її досягнення.

Особливо важливе планування у комерційній діяльності, де 
визначається прогнозування на довгострокову перспективу та 
попередні розробки. Цьому сприяє складання бізнес-плану. Останній 
дає можливість оцінити поточний стан справ, визначити рівень, якого 
ми збираємося досягнути; спланувати процес переходу від одного стану 
до іншого.

Бізнес-план відкриває широкі можливості. Завдяки йому ми 
можемо оцінити сучасний стан економіки, сильні та слабкі сторони 
виробництва, ринок клієнтів і ресурсів.

За допомогою бізнес-плану здійснюється оцінка та рапжування 
запропонованих проектів. Саме бізнес-план дозволяє показати 
вигідність запропонованого проекту та можливих контрагентів, 
потенційних фінансових партнерів. Він може переконати інвесторів у 
тому що вони знайшли привабливі можливості розвитку виробництва. 
Звичайно, що вищезгаданий план не може передбачити всіх змін та 
застерегти від усіх помилок, але його найголовніша цінність у тому, 
що бізнес-план дає відповідь на запитання: “Чи варто вкладати кошти 
в той чи інший інвестиційний проект , та чи принесе він прибуток, 
який покриє усі витрати? “

Як уже зазначалося вище, бізнес-план охоплює велике коло 
питань. Саме тому він складається з багатьох розділів( характеристика 
товару, робіт, послуг; аналіз ринку продукції; аналіз ринку ресурсів; 
опис можливостей підприємства; організація реалізації проекту; 
керівництво та власність тощо). Наша мета з’ясувати як бізнес-план 
сприяє оцінці ефективності інвестицій. Тому пайцікавішим для нас є 
фінансовий план.

Фінансовий план є складовою бізнес-плану. В ньому містяться 
проекті дані про фінансові потоки розмір інвестицій, обсяги про 
продажу, а також вимоги до інвестицій. Фінансовий план розроб
ляється, як правило на 3-5 років. Проекг першого року розписується 
за кожним окремим Місяцем, другого за кожним кварталом, дані 
наступних періодів подаються в цілому по роках.
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У фінансовому плані повинні знайти відображення такі питання
-  обсяг продажу та загальний прибуток;
-  процентне співвідношення доходів та витрат;
-  загальний обсяг інвестицій; 

використання власних і залучених засобів;
-  джерела та терміни погашення заборгованості;
-термінокупності вкладень;
-  дата початку виплати дивідендів;
-  витрати виробництва та обігу.
Одним із найважливіших моментів фінансового планування є 

визначення цін. В міжнародному досвіді типовою для компаній, що 
здійснюють наукові розробки, є наступна модель ціп.

Річний обсяг продажів -  100% 
в тому числі:
вартість реалізованої продукції -  50%; 
прибуток і непрямі витрати -  50%;
Серед них :
витрати на маркетинг та організацію збуту -  15%; 
витрати на впровадження -  10%; 
витрати на утримання апарата управління -  8%; 
прибуток до сплати податків -  17%;
Моделі цін розробляють і для іншої продукції.
Складовими фінансовою плану є план заводів, план витрат та 

баланс.
У плані доходів загально розглядають динаміку обсягу продажів, 

вартості товарів з врахуванням транспортних витрат і загального 
прибутку.

Окремо розшифровуються постійні витрати, до яких відносять 
орендні платежі, страхові внески, амортизаційні відрахування, 
управлінські витрати, витрати па маркетинг та збут.

План витрат містить дані про динаміку витрачання та заміщення 
інвестиційного капіталу. До складу витрат включають купівлю активів, 
виплата процентів за позиками, придбання обладнання, інвентарю, а 
також збитки від господарської діяльності.

Баланс відображає структуру активів та пасивів компанії. 
Бізнес-план, а зокрема фінансовий план, сприяє проведенню 

грунтовного аналізу інвестицій. Іншими словами бізнес-плап надає 
можливість порівняти ефективність альтернативних інвестиційних 
проектів. В якості мірила ефективності використовують, як показники, 
що визначені шляхом дисконтування або нарощування потоків 
очікуваних надходжень га витрат, так і показники, що визначаються 
на основі даних бухгалтерського обліку. Але який би метод оцінки
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ефективності капітальних вкладень не був обраний, так або інакше 
ВІЯ пов'язаний з приведенням потоку готівки до певного моменту часу. 
Це пов’язано з тим, що гривня або інша грошова одиниця, що буде 
отримана завтра, не еквівалентна сьогоднішній. Це пов’язано не тільки 
з інформацією. Необхідна також враховувати втрачені можливості в 
отримані доходів від використання засобів, які будуть отримані в 
майбутньому. Саме тому в інвестиційному аналізі за звичай 
використовують математичний метод приведення поступлень 
майбутніх періодів до теперішнього (поточного) рівнів, який 
називається дисконтуванням, а також метод приведення теперішнього 
(поточного) рівня до майбутнього який називається нарощування. 
Вказані методи широко застосовуються в фінансовому та інвес
тиційному аналізі при розрахунках процентів по позиках і цінним 
паперам, в лізингових операціях, при визначені розмірів доходів на 
інвестований капітал та періоду окупності, а також впливу інфляції.

Для визначення індексу приведення надходжень майбутніх 
періодів до поточного рівня методом дисконтування пропонується 
використовувати такі формули:

F1 = 1/(1+ interest)1, 
interest -  ставка дисконтування; 
t -  рік інвестиційного проекту.

Таблиця 1

Індекс приведення поступлень майбутніх періодів до 
теперішнього (поточного) рівня.

Рік 10% 12% 14% 15% 16% 18% 20%
1 0,909091 0,892857 0,877193 0,869565 0,862069 0,847452 0,833333
2 0,826446 0,797194 0,769468 0,756144 0,743163 0,718184 0,694444
3 0,751315 0,71178 0,674972 0,657516 0,640658 0,608631 0,578704
4 0,683013 0,635518 0,59208 0,571753 0,552291 0,515789 0,482253
5 0,620921 0,567427 0,519369 0,497177 0,476113 0,437109 0,401878
6 0,564474 0,506631 0,455587 0,432328 0,41(Ж2 0,370432 0,334898
7 0,513158 0,452349 0,399637 0,375937 0,35383 0,313925 0,279082
8 0,466507 0,403883 0,350559 0,326902 0,305025 0,266038 0,232568
9 0,424098 0,36061 0,307508 0,284262 0,262953 0,225456 0,193807
10 0,385543 0,321973 0,269744 0,247185 0,226684 0,191064 0,161506



Якщо мова йде про щорічні рівномірні надходження майбутніх 
періодів, то індекс приведення до поточного рівня має такий ВИГЛЯД;

^  1
F  = > ------------------

2 7Ґ\{\ + interest)'
де п -  загальна кількість років інвестиційного проекту.

Таблиця 2

Індекс приведених щорічних рівномірних надходжень майбутніх 
періодів до теперішнього (поточного) рівня”

Рік 10% 12% 14% 15% 16% 18% 20%
1 0,909091 0,892857 0,877193 0,869565 0,862069 0,847458 0,833333
2 1,735537 1,690051 1,646661 1,625709 1,605232 1,565642 1,527778
3 2,486852 2,401831 2,321632 2,283225 2,245898 2,174273 2,106481
4 3,169865 3,037349 2,913712 2,854978 2,798181 2,690062 2,588735
5 /3,790787 3,604776 3,433081 3,352153 3,274294 3,127171 2,990612
6 4,355261 4,111407 3,888668 3,784483 3,684736 3,497603 3,32551
7 4,868419 4,563757 4,288395 4,16042 4,038565 3,811528 3,604592
8 5,334926 4,96764 4,638864 4,487322 4,343591 4,007566 3,83716
9 5,759021 5,32825 4,946372 4,771584 4,606544 4,363022 4,030967
10 6,144567 5,650223 5,216116 5,018769 4,833227 4,494086 4,192472

Якщо ж є потреба привести поточний рівень надходжень до 
майбутнього, то індекс приведення визначається так:

F3 = (1+ interest)1,
Знаючи попередній індекс легко вивести формули індексу 

приведення рівномірних (поступлень) анюїтету до майбутньої вартості:
п

Fa = (1 + int erest)1

При необхідності можливо використовуючи вищенаведені 
формули, скласти таблиці індексів приведених, що характеризують 
метод нарощування.

Більш важливішим є вибір процентної ставки, за якої здійснюють 
дисконтування або нарощування, -  порівняльної ставки.

Найчастіше при аналізі ефективності застосовують три варіанти 
ставки:

1) середня ставка (середній показник дохідності акцій,
процентних ставок по кредиту тощо);

2) суб'єктивна ставка, рівень якої встановлюється, виходячи 
з досвіду компанії;

3) існуюча ставка по довгостроковому кредиту.
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Вибір значення ставки дисконтування для аналізу ефективності 
Проекту, що розрахований в постійних (наприклад, в доларах США), цінах 
де є проблематичним. Однак, якщо інвестор проводить розрахунки в 
поточних (реальних, з врахуванням інфляції) цінах, то ставки 
дисконтування для різних періодів часу не можуть набувати постійного 
значення. Беручи до уваги, що більшість проектів в умовах України не 
можуть бути коректно розраховані в постійних цінах, виникає серйозна 
методологічна проблема: як правильно вибирати значення порівняльної 
ставки (ставки дисконтування). В такому випадку доцільним буде 
проводити два розрахунки для фінансового результату в доларах США. 
Еквівалент фінансового результату у доларах США можливо отримати 
шляхом конвертації відповідного значення в гривнях за прогнозуванням 
обмінним курсом валюти. Бажано, щоб перерахунок курсу гривні по 
визначенню до долара робився щомісячно. Для еквівалента фінансового 
результату в доларах США ставки дисконтування може бути прийнята 
постійною на рівні ставок, що прийняті в розвинутих країнах, з метою 
врахування ризикованості проекту в Україну порівняльну ставку необхідно 
збільшити на суму деякої ризикованої премії, яка повинна враховувати 
як ризик, пов’язаний з нестабільністю отримання доходу від конкретного 
капіталовкладення, так і ринковий ризик, пов’язаний з кон’юнктурою.

У фінансовому аналізі ефективності інвестицій в основному 
обраховують такі показники:

1) чистий приведений дохід;
2) внутрішня ставка доходу;
3) індекс прибутковості;
4) термін окупності проекту.

Однак зауважимо, що немає єдиної методології оцінки 
ефективності інвестицій. Кожна корпорація в країнах з розвинутою 
ринковою економікою розробляє свою методику, керуючись досвідом, 
фінансовими ресурсами, метою.

Найбільшого розповсюдження отримав метод чистого приведе
ного доходу (\У). Підрахунок цього показника дає можливість 
визначити загальний результат інвестиційної діяльності, її кінцевий 
ефект. Під XV розуміють різницю між доходами від інвестиційного 
проекту та капіталовкладеннями, що дисконтовані на один момент 
часу. Якщо доходи та капіталовкладення подати у вигляді потоків 
надходжень, а порівняльну ставку позначити як д, то

л2 лі

IV = т у  =  ] Г £ \  х V1*"' -  £ , £ / '  , де
7=1 . '=1

Ш -  розмір члена потоку платежів;
V -  дисконтний множник за ставкою д;
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К -  інвестиційні витрати в періоді Х\
Е] -  дохід в періоді і;
пі -  тривалість періоду віддачі
п2 -  тривалість періоду віддачі від інвестицій.
Якщо віддача починається через п років після початку здійснення 

проекту тобто п>п1, тоді замість 0‘+п1) слід застосувати (7+п).
В випадку коли грошові потоки представляють собою послі

довність періодичних платежів, то чистий приведений дохід необхідно 
визначити наступним чином:

IV = Еап2 x g x V nl -  Капх х  g , 
де а -  сума щомісячного інвестування.
Дана методика має три основні переваги. Перша: всі розрахунки 

ведуться виходячи з грошових потоків, а не з чистих доходів. Грошові 
потоки (чисті доходи + амортизація) враховують амортизаційні 
відрахування як джерело коштів.

Друга: дана методика враховує зміну вартості грошей з часом. 
Чим більше впливає час на вартість грошей, тим вища дисконтна 
ставка. Отже, зміна вартості грошей з часом для проекту віддзер
калюється в дисконтній ставці, яку дуже ретельно повинні підбирати 
фінансові служби компаній.

Третя: схвалюючи проекти лише з позитивними значеннями 
компанія буде нарощувати свій капітал за рахунок цих проектів. 
Завданням сучасних фінансів є постійне збагачення компанії (її 
акціонерів), отже вищезгадану методику слід вважати сучасними 
засобом оцінки ефективності інвестицій

Проте ця методика має і певні вади. Вона передбачає, що 
фінансові менеджери в змозі детально спрогнозувати грошові потоки 
на наступні роки. Насправді ж, чим далі певна дата, тим важче 
оцінити майбутні потоки грошових засобів. На них впливатимуть 
наступні фактори: обсяги продажу продукції, ціна робочої сили, 
сировини та матеріалів; непрямі витрати; проценти за позику; 
уподобання споживачів; урядова політика, демографічні зміни тощо. 
Переоцінка або недооцінка майбутніх грошових потоків може 
спричинити до схвалення проекту, який слід було б відхилити, або 
навпаки. Крім того, метод чистого приведеного доходу передбачає, 
що ставка порівняння незмінна впродовж усього періоду реалізації 
проекту. На практиці дисконтна ставка, як і процентна змінюється з 
року в рік. Можливість реінвестування майбутніх грошових потоків, 
майбутні процентні ставки, вартість залучення нового капіталу -  все 
це може вплинути на дисконт. Вирішення цієї проблеми може стати 
прогнозування річних процентних ставок, якими можна дискон
тувати грошові доходи за кожний окремий рік. Але навіть в
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стабільних економічних умовах майже неможливо достовірно 
визначити розмір процентних ставок на 5^або 10 років, не говорячи, 
про вітчизняну економіку. Більш надійним і таким, що дозволяє 
оцінити ефективність внутрішньої норми дохідності (внутрішня 
норма рентабельності або коефіцієнт рентабельності). Вона 
представляє собою коефіцієнт дисконтування, за яким чистий 
приведений дохід дорівнює нулю. Інакше кажучи, внутрішня норма 
дохідності -  це ставка дисконтування, за якою приведена вартість 
майбутніх доходів дорівнює приведеній сумі первісних інвестицій. 
Ставка, нижче якої проекти відхиляються називається граничною 
ставкою (крайньою або необхідною).

Визначення коефіцієнта дисконтування за даним методом 
трудомісткий процес. Пошук порівняльної ставки здійснюється без 
перешкод до того моменту, доки в ланцюгу періодів, що розглядаються, 
не зустрінеться рік з від’ємним потоком платежів. У такому випадку 
обчислення значення внутрішньої норми дохідності буде помилковим, 
якщо його взагалі можливо буде визначити.

Більш важливою проблемою, що пов’язана з визначенням 
внутрішньої ставки доходу є те, що підрахунок дає нереальні ставки. 
Тобто, їх значення дуже великі або малі, щоб були правдою. Значення 
внутрішньої норми дохідності, за якої проект можливо вважати 
привабливим, повинно перевищувати умовну вартість капіталу 
інвестора, наприклад, ставку за банківськими депозитами. Мінімально 
допустиме значення внутрішньої норми доходу повинне перевищувати 
вартість капіталу на величину ризикованості проекту. Цей показник 
враховує втрату цінності майбутніх поступлень. Недоліком є те, що 
значення внутрішньої норми рентабельності не залежить від обсягу 
фінансування.

З показником чистого приведеного доходу тісно пов’язаний індекс 
прибутковості. В обох випадках для визначення показників 
використовують приведену вартість майбутніх грошових надходжень 
та приведену вартість первісних інвестицій.

З метою визначення чистого приведеного доходу встановлюють 
різницю між дисконтованою вартістю інвестиційних витрат, а для 
визначення індексу прибутковості -  частку відділення цих показників. 
Згідно з цією методикою, проект з більшим індексом прибутковості, 
ніж одиниця, приймається, а проект з індексом прибутковості меншим, 
ніж одиниця, відхиляється. Однак не слід забувати, що велике значення 
індексу прибутковості не завжди відповідає високому значенню чистого 
приведеного доходу.

Ще один метод, що дозволяє оцінити доцільність капітало
вкладення -  метод визначення терміну окупності.
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Спрощений показник терміну окупності без урахування фактору 
часу визначається так:

К
N ок =  де,

Я
К -  розмір інвестицій;
Я -  щорічний чистий дохід.
Більш грунтовний є інший метод визначення показника цього 

показника.
Під терміном окупності розуміють кількість років, по завершенню 

яких сума чистих доходів дисконтованих на момент завершення 
інвестицій повинна дорівнювати їх сумі. Термін окупності 
визначається шляхом додавання послідовних членів ряду доходів, що 
були дисконтовані за ставкою, до тих пір, поки не була буде отримана 
сума, що дорівнює обсягу інвестицій.

Головна перевага показника окупності -  це його простота. Не треба 
багато часу, щоб вирахувати, за скільки років скуповуються початкові 
інвестиції. ГІопри свою простоту методика може стати в пригоді навіть 
найбільшим міжнародним корпораціям. Для подібних компаній такі події, 
як націоналізація промисловості в інших країнах, війни та політичні 
заколоти, стихійні лиха тощо, є основним джерелом ризику. З огляду на 
можливі непередбачені події, проекти з коротким періодом окупності менш 
ризиковані. Отже, методика періоду окупності може допомогти фірмам 
оцінити ризик втрати капіталу у чужій країні. Вадою є те, що даний метод 
не відображає ефективності проекту після завершення періоду окупності 
та не може бути використаний з метою визначення прибутковості проекту.

Серед наведених методів найбільш популярним є метод внутрішньої 
норми дохідності. За результатами вибіркового анкетного опитування, 
103 великих наф-тових та газових компаній СІЛА (92% збуту нафти, 
нафтопродуктів газу -  1983р.) виявилося, що в якості основного мірила 
ефективності інвестицій внутрішню норму рентабельності викорис
товували 60%, а чистий приведений дохід -  32%.

На нашу думку, кожний з наведених показників відображає 
ефективність проекту з певного боку, тому, оцінюючи той чи інший 
проект, необхідно використовувати всю сукупність показників. Існує 
просте правило: до розгляду треба приймати проекти, в яких чистий 
приведений дохід більше нуля, величина індексу прибутковості не 
менше одиниці, внутрішній коефіцієнт рентабельності більшій від 
процентної ставки за кредит і термін окупності мінімальній.

У процесі ранжування інвестиційних проектів необхідно 
віддавати перевагу тим, які відповідно, мають більш високі показники 
ефективності.
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Степанова О. М., Стеианова Ю.В.

КОНЦЕПЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, 
ЗОРІЄНТОВАНОЇ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК У 

ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ.

Зміни загальних умов економічного розвитку в Україні позначені 
багатьма факторами, серед яких провідне місце посідає зростання 
економічної конкуренції на регіональному міжнародному рівнях. Це 
зростання відбувається на фоні зростаючої інтернаціоналізації 
виробництва. Структурні зміни на зазначених рівнях і пов’язане з ними 
підсилення конкуренції, зажадала від українських підприємств 
пристосування до змінених умов. Напрямки і стратегія цих змін 
багатопланові: відмова від нерентабельних або спадаючих виробництв, 
скорочення виробничих потужностей; можливий вихід на нові ринки 
з наявною продукцією, виготовлення продуктів з малими витратами 
на основі існуючих виробничих процесів і зміненої організації, 
модифікації безпосередньо традиційних продуктів або впровадження 
виробництва нових. Більша частина цих виробничих пристосувань 
торкається заходів, пов’язаних з інноваційним розвитком, який 
розуміється в межах моделі И.Шумпетера.

Однак в арсеналі заходів підприємств по підвищенню своєї 
конкурентоспроможності є не лише інноваційна стратегія, але й інше: 
робота підприємств на захищених ринках, позиція постачальників до 
оптових споживачів, заповнення специфічної виробничої ніші, низька 
заробітна платня, переміщення виробництва в регіон з нижчими 
виробничими витратами.

На жаль більшість українських підприємств обрали неінноваційну 
стратегію. Завдяки цим заходам вони тимчасово і частково змогли 
ухилитися від необхідності здійснення структурних перетворень шляхом 
інноваційної політики. Це особливо проявилося під час високої інфляції. 
Але підсумок невтішний, — конкурентоспроможність їх у 1996-1997 
рр. катастрофічно зменшувалась і до початку 1998 року цей процес не 
зупинений. Більше того, він негативно відбився на проведенні діючої 
та динамічної інноваційної політики. Відсутність на макрорівні 
впливових заходів з розвитку інноваційної культури, створенню і 
реалізації державних і регіональних програм по підготовці провідних 
менеджерів для роботи в нових умовах змін, ризику і відповідальності, 
— не сприяли збереженню інноваційного лідерства в окремих, 
традиційних для України сегментах економіки та науки. Інтеграція 
таких факторів як людина, техніка й організація, — провідних аспектів 
інновацій, проходила в межах старого, дореформеного методу.

103



Ефективність інноваційної діяльності знаходиться в прямій 
залежності від внутрішньої культури фірми, соціального середовища. 
Звідси у перехідній економіці на Всіх рівнях Центр -  регіон -  наукові 
установи-шдприємства повинні існувати рамочні зв’язки, спрямовані 
на створення і зміцнення ефективної інноваційної мережі, головною 
функцією якої є розвиток інноваційної культури, створення 
інноваційних систем, які працюють за принципом розподілу праці, 
але зорієнтовані на забезпечення конкурентоспроможності української 
промисловості, успішного виступу її на зовніш ньому ринку, 
спираючись при цьому на його спеціалізовані сегменти і незаповнені 
ніші.

Здійснення структурних перетворень, вироблення на їх основі 
національної інноваційної стратегії потребують урахування 
відмінностей не лише виробничих, але і регіональних умов. Поставлені 
під загрозу галузі виробництва сконцентровані переважно в конкретних 
регіонах України. Вони мають різні виробничі передумови і 
територіальні особливості для успішної модифікації господарських 
структур. Цей факт підтверджує і “Рейтинг 200 підприємств”, 
складений Міністерством промислової політики України. У 1997 році 
ці підприємства виробили близько 90% обсягу всієї товарної продукції. 
Очолюють список шість велетнів металургійної промисловості, потім 
іде Сумське науково-виробниче об’єднання, лідери хімічної 
промисловості “Дніпрошина” і “Росава”. Тобто, географія цих 
підприємств — Центральна та Східна Україна. Вони мають більше 
потенційних можливостей швидкого впровадження і використання 
інновацій, участі в створенні стратегії диференційованих інновацій і 
заповненні технологічних ніш.

Щоб уникнути різких регіональних відмінностей, нагнітання 
соціальних протиріч, активізація структурного реформування 
економіки України потребує проведення Центром активної регіональної 
політики, зорієнтованої на інноваційний розвиток. Ця модель повинна 
бути спрямована на усунення специфічних регіональних перепон 
інноваційному росгу, на активізацію інноваційного потенціалу малих 
і середніх підприємств. Окрім регіональної особливості виробничої 
структури (галузевого фактору, виробничої вікової структури, 
виробничих потужностей, організаційного стану підприємства, 
характеристики яких впливають на здатність до нововведень і 
динаміку регіональної промисловості), в цій моделі повинні бути 
враховані такі позиції:

-  регіональний сильний слабкий профіль підприємств, який 
виходить зі специфічних виробничих функцій, організаційних 
характеристик, структури, якості;
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-  продуктивність і динаміка підприємств, з урахуванням 
зайнятості, інвестицій, обігу;

-  обсяг і тип інноваційної діяльносткіідприємства у виробничій 
сфері, технології, організації й управління;

-  перешкода інноваційної діяльності внаслідок регіональної 
специфіки і специфічної структури, пов’язаною з розмірами 
підприємства і факторами оснащеності;

-  роль стимулювання і консультування як можливих інструментів 
усунення перепон для нововведень.

Визначаючи інновації як провідний фактор конкурентоспроможності, 
не треба забувати про те, що не всі підприємства, які здійснюють 
інноваційний розвиток, досягають підприємницького успіху, внаслідок 
ризику, пов’язаного з реалізацією інноваційних проектів.

По-перше, дослідження і розвиток (Я&О), а також інноваційні 
проекти потребують великих коштів, прибуток від їх реалізації 
можливий у майбутньому, а окрім того, лише незначна частина 
проектів, пов’язаних з дослідженнями і розвитком завершується 
успішним виходом на ринок продукту.

По-друге, невпевненість і ризик можливі переважно в конкурен
тній боротьбі, прибуток не завжди кореспондується з ростом ІІОВІТНОСТІ 

продукції або способу виробництва. Радикальні зміни мають вищу 
ймовірність краху.

По-третє, нові продукти часто розробляються технічними 
спеціалістами або представляються на ринок без урахування 
платоспроможності, національних, психологічних факторів і їх 
ринковий потенціал виявляється оціненим неправильно.

Усі перераховані ризики, на жаль, притаманні підприємствам 
України і більшості постсоціалістичних держав.

Спроба уникнути цих ризиків на тривалий термін виявляється 
також ризикованою тому, що вона стримуються виробництвом 
застарілої продукції з застарілою технологією, недосконалою 
організаційною структурою і призводить до повного виходу 
підприємства з ринку. Цих ризиків не витримала більшість 
підприємств точного машинобудування, легкої і харчової промис
ловості України. Економіко-правове поле (в межах якого функціонують 
українські підприємства, намагаючись здійснити нововведення на 
ринках, продуктах, у способах і організації виробництва) не стимулює 
їх у довгостроковому аспекті доводити і підтримувати свою високу 
конкурентоспроможність.

Традиційно підвищення виробничої здатності до нововведень 
звичайно аналізується з позицій конкурентоспроможності підприєм
ства. Поза аналізом залишаються регіональні аспекти, і насамперед
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зміна регіонального рівня зайнятості й отримання доходів. Відсутні 
статистичні дані, які б дозволяли простежити взаємозв’язок 
технологічних змін, скорочення зайнятості і декваліфікації зайнятих 
на підприємствах різних регіонів України. На жаль, імплікативний 
метод залишився єдино можливим у цих умовах. Він дозволяє 
простежити приховане безробіття не лише в динаміці, але і в 
регіональному розрізі (див.Табл. 1).

Табл.1.

За даними Дослідницького інституту м.Халле, ФРН.

Країни

ВВП Інфляція Безробіття

199<і 1997 1998
(прогноз)

1996 1997 1998
(прогноз)

1996 1997 1998
(прогноз)

Бєларусь 2,6 8,0 4,0 52,7 55,0 45,0 3,9 4,0 5,0

Болгарія - т -5,0 0,0 123,3 420,0 38,0 12,5 18,0 18,0

Хорватія 4,1 3,2 3,0 4,8 3,5 4,0 18,2 17,0 18,0

Чехія 4,4 1,5 2,0 8,8 8,5 8,5 3,5 4,5 5,5

Естонія 4,1 4,5 5,2 24,0 17,0 13,0 4,5 5,0 5,0

Угорщина 1,3 3,5 4,5 23,6 17,0 13,0 10,5 10,0 8,0

Латвія 2,0 2,5 3,0 17,0 9,5 8,9 7,2 7,5 7,0

Литва 3,6 3,8 4,0 24,0 15,0 12,0 6,2 7,0 7,0

Польща 6,0 6,0 5,0 19,9 15,0 12,0 13,6 12,0 11,0

Румунія 4,1 -3,0 -1,0 38,8 100,0 25,0 6,3 8,0 10,0

Росія -6,0 -1,0 2,0 47,8 14,5 12,0 9,3 10,0 11,0

Словаччина 6,9 5,5 4,5 5,8 6,0 6,0 12,8 12,5 12,0

Словенія 3,1 3,5 4,0 9,9 9,0 8,0 14,4 14,0 13,0

Україна -10,0 -6,0 -2,0 80,6 20,0 17,0 1,2 2,5 3,5

Однак не цей факт є метою дослідження. Він є лише підтвер
дженням висновку, що приховане безробіття це, по-перше, фактор 
декваліфікації трудових ресурсів, а по-друге, негативний у перспективі 
фактор, що знижує ефективність здійснення державних і регіональних 
програм зайнятості, структурного реформування економіки України. 
Світовий досвід реалізації ефективної інноваційної стратегії свідчить,
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що з великим відривом від інших негативних факторів, по можливості, 
стоїть дефіцит кадрів, професіоналів.

Що стосується впливу нововведень на зайнятість, то той же досвід 
провідних країн показує, що при виробничих нововведеннях, а також 
технічних змінах на ранній фазі виробничого циклу і пов'язане з цим 
освоєння нових ринків, не спостерігається скорочення зайнятості. Воно 
очікується скоріше за все у випадку інновацій у виробничих методах 
(особливо на пізніших фазах виробничого циклу). Але у регіональних 
рамках це скорочення може бути змодельоване як переміщення 
зайнятих в галузі, пов’язані з виробництвом нових технологій і 
особливо з виробництвом послуг, з упровадженням нових технологій.

На рівні окремих підприємств, що функціонують у межах 
конкретного територіального комплексу, дана проблема, без сумніву, 
набуває іншого характеру. Ті виробництва, які займаються 
нововведеннями або впровадженням нових технологій у порівнянні зі 
своїми конкурентами, в більшості випадків розташованих в інших 
регіонах або країнах, зміцнюють свої конкурентні позиції в т.ч. 
збільшують свої доходи. В такому випадку, виробництва і регіони, що 
реєструють втрату кількості працюючих, не здійснюють нововведень.

Передумови та виробничі здатності до нововведень у різних 
регіонах України суттєво відрізняються одне від одного. Традиційно 
ці відмінності зводяться до оцінки кваліфікації персоналу, наближення 
до зорієнтованих на підприємництво послуг, необхідної для проведення 
досліджень інфраструктури, інформаційної мережі, доступних для 
широких кіл консультаційних послуг. Значно меншу увагу привертає 
той факт, що окремі підприємства володіють різними внутрішніми 
передумовами: галузь, розміри підприємства, підприємницькі функції, 
кваліфікація зайнятих, керуючий персонал.

Більшість прихильників “чистої ринкової економіки” резуль
тативність регіональної інноваційної політики пов’язує з виключенням, 
“вибраковкою” неконкурентних підприємств, які повинні надати місце 
молодим інноваційним підприємствам. Держава, на їх думку, не 
повинна за винятком створення окремих суспільно-політичних умов, 
проводити яскраво виражену інноваційну і регіональну політику.

Варто зауважити, що з позиції народного господарства 
(національної економіки) в цілому питання про те, чи породжує ринок 
достатню кількість інноваційних проектів, достатньо спірне. По- 
перше, невпевненість в успішному результаті і довгостроковість 
пов’язані зі здійсненням інноваційних проектів, приводять до їх 
скорочення порівняно з потребами суспільства.

107



Другий аргумент стосується безпосередньо дефіциту нововведень 
в українській економіці (нестача продуктів на ранній фазі виробничого 
циклу). Відповідальність за загальнонаціональний дефіцит в галузі 
інновацій лежить не лише на Центрі, але і на стримуючих інновації 
регіональних економічних структурах і місцевих факторах.

З регіонально-економічного і соціально-політичного погляду 
можливо навести ще ряд підстав для формування інноваційної 
політики.

У першу чергу це стосується необхідності чіткого розмежування 
між регіонами, яких торкнулися структурні зміни до мінливого 
міжнародного розподілу праці і тими, що володіють сприятливими 
умовами для нових і тих підприємств, які займаються експансією. 
Суто ринковий хід структурних перетворень, який пропонується 
групою радикальних українських економістів під керівництвом 
В.Пензеника, створює (у зв’язку з обмеженою мобільністю населення) 
в залучених регіонах більші втрати зайнятості.

Неприйняття ефективних заходів на користь регіонів, які 
переживають складнощі пристосування і структурних перетворень, 
приводить до значних соціальних і політичних втрат. Значні соціальні 
групи і ряд регіонів внаслідок структурних перетворень зазнають в 
непропорційному масштабі пов’язаних з ними витрати. У подібних 
екстремальних ситуаціях можливі прояви соціальної і політичної 
нестабільності.

Окрім того, неприйняття заходів по активному проведенню 
регіональної інноваційної політики приводить до збільшення 
економічних витрат (витрат по безробіттю, перехід інфраструктури 
на неповне завантаження, зростання тіньового сектора і ін.). До них 
додається ціла низка матеріальних і нематеріальних витрат, 
зумовлених декваліфікацією, демотивацією, розчаруванням людей, які 
зачеплені даними процесами.

Всі інститути української економічної політики відстоюють тезу 
про підтримку інструментами структурної політики зусиль приватного 
сектора по проведенню структурних змін, але важелі цієї політики не 
задіяні. До них відносяться, в першу чергу, пільгові кредити в межах 
цільових програм, стимулювання створення нових технологій (у першу 
чергу в пріоритетних галузях біотехнології і мікроелектроніки), 
створення агенцій по підтримці нововведень, відкриття фундаторських 
і технологічних центрів, різні податкові пільги, що стимулюють 
залучення інвестицій у дослідження і розробки. Ці позиції відсутні в 
структурній політиці Центру, більш в того, їх відсутність призводить 
до відставання в формуванні у межах суверенної держави діючої й 
економічної інноваційної мережі. Подолання цих негативних тенденцій
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потребує переорієнтації як державної, гак і регіональної полі і иь , • 
інноваційний розвиток.

Існуючі стратегії регіональної політики в Австрії, а також у 
більшості західних промисловорозвинених країн, засновані головним 
чином на неокласичній концепціях, а також на стратегії росту і 
концепції “регіональної політики забезпечення”.

В основу першої концепції закладено намагання збільшити 
мобільність капіталів між регіонами за рахунок стимулювання 
переносу підприємств в економічно слабкі регіони (надання субсидій), 
заходи, пов’язані зі створенням необхідної інфраструктури , для 
переносу підприємств. На додаток до вказаного була здійснена спроба 
збільшити мобільність робочої сили за рахунок стимулювання росту 
професійної кваліфікації, а також створення необхідної для життя 
інфраструктури. Лише у деяких випадках -  наприклад, в Австрії, у 
програмі Aichfeld-Murboden Programms -  вказані вище заходи 
проводилися в межах скоординованої регіональної концепції розвитку.
І у цій програмі перенесений підприємств, які знаходяться поза межами 
регіону, також є головним елементом стратегії. В усіх перерахованих 
стратегіях виключалися довгострокові конкурентоспроможність і 
здатність до нововведень регіональної економіки — особливо існуючих 
підприємств, а також стимулювання здатності населення регіону до 
підприємницької діяльності й економічної активності.

З початку 80-х років в Австрії, через усе очевидніші проблеми і 
дефіцит, інструментарій регіональної політики поповнюється 
елементом “самостійної регіональної політики” (особливі програми 
для гірських регіонів, більш гнучке задіяння регіонального 
адміністративного і керуючого персоналу, розробок і здійснення 
регіональних програм). Так, був зроблений перехід у напрямку 
сильнішої, зорієнтованої на інноваційний розвиток австрійської 
регіональної політики.

В останні роки на перший план у регіонально-політичних і 
наукових уявленнях в ЄРК, а також, з невеликим запізненням, в Австрії, 
стала домінуючою концепція зорієнтованої на інноваційний розвиток 
регіональної політики. Головними її елементами такі позиції.

За пріоритетністю на першому плані знаходяться:
-  ріст виробничих конкурентних та інноваційних здатностей 

існуючих (у більшості малих та середніх) підприємств;
-  поліпшення регіональної структури виробництв (у зв’язку з 

інтенсивністю ділової кваліфікації, типів продуктів, підприємницьких 
функцій);

-  підвищення ендогенної діяльності, пов’язаної з заснуванням 
виробництв в регіонах.
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У попередніх моделях здебільшого опиралися на зростання 
показників виробництва і зайнятості або на необхідність забезпечення 
регіонів конкретними погребами. У ЯКОСТІ ГОЛОВНИХ цільових груп НОВО] 
концепції у більшому обсязі, аніж у градиційних концепціях представлені 
місцеві (у більшості малі та середні) підприємства і регіональне 
населення. У перших повинна підвищитися конкурентоспроможність, 
а у других -  простиму»ьована участь у створенні нових підприємств, а 
також участь у інноваційних економічних проектах. Також 
диференційовано розглядається перенесення підприємств: наприклад, 
не кожні інвестиції або заснування філій підприємств повинні 
стимулюватися, а лише ті, які сприяють поліпшенню виробничої 
структури регіону (в якості критерію виступає інтенсивність ділової 
кваліфікації, практичні підприємницькі функції, повноваження 
прийняття рішень на виробництві, характеристика продукту).

Що стосується провідних факторів регіонального розвитку, то 
домінує не основний капітал і традиційна інфраструктура (наприклад, 
транспорт), а кваліфікація робочої сили і підприємців, швидкість 
дифузії нової технології, інноваційна активність, здатність до 
цілеспрямованого пошуку й обробки інформації, а також підприєм
ницька ініціатива (в широкому значенні цього слова). Цим зрушенням, 
а також проблемам регіонального розвитку, відповідає і переорієнтація 
інструментів регіональної політики на відхід від традиційних 
інвестиційно-фінансових стимулів ( субсидії, процентні та податкові 
знижки) і розширення інфраструктури, спрямованої на :

-  поліпшення кваліфікація робочої сили і підприємців;
-  надання консультацій і передачу інформації;
-  стимулювання засновників;
-  селективне перенесення підприємств.
Великуроль у регіональному сприянні і координації цих інструментів 

відіграє і регіональне закріплення й організація. Випробування проходять 
різні регіони. Відповідальні за регіональний розвиток, регіональні 
інноваційні консультаційні центри та інші організації, установи і центри 
регіонального розвитку шляхом надання консультацій і координації робіт 
допомагають мобілізувати регіональний інноваційний потенціал , а також 
збільшити інформаційний обмін і розширити контакти з іншими 
підприємствами, організаціями та ринками.

Тому чином здійснення ефективної і результативної інноваційної 
стратегії в межах перехідного розвитку потребує співвідношення 
субординації таких умов.

І. Аналіз та вибір стратегічних позицій інноваційного розвитку 
повинні проходити при узгодженні державних, міжрегіональних та 
регіональних програм.
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П. Ефективність структурного реформування потребує ротти 
ренії я стратегічної сегментації інноваційного розвитку Окрім 
фундаментальних НДДКР, потрібна активність лабораторій, наукових 
груп, кафедр, наукових шкіл, вузів, розробки яких на сучасному етап: 
непотрібні. Формування гнучкої інноваційної мережі неможливе без 
створення технопаркових структур, бізнес-інкубаторів, венчурних 
компаній, дослідних виробництв тощо.

III. Інституційні управлінські реакції інноваційного розвитку 
(національний - регіональний - галузевий рівень) результативні і дієві 
лише в межах балансу інтересів потенційних учасників інноваційної 
мережі. Система їх інтересів багатогранна і містить багаторівневі 
вимоги, головні з яких:

1. Завоювання і збереження інноваційного лідерства.
2. Підвищення ефективності економіки в цілому.
3. Регулювання інноваційних процесів і структурних перетворень.
4. Вихід на нові ринки.
5. Отримання максимального прибутку.
6. Реалізація соціально зорієнтованих проектів.
7. Наявність оборотного капіталу.
8. Проведення модернізації виробництва.
9. Поліпшення регіональної структури виробництва.
10. Розв’язання економічних проблем.
11. Урахування національного, територіального та історичного 

факторів.
IV. Здійснення стратегії стимулювання інновацій можлива при:
-  забезпеченні стабільності законодавства про фінансове, 

податкове, тарифне і нетарифне регулювання;
-  створення умов для залучення до інноваційної діяльності 

приватних інвесторів з урахуванням високою ступеня ризику;
-  здійснення державних, міжрегіональних та регіональних 

програм по збереженню інноваційною лідерства країни, регіону, країни 
в окремих ринкових сегментах; швидкому впровадженню і 
використанню інновацій.

У межах цих програм повинні формуватися системи міжгалузевих 
і міжрегіональної технологічної взаємодії. Ці системи найбільш 
ефективні для комбінованого застосування технологічною досвіду на 
міжрегіональному та міжгалузевому рівнях, при вдосконаленні 
запозичених технологій, оптимальному управлінні проектами і 
програмами.
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Смолінська Л.В.Смолінськнй В. В.

РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО  
БІЗНЕСУ! ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

ЇХ РОЗВИТКУ

Залежно від ступеня зрілості національної економіки, рівня її 
інтегрованості формується мотивація та політика інвестиційної 
діяльності.

У цілому, розвитку інвестиційної діяльності в Україні притаманні; 
висока динаміка, розширення масштабів, видів і сфер діяльності. 
Особливе місце у сфері інвестицій займають суб’єкти господарювання 
малого та середнього бізнесу, де домінуючу роль можуть відігравати 
реальні інвестиції.

Реальні інвестиції -  це в основному вкладення капіталу 
безпосередньо в засоби виробництва і предмети споживання. При 
цьому може бути використаний також позичений капітал, в тому числі 
кредит банку. Підприємництво, малий та середній бізнес сьогодні є 
основною сферою розміщення інвестицій. Це зумовлено станом 
вітчизняної економіки: структурна криза, спад виробництва, 
нерозвинутість ринку цінних паперів.

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

Розвиток підприємництва та структур малого бізнесу -  один із 
факторів розвитку та удосконалення функціонування механізму 
господарювання, прискорення, формування ринкового господарства.

Як показує світовий досвід підприємство та структури малого 
бізнесу відіграють важливу роль у ринковій економіці. Наприклад, в 
сучасному світі на долю малого бізнесу припадає 95% всіх наявних 
підприємств, в тому числі в США - понад 90%, в Західній Європі 
72%. В обробляючій промисловості Японії функціонує 6,5 млн 
невеликих підприємств, тобто 99% від загальної їх кількості. 
Підприємства середніх та малих розмірів провідні в таких галузях як 
взуттєва, швейна, галантерейна промисловість, фармацевтика, різних 
комплектуючих виробів, будівництві, сфері послуг га інше.

Розвиток малого бізнесу прискорює реалізацію загально
економічних закономірностей, властивих сучасному суспільству: 
перехід до інтенсивного типу відтворення при зростаючих значеннях 
його якісних параметрів; розвиток розподілу праці, різке розширення 
номенклатури та асортименту продукції та послуг; ресурсозбереженні 
та економії. Підприємства малого бізнесу успішно виконують ці 
завдання, оскільки вони є більш маневреними, порівняно легше
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пристосовуються до кон'юнктури ринку та змінам у виробництві, 
оперативно реагують на погреби споживачів, швидше освоюють нов 
види продукції та послуг, У малих підприємствах можливості 
створення та впровадження нової продукції,щових технологій бувають 
значно більшими, ніж у великих. У них і транспортні витрати менші, 
оскільки вони, як правило, розраховують на місцеву' сировину та 
розміщуються як найближче до споживачів. Регіональна специфіка 
таких підприємств проявляється в тому, шо їх розвиток сприяє більш 
раціональному використанню місцевої робочої сили, що в умовах її 
надлишку дуже важливо.

Малий бізнес може допомогти не тільки виходу із кризової 
економічної ситуації, але й розв’язати інші більш довготривалі 
проблеми розвитку ринкових відносин. І тільки рішуче проведення в 
життя єдиної державної політики, спрямованої на підтримку малого 
підприємництва, може створити реальні умови для розвитку в короткі 
терміни нових виробників товарів і послуг.

Система господарювання на сучасному етапі розвитку являє 
собою систему економічних відношень, які народжуються процесом 
виробництва та реалізації продукції, виконаних робіт і послуг, в основі 
якої знаходиться покриття витрат отримуваними доходами. За 
допомогою товарно-грошових відносин вона забезпечує відповідність 
між ресурсами, які надходять у розпорядження підприємства, та 
результатами його діяльності .

У процесі малого бізнесу накопичується певний досвід 
функціонування малих підприємств, розкривається сутність їх 
механізму, як форми розвитку' відношень власності в умовах ринку. 
Провідною проблемою є розробка системи управління господарською 
діяльністю даних об’єктів господарювання, яка передбачає подальший 
розвиток функцій управління в теоретичному і практичному аспектах 
відповідно до нового рівня економіки.

А система управління, структурно охоплює такі підсистеми: 
планування обліку, аналізу та регулювання.

Що ж до підсистеми планування та обліку, то варто відзначити: 
вони до певної міри напрацьовані, оскільки тут використовуються 
раніше розроблені положення. Наприклад, обсяг випуску продукції, 
виконання робіт і послуг планується на основі сукупності угод із 
споживачем; у сфері обліку дані підприємства використовують плани 
рахунків, які є органічною частиною Єдиного плану рахунків.

Важливою проблемою є розробка підсистеми аналізу, основою якої 
спужить методика аналізу господарської діяльності малих підприємств. 
Даній методиці аналізу повинні бути притаманні такі характеристики: 
оперативність, факгорність, комплексність, прогностичність.
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Оперативність даного аналізу повинна забезпечити прискорене 
визначення негативних тенденцій, оперативне реагування на їх 
усунення, а також підсилення позитивних тенденцій в найкоропщ 
терміни.

Комплексність методики аналізу маг забезпечити зв'язок усіх 
сторін діяльності (постачання, виробництво, реалізацію, розподіл 
формування та використання ресурсів); усіх підсистем та об’єктів 
управління; всіх показників господарської діяльності. Даний параметр 
методики є обов’язковий, оскільки діалектика діяльності малих 
підприємств формується за принципами взаємозалежності, 
взаємопов’язаності та взаємозумовленості.

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

Фаюгорність методики передбачає розробку: факторної системи; 
системи алгоритмів розрахунку впливу факторів; системи алгоритмів 
розрахунку резервів; підвищення ефективності.

Формування результатів господарської діяльності пов’язує 
процеси функціонування виробництва, реалізації продукції та 
розподілу доходу Це свідчить про те, що утворюється певна система 
залежності 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 ие тільки причини взаємозв’язки, 
але й інші умови, які викликають взаємодію між різними явищами, 
об’єктами соціально-економічного життя: фактор може бути
пов’язаний з результатом не безпосередньо, не причинним зв’язком, а 
через інший фактор, який пов’язаний із результатами причинно- 
наслідковим зв’язком.

Основою економічного аналізу є:
1. Визначення сукупності факторів, які зумовлюють заміну явища;
2. Оцінка інтенсивності та напрямку впливу факторів;
3. Прогнозування впливу факторів на зміну результуючих 

показників.
Функціонування будь-якої соціально-економічної системи 

здійснюється в умовах складної взаємодії комплексу факторів 
внутрішнього та зовнішнього поняття.

Фактор -  це причина, рушійна сила будь-якого процесу або явища, 
яка визначає його характер чи одну з основних рис.

Усі фактори, які впливають на систему і визначають її поведінку, 
знаходяться у взаємозв’язку та взаємозумовленості.
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Зв’язок економічних явиш -  сумісна зміна двох або більше явиш 
СєрсД багатьох форм з економічних зв'язків явищ важливу роль відіграє 
Причина, сутність якої полягає в породженні одною явища іншим 
Такі зв'язки називають детермінованими або причинно-наслідковнми 

Кількісна характеристика взаємозв'язаних явищ здійснюється за 
допомогою ознак (показники).

Ознаки, які характеризують причину, називаються факторними 
(незалежними, екзотичними);

Ознаки, які характеризують наслідок, називається резуль
тативними (залежними, ендогенним).

Сукупність факторних і результативних ознак, пов'язаних одним 
причинно-наслідковим зв'язком, називається факторною системою.

Модель факторної системи -  це математична формула, яка 
відображає реальні зв'язки між явищами, що аналізуються. В більш 
загальному вигляді вона може бути подана так:

у = Дхі, х2, хп), де
у -  результативна ознака (результативний показник); 
х1,х2 - факторні ознаки “Часткові показники, формуючі 

результативний показник).
Процес побудови аналітичної формули в залежності називається 

процесом моделювання явища, яке вивчається.
Існує два типи зв'язків, які підлягають дослідженню в процесі 

[ факгорного аналізу:
1. Функціональні; 2. Стохастичні.
Зв'язок називається функціональним, або суворо детермінованим, 

і якщо кожному значенню факторного показника відповідає певне 
: невипадково значення результуючого показника.

Зв'язок стахостичннй (вірогідний), якщо кожному значенню 
факгорного показника відповідає велика кількість значень резуль
туючого показника, тобто певний статистичний розподіл.

Дані зв'язки можуть буги: прямими та оберненими.
ІІри прямому зв'язку зростання (зменшення) факторного 

показника викликає зростання (зменшення) результуючого показника.
При оберненому зв'язку зростання (зменшення) факторного 

показника викликає зменшення (зростання) результуючого 
показника. При вивченні зв'язків виконуються такі завдання: 
встановлюється факт або відсутність зв’язку між показниками, які 
аналізуються; вимірюється тіснота зв ’язку; встановлюється 
невипадковість характеру визначених зв’язків; кількісна оцінка 
впливу зміни факторів на зміну результуючого показника; 
визначення найбільш вагомих факторів, які визначають перевірку 
Результуючого показника.
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У залежності від виду аналізу ці завдання виконуються за допомогою 
різних прийомів: 1. Суворо детерміновані зв’язки а)балапсовий метод; 
б)прийом ланцюгових підстановок; в) інтегральний метод.

2. Стохастичні зв’язки: а) кореляційний аналіз; б) коваріоційний 
аналіз; в) метод головних компонентів;

У найбільш загальному вигляді система факторного аналізу 
охоплює: поставку мети аналізу; відбір показників; визначення типу ; 
залежності: а) суворо-детермінована; б)стохастична побудова моделі; І 
вибір метод аналізу; збір інформації; реалізація розрахункових 
процедур; формування висновків.

Суворо деталізовані моделі факторного аналізу мають достатньо 
широке розповсюдження в рамках традиційного ретроспективного 
аналізу. Аналіз із допомогою суворо деталізованих факторних моделей, 
деколи скорочено називають детермінованим аналізом, який має ряд 
особливостей, а саме:

1. При детермінованому підході факторна модель повністю 
опирається на ту систему факторів, які піддаються об’єднанню в дану | 
модель. Межею формування такої моделі є довжина неперервного 
ланцюга прямих зв’язків.

2. Даний підхід не дозволяє розподілити результати впливу 
одночасно впливаючих факторів, які не піддаються об’єднанню в одній 
моделі. Тому чином дослідник умовно абстрагується від дії інших 
факторів, а всі зміни результючого показника повністю приписуються 
впливу факторів, які внесені в модель.

3. Детермінований аналіз може здійснюватись для одиничного ; 
об’єкта при відсутності сукупності спостережень.

Існують такі види моделей детермінованого аналізу: аддитивна; 
мультипликативна модель; кратна модель; змішана.

Аддитивна модель -  це модель, до якої фактори входять у вигляді 
алгебраїчної суми.

В якості прикладу можна навести модель товарного балансу:
Р= Зи + В - Зк - Ів, де

Р -  реалізація; Зп -  залишки готової продукції на початок періоду;
В -  випуск продукції за звітний період; Зк -  залишки готової продукції 
на кінець періоду; Ів -  інше вибуття продукції.

Мультиплікативна модель -  модель, до якої фактори входять у 
вигляді добутку. Для якості прикладу можна взяти визначення обсягу 
реалізації.

Р = К х Ц, де
Р -  реалізація;
К -  кількість виробів;
С -  ціна за одиницю виробу.
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Кратна модель -  являє собою модель, що пов’язує фактори їх 
співвідношенням. Для прикладу можна взяти визначення загальної 
фондоозброєності:

Фо = Оф : Ч, де
Фо -  фондоозброєність;
Оф -  вартість основних фондів;
Ч -  чисельність персоналу;
Змішана модель -  модель, до якої фактори входять у різних 

комбінаціях.
Наприклад, визначення рентабельності реалізованої продукції:

Рш = Р : Оф+Обф, де
Р т  -рентабельність;
Р -  реалізація;
Оф -  вартість основних фондів;
Обф -  вартість облікових коштів.
Суворо детермінована модель до складу якої входять більше двох 

факторів, називається багатофакторною.
Аналізуються такі моделі за допомогою різних прийомів.
Детермінований факторний аналіз має достатньо сувору 

послідовність виконуваних процедур:
1. Побудова економічно обгрунтованої ( з позиції факторного 

аналізу) детермінованої факторної моделі.
2. Вибір прийому факторного аналізу і підготовка умов для його 

виконання.
3. Реалізація розрахункових процедур аналізу моделі, включаючи 

перевірку.
4. Формування висновків і рекомендацій за результатами аналізу.
Перший етап. Винятково важливий, оскільки правильно

побудована модель може привести до логічно неправильних і 
невиправданих результатів. Зміст даного етапу полягає ось у чому: 
будь-яке розширене суворо детерміноване факторної моделі неповинно 
суперечити логіці зв'язку причина -  наслідок.

Розглянемо найпростіший приклад моделі, яка пов’язує обсяг 
реалізації (Р), чисельність (Ч) та виробіток (ВР). Теоретично можна 
дослідити три моделі:

1. Р=Ч х ВР; 2. Ч = Р:ВР; 3. ВР = Р:Ч.
З позиції арифметики, всі наведені формули бездоганні, разом із 

тим, з точки зору факторного аналізу тільки перша має зміст, оскільки 
саме в цій показники, які знаходяться в правій частині формули, є 
факторами, тобто причиною, що породжує і визначає значення 
показника, відображеного в лівій частині.

На другому еґагіі вибирається один із прийомів факторного 
аналізу: інтегральний; ланцюгові підстановки; логарифмічний.
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Найбільш розповсюдженим є мегод ланцюгових підстановок, 
який має суттєвий недолік -  у залежності від обраною порядку заміни 
факторів факторні розкладання можуть бу ти різними. Ця проблема 
має насправді винятково теоретичне значення, що ж стосується 
практичної значимості, зокрема що до ретроспективного аналізу, то 
вона досить мала -  важливі тенденції та відносна значимісь того чи 
іншого фактору, а не “точні” оцінки їх впливу.

Але для дотримання деякого більш або менш універсального І 
підходу до визначення порядку заміни факторів моделі можна 
сформулювати ряд рекомендацій.

1. Не існує і не може існувати в принципі єдиної формалізованої 
методики визначення цього порядку -  існує велика кількість моделей, 
в яких віп може бути встановлений чисто вмонториським шляхом.

2. Фактор, який безпосередньо відноситься до явища, що 
вивчається та характеризує його кількісну сторону називається 
первинним або кількісним. Це фактори:

а) абсолютні (обсягові);
б) ті, які можна сумувати в просторі і в часі.
Наприклад: 1. обсяг продукції;
2. чисельність;
3. вартість облікових коштів.
3. Фактори, які відносяться до явища не безпосередньо, а через 

один або декілька інших факторів та вказують на якісну харак
теристику явища, називаються вторинними або якісними. Це фактори:

а) відносні;
б) їх неможна сумувати в просторі і в часі:
Наприклад: 1.виробіток;
2. фондоозброєність;
3. рентабельність.
В аналізі виділяють вторинні фактори 1-го 2-го  порядку, які

одержують шляхом послідовної деталізації.
Суворо детермінована факторна модель називається повиою, якщо 

результативний показник кількісний, та неповною, якщо резуль
тативний показник якісний.

У повній двофакторні моделі один фактор завжди кількісний, дру
гий якісний. У даному випадку, як це прийнято у вітчизняній статистиці, 
заліку факторів рекомендують починати з кількісного показника.

Досить широко розповсюджені в факторному аналізі багато- 
факторні мультиплікативні моделі (БММ). Можна сформулювати деякі 
правила побудови таких моделей:

1. БММ повинна бути економічно обгрунтованою, тобто місце 
фактора в моделі повинно відповідати його економічній ролі в 
формуванні результуючого показника.
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2. БММ доцільно будувати із двофакторної повної моделі шляхом 
послідовного розчленування факторів (як правило, якісних) на 
складові, при черговому розширенні моделі необхідно слідкувати за 
дотриманням зв’язку “причина наслідок”."'

3. БММ повинна бути такою, щоб фактори можна було 
укрупнювати (звертання моделі) і зліва направо, і справа вліво, а 
добуток будь-яких поряд стоячих факторів давав би економічно 
зрозуміти фактор більш високого порядку.

4. Побудова неповної БММ у більшості випадків рекомендують 
починати з побудови та послідовної деталізації відповідної повної моделі.

5. При написанні формули БММ фактори в моделі рекомендується 
розміщувати в порядку їх заміни зліва на право.

Виділяють чотири типові завдання детермінованого факторного 
аналізу:

1. Оцінка впливу відносної зміни факторів на відносну зміну 
результуючого показника.

2. Оцінка впливу абсолютної зміни і того фактора на абсолютну 
зміну результуючого показника.

3. Визначення відношення величини зміни результуючого 
показника, викликаючого зміною і-того фактора до базової величини 
результуючого показника.

4. Визначення долі абсолютної зміни результуючого показника, 
викликаної зміною 1-го фактора в загальній зміні результуючого 
показника.

Оскільки господарська діяльність будь-якого суб’єкта господарю
вання характеризується великою сукупністю економічних показників, 
які можуть бути представленими всією різноманітністю моделей 
детермінованого аналізу, то головною проблемою комплексного 
економічного аналізу є побудова багатофакторної, багатомодельної, 
багаторівневої факторної системи. Головною особливістю такої 
системи є забезпечення: взаємозумовленості, взаємозв’язку між 
показниками і факторами; можливості розрахунку їх впливу на 
результуючі показники.

Така методика комплексного економічного аналізу забезпечить 
всебічність вивчення перебігу господарської діяльності, визначено 
позитивних і негативних тенденцій, усунення негативно впливаючих 
та підсилення позитивно впливаючих явищ. А чергу створить 
Можливість оптимального функціонування, тобто покриття доходами 
витрат і, крім цього, одержання коштів, які забезпечують подальший 
та соціальний розвиток.
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Чи фур ка А. В.

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Надзвичайно актуальною проблемою сьогодні є залучення 
іноземних інвестицій в економіку України.

Відсутність паритету -  одна з перешкод інтеграції України в 
міжнародний інвестиційний ринок, де односторонній рух не визнають. 
Справа в тому, що інвестування з України за кордон, згідно з діючим 
діючому законодавством, без дозволу Національного банку України 
заборонено. Інвестування в Україну дозволено усіх формах. Для цього 
не потрібно ліцензії або якогось дозволу. Тобто взаємовідносини зі 
світовим інвестиційним полем в України особливе: до нас вези, а ми 
вивозити без разової ліцензії не маємо права.

Пояснюють таку позицію України тим, що в Україні гостро не 
вистачає конвертованої валюти. Ці пояснення неправильні тому що:

1) зацікавлені особи знаходять шляхи для неконтрольованого 
вивозу валютних цінностей. Знявши ліцензійний бар’єр, ми введемо 
процес в легальні рамки і зможемо його аналізувати;

2) легальна інвестиція за кордон не забирає в України 
вивезені валютні цінності, які починають працювати на українського 
інвестора, приносять дивіденди, створює інші корпоративні права.

Необхідно виходити з того, що будь-який інвестор повинен мати 
право вибирати самому: інвестора не змусиш вкладати кошти в 
низькоприбуткові галузі України.

Ще один важливий момент: нерозвинутість фондового ринку. 
Відношення іноземних інвесторів до придбання акцій українських 
підприємств вкрай стримане. З одного боку, саме ця форма вкладення 
капіталу повинна забезпечити інвесторам усі необхідні гарантії по 
захисту права власності і по поверненню вкладеного капіталу, з іншого 
-  питання інвестицій вряд чи можна розв’язати позитивно, поки 
підприємства будуть знаходитись у процесі “ваучерної” приватизації. 
В той же час, розвиток інфраструктури фондового ринку можливий 
тільки після насичення акціями вітчизняних підприємств.

Сучасне інвестиційне поле України характеризується:
1) нестабільністю ринку на фоні тривалого спаду виробництва;
2) відсталістю технологій, низькою якістю продукції;
3) різким підвищенням затрат на виробництво через те, що на 

собівартість продукції відносять витрати на утримання об’єктів 
соціально-побутового і культурного призначення, які знаходяться на 
балансах підприємств;
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4) нестабільність законодавства, (деякі закони приймаються 
заднім числом);

5) відсутністю уніфікованих з європейськими державами митних 
тарифів;

6) недостатністю оперативної, аналітичної інформації;
7) відсутністю публічної звітності підприємств і господарських 

організації;
8) відсутністю прав власності на землю.
Іноземні інвестиції повинні розглядатись як стимулятор економічного 

розвитку та політичної стабілізації при умові, що основні напрямки 
інвестиційних процесів знаходяться в русі загальної економічної стратегії 
держави. При цьому іноземні інвестиції здатні позитивно впливати на 
платіжний баланс країни, рівень зайнятості населення, структурну 
перебудову економіки, впровадження нових технологій.

У більш широкому контексті іноземні інвестиції треба розглядати 
як елемент залучення сукупного іноземного капіталу в країну для 
здійснення економічних перетворень. З цієї точки зору, при різних 
експертних оцінках економічної ситуації в Україні незаперечна 
наявність головних чинників, від яких залежить збереження і 
підтримання на цей час економічного життя, а саме:

1) бюджетний дефіцит, якого неможливо уникнути при будь-якому 
варіанті розвитку політичної та економічної ситуації;

2) потреба в інвестиційних капіталах для реального сектора еконо
міки, без яких окремі галузі можуть просто припиниш своє існування;

3) вкрай низький рівень внутрішніх накопичень, що не дозволяє 
одночасно й адекватно задовольняти потреби бюджету та потреби у 
виробничих інвестиціях, спрямованих на оновлення та структурну 
перебудову економічного потенціалу.

Отже, обов’язковою й об’єктивно необхідною умовою виходу 
України з економічної кризи є пошук коштів, необхідних для 
фінансування бюджетного дефіциту, а також активної інвестиційної 
діяльності в сфері виробництва, причому частина цих коштів повинна 
надходити з закордонних джерел фінансування.

Обсяги інвестицій скорочуються, і це буде мати довгострокові 
наслідки. Це, в першу чергу, пов’язане з старінням виробничого 
апарату, оновлення якого фактично припинилось. Загалом по 
народному господарству ступінь спрацювання основних виробничих 
фондів збільшувався з 36 до 60 % і більше. Тому внаслідок технічної 
застарілості відтворення суспільного продукту відбувається головним 
чином на застарілій технологічній основі.

Ситуація щорічно погіршується у зв’язку із погіршенням 
фінансового стану підприємств, що супроводжується значним
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зменшенням амортизаційних відрахувань та частини прибутку, що 
направляється на відтворення виробництва. Тобто криза в інвес
тиційній сфері все ще продовжує поглиблюватись.

Методологія бухгалтерського обліку в Україні передбачає облік 
фінансових вкладень у вартість придбання. Нею не передбачено зміни 
балансової вартості цінних паперів в залежності від змін ринкових 
цін. Наприклад, американська модель обліку передбачає, що балансова 
вартість ринкових фінансових активів (інвестицій) повинна 
змінюватись в залежності з зміною їх ринкової ціни. Причому по 
кредиту сума зміни кореспондує з власним капіталом і відображається 
на рахунку “Нереалізоване збільшення (пониження) вартості.” 
Основою для проведення даної бухгалтерської операції є щоденні 
офіційні данні (публікації) про вартість цінних паперів на фондовій 
біржі. При продажі цінних паперів різниця між ціною придбання і 
балансовою вартістю списується в дебет цього рахунку.

З введенням такої системи обліку у нас сама собою відпадає 
необхідність у спеціальній формі звітності по вартості чистих активів, 
оскільки вона (вартість) автоматично отримується з балансу як різниця 
між вартістю активів фонду, фактично рівній їх ринковій вартості, і 
сумою зобов’язань (кредиторською заборгованістю) фонду.

Причому, американська модель обліку передбачає для інвести
ційних фондів спеціальну форму балансу, побудовану за принципом 
рівності чистих активів фонду акціонерному капіталу ( капіталу 
спільного інвестування).

Внутрішня звітність, аналіз і контроль діяльності інвестиційних 
фондів повинні відповідати вимогам бухгалтерського обліку, 
основаного на діючій нормативній базі.

Фонди економічного стимулювання і фонд розвитку виробництва 
формуют ься за рахунок прибутків і відображаються на окремому рахунку 
87 “Фонди економічного стимулювання”. Інвестиційний капітал доцільно 
відображати на окремому рахунку. Таким міг би бути рахунок 86.

Емісію інвестиційних сертифікатів можна було б облікувати як 
суму тільки розміщених інвестиційних сертифікатів. Суму емісії можна 
відобразити на забалансових рахунках інвестиційного фонду. В балансі 
повинна знаходити відображення тільки сума розміщених інвести
ційних сертифікатів, покритих реальними активами або дебіторською 
заборгованістю учасників по оплаті цих сертифікатів.

Для обліку емісії інвестиційних сертифікатів на забалансовому 
рахунку заводиться новий рахунок 007 “Емісія інвестиційних 
сертифікатів”. Уся сума емісії по номіналу інвестиційних сертифікатів 
відображена записом на цьому рахунку і залишається неминучою, якщо 
фонд не оголошує додаткової емісії.

122



Заслуговує окремого розгляду порядок розрахунку інвестиційною 
фонду з учасниками. Розрахунки проводяться:

а) по дивідендах;
б) з засновниками по оплаті акцій; _
в) з учасниками фонду по інвестиційних сертифікатах.
До розрахунків по дивідендах відносяться кредитні зобов'язання 

фонду по виплаті дивідендів однакових розмірів і засновникам, і 
учасникам фонду.

До розрахунків з засновниками по оплаті акцій відносяться 
дебіторські зобов’язання засновників по оплаті отриманих акцій, а 
також по випуску акцій при виході засновників з товариства.

До розрахунків по інвестиційних сертифікатах належать усі 
розрахунки, які виникають між фоцдом і учасниками.

Для розрахунків з учасниками в плані рахунків є активно- 
пасивний рахунок 75 “Розрахунки з учасниками”.

Ці розрахунки можуть бути відображені па рахунку 95 “Інші 
позикові кошти” субрахунок “Приватизаційні папери”. Пасивний 
рахунок 95 виконує функцію рахунку розрахунків, а активно-пасивний 
75 - рахунок розрахунків з учасниками фонду.

Однак рахунок 75 не розрахований на те, що викуп і розміщення 
інвестиційних сертифікатів проводиться по вартості чистих акгивів. 
Коли чисті активи збільшуються і інвестиційні сертифікати повинні 
продаватися за ціною вищогю від номіналу, виникає необхідність в 
окремому рахунку. Таким міг би бути рахунок 88 “Фонд спеціального 
призначення” і відкрити до нього субрахунок “Додатковий 
інвестиційний капітал”. На ньому обліковуються суми, вищі від 
номіналу сертифікату.

В результаті цього при розміщенні інвестиційних сертифікатів 
на суму отриманих засобів дебетуються рахунки відповідних активів 
і кредитується рахунок 75 “Розрахунки з учасниками” - на суму 
номіналу інвестиційних сертифікатів і рахунок 88 “Фонди спеціального 
призначення” субрахунок “Додатковий інвестиційний капітал” -  на 
отриману суму вище від номіналу.

Сукупність інвестиційних сертифікатів складає інвестиційішй 
капітал, який в балансі інвестиційного фонду відображається в 
першому розділі пасиву - рядок 430 “Спеціальні фонди і цільове 
фінансування”. В загально-господарській формі балансу ці рахунки, 
відповідно, відображаються в рядок 450 “Розрахунки з учасниками” і 
610 “ Корогкострокові позичкові кошти”.

У такому випадку, баланс українського інвестиційного фонду 
повинен мати приблизно таку структуру:
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Сума!
А к ти в ............................................................................. ”■......................
Зобов’язання.............................................................................
Банане
Капітал спільного інвестування..........................................
Баланс
Однією з проблем, існуючих у бухгалтерів інвестиційних фондів 

сьогодні, є проблема обліку акцій приватизованих підприємств з 
проіндексованою вартістю основних фондів.

Сьогодні існує дві точки зору на цю проблему:
Перша -  індексація потрібна, оскільки:
-  первинний документ -  інформаційне повідомлення інвестора - 

представляється виходячи з проіндексованої вартості, а облік повинен 
вестися у відповідності з даними у первинному документі;

-  “реальна” вартість приватизаційного сертифікату значно вище 
номіналу;

-  якщо не індексувати, то фонд при продажі цих акцій буде 
платити великі податки і, відповідно, постраждають інтереси інвестора;

-  фонду це вигідно з точки зору збільшення абсолютного розміру 
5%-го обмеження на вкладення своїх активів в акції одного елементу.

Друга точка зору -  індексація непотрібна, оскільки:
-діюче в Україні “Положення про організацію обліку і звітності 

в Україні” передбачає фінансові вкладення, що обліковуються на 
балансі по вартості фактичних витрат. Для фонду фактичними 
витратами є вартість знятих з його балансу активів, тобто номінальна 
(балансова) вартість приватизаційних сертифікатів;

-Збільшені активи взагалі обернуться не благом, а лихом, оскільки 
сильно збільшиться вартість чистих активів на один сертифікат і в! 
найближчому майбутньому у таких фондів можуть виникнути 
проблеми з ліквідністю їх сертифікатів, особливо при переєстрації 
закритих фондів у відкриті. По такій високій ціні фонд не зможе ні 
продавати (ніхто не купить), ні викуповувати (немає таких коштів)

-  немає ніякої гарантії, в тому що суму індексації не заставлять в 
кінці року списати при реформації на фінансовий результат і платити 
податок на прибуток з цієї суми.

При аналізі інвестиційного клімату в Україні необхідно враховувати 
невідповідність потреби і наявності іноземних інвестицій. Причому, це 
стосується як загальних сум капвкладень, так і їх структури.

По інвестиціях, які надійшли, можна визначити рівень 
привабливості галузей для іноземних інвесторів. На першому місці 
знаходить внутрішня торгівля, на другому -  харчова промисловість, 
на третьому -  машинобудування і металообробка, на четвертому -
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фінанси, кредит, страхування, пенсійне забезпечення, на п’ятому -  
зовнішня торгівля.

Несприятливим для розвитку інвестиційного капіталу України 
можна вважати і той факт, що на сьогоднішній час не зупинений спад 
виробництва, росте різниця між товарною і грошовою масами. Це 
положення постійно тягне за собою ріст інфляції.

Для виходу з цієї важкої ситуації необхідно стимулювати 
іноземних інвесторів.

У першу чергу мова повинна йти про активізацію інвестування 
на мікроекономічному рівні, збільшення прямих іноземних інвестицій. 
Для цього є необхідні передумови.

Україна розташована в центрі Европи і являє собою крупний 
ринок з 50-млн. населенням. Це великий потенціал і він означає, що 
досить дешева робоча сила. Рівень раніше отриманої освіти дозволяє 
кадрам швидко перевчитися в галузях високих технологій і управління 
виробництвом. Наявність місткого ринку високоякісної і водночас 
недорогої сировини -  також позитивний момент.

В Україні є значна кількість наукових розробок і передової техніки, 
які найчастіше не реалізуються через низьку технологічну базу і вкрай 
незручний дизайн. Саме тому потрібні інвестиції в науку і технології, 
тому що саме тут може бути отриманий максимальний прибуток.

В Україні можна отримати високий прибуток. Показниками цього 
є ставка рефінансування Національного банку України і обсяги доходів 
по державних цінних паперах.

Для отримання практичного результату в галузі іноземного 
інвестування необхідні:

-  міжнародна двостороння угода, як це зроблено між Україною і 
США;

-  інформаційна і технологічна іноземна допомога вітчизняним 
спеціалістам, які працюють у всіх системах по забезпеченню 
інвестиційного процесу;

-  законодавчі акти по приватному бізнесу;
-  забезпечення принципу вільного переливання капіталу як в 

Україну, так і з неї;
-  стимулювання, поряд з крупними напрямками, “дрібних” 

інвестиційних проектів на рівні конкретних підприємств і фірм;
-  надання іноземному інвестору рівних прав з внутрішніми в 

питаннях власності, особливо власності на землю;
-  організація різних видів професійного спілкування у всіх 

сферах, які сприяють розвитку інвестиційного бізнесу;
-  розробка стимулів для внутрішніх інвесторів, в першу чергу, 

які стосуються джерел фінансування: амортизації і прибутку.
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Сьогодні в Україні прибутковість інвестицій набагато вища ніж 
на Заході, хоча ризик перекреслює деякі успішні проекти. Завжди 
потрібно, перш за все, розраховувати на свої сили і можливості, але 
власних ресурсів в Україні недостатньо, щоб підняти економіку. До того 
ж багато країн світу (наприклад, Японія, Західна Німеччина) розвинули 
свій економічний потенціал завдяки залученню світового капіталу.

Для нормального функціонування економіки і відновлення 
основних фондів показник внутрішнього валового продукту має бути 
в межах 20-25%. Однак з 1992 по 1997 роки загальний обсяг 
капіталовкладень у структурі внутрішнього валового продукту 
зменшився з 17.2% до 15.6%. За 1997 рік обсяг капіталовкладень у 
ВВП за прогнозами провідних економістів ще зменшиться.

Необхідно відзначити й те, що у протягом останніх років уповільнився 
ріст інфляції, але і зменшилась частка довгострокових кредит ів, наданих 
суб’єктам господарювання всіх форм власності, в загальному обсязі кредитів. 
Якщо в 1991 році цей показник становив 12.8%, то в 1994 році -11.3%, в 1996 
році -11.1 %, а за січень - серпень 1997 року -  10.2%.

У зв’язку із тим, що власних коштів не вистачає, то необхідно 
залучати кошти іноземних інвесторів. Загальний обсяг іноземних 
інвестицій склав понад 40 млрд. доларів США.

Аналізуючи вклади іноземних інвесторів за два роки, порівняно 
з минулим роком, слід зазначити, що вони зменшилися. Так, за 9 
місяців 1996 року зареєстровано 1438 іноземних інвесторів із сумою 
вкладень 712.7 млн. доларів США, то відповідно за цей же період у 
1997 році 1369 і 328.3 млн. доларів США.

Більшість діючих в Україні інвесторів -  це невеликі капіталовклад- 
ники, які шукають швидкою прибутку від невеликих коштів, намагаючись 
найефективніше використати наявні умови та сировинну базу.

Отже, внутрішні інвестиції обмежені, зовнішні стримуються, а 
економічна ситуація вимагає значного збільшення їх обсягів.

При оцінці рівня загальноекономічного розвитку необхідно 
вивчити потенційну потребу в обсягах інвестування, можливість 
формування інвестиційних ресурсів за рахунок власних джерел. Для 
аналізу використовуються наступні аналітичні показники:

1) питома вага валовою продукту;
2) обсяг виробленої промислової продукції на душу населення;
3) рівень самозабезпечення регіону основними продуктами харчу

вання (обсяг виробництва окремих видів продукції на душу населення);
4) середній рівень зарплати;
5) обсяг і динаміка капіталовкладень на одною жителя;
6) кількість компаній і фірм усіх форм власності, які виготовляють 

дану продукцію;
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7) питома вага збиткових підприємств у загальній кількості 
працюючих компаній і фірм.

Розрізняють три різновиди інвесторів:
1) стратегічний
2) портфельний
3) інвестори, які займаються придбанням акцій з метою продажу.
Кожен з трьох робить свій аналіз вкладенню коштів. Так, аналіз

привабливості для стратегічного інвестора, охоплює аналіз всіх пара
метрів підприємства, до того ж зацікавленість конкретної особи в акціях 
підприємств різних галузей для стратегічного інвестора буде різною.

Для портфельного інвестора найпривабливішим буде під
приємство з найбільшою прибутковістю акціонерного капіталу, тобто 
прибутку, який він отримає у випадку термінового закриття 
підприємства.

Інвестори, які беруть участь в аукціоні з метою придбання акцій 
підприємств для подальшого перепродажу, можуть реалізувати ці акції 
портфельним або стратегічним інвесторам, тому зацікавленість цих 
осіб буде до підприємств, які вже займають перші позиції.

Таким чином, щоб визначитися, яку продукцію виготовляти, в 
яку галузь вкладати інвестиції, необхідно визначити та проаналізувати 
такі показники, наступні:

1) привабливість продукції =

2) привабливість території = -

попит
пропозиції5 

втрати  обігу
сукупність втрат  

платежі та штрафи за
_ . екологічні порушення

3) привабливість екологічна = -------------- =---- ^ ;'  ґ  чистии прибуток
Необхідно проводити системний аналіз від часткового до 

загального. Адже кожного інвестора цікавлять усі проблеми, які можуть 
виникнути. Фінансова стабільність будь-якого підприємства є 
головним питанням його виживання. У світовій практиці викорис
товуються такі показники для аналізу фінансової стабільності:

1.Показники фінансової стійкості підприємства, які характери
зуються коефіцієнтами:

а) коефіцієнтом власності позичених засобів, який розраховується 
відношенням власних засобів до величини засобів підприємства в 
цілому. Суттєве значення цей показник має для інвесторів та 
кредиторів. У країнах Західної Європи та СІЛА за нормальне значення 
прийнято 0.6, але в останні роки проходить його зниження;

б) коефіцієнтом позичених засобів, що визначається відношенням 
позичених засобів до загальної величини засобів підприємства. Цей
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показник характеризує структуру засобів підприємства з точки зору 
питомої ваги позичкових засобів. Він тісно пов’язаний з попереднім;

в) коефіцієнтом співвідношення позичкових і власних засобів, 
що показує, скільки позичкових засобів припадає на одну гривню 
власних засобів. Інвестору необхідно зробити аналіз цього показника, 
оскільки у випадку його перевищення одиниці, фінансова стійкість 
даного підприємства опиниться під загрозою;

г) коефіцієнтом покриття інвестицій, що показує, яка частка 
інвестицій фінансується за рахунок власних коштів, а яка за рахунок 
залучених.

2.Коефіцієнтом ліквідності. Під ліквідністю розуміють плато
спроможність підприємства. Розрізняють три показники плато
спроможності підприємства:

а) коефіцієнт абсолютної ліквідності вирахояують співвідношен
ням сум (інші оборотні активи + короткострокові фінансові вкладення) 
до короткострокових зобов’язань. Теоретичне значення цього 
показника становить 0.2 - 0.25.

б) проміжний коефіцієнт покриття визначають діленням загальної 
суми грошових засобів, короткотермінових фінансових вкладень і 
дебіторської заборгованості до короткотермінових зобов’язань. 
Теоретичне значення цього показника 0.7 - 0.8;

в) загальний коефіцієнт ліквідності вираховують відношенням 
(загальної величини запасів і витрат за мінусом витрат майбутніх 
періодів) + (грошові кошти, розрахунки та інші активи за мінусом 
інших оборотних коштів) до короткотермінових зобов’язань. Цей 
показник має велике значення, оскільки показує оборотність обігових 
засобів і вигідність для інвестора.

3) Коефіцієнтом прибутковості.
Крім цих коефіцієнтів, інвестор повинен розрахувати слідуючи 

показники:
-  рентабельність власного капіталу. Вона показує віддачу, тобто 

норму прибутку, максимально можливі дивіденди на вкладений 
власний капітал. Цей показник необхідно збільшувати, оскільки він 
характеризує ефективність використання капіталу;

-  коефіцієнт капіталізації, який визначається відношенням активів 
до статутного фонду;

-  оборотність активів (фондовіддача) -  це обсяг продукції до 
активів;

-  коефіцієнт заборгованості, який представляє собою відношення 
кредиторської заборгованості до активів;

-  термін погашення кредиторської заборгованості -  (360 х 
кредиторську заборгованість і ділиться на обсяг продукції);

128



-термін погашення дебіторської заборгованості (360 х дебіторську 
заборгованість і ділиться на обсяг продукції).

Ці два показники використову ються для оцщки якості дебіторської 
га кредиторської заборгованості:

-  капіталомісткість -  відпошегшя статутною фонду до чисельності 
працівників;

-  продуктивність -  відношення балансового прибутку до 
чисельності працівників;

-  коефіцієнт конгрольиого пакету = (номінальна вартість акції, 
кількість акцій, виставлених на продаж) ділиться на статутний фонд. 
Цей показник характеризує частку виставлених на аукціон акцій. Він 
особливо важливий для посередників. У випадку, коли на аукціон 
виставляються великі пакети акцій, можна отримати контроль над 
підприємством, що в майбутньому дозволить прискорити інвестування 
в нього коштів.

Тому, щоб проаналізувати діяльність підприємства, в яке інвестор 
вкладає кошти, необхідно визначити велику кількість показників, але 
це варто зусиль.

Досвід багатьох країн світу свідчить про те, що найефективні
шими є інвестиції малих фірм, вони мобільніші, їм властивий простий 
механізм керівництва. Це сприяє швидкому з’ясуванню питань, 
стосовно капіталовкладень.

Проведений нами аналіз інвестиційної діяльності на території Украї
ни свідчить про те, що іноземні інвестори свої кошти вкладають переважно 
в елекіроніку та легку промисловість. Цс пов’язано з тим, що продукція 
цих галузей має високу вартість і досить легка для транспортування.

Україна на сьогодні являє собою країну, куди, не дивлячись на 
великі перешкоди, все ж вигідно вкладати інвестиції, де серйозний 
інвестор знайде те, що шукав, країну, яка активно входить в світовий 
інвестиційний ринок, країну, яка непохитно йде на шляху реформ, 
подальшої лібералізації зовнішньоекономічної діяльності.

Україна, пе зважаючи на недосконале законодавство, спад 
виробництва, який продовжується, з фондовим ринком, що перебуває 
в процесі становлення, вже сьогодні представляє достатні гарантії 
захисту інвестора й ефективної роботи його капіталу.

Україна -  це держава з високим технічним та інтелектуальним 
потенціалом, ємним сконцентрованим внутрішнім ринком збуту, 
наявністю великих виробничих потужностей, високим ступенем 
піддані на вкладений капітал, яка йде по шляху реформ, інтеграції в 
бітовий фіпапсово -  інвестиційний ринок.
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ІО.К.Зайцеь

ЗАКОНИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ  
ТА ПОЛЕ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Уже декілька тисячоліть у світі відбувається неперервний процес 
формування, функціонування та розвитку ринкової економічної 
системи. За цей час вона пройшла складний шлях від виникнення 
окремих локальних, розрізнених місцевих, регіональних ринкових 
структур до складної, багаторівневої у своїй структуралізованості І 
наднаціональної світової економічної системи. І сталося це не за І 
бажаннями та з волі окремих осіб - політиків, королів, цісарів і вождів 
чи навіть учених. Основу цього процесу складають природні закони 
та закономірності суспільного розвитку, які визначають найбільш 
ефективні шляхи економічної діяльності членів цього суспільства за 
тих чи інших конкретних історичних умов.

Ми називаємо такі закони природними, хоч, на відміну від 
фізичних законів, поле їх прояву не земля та космос, не земне тяжіння, 
припливи та відпливи, а економічні стосунки між окремими людьми, І 
фірмами, установами, державами. Економічні закони виступають як 
природні закони саме тому, що виникають та діють, як і закони фізики, 
хімії, біології, поза бажаннями людини, на основі виникнення у 
суспільстві певних умов, поля для прояву їх вимог, які утворюються 
на основі функціонування законів саморозвитку суспільства з часів 
йоґо виникнення та завдяки його повсякденній боротьбі за існування ! 
в навколишньому природному середовищі.

Саме боротьба людини як члена певного суспільного середовища 
за виживання, існування та розвиток в навколишньому світі викликає 
до життя такі явища та поняття як праця, продукт, власність, тобто! 
формує умови ДЛЯ виникнення економічних законів, ЯКІ, В СВОЮ чергу, І 
визначають і регулюють у подальшому харакгер і форми економічних! 
стосунків між суб’єктами цього суспільства.

Отже, економічні закони ринкової економіки можна визначити 
як об’єктивні, незалежні від бажань окремої людини та цілого 
суспільства важелі регулювання соціально-економічних процесів, їх 
характеру та спрямування з позицій забезпечення динамічного 
розвитку, в разі пізнання та ефективного використання вимог цих 
законів, або руйнування, деградації в разі нерозуміння або небажання 
політиками враховувати ці вимоги у своїй практичній діяльності.

Об’єктивним законам ринкової економіки, що визначають суть 
причинно-наслідкових зв’язків між взаємозалежними соціально-
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економічними явищами, процесами, економічною діяльністю чюлини 
та очікуваними результатами від цієї діяльнос ті, притаманний власний 
специфічний для кожного закону, механізм дії, прояву та викорис тання, 
хоча у такому механізмі є й загальні базові елементи.

Механізм дії економічних законів у ринковій економіці - водночас 
це певна система об’єктивних екопомічних форм і процесів, через які 
проявляються найбільш стійкі та суттєві причини о-наслідкові зв'язки, 
що охоплюють поле діяльності даного закону, або вимоги з боку закону 
до форм організації господарської діяльності як окремими вироб
никами, так і суспільством у цілому. Пізнання механізму дії 
економічного закону перш за все важливе з позицій усвідомлення тою 
факту, що причинно-наслідковї зв ’язки між "діями суб’єктів 
господарської діяльності та очікуваними результатами за даних 
конкретних умов будуть складатися тільки так і не інакше, розвиток 
буде відбуватися лише у заданому напрямку.

Механізм же використання економічних законів передбачає 
підсвідомий або свідомий рух суспільства, окремого суб'єкта 
економічної діяльності в напрямку та в межах, визначених вимогами 
ринкових законів, пошук найбільш ефективних форм і методів 
господарювання, які б відповідали цим вимогам, а отже, й інтересам 
суб'єктів ринку.

Розуміїшя вимог об’єктивних законів ринкової економіки дозволяє 
гармонізувати та реалізувати всі ланки системи: потреби та інтереси 
суб’єкта економічної діяльності - система стимулів та антистимулів - 
бажані й очікувані результати економічної діяльності - реалізація вимог 
економічних законів - можливість динамічного просування вперед по 
висхідній усього суспільства.

Отже, виступаючи регуляторами економічного розвитку, умов 
успіху або поразки суб’єктів господарської діяльності, закони ринку 
породжують об’єктивну необхідність їх пізнання та свідомого 
використання. В той же час, умови та рівень пізнання і використання 
цих законів залежать від стану, рівня розвитку самої ринкової системи 
господарювання.

Наприклад, для етапу становлення сучасного ринкового 
господарства (від періоду бурхливого процесу первісного нагромад
ження капіталу і до середини XIX сторіччя) характерний евристичний, 
стихійний пошук механізму використання ринкових законів як 
регуляторів розвитку, дія цих законів фактично не обмежувалася 
ніякими рамками, адже саме у цей час формувалися необхідні для 
становлення цілісної ринкової системи елементи, підсистеми та 
інститути пе тільки но вертикалі, за рахунок поглиблення та 
ускладнення економічних зв’язків, заснованих на дії ринкових законів,
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але й по горизонталі - за рахунок залучення в орбіту ринкових відносин 
усе більшого кола територій, народів, тобто на основі агресії ринкових 
методів виробництва та споживання в цілому світі.

На даному етапі становлення сучасної ринкової системи дія 
економічних законів у повній мірі відповідала енциклопедичному 
трактуванню поняття регулятор. Тлумачні словники дають декілька 
визначень суті цього поняття ще латинського походження: (ге^аіаге -
приводити в порядок)

1. Пристосування для автоматичної підтримки певного 
режиму роботи певної установки, рівномірної дії механізмів тощо;

2. У широкому розумінні: певне явище, сила, що вносить у 
певне середовище порядок та правильність.

За умов, коли поле дії та прояву законів ринку весь час 
поширювалося у просторі, коли нові види виробництва та потреб 
виникали одночасно, а кількість виробників на ринку практично не 
обмежувалася, основні ринкові закони і, зокрема, найбільш важливі 
серед них, тобто основні регулятори ринкової поведінки виробників 1 

споживачів - закони конкуренції, попиту і пропозиції працювали в 
автоматичному режимі, на повну силу, не зустрічаючи перешкод на 
шляху прояву своїх причинно-наслідкових зв’язків, механізму їх 
реалізації.

Можна погодитися з Я.С.Ядгаровим, який зазначає, що вже у 
мануфактурний період, який висупув на перший план в економіці 
капітал, зайнятий у сфері виробництва, протекціонізм меркантилістів 
поступився своїм домінуючим становищем новій концепції - 
економічного лібералізму, яка базується на принципах невтручання 
держави в економічні процеси, необмеженої свободи конкуренції 
підприємців [7. - С. 34]. 1 дійсно. Положення концепцій А.Сміта, 
Д.Рікардо, інших класиків останньої третини ХУІІІ - першої третини 
XIX століть про “економічну людину”, “невидиму руку провидіння’ , 
“державу - нічного сторожа”, заклали підвалини уяви вчених та 
політиків (і не тільки для свого часу) про характер взаємоз’язків 
ринкової економіки та діяльності держави, впливали, фактично, до 
початку XX століття, на характер, зміст та напрямки формування 
економічної політики переважної більшості країн світу.

Теза Адама Сміта про “невидиму руку провидіння” фактично 
вперше, з наукових позицій, визначила роль конкуренції як головного 
регулятора та стимулятора економічного розвитку в умовах формування 
капіталістичної системи відносин власності. Вона є, як і капіталістична 
приватна власність, базовим, шибингтим механізмом, під впливом якої 
формуються всі основні характерні риси ринкової форми організації 
суспільного виробництва.
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Адже функціонування приватної власності є об’єктивним законом 
функціонування ринкового господарства. А конкуренція виступає 
механізмом реалізації системи відносин приватної власності 
визначаючи становище виробників та споживачів, їх можливості 
причини, умови та фактори перерозподілу самої власності.

Слово пізньолатинського походження конкуренція у буквальному 
значенні перекладається як сутичка, зіткнення. Словники дають 
декілька тлумачень суті поняття конкуренція:

1 .Суперництво, боротьба за досягнення кращих результатів у 
якійсь сфері діяльності;

2. Боротьба між приватними виробниками (суб’єктами ринкового 
господарства) за найбільш вигідні умови виробництва, реалізації та 
купівлі товарів і послуг.

Є й таке цікаве, на наш погляд, визначення суті конкуренції - це 
стан взаємовідносин, при якому відбувається вільне, повне та достовірне 
співставлення всіх суб’єктів господарювання як у плані пропозиції, так 
і попиту на товари та послуги, засоби виробництва та капітал.

Але, звичайно, найбільш повно суть конкуренції, ЇЇ роль та 
значення для розвитку ринкової системи господарювання роз
кривається у загальновідомих її функціях, в першу чергу таких як 
фупкція об’єктивного регулятора збалансованості між попитом та 
пропозицією, між суспільними потребами та виробництвом, 
узгодження інтересів відособлених виробників в умовах розвиненого 
поділу праці, функція формування ринкової ціни тощо.

Тому саме конкуренція є тією силою, тим внутрішнім двигуном, 
який рухає вперед усю економічну систему, спонукаючи виробників 
до ефективного та оптимального використання обмежених ресурсів, 
у тому числі й інтелектуальних, якщо вони мають на меті задоволення 
навіть тільки власних егоїстичних потреб та інтересів. Та штучне чи 
природне відключення цього двигуна призводить до втрати динаміки 
та поступової зупинки всього механізму, який складає основу 
функціонування й розвитку економічної системи. Отже, конкуренція - 
де об’єкгивний закон ринкової економіки на всіх етапах її становлення 
га розвитку, ліквідація примусовими політичними діями поля прояву 
дього закону неодмінно призводить до ліквідації ринкової економіки 
як системи.

У сучасних умовах розрізняють декілька рівнів поля прояву та 
реалізації вимог закону конкуренції [1. - С. 42]. Це, зокрема, 
конкурентоспроможність товару, конкурентоспроможність фірми,

| галузі, країни.
Конкурентоспроможність країни, як підкреслює вищезгаданий 

автор, є синтетичпим показником, який об’єднує конкуренто
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спроможність товару, товаровиробника, галузеву конкуренто
спроможність і характеризує становище країни па світовому ринку У 
загальному виїляді конкурентоспроможність країни в умовах вільно) 
конкуренції визначають як здатність країни виробляти товари та 
послуги , що задовольняють потреби снігового ринку, реалізація яких 
збільшує добробут країни та окремих її громадян.

Найбільш системний показник конкурентоспроможності країни 
вперше розроблений відомою міжнародною організацією - Світовим 
економічним форумом у 1986 році. Для визначення рейтингу 
конкурентоспроможності використовуються багато факторні векторні 
моделі, які враховують 381 показник [1. - С. 40]. Вони згруповані в 8 
агрегованих факторів: внутрішній економічний потенціал; зовнішньо
економічні зв’язки; державне регулювання; кредитно-фінансова 
система; інфраструктура; система управління; науково-технічний 
потенціал; трудові ресурси. Об’єктивні статистичні показники по 
кожній країпі (близько 70% всіх показників) доповнюються 
суб’єктивними оцінками - експертними оцінками аналітиків, 
результатами опитування керівників великих корпорацій і провідних 
економічних експертів по різних країнах.

Аналіз проводиться по 48 країнах світу, з яких 24 відносяться до 
промислово розвинених, решта - до нових індустріальних країн та 
країн з перехідною економікою. За спеціальною методикою, кожна 
країна аранжується за кількістю набраних балів, які й визначають її 
місце в ієрархічній системі конкурентоспроможності, до того ж більш 
високе місце свідчить не тільки про рівень розвитку продуктивних 
сил, але й про гнучкість економічної системи, про її здатність до 
перебудови відповідно до змін на світовому ринку.

В межах класифікації основних видів конкуренції: “досконала - 
недосконала” сучасні економісти розрізняють три основні форми ринку 
з урахуванням співвідношення попиту і пропозиції: поліполія - 
монополія - олігополія.

Домінування в економічній системі тієї чи іншої форми ринку 
визначає поле, можливості та межі вільної дії, прояву і реалізаїї 
ринкових законів, хоча парадоксальність ситуації полягає в тому, що 
саме завдяки реалізації причинно-наслідкових зв’язків цих законів 
у процесі поступального розвитку ринкової системи поле та 
можливості їх вільної дії та реалізації значно скорочуються, 
породжуючи складну низку економічних, соціальних протиріч і 
потрясінь. Розв язати їх, надавши нового дихання конкурентній 
системі, можна лише завдяки активному втручанню держави в 
економічне життя, на основі формування та проведення активної 
економічпої політики.
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Отже, існує гіевннй водорозділ у функціонуванні Р И Н К О В О Ї  

системи, за яким вона не здатна динамічно розвиватися в автоматич
ному режимі, потребує підключення ще одного регулятора - держави 
Цей водорозділ можна досліджувати як з позицій якісних перетворень 
всередені самої ринкової економічної системи, так і в часі.

Відомий японський економіст Наохіро Амая у праці ‘‘Японська 
економіка перед вибором: процвітання або занепад”, що побачила світ 
у 1986 році в Токіо, сформулював суть основних форм управління, які 
притаманні тій чи іншій економічній системі. Зокрема він виділяє 
“Модель Рікардо”, основу якої, на його думку, складає абсолютна роль 
ринкового механізму при нульовій ролі держави; “Модель Сталіна”, 
для якої характерна нульова роль ринку при абсолютній ролі держави 
та “Проміжну модель” з її нескінченною різноманітністю спів
відношень між долями держави та приватного підприємництва у 
прийнятті рішень, їх мінливість, рухливість.

Розвиток ринкового механізму на основі “Моделі Рікардо” створив 
умови, за яких вільна, нерегульована дія системи законів ринку, зокрема 
закону конкуренції, попиту та пропозиції, спеціалізації, кооперації та 
інтеграції, концентрації та централізації виробництва та капіталів 
почала призводити до небажаних, протилежних очікуваним, наслідків 
і результатів.

Тенденція до монополізації сфери виробництва та ринків збуту у 
різних галузях господарської системи, яка набрала бурхливого 
розвитку в другій половині XIX - на початку XX століття, активно 
скорочувала поле прояву важелів вільної, або досконалої конкуренції, 
звужувала можливості прояву закону конкуренції взагалі і підривала 
основи автоматизму в механізмі регулювання стосунків між економічно 
відособленими суб' єктами виробництва.

Відсутність заміни тим елементам механізму функціонування 
законів ринку, які забезпечували автоматизм регулювання соціально- 
економічних процесів у ринковій системі але в силу названих причин 
втратили свою ефективність, спричинила цілу низку економічних та 
фінансово-валютних криз як в окремих країнах, так і в цілому світі. 
Збої у механізмі регулювання економічної системи поглибилися 
внаслідок такого страшного фактор, як підготовка, хід та наслідки 
першої світової війни.

Практично в усіх європейських країнах внаслідок війни відбувся 
катастрофічний злам автоматичного механізму управління ринковою 
економікою. Адже війна втягнула в свою орбіту понад тридцять країн 
із населенням у півтора мільярда людей (дві третини населення 
планети). Із 74 мли. мобілізованих загинуло близько 10 мли., поранено 
понад 20 млн. близько 10 млн. людей за ці роки померло від епідемій
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та голоду. За рахунок скорочення народжуваності заг альне число втра, 
склало близько 36 мли. людей. Економіка країн працювала під час 
війни фактично на знищення обмежених ресурсів та виробленого 
продукту. У 1917 році в країнах Антанти на війну працювали понад 
40 тис підприємств та 13 млн.робітників (без СІІІА). В країнах 
германсько-австрійського блоку - близько 10 тис. підприємств та 6 
млн. робітників. У цілому військові витрати крнїн-учасниць зросли 
більш піж у 20 разів, склавши нопад 200 млрд.доларів (у цінах 
відповідних років) та в 12 разів перевищивши наявні золоті запаси.

Війна знищила третину матеріальних цінностей людства,- за 
кошти, що були витрачені на її ведення можна було б, при їх розумному , 
використанні, в шість разів підвищити добробут людей на планеті. 
Лише Японія - на 25% та США - на 40% збільшили у роки війни своє 
національне багатство. США, зокрема, на час закінчення війни ] 
зосередили в себе близько половини світового запасу золота та зробили І 
боржниками майже всі західні країни [3. - С. 5 - 6]. Автоматичний 
механізм регулювання ринку не зміг розв’язати й низку соціальних 
проблем, які загострювалися від кризи до кризи, а надто під час та І 
після першої світової війни, наступних світових криз. Фактично - 
швидкими темпами розвивалася ентропія соціально-економічної 
системи капіталізму.

Ентропія, соціальна ентропія, за визначенням автора цікавої як 
за назвою так і за змістом статті “Доглибнопсихологічний чинник як 
підстава самоорганізаційного аналізу динаміки соціальних систем’' | 
Л.Д.Бевзенко, - це міра неорганізованості системи. Вона тим вища, і 
чим менша міра системної сзруктурованості. Й тим вища, чим більше 
однорідних взаємозамінних елементів містить система. Ентропія, - 
підкреслює Л.Бевзенко, - характеризує здатність системи до здійснення 
соціальної роботи. За тих самих енергетичних можливостей ця 
здатність вища у тієї системи, у якої нижча ентропія.

Але, на думку автора наведеної вище статті, після досягнення 
деякою ентропійною бар’єру (та рівня безпорядку, хаосу) відбувається 
самоорганізаційний стрибок: елементи системи раптом миттєво 
перебудовуються, починають діяти корельовано, узгоджено, утворюючи 
глобальну структуру по всьому тілу системи, знижуючи цим її ентропію 
та збільшуючи впорядкованість.

Як правило, наголошує автор цитованої статті, система має кілька 
можливих сценаріїв припустимої перебудови, вибору шляху. Й тут 
випадкова флуктуація - відхилення окремого елемента - може 
визначити, причому не зворотно, цей подальший шлях. Саме цей 
момент робить істотним внесок індивідуальної особистості окремого 
елемента [2. - С. 38 - 39, 45]. Цс явище з достатньою глибиною
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досліджував відомий у світі економіст Йозеф Алоїз Шумпегер, який у 
праці “Капіталізм, соціалізм та демократія” (1942 ) прийшов до 
висновку про наявність тенденції “зростання ворожості до соціального 
ладу капіталізму” [6. - С. 147].

Виходячи з того, що мотиви капіталістичного суспільства 
пеперевершені за простотою та силою, що сам суспільний устрій 
відзначається незвичайною ефективністю [6. - С. 115 - 116], тобто 
глибоко розуміючи суть та переваги економічної системи капіталізму, 
ступінь ефекгивності функціонування механізму по залученню та 
використанню всіх видів ресурсів з метою збільшення прибутку, 
задоволення матеріальних потреб, Й.А.Шумпетер приходить до 
висновку, що капіталістичний процес сам відсуває на задній план усі 
ті інститути, а особливо інститут приватної власності та інститут 
вільного контракту, які відображали потреби та методи істинно 
“приватної” економічної діяльності [6. - С. 197].

Звичайно, як справжній учений, аналітик, Й.А.Шумпетер не 
робить категоричних, однозначних висновків. Він підкреслює, що 
зростаюча ворожість у суспільстві не суперечить його роздумам про 
можливі шляхи капіталістичної еволюції. У всякому випадку, - 
підкреслює вчений, - немає ніяких чисто економічних причин, за якими 
капіталізм не зміг би взяти новий успішний старт [6. - С. 224]. Але 
самі роздуми про необхідність нового старту заслуговували на увагу.

Отже, саме обставини, що склалися всередині соціально- 
економічної системи капіталізму в процесі його розвитку та висвітлені 
вище, вже з кінця XIX століття вперше викликали потребу та інтерес 
економічних шкіл, а за ними й державних інститутів до макроекономіч- 
ного аналізу причин, що призводять до збоїв у механізмі саморозвитку 
цієї системи, до пошуку важелів саме на макроекономічному рівні, 
завдяки використанню яких стало би можливим відновити 
ефективність такого механізму в повному обсязі.

Тому, визнаючи надзвичайно цікавою та плідною думку 
цитованого вище автора Л.Д .Бевзенко щодо самоорганізаційного 
стрибка після зростання ентропії системи, тобто наростання в ній 
невпорядкованості, безпорядку, хаосу, коли елемепти системи раптом 
миттєво перебудовуються, починають діяти корельовано та узгоджено, 
ми не можемо погодитись із нею саме в тому, що це відбувається раптом, 
миттєво, без стороннього збуджувального фактора, особливо коли 
йдеться про соціальну, надто про метасоціальну систему.

Той безпорядок*і навіть хаос, який був привнесений у ринкову 
систему капіталізму на початку XX столі ітя діяльністю монополій, 
економічними і навіть системними кризами, особливо у Європі, 
світовою війною, не міг раптом перетворитись на порядок та
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гармонійне, узгоджене співіснування, взаємодію різних елементів
складної системи.

Саме в цей час суспільство звергається до макр о економічного
аналізу механізму функціонування капіталістичної ринкової системи, 
до пошуку тих інструментів, за допомогою яких ентропія системи 
зменшувалася би, а елементи системи почали б знову, але вже на новому 
якісному рівні, діяти корельовано та узгоджено. І саме в цей час свій 
визначний внесок у формування підходів та інструментів за допомогою 
яких ця узгодженість могла би бути досягнена зробили дві видатні 
людини: вчений - Джон Мейнард Кейнс, та політик - Франклін Делано 
Рузвельт.

Д.М.Кейнс, автор знаменитих праць “Кінець вільного під
приємництва” \1926\ та “Загальна теорія зайнятості, процента і 
грошей” (1936) розробив теорію, де фактично визначив не тільки 
необхідність втручання держави в регулювання ринкових процесів на 
макрорівні, але й поле, межі цього втручання.

Так у розділі 24 “Загальної теорії зайнятості, процента і грошей” 
яка має назву “Заключні зауваження про соціальну філософію, до 
якої може привести загальна теорія” він підкреслює, що головним 
завданням економічної політики держави, яка буде сформована на 
основі й о т  концепції буде саме захист капіталістичної ринкової 
системи, а не ліквідація основних об’єктивних засад економічної 
свободи, які складають суть цієї системи.

“ ...хоча розширення функцій уряду у зв’язку із завданням 
координації схильності до споживання та спонукання до інвестування 
здалось би публіцисту XIX в. або сучасному американському 
фінансисту жахливим замахом на основи індивідуалізму, - пише 
Дж.М.Кейнс, - я, навпаки, захищаю його як єдиний практично 
можливий засіб уникнути повного руйнування існуючих економічних 
форм та як умову для успішного функціонування особистої ініціативи” 
[4. - С. 430]. Хоча розроблена теорія і вказує на життєву необхідність 
створення централізованого контролю у питаннях, які нині в 
основному віддані приватній ініціативі, відзначає вчений, - широкі 
сфери діяльності залишаються недоторканими. Держава повинна буде 
здійснювати свій керівний вплив на схильність до споживання 
частково шляхом відповідної системи податків, частково фіксуванням 
норми процента і, можливо, іншими способами. Результатом 
теоретичного визначення необхідності та поля втручання держави в 
процеси регулювання ринкових відносин, на думку Дж.М.Кейнса, 
повинно бути визначення умов, яких потребує вільна гра економічних 
сил для того, щоби вона могла привести до реалізації всіх потенційних 
можливостей виробництва [4. - С. 428 - 429].
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Отже, за визначенням самою Кейнса, поле втручання держави в 
процеси регулювання економіки на макроекономічному рівні 
визначається та обмежується потребами формування системи 
економічних важелів, за допомогою яких повинні відгворюватися рівні 
умови діяльності для всіх учасників ринку, спонукальні мотиви до 
економічного росту, конкурентної боротьби.

Реалії світового економічного розвитку першої половини XX 
століття прискорили процеси формувапня системної економічної 
політики на макрорівні визначили специфіку формування поля та 
методів втручання держави в регулювання економічних процесів. Це, 
зокрема знайшло своє практичне відображення у так званому “новому 
курсі’' президента Сполучених Штатів Америки Франкліна Делано 
Рузвельта.

Колосальна за глибиною системна економічна криза, що охопила 
США у 1929 році, вимагала нагального та всебічного втручання 
держави. Навіть президент Герберт Гувер, який заступив на свій пост 
у 1929 році та заявив, що криза буде подолана автоматично і країна 
вийде з неї за 60 днів, змушений був у 1931 році створити Національну 
кредитну корпорацію та урядове “Федеральне фермерське бюро” з 
метою державного кредитування банків, промисловості, транспортних 
підприємств і підтримки цін на сільськогосподарську продукцію. Але 
всі його намагання виявилися марні.

У 1933 році новим президентом США став Ф.Д.Рузвельт. На 
відміну від політики “грубого індивідуалізму” Герберта Гувера, 
Рузвельт обрав курс всебічного втручання держави в економічне життя 
країни, маючи на меті вивести її з кризи за допомогою планування 
народного господарства та проведення політики “класового миру”.

Для оздоровлення фінансової та банківської системи в США на 
короткий термін були закриті розпорядженням уряду всі діючі банки, 
припинені всі операції з золотом, девальвований долар. Після 
відновлення функціонування банків у країні в кінці березня 1933 року 
їх кількість зменшилася на 20%.

У червні 1933 року був прийнятий “Закон про відновлення 
національної промисловості”, для реалізації положень якого була 
створепа Адміністрація національного відновлення, де складу якої 
фактично вперше в капіталістичному світі ввійшли на рівних 
представники великого бізнесу, адміністрації президента, економісти 
та американських профспілок (Американської федерації праці). Згідно 
з законом, в економіці вводилася система державного регулювання, 
встановлювалися правила конкуренції, зайнятості та найму, 
визначалися форми оподаткування та фонд громадських робіт, кожна 
із 17 груп на які була поділена вся промисловість країни розробила
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свій “Кодекс чесної конкуренції”, який, в разі затвердження його
президентом, ставав законом.

У тому ж 1933 р. Конгресом США прийнятий ще один 
надзвичайно важливий закон - “Закон про регулювання сільського 
господарства”, для реалізації якого була створена Адміністрація 
регулювання сільського господарства. Згідно з цим законом, державою 
визначався рівень цін на сільськогосподарську продукцію, умови та 
джерела фінансування заборгованості фермерів, шляхи та методи 
девальвації долара з метою збільшепня кредитів для банкрутуючих 
фермерів.

Ще один закон, який визначав фактично подальші перспективи 
та принципи розбудови відносин між основними суб'єктами 
виробництва не тільки у США, так званий Закон Вагнера (на честь 
сенатора Р.Вагнера), або “Національний акт про трудові відносини” 
підписаний Ф.Д.Рузвельтом у липні 1935 р. Законом визнавалося право 
робітників на страйки, право на захист своїх інтересів шляхом 
укладання колективних угод із роботодавцями, право на членство в 
профспілках. Паралельно із вищезгаданим, Конгресом був прийнятий 
“Закон про соціальне забезпечення”, в якому було зафіксоване право 
робітників великих промислових підприємств на пенсії та допомогу у 
випадку втрати роботи, до того ж, цим законом, встановлювалися єдині 
норми пенсійного забезпечення у межах всієї країни, вік виходу на 
пенсію - 65 років, критерії формування пенсійного фонду - із внесків 
трудящих та підприємців. Закон “ 'Про справедливі умови праці” 
(1938) надав право федеральним органам визначати та встановлювати 
єдині норми заробітної плати, її мінімальний та максимальний рівень 
на підприємствах федерального значення, закріпив максимальну межу 
робочого часу на тиждень - 44 години, заборонив використання дитячої 
праці.

Основним важелем та інструментом економічної політики 
Рузвельта став державний бюджет, фактично вперше визнавалася 
можливість його використання у незбалансоваиому вигляді, тобто 
визнавалася теза Дж.М.Кейнса про можливість та доцільність 
існування практики дефіцитного фінансування для стимулювання 
попиту та економічного росту.

Активне всебічне втручання уряду США в процес відновлення 
та створення нових необхідних елементів функціонування ринкового 
механізму на макроекономічному рівні, в тому разі, фактично вперше, 
моделювання нового блоку в механізмі управління ринковою системою, 
а саме: блоку який містить набір інструментів соціальної політики, 
відбувалося в достатньо специфічних умовах, і тому не завжди було 
послідовним, так би мовити одновекторним.
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Новим етапом поглиблення ролі держави у регулюванні та 
формуванні механізмів саморозвитку сучасної економічної системи 
став повоєнний період.

Складаються основні форми втручання держави у регулювання 
економічних процесів: це розробка довгострокової та середньос- 
трокової економічної політики на основі аналізу світової економічної 
коп’юктури та прогнозування можливих варіантів розвитку 
національної економіки в залежності від економічних реалій що 
складаються в народному господарстві; визначення довгострокових 
стратегічних та середньострокових і короткострокових, тактичних 
цілей економічної політики, серед яких на першому плані стоять 
розвиток економіки, стабільність цін, повна зайнятість та зовнішньо
економічна рівновага. Взагалі, варто зазначити, що таке явище як 
формування довгострокових, глобальних цілей економічного розви тку 
на макрорівні та тактичних, пов’язаних із проблемами досягнення 
часткової рівноваги державою стало новим явищем у процесі 
функціонування капіталістичної економічної системи.

Водночас макрорівиевий характер формування підходів до 
визначення цілей, завдань, принципів економічної політики передбачає 
певну її диференціацію, спеціалізацію напрямків, що викликає до 
життя такі види економічної політики, крім уже іспуючих, як цінова, 
інвестиційна, структурна, науково-технічна, регіональна, природо
охоронна, соціальна тощо. З’являються нові інструменти економічної 
політики, серед них такі як індикативне планування, прогнозування, 
державне регулювання фінансово-кредитної системи, регулювання 
грошовою обігу, доходів і витрат населення та багато інших.

Отже, держава перестає бути лише інструментом в руках 
приватного капіталу у боротьбі за зовнішні ринки, вона сама стає 
активним суб’єктом економічних відносин, гарантом збереження та 
розвитку всієї ринкової економічної системи. Без держави внутрішні 
регулятори цієї системи вже не в змозі підтримувати її рух по висхідній, 
стримувати, або й гасити ентропію соціальних факторів. Адже, на 
думку Василя Леонтьєва, підприємці не будуть займатися соціальними 
гарантіями, тому держава повинна слідкувати за сліпим механізмом 
ринку, бути поводирем [5].

Ускладнення виробничої структури, всієї структури взаємозв’язків 
між різними елементами системи приводить до того, що капіталізм, 
за словами Й.А.Шумпетера, сам с творює той критичний склад розуму, 
який, зруйнувавши авторитет багатьох інших інститутів, врешті-решт 
повертається проти своїх власних; буржуа, на свій подив, виявляє, 
що раціоналістичне відношення не обмежується питанням про 
законність влади королів та священиків, але починає ставити під сумнів
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й інститут приватної власності, й усю систему буржуазних цінностей. 
Буржуазна фортеця виявляється політично беззахисною, а беззахисні 
фортеці завжди служили принадою для агресорів, - особливо ті, що 
обіцяють багату здобич [6. - С. 198].

Тому саме розвиток соціальної ентропії в ринковій системі 
капіталістичного світу перед та після другої світової війни викликав 
до життя швидке розширення моля діяльності держави в сфері 
економіки, поглиблення її суб’єктивного впливу на процес 
формування механізму реалізації суб’єктивних ринкових законів з 
позицій забезпечення класового миру, гармонізації інтересів та 
співпраці основних суб’єктів економічних відносин. Основною 
формою існування поля на якому відбуваються згадані вище процеси 
в сучасних умовах стало соціальне ринкове господарство, соціальна 
держава.

Вперше термін “соціальне ринкове господарство” був введений у 
широкий обіг у 1949 р. в програмі ХДС (християнсько-демократичної 
партії) Німеччини “Дюссельдорфські основні принципи”. Найбільший 
внесок у розробку філософії та принципів функціонування соціального 
ринкового господарства зроблений представником Кьольнської школи
A.Мюллером-Армаком та видатними німецькими економістами
B.Ойкеном і Л.Мікшем.

На думку А.Мюллера-Армака, прагматичне ядро філософії 
соціального ринкового господарства закладене у взаємодії ринкового 
механізму та “соціально стурбованої” держави. Отже соціальне 
ринкове господарство - це приватна власність, ринковий механізм, 
стабільний грошовий обіг, витриманість економічної політики 
держави, соціальне партнерство, підсистема соціального захисту.

Альфред Мюллер-Армак, Вальтер Ойкен, а за ними й політик 
Людвіг Ерхард відводили в концепції соціально орієнтованої 
економічної системи одне з чільних місць діяльності держави як 
активному регулюючому органу. Основною метою такої діяльності 
мало стати:

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

2. Соціальна політика та коригування результатів ефективної 
конкуренції за допомогою соціальних компенсацій;

3. Формування та регулювання господарської діяльності 
(організаційна політика, політика регулювання процесів і структурна 
політика).

Основними принципами та завданнями конкурентної політики 
держави в соціальному ринковому господарстві автори концепції 
вважали:
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• Політика у сфері конкуренції повинна бути спрямована на 
створення умов, за яких конкуренція може виконувати свої функції У 
науковий обіг було введено поняття - принцип оптимальної інтенсивної 
конкуренції, згідно з яким визнавалася необхідність широкої олігополії 
як основи нормально функціонуючого суперництва; держава повинна 
створювати умови підприємствам для швидкого впровадження 
досягнень технічного прогресу, що сприяє розвитку конкуренції;

• У зв’язку з тим, що багато учасників конкурентної боротьби 
намагаються ухилитися від загальних обов’язкових норм та ризику, 
пов’язаних із конкуренцією, з'авданпям держави має стати 
регламентування та гарантування правил ведення та якості конкуренції 
за допомогою законодавчої діяльності;

■ Конкуренція є загальновизнаним механізмом сприяння реалізації 
інтересів не тільки виробників, але й споживачів. У той же час боротьба 
за ринок з боку виробників з використанням інтенсивної реклами 
маркетингу та інших заходів масового впливу на споживача робить 
останнього ’’зомбованим”, заставляє його робити непотрібні витрати, 
ускладнює пошук товару, який би відповідав йото запитам з боку якості 
та ціни. За цих умов важливим завданням держави в соціально 
орієнтованій економіці є захист та охорона життя і здоров’я споживача 
від неякісних товарів, збільшення ‘‘прозорості” ринку, тобто створення 
сприятливих умов вибору дійсно потрібних товарів і послуг, 
інтенсифікація конкуренції, що дає змогу споживачу вибирати дешевші 
та якісніші товари, вибирати товари-субстигути, тим самим відчувати 
себе одним з головних суб’єктів ринкових відносин.

Одним з найбільш важливих елементів концепції соціального 
ринкового господарства, як його розуміли засновники концепції, мала 
стати соціальна політика держави, відповідне спрямування її діяльності 
в сфері економіки. Вихідними положеннями такої соціальної політики 
стали такі:

1. Соціальна політика - це політика не в угоду мільйонерам, 
а політика для мільйонів ( Л.Ерхард);

2. Соціальне ринкове господарство - це економічний ріст 
завдяки доброякісній конкуренції, а ріст - це передумова добробуту;

3. Тільки те може бути розподілено та спожите, що вже 
вироблене

Отже, на думку, авторів концепції соціального ринкового 
господарства, соціальна політика держави має своїм завданням втілити 
у життя такі соціальні цілі: справедливість, безпеку та мир на основі 
свободи та добробуту.

Як бачимо, внутрішні закони розвитку ринкової економічної 
системи у процесі її становлення, функціонування та ускладнення
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структури, приводять не тільки до поширення поля своєї дії, прояву, 
але й до збагачення форм реалізації, оскільки саме на основі дії та 
реалізації цих законів відбувається збагачення га ускладнення системи 
потреб і інтересів окремої людини, певних соціальних груп та 
суспільства в цілому.

В той же час, ускладнення структури ринкової системи, механізму 
її функціонування, а також системи потреб і інтересів, зростання на 
цій основі протиріч у системі взаємозв’язків між різними галузями та 
суб’єктами економічних відносин висуває на перший план необхідність 
розв’язання такої нагальної проблеми як грунтовне наукове визначення 
критеріїв і принципів, на базі яких можливе окреслення та 
формулювання цілей соціально-економічного розвитку національних 
та регіональних ринкових структур у певний конкретно визначений 
історичний проміжок часу, виходячи з економічних реалій, що склалися 
у суспільстві.
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Ч ерватю к М .В ., Ясинськии Є .В .

Р О Л Ь  Ц ІН Н И Х  П А П Е Р ІВ  У Ф О Р М У В А Н Н І  
П О Р Т Ф Е Л Я  ІН В Е С Т И Ц ІЙ  Р Е Г ІО Н У

Перехід до ринкових відносин породжує функціонування но
вих структур економіки регіону. Основу трансформації складає 
правова й організаційна діяльність.

Цінні папери є самостійним видом фінансових активів поряд з 
готівкою і вкладами в банківські установи. Як інструмент фінан
сового ринку використовують цінні папери двох типів, що ма
ють характер кредитних відносин (облігації та інші види борго
вих зобов’язань) і характер відносин вартості (різні види акцій). 
Визначення їх вартості відіграє домінуючу роль у формуванні 
портфеля інвестицій.

У сучасних умовах використання комп’ютерної техніки мате
матичні методи при визначенні вартості цінних паперів займа
ють провідне місце.

Відомо [3],[6]-[13], що основними видами цінних паперів є акції 
та облігації. Ще в 1900р. Л.Башельє у докторській дисертації 
’’Theorie de la speculation” запропонував описати вартості акцій 
як випадковий процес {S t = 5(£,cj)}, де t Є [0, T],cu Є - простір 
елементарних подій [1]. З сучасної точки зору випадковий процес 
{S*) є не що інше як процес броунівського руху (винерів процес).

У 1965р. ГІ.Самуельсон [12] для опису еволюції вартостей 
акцій {St} увів так званий геометричний (’’економічний”) бро- 
унівський рух

де {ш*} - стандартний броунівський рух [1], // - коефіцієнт росту, 
ст - коефіцієнт змінності (волатильності) [7].

Він відзначав, що модель Л.Башельє вартостей акції у вигляді

не адекватна економічному змісту, оскільки вартості акцій 
невід’ємні.

Згідно з формулою Іто [1], ціна акції {5*} у момент часу £ є 
розв’язок лінійного, стохастичного рівняння

( 1 )

St = So + ß t -f (Twt (2)

dSt — St (ßdt +  adwt). (3)
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Розглянемо поряд з акцією найпростішу облігацію - банківсь
кий рахунок {Вг,Ь > 0} з постійною процентною ставкою г > 0, 
який еьопюціонує за "формулою складних відсотків

(ІВі =  гВ іі ї  (4)

Запишемо (3) і (4) нормованими приростами в банківському 
рахунку і в акціях

— - =  імИ + сгсіїпі', (5)
5*

^  =  Г <Й; В, =  В0ег<. (6)
Ві

Відомо, що в обох випадках (5) і (6) мають місце подібні члени 
порядку сІЇ. Проте в акціях (5) є іце ймовірнісний (стохастичний)
член (Ііиі) порядок якого є у/Ш, що пояснює швидкі флуктуації у 
вартостях акцій.

Зауважимо, що якщо \і — г, то

(7)
Во

Висновок 1. Нехай коефіцієнт росту /і у вартості акції {5г}, 
яка визначається за формулою (1), дорівнює постійній процент
ній ставці г у банківському рахунку {£*}, який можна обчислити 
за формулою (6). Тоді вартість акції {5г} можна обчислити за 
формулою (7), знаючи детермінований банківський рахунок.

1. С тохасти ч н і моделі облігацій
Для опису еволюції вартостей акції та облігації необхідно за

дати ймовірнісний простір (О, Р, Р) з потоком сг-алгебр {і7} =  
Р| і > 0}, де і^0 є <т-алгебра сг(уии, и < 5), яка поповнена мно-

жинами з Р  нульовою Р-ймовірності. Тут £2 - простір елемен
тарних подій, який можна визначити як простір С  неперервних 
функцій {(^і = > 0} с = 0; Р  - мінімальна ст-алгебра,
побудована на множинах простору П [1], [7]. {И^ =  ИД£,щ),£ > 
0,и; Є П} - стандартний вінерівський процес (броунівский рух) 
"мартингальна” характеристика якого визначається тим, що 
{ІТг} є процес з неперервними траєкторіями і для 0 < б < £ о 
імовірністю одиниця (майже напевно)

Е{\У1/Г„} = Ш3-, ЕЦуУ1-'АГ3)2/Р!!} = 1 - в .  (8)
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Модель П.Самуельсона [12] вартості акцій з допомогою гео
метричного броунівського руху (1), який є розв’язком лінійного 
стохастичного диференціального рівняння (3), повністю визнача
ють Ймовірністну структуру процесу {5і}, оскільки в формулі (1) 
початковий стан 50 і параметри д і а визначені [6]. Моделювання 
на персональних комп’ютерах вартості акцій (1) не викликає 
труднощів [2]. Інша справа з облігаціями, оскільки значення їх 
вартості в момент часу £ залежить також і від значення завер
шального (термінального) моменту часу Т  [8], [9]. Час Т  є тим 
останнім моментом часу, в який по цій облігації виплачується 
деяка фіксована вартість, наприклад, дорівнює Вт{Т).

Найпростішим прикладом облігації може служити банківсь
кий рахунок з постійною або плаваючою, але детермінованою 
процентною ставкою {г<}£ > 0}, вартість {В*(Т)} якого в момент 
часу £ задається формулою [6]

Т

Ві(Т) = е х р { - J  гsds}.(9)
*

Висновок 2. Формула (9) означає, що якщо необхідно по 
даній облігації отримати в момент часу Т  суму, що дорівнює 
Во = Вт(Т), то при покупці цієї облігації в момент часу £ по
трібно буде заплатити величину ВІ(Т).

Відзначимо, що (9) є двопараметричною сім’єю {В^(Т),0 <
£ < Т  < оо} і для нього пряме рівняння по Т  має вигляд [6]

сіт В ^Т ) -  - т тВ і (Т )4Т л Т  > £, (10)

і обернене по £ - вигляд

(Ьг В і (Т) = гт В і(И, £ < Т. (11)

У загальному випадку для опису часової структури вартостей 
облігацій Ві(Т) в англомовній літературі [8]-[13] використовують 
два підходи - прямий і опосередкований.

В ипадок прям ого  підходу
У цьому випадку еволюція вартостей облігації Ві(Т) 

вказується безпосередньо, як випадковий процес [11]

{Ві(Т ) = 0

147



який с розв’язком задачі Коші для лінійного стохастичного ди 
ференціального рівняння

dtB t(T) ±= Bt {T)[ßt{T\io)dl + at(12)

Вт{Т) = Bo, (13)

де ßt (T,u)  - коефіцієнт росту, - коефіцієнт волатильності.
Випадок опосередкованого підходу
Даний випадок передбачає, що вартості облігацій {B t(T)} 

залежать від деякого допоміжного випадкового процесу {rt =  
r ( t ,u )} ) 0 < t < Т  в припущенні, що він має прозорий еко
номічний зміст.

Прикладом може служити випадок (G), де rt - детермінована 
функція. Тоді, узагальнюючи цей приклад, можна вважати, що 
випадковий процес {rt =  г(£,о;)} має зміст "миттєвого значення 
випадкової процентної ставки” та є розв’язком нового стохастич
ного диференціального рівняння

drt =  a(t, rt)dt +  b(t, rt)dwu  (14)

зі своїм віиеровим процесом {W \t =  W \(t,u )} .  Природно вва
жати, що вартість облігації {B t(T ) , t  > 0} залежить від ’’ви
падку” безпосередньо через rt =  тобто Bt (T) = B t (T \r t).

Припускаємо, що вартість облігації при фіксованому и  є 
досить гладка звичайна детермінована функція за  t та  г.

Тоді з формули Іто [1] знаходимо, що вартість облі
гації {Bt (T]rt)} відповідає стохастичному диференціальному рів
нянню

dtBt (Т ; rt) = B t (T ; rt)[ßt (Т; r t)dt +  at (T; rt)dw t]. (15)

Відзначимо, що коли відсутні арбітражні можливості для 
В*(Т;Г(), то можна одержати представлення для вартості облі
гації {Bt (T]rt)} при так званому опосередкованому підході [6], 
[11], [12] у вигляді

т
Bt(T; Г() =  Е +[ехр{- J r sds}|rt], (14)

t

де - усереднення за  деякою ’’мартингальною” мірою Р ~ , ло
кально еквівалентною висхідній імовірносній мірі.
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У праці [14] Уаяісек О. припускалося, шо {г,} є процесом 
Орнштейна-Уленбека з

сігг =  а(г -  Гі)дл, +  (Т(ігиі .

2. С тат и сти ч н е  м оделю вання динаміки вар то стей  ак
цій

Еволюція вартості акції {5<} згідно з моделлю П.Самуельсона 
описується геометричним броунівським рухом на відрізку часу 
0 < * < Т

5о > 0 ,
де 5’о - вартість акції у момент часу £ =  0 ; /і, а - відомі коефіцієнти 
росту і волатильності.

Одержати вартість акції в дискретний (фіксований) момент 
часу £ можна методами статистичного моделювання за  наступ
ним АЛГОРИТМОМ (вкажемо основні блоки алгоритму римсь
кими цифрами).

I. Ділимо відрізок [0;Т] на п рівних частин точками

0 =  *0 < *і < *2 < ... < *п—і < *„ =  Т, (15)

де £г =  г/і; 0  < /і < <  1 (набагато менше за  одиницю).
II. Моделювання нормального розподілу з математичним 

сподіванням 0 і дисперсією 1 .
Випадкова величина {77 =  г)(ш),и Є П} має нормальний роз

поділ з параметрами №{г}} =  0 ; В{?7} =  Е{т72} =  1 , якщо її щіль- 
нюсть має вигляд

Р ' ( І )  =
На основі центральної граничної теореми випадкова величина

[15]

г,™ =  уЩ ± { а і - 1- )  (16)
4 —  1

асимптотично нормальна
з параметрами Е{т/П)} =  0; Е{[г)^]2} =  1. Особливо зручним 
є значення п =  1 2 , оскільки

ч(іа> =  Х ) “ < -б .  (17)
і=і
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де {ог- =  а,-(<«?); і — 1 , 2 , 7?-} - рівномірно розподілені випадкові 
величини на відрізку [0, 1], тобто випадкові величини зі щіль
ністю розподілу

Взагалі вважають, що 7/ 12) практично нормально розподілена ви
падкова величина [2].

Поліпшити моделювання можна, вводячи нелінійну поправку, 
наприклад, таким чином

III. Наближена побудова броунівських траєкторій 
У всіх наведених формулах = т)і(ш),г}2 =  772^ ) ,  •••, 'Пп =

г)п(и) - це нормальні випадкові величини з середніми Е{7уг} =  0 і 
з дисперсіями 0(г]і) — 1, г =  1,2,..., п.

П ерш ий спосіб оснований безпосередньо на визначенні 
броунівського руху [1]. Відрізок [0,Т] ділять на п рівних частин 
точками (15). Значення розігрують послідовно за  формулою

Одержані точки траєкторії з ’єднують відрізками прямих.
Д ругий спосіб [2] оснований на тому, що коли значення 

И/'(5і) і ИД52) відомі, то умовний розподіл значення \У (-5і | -52 ) 
нормальний із середнім \\)У(Б\) +  ИД^г)] і дисперсією | | 5 2  — 5 і|. 

Формули статистичного моделювання:

(18)



п і т ) =  \ т ї  ) +  ^ ( т )] +  ^ 12); 

т І ) = \ т о ) + п ( ^ ) ] + ][ ^ г І£ 1)-,

Обчисливши деяке число 2П точок траєкторії, з ’єднують їх відріз
ками прямих [2].

IV. Моделювання динаміки вартостей акцій
Маючи набір значень {ДО*.}, і = 1 ,2 ,...,п , які одержані в

блоках І-III, одразу одержимо значення вартості акції за форму
лою

54і = 5 оЄ̂ Є̂ - . - 4 и ; І = 1,2 (20)

3. С т а т и с т и ч н е  м оделю вання м етодом  Еилера ди
наміки в а р т о ст е й  облігації

Випадок прям ого  підходу. Вартість облігації — це ви
падковий процес {В г =  В(£,Т,и;),0 < £ < Т ;и  € 0} з дійсними 
значеннями, який є розв’язком стохастичного диференціального 
рівняння (12), (13).

Під розв’язком задачі Коші (12), (13) розуміємо випадковий 
процес {ВДТ)}, який задовольняє інтегральне рівняння

Т

В((Т) =  Б 0 + 1  
<

Т

+ 1  В.{Т)о.(Т)Лго. (21)
І

з початковою умовою Вт(Т) =  Во.
Відзначимо, що це - задача Коші зі значенням у останній 

момент часу £ =  Т. Змоделюємо на персональному комп’ютері 
стохастичне інтегральне рівняння (21). Для цього відрізок [0,Т] 
розіб’ємо п точками =  Ат/г, де /і =  ^  - крок дискретизації, 
к = 0 ,1 ,..., п.

За допомогою процедури інтегрування рівняння (21) з почат
ковою умовою Вт(Т) =  Во за  значеннями приросту броунів- 
ського процесу АИ^ =  — УУік повинні надалі одержати
оціночні значення Вк точного розв’язку Вк =  В ік(Т).
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Величини Вк є функціями від вибіркових значень процесу
Щ -  IV (0) ДЛЯ 0 < і  < к. Тому Вкч к = 0 ,1 ,..., я, визна
чені на тому ж імовірнісному просторі, що й вибіркові значення 
точного розв’язку Вкук =  0 ,1 ,...,п , тобто на ( П ,^ Р )  з пото
ком ст-алгебр { І |,0  < Ь < Т}. Отже, Вк вимірні стосовно а-
алгебри Рік. Дослідження на персональних комп’ютерах збіж
ності різницевих схем у середньому квадратичному для різних к 
повинно проводитися для однієї й тієї реалізації процесу {И^} з 
наступним усередненням за ансамблем реалізацій. Тому датчик 
випадкових приростів ДИ^ організовується так, щоб значення 
процесу {№*} при наступному зменшенні кроку інтегрування к 
удвічі залишалось однаковим у рівні такти часу. Для цього спо
чатку обирається мінімальне значення кроку ктш =  і при 
інтегруванні рівняння (21) з більшим кроком Іг = ^ , /V < М ) 
приріст броунівського процесу утворюється за допомогою обчи
слювальної процедури

=  (22)

де І  — 2М~М ̂ ]к = г}к:(^) - центровані незалежні нормально роз
поділені випадкові величини з одиничною дисперсією. Генеруючи 
відрізки послідовностей чисел {г)к} з одним і тим же початковимгтл
значенням, одержимо для різних к = -ф- вибірки з однаковою 
реалізацією процесу {И^}.

Розглянемо різницеві схеми вигляду [4].

Вк+і =  Вк +  В (В кі к, АИ^), к =  0 ,1 ,..., п — 1, (23)

де Г ( і ^ , / і ,ДИД  визначається конкретним виглядом різницевої 
схеми розв’язку рівняння (21).

Розглядається збіжність у середньому квадратичному. При 
вивченні цієї збіжності якість апроксимації точного розв’язку В к 
різницевої схеми (23), за  якою обчислюються оціночні значення
Вк , характеризуються середньоквадратичиою похибкою /2, яка 
визначається формулою [4]

п  ~  “  ^ ) 2} /* о )1/2, (24)

де початкові умови точного і наближеного розв’язку співпадають 
В — Во,Е(-) - умовне математичне сподівання [1].

152



Введемо локальну похибку різницевої схеми розв’язку стоха- 
стичного диференціального рівняння (21) формулою

Рк =  В к + і -  Віс+ч,(25)

де різниця Вк+і-Вк+і обчислюється за  умови, що на А:-ому кроці 
початкові умови співпадають В к = Вк-

Мас місце зв ’язок між глобальною похибкою на к-ому кроці 
Вк ~ Вк і локальною похибкою рк [4].

Т вердж ення 1. [4] Я к щ о  у різницевої схеми (2 3 )  і стоха- 
стичному диференціальному рівнянні (21) початкові умови спі
впадають Во = Во, а А\У) задовольняють умову

Е { [ Е ( £ ,  Л, ДИЪ) -  Е (Я ,  Л, Д И ^ )]2/ В ,

< К(Ь)\В-  £ |2, (26)
де Ііт  К  (/і) =  0. тоді 

Л->0
к— 1

В к - В к = ^  Рі + е, (27)
3=0

де є - величини , для якая

Ііт  [Е{є2/ £ 0} /Е { (£ і -  В к)2/ В 0}] 0.п—їО

Т вердж ення 2. В умовах твердження 1 розрахунок у дис
кретні моменти часу вартості облігацій при прямому підході 
необхідно проводити за оберненою формулою Ейлера

ь(Т)  В і +1 ( 7і ) Г 2 8 ч 

1 +  ^(Т )А  +  <7і(Т)А Щ ’ 1

(і = п -  1, п -  2 , 2 , 1 ,  0, де ДИ^ =  ІТ(^гЧ-і) -  званий
обернений хід визначення значень вартості облігацій за часом 
від і — Т  до і — 0,). Д ля  одержання значень Вп = Вт{Т) (за
дане значення), В п- 1 , /Зп_2 , • ••, #1, Во, .за ітераційною формулою 
(28) спочатку необхідно одер'жати реалізації за ітераційною 
формулою (18) (або (19))

Ж(0) =  0; еті =  И ф і ) ; =  Ж (Ь - і) ;  =  (29)
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Д о в е д е н н я .  Замінимо за. означенням інтеграл Рімана і сто 
хастичний інтеграл Іто в інтегральному рівнянні (21) дограним 
ними сумами

п— 1
Вп{Т) =Во+ЕBl(T)f51(T)A t+

1=0

+ J 2 B i (T)al(T )A W i. (ЗО)
1=0

Записуючи (ЗО) в точках U -\ і U т? віднімаючи одержані 
вирази, одержимо:

Ві+1 (Т) = Ві{Т)[ 1 +  Pi[T)h + <Ti(T)AWi], 0 , 1 , -  1.

Звідки одразу випливає формула (28) для В{(Т). Твердження 2] 
доведено.

Випадок опосередкованого під
ходу розрахун ку  в а р т о с т і облігації {ВДТ, г*)}, яка визнача
ється за  стохастичним диференціальним рівнянням (15), і ’’мит
тєвого значення випадкової ставки” {п}, яке визначається сто
хастичним диференціальним рівнянням (14), проводиться згідно 
з нижче сформульованим твердженням.

Тверж дення 3. В умовах твердження 1 розрахунок у дис
кретні моменти часу вартості облігації при опосередкованому | 
підході необхідно проводити за формулою Ейлера

5 Bj+i (Т; гі+і)
1 + 0i(T)h + <Ti[

г =  тг — 1,гг — 2,..., 2 ,1 ,0  (так званий обернений хід визначення 
значень вартості облігацій за часом від t = Т  до t = 0), де І 

визначається з рекурентного співвідношення (формули Ей- 
лера).

П+і = гі +  a(ti, гх)/г +  b(tl :r iAWu) } і =  0 , 1, . . . , п -  1 (32)

(так званий прямий хід визначення ”миттєвого значення ви
падкової ставки” {rt = r ( t ,u )} ) .

Доведення проводиться аналогічно доведенню твердження 2.
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З вище викладеного вартість облігацій у дискретні моменти 
часу {Ьк} можна одержати методами статистичного моделюван
ня за наступним АЛГОРИТМОМ:

I. Ділимо відрізок [0,Т] на п рівних частин точками Іх =
г/і; 0 < /і < <  1; /і =

II. Одержуємо з II, III п.З значення приростів процесу бро- 
унівського руху

Д Ж ь Д И ^ - .Д ^ п - ї .
III. За формулою (28) оберненим ходом одержуємо значення 

вартостей облігації

Вп =  Вт{Т)\Вп- 1, . . . , Б і , Б 0

при прямому підході.
Або за  формулою (31) з урахуванням (32) при опосередкова

ному підході.
5. З б іж н ість  м ето д у  Е йлера в середньом у квад рати ч 

ному
Різницева схема Ейлера розв’язку рівняння (14) випливає з

визначення інтеграла Рімана, інтеграла Вінера-Іто [1] і має ви
гляд

Гг+ 1  =  Гг +  аг{гг)к  +  Ьі (гі)ДІУі, і = 0 ,1 ,2 ,... (33)

де оі(гі) =  а(и,Гі);Ьі(гі) = Ь(Ьі ,Гі);А \У і =  \У(и+ї) -  \У{и). 
Припускається, що початкова умова го є точно відомою. Спо
чатку одержимо стохастичний аналог ряду Тейлора [4].

Т вердж ення 4. Нехай коефіцієнти а(£,г) і 6(£,г) 
нспсрервно-диференційовні за £ до другого порядку, а за г - до 
четвертого порядку включно. Тоді р озв’язок рівняння Іто (Ц)  
з початковою умовою г(£о) — го можна подати у вигляді сто- 
хаотичного аналога ряду Тейлора

г(і) =  г0 +  аД і +  ЬА\¥ + \ь'ГЬ[{АУ/)'2 -  Д і]+

і і
+агЬ І Д1 ¥(з)с18 + Ь(Ь18< М (в)+

*0 *0 

6 і
+1(Ь'ГЬ)‘ГЬ[2(А\¥)3-  ЗДИ^Ді]+

+ І іа І ^ + С ' ( Д * ) ,  (34)

155



де At =  t -  t0; A W  = W(t) ~ W{t0);ar, b'r - означає похідні за r ; 
a,b і всі похідні в (34) обчислені в точці. (t0 lr0);

с твірний оператор марківського процесу {r(t) ,t  > to}.
Для залишкового члена С в (34) справджується оцінка

Доведення. Позначимо через {о;} скінченну послідовність 
символів Oi l .  Через qo(a) позначимо кількість нулів у цій по 
слідовності, а через q\ (а) - кількість одиниць. Позначимо також 
через {z(t) =  z{i,u )}  - випадковий процес, який є невипереджу- 
ючим стосовно {W (t)}  - процесу броунівського руху. Визначимо 
далі сімейства випадкових процесів {CJ(£)}, де а  грає роль пара
метра, за  допомогою наступних стохастичних диференціалів

Тут аО (або а  1) - послідовність, утворена з а  і приписаного 
справа символа 0 (або 1). Стохастичні диференціальні рівняння 
(35) і (36) визначають рекурентно сімейство {С£(£)}. Доведемо 
спочатку допоміжне твердження.

Л ем а 1. Нехай для процесів {г(£)} и {у(і)} існують всі 
{^« (0 ) г { ^ ї(0 }  пРи а > яке задовольняє умову

z(t0) =  y[to) = ro, C ra (t0) = СУ {to).

Тоді функція ip{t) =  E{[r(t) -  де t t0, диферен-

E {C 2(At) | r0} =  I< K  < oo.

dz(t) = C{{t)dt +  C%{t)dW{t),

dC*(t) = C*a l(t)dt + C*a0(t)dW(t).

(35)

(36)

q0(a) +  2 9 1 (a) < 1

де n > 0 ціле, і виконуються рівності

ційовна (п +  1) разів за і і

ip(t) — o((t + to)").
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Доведення леми 1 полягає у диференціюванні ^(і) (п +  1 )- 
разів з використанням формули Іто [1].

Для доведення твердження 4 лишається перевірити, шо коли 
випадковий процес {г(і)} є розв’язок.стохастичного рівняння 
(14), а випадковий процес {у(і)} визначається правою частиною 
(34) з С(АЬ) =  0, то умови леми 1 виконуються при п =  З,

При цьому умови існування С£(£) переходять у відповідні 
умови гладкості коефіцієнтів а(£, г ) , &(£, г), вказані у формулю
ванні твердження 4.

Зауважимо, що існує конструктивний спосіб побудови роз
кладів вигляду (34) [4].

Т вердж ення 5. Нехай коефіцієнти а(£,г) і &(£, г) задоволь
няють умови твердження 4. Тоді справедливі такі оцінки для

Я  =  т а ,х [Е{(г.; -  г;)2/ г 0}]1/2 :
1 < » < П

якщо б|.6 (^,г) ^  0 , то

£о + Г
Я < Ь 1' 2 [ І  Е { [б 'б ( і ,г ( і ) ) ]2/ г о } ^ ] 1/2; (36)

«0

якщо Ь'гЬ{і,г) =  0 , то 

іо+Т1

' І  Щ [ а гЬ ( і , г т 2 +  [ І ' М і , г ( і ) ) ? / г 0}сІі\Я < 2 /і 1/2+

*0

* о + Т

+ а [е { [  J  і (а (і,г (і))Л ]2/ г 0}] / . (37)
іо

Д оведення. Порівняємо (33) і (34) при г0 =  г, Д£ =  /і; ДЖ  =  
ДИ^ь» за  формулою (25) одержимо

ік + 1

р* =  іб ' 6 (ДИ^2 -  /і) +  а' 6 І
Ік
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**+1 1 

+ІЧЬ у  8(1\У(з) + ±(Ь'гЬ)'гЬ(2А\Ук(38)
Ік

де всі функції у правій частині обчисляються в точці {Ік, г к). 
Згідно з твердженням 1 загальна похибка гк — гк співпадає в 
сумою локальних похибок рк.

Випадок Ь'ГЬ ^  0. ГІри цьому в (38) всі доданки після першого 
можна відкинути, оскільки вони мають більш високий порядок 
мализни за її у середньому квадратичному. Тому (25) набуває 
вигляду

п- п  =  £  Р і  =  5  £  -  я
3=0 3=0

Величина [(ДИ^ ) 2 — Д]/2 має нульове середнє значення і дис
персію /і/2 .

Виносячи з-иід знаку суми множник /г2 /2, одержимо

Г к - Г к -  Л 1/2 £  ь'гь{^,
і=о

де ^  =  ( \/2 /і)_ 1 [(АИ^ ) 2 — /г] - випадкові величини з нулевим се
реднім і одиничною дисперсією, незалежні від хі  і незалежні при 
різних j .

Опираючись на міркування П.Леві ([16], с.53) можна довести, 
що незалежно від розподілу величин

де о(1 ) —> 0 ;п/і =  Т, \Viit) - стандартний процес броунівського Д—>0

руху, який визначається приростами ^ у/Л.
Тоді з викладеного вище випливає, що

г к ~ г к =  ^у/їг /  Ь'гЬ(г,г(І))<ОУі(І) +  о( 1).
ік
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Звідки, враховуючи властивість інтеграла Вінера-Іто [1] одразу
одержимо (36). Аналогічно для випадку b’b =  0  одержимо опінк\ 
(37).

Наслідок 1 . Якщо коефіцієнти рівняння (14) задовольняють 
умови твердження 5, то різницева схема

1 д ̂
П+ і =  rk + ak( fk)h +  bk(fk)[(AWk) 2 - h }  + bk{fk)A W k (39)

має точність R = o(h).
Зауважимо, іцо використання в різницевій схемі (39) відомого 

наближеного співвідношення [16] (A Wk)2 ~  h приводить до менш 
точної схеми Ейлера (33).

Наслідок 2 . Аналогічні оцінки з твердження 5 мають місце 
для рекурентних формул (28) і (31).

Зауважимо, що для формул Ейлера (28) (або (31), (32)) 
можна досліджувати збіжність розподілів послідовностей {Й*} 
(або {Вк}, {ffc}).

їх збіжність випливає із збіжності умовних моментів

m k(r) = E{/(ffc) |Г0=Г}

до відповідних умовних моментів точного розв’язку для функції 
/(г )  з класу гладких и обмежених на всій осі г £ (-оо,-Ьоо) [4 ].

При вивченні збіжності розподілів якість апроксимації будемо 
характеризувати критерієм

q =  max ||т *  -  т к\\,
\<к<п

де норма розуміється у сенсі L°°: ||m|| =  esssup |m (r)|.
г

Можна підвищити середньоквадратичну точність різницевих 
схем, а також розглянути різницеві схеми розв’язку стохастич- 
них диференціальних рівнянь (12) або (14), (15) [4].
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Бак Н.А.

БЮДЖЕТ І ПОДАТКИ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НИМИ ПРОЦЕСАМИ

Політичні та економічні зміни в житті українського суспільства дають 
підстави вважати, що Україна обрала соціально-ринкову економіку, яка 
з-поміж усіх факторів обрала соціально-ринкову економіку, яка з-поміж 
усіх факторів у першу чергу передбачає активну участь держави в регулю
ванні доходів, зайнятості та у формуванні ринкових умов господарювання.

Регулюючі дії держави на сучасному етапі мають багатоплановий 
характер, проте ринкові перетворення в економіці України, розширення 
масштабів структурної перебудови господарства обумовлюють зміну 
ролі держави передусім у відтворювальному процесі. Адже, 
враховуючи тенденції скорочення річних обсягів капіталовкладень, які, 
згідно з розрахунками в 1996 році складали близько 20% від рівня 
1990 року (по підприємствах усіх форм власності), та наявність 
кризових явищ в економіці України, можна стверджувати, що питання 
розвитку і розширення інвестиційної діяльності має надзвичайно 
важливе значення. Ця проблема не може бути розв’язана без прийняття 
комплексу заходів і системного підходу до її розв'язання.

З огляду на існуючі сьогодні обставини, а саме: розроблений і 
малорозвинутий ринок інвестиційних ресурсів, малоефективна і 
неузгоджена діяльність організацій, які діють на цьому ринку, та 
недостатній розвиток його інформаційної інфраструктури заважають 
взаємному зустрічному рухові підприємців і потенціальних інвесторів, 
розв’язання проблеми структурної перебудови економіки пов’язане, з 
одного боку, з оцінкою етапу народного господарства на основі 
інвентаризації, що дозволить правильно визначити та обгрунтувати 
оптимальну структуру на перспективу, а з іншого -  з проведенням 
негайних заходів щодо маневрування інвестиційними ресурсами, 
удосконалення та поглиблення економічною механізму розширеного 
відтворення до появи достатньої маси фінансового капіталу для 
інвестицій. Тому в умовах виходу із кризи, а також певного після 
кризового розвитку струкгурпі зміни в економіці можуть бути досягнугі 
лише за сприяння держави і за рахунок значного інвестування з її боку.

Вплив держави на структурну перебудову економіки відбувається 
двома шляхами:

Вютив держави на структурну перебудову економіки відбувається 
шляхами:

1) безпосередньо -  через бюджетне фінансування конкретних 
загальнодержавних структурно утворюючих інвестиційних програм і
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кредитування їх за рахунок коштів бюджетну, що прямо передбачено 
законодавством країни, в тому числі і Законом 1 Іро бюджету систему 
України”, стаття 18 якого у складі видатків державною бюджету окремо 
виділяє видатки розвитку -  “витрати бюджетів на фінансування 
інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансування 
капіталовкладень виробничого і невиробничого призначення; 
фінансування структурної перебудови народного господарства; 
субвенції та інші видатки, пов’язані з розширеним відтворення”;

2 ) опосередковано — регулювання мікроекоиомічних процесів за 
допомогою законодавчих обмежень, встановлення можливих, законних 
рамок діяльності через податки, амортизаційну політику, державні 
завдання чи замовлення, ціни, ліцензії та квоти, фонди і ліміти тощо.

В рамках даної статті розглядаються стан, перспективи 
використання даних методів та деякі проблеми, які існують сьогодні в 
Україні у сфері державного регулювання інвестиційними процесами.

Що стосується першого напрямку, то аналіз динаміки різних джерел 
фінансування капітальних вкладень протягом минулих періодів свідчить, що, 
якщо на долю централізованих капітальних вкладень у 1992 році припадало 
близько 30% загального їх обсягу, то в 1996 році -  тільки кожна п’ята гривня 
інвестицій формувалась на макроекономічному рівня. Огже, спостерігається 
поступове зменшення ролі держави у фінансуванні капіталовкладень. Як 
наслідок, переміщення центру ваш інвестиційної діяльності з централізованих 
джерел до децентралізованих призвело до втрати управління інвестиційним 
процесом, стихійного формування фондів нагромадження та суттєвого їх 
скорочення у відносному вимірі: у 1993 році -  половинний розмір 1990 року, у 
1996 році близько чверті 1990 року, використання підприємствами для 
розпшреного відтворення незначних коштів з огляду на несприятливий 
економічно-фінансовий клімат. За розрахунками, із загальної суми 
використовуваних господарюючими суб’єктами коштів на розвиток та 
вдосконалення виробництва направлялося трохи більше 30%, в тому числі на 
капіталовкладення -  близько 60%, тобто всього 18% сукупних децентралізова
них фінансових ресурсів з урахуванням амортизаційного фонду, який за призна
ченням повинен повністю використовуватися на вказану мету. Таким чином, 
навіть наявні джерела фінансування інвестицій підприємствами не викорис
товувалися, що не могло не відобразитися на структурній перебудові економіки.

Особливо негативний вплив на інвестиції в основні фонди 
спостерігається в останні роки загальної економічної кризи, коли 
загострюється проблема формування доходів бюджетів усіх рівнів, що 
спричинює різке і постійне зменшення в абсолютному вимірі витрат 
розвитку, в тому числі і на реструктуризацію народного господарства. 
Так, загальний обсяг інвестицій за 1994 рік у порівнянні з 1993 роком 
скоротився на 25%. Така тенденція спостерігалася і в наступні роки.
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У 1995 централізовані капіталовкладення дорівнювали 1,98 млрд гри 
(близько 8 % усіх видатків Зведеного бюджету України), в 1996 році -  
1,84 млрд. грн. (відповідно -  5%), тобто темп падіння складає 8 %.

Отже, централізовані інвестиції, скорочувались з року в рік у 
відносному й абсолютному вимірах, не набули значення основного важеля 
державної економічної політики, спрямованої на забезпечення структурної 
перебудови народною господарства. Це дозволяє зробити висновок про 
актуальну необхідність виведення на перший план опосередкованого 
впливу держави на реструктуризацію економіки, в тому числі й через 
політику. Адже, якщо державне фінансування безпосередньо впливає на 
формування виробничої структури підприємств, то податкові заходи 
побічно стимулюють використання одержаного прибутку на ці цілі. 
Держава, таким чином, впливає ні інвестиційну політику на мікро- 
економічному рівні. Податкові інструменти регулювання більш прийнятні 
для підприємств, ніж державні субсидії, оскільки їх використання створює 
сприятливі умови для функціонування приватного капіталу без прямого 
втручання держави в економіку. Опосередковане регулювання за 
допомогою податкової політики найбільш позитивно відповідає установці 
певних економістів, згідно з якою “основна роль держави полягає в тому, 
щоб допомогти промисловості допомагати самій собі”.

Використання податкової системи для впливу на інвестиційну 
політику можливе через те, що податки, поряд з надзвичайно важливою 
сьогодні фіскальною функцією, за своєю ириродою, тобто об’єктивно, 
виконують не менш суттєву функцією регулювання економічного розвитку. 
Функціонування податків як фінансових регуляторів є дуже тонкою і 
складною справою, тому глитання полягає в тому, наскільки ефективно 
це вдається зробиш державні як суб’єктивному факторові. Певні висновки 
щодо ефекгивності регулювання інвестиційної діяльності в Україні за 
допомогою податкової системи дозволить зробити настугше дослідження.

Непрямі податки, які складатимуть близько 45% загальних доходів 
Державного бюджету України 1997 року, відповідно до діючого 
податкового механізму абсолютно не виконують стимулюючої функції 
щодо заохочення інвестицій, за винятком імпортного мита. І це, 
зрештою, цілком природно. Адже, як доводять різні теоретичні 
концепції, що розробляються в країнах ринковою економікою, непрямі 
податки повинні бути нейтральними щодо процесів збереження та 
нагромадження. Що ж стосується ввізного мита, то воно відіграє 
мізерну регулюючу роль у сфері заохочення іноземних інвестицій: 
Законом України “Про режим іноземного інвестування” передбачено 
звільнення від обкладання митом майна, що ввозиться в Україну і є 
внеском іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з 
іноземними інвестиціями.
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Оскільки в Україні протягом останніх років спостерігається значне 
падіння обсягів бюджетних капіталовкладень, про що вже йшла мова, то 
головним завданням податкового регулювання стає підвищення ролі 
власних джерел фінансування інвестиційних коштів підприємств: 
амортизації прибу тку. З досвіду ринкових країн відомо, що в період кризи 
вони повинні становити майже 70 -  80% усіх коштів на фінансування 
інвестицій, а в сприятливі періоди частка амортизації у валових 
інвестиціях досягла близько 50 -  60%. В Україні в той час, як вона вступила 
в активну фазу кризи, частка амортизації не перевищувала 10 -  12%. Ці 
дані дозволять зробити висновок, що найбільший вплив на інвестиційні 
витрати з-поміж прямих податків здійснює податок на прибуток 
підприємств. Він є суттєвою причиною погіршення фінансового стану 
господарюючих суб’єктів, оскільки зменшує ту частину прибутку, що 
залишається в їх розпорядженості. Однак інвестиційні витрати залежать 
від цього, а й від структури розподілу прибутку, яка формується під 
впливом різноманітних чинників (наприклад, зростання цін на сировину 
матеріали, паливо тощо за відсутності індексації оборотних коштів змушує 
використовувати нагромадження на приріст не стільки основних, скільки 
оборотних коштів підприємства).

Перехід від оподаткування валового доходу до оподаткування 
прибутку підприємств, який дехто з економістів розглядає як значне 
послаблення податкового пресу, не призвів до зростання витрат на 
розвиток виробництва. Це явище можна пояснити такими причинами.

1 .Як свідчать розрахунки, середній відсоток вилучення частини 
прибутку підприємств за рахунок податку на прибуток у 1995 році, тобто 
після переходу до оподаткування прибутку, порівняно з 1992 роком, коли 
оподатковувався валовий дохід, і 1993 роком, коли оподатковувався 
спочатку прибуток, а потім знову валовий дохід, навіть зріст (1992 рік -  
18%, 1993 рік -  22,7%, 1995 рік -  23,1 %) і лише порівняно з 1994 роком 
зменшення (1994 рік -  30,9%; така середня частка вилученого прибутку' 
була наслідком підвищення ставки податку на валовий дохід підприємств 
з 18 до 22% та банків -  з 35 до 55% з 01.01.94 року) [1];

2 .Сукупний рівень податкового тягар я на суб’єктів господарю
вання продовжує бути високим;

3. Частка прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств, 
у загальній виручці від реалізації продукції, як свідчать розрахунки, 
не збільшилася (на рівні 10-15%), отже, не змінилися інвестиційні 
можливості підприємств.

Тому в даному випадку основне регулювання останніх 
здійснюється шляхом дотримання чи порушення критерію нейтраль
ності податку щодо прийняття конкретних фінансово-господарських 
рішень. Зростання інвестиційних можливостей суб’єктів господарю-
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| вання сьогодні стимулюється лише заходами, передбаченими Законом 
України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування 
прибутку підприємств прибутку підприємств”:

-  до валового доходу не зараховуються кошти або майно, що 
| надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається

іншими державами відповідно до міжнародних угод, що набрали 
чинності у встановленому законодавством порядку;

-  можливість врахування у складі валових доходів суми авансів 
та передоплат у межах розрахункової величини за очікуваним

| коефіцієнтом для виконавців довгострокового контракту;
-  звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий 

від реалізації на митній території України спеціальних продуктів
| дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення 
обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів;

-  оподаткування у розмірі 50% від діючої ставки прибутку від 
реалізації інноваційного продукту, заявленого при реєстрації в 
інноваційних центрах, що створені відповідно до Закону;

-  врахування у складі витрат виробництва залишкової вартості 
окремого об’єкта основних фондів групи і в розмірі 1 0 0  неоподаткова
них мінімумів доходів громадян;

-  врахування у складі валових витрат, пов’язаних з поліпшенням 
і  основних фондів, у медах 5% сукупної балансової вартості груп 
І основних фондів на початок звітного року; а також Законом України
“Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб’єктів 

1 експериментальної економічної зони “Сиваш”;
-  зменшення на 50% суми податку на прибуток, нарахованою 

відповідно до законодавства підприємствами-суб’єкгами експеримен
тальної економічної зони “Сиваш”, у разі використання суми, на яку 
зменшується податок на прибуток, на реалізацію інвестиційних 

І проектів у межах цієї зони.
З уведенням у дію Закону України “Про внесення змін до Закону 

; України “Про оподаткування прибутку підприємств” перестали діяти 
чинні до 01.07.97 року значніші податкові пільги, що мали певний 
інвестиційний ефект, а саме :

-  зменшення балансовою прибутку на суму збитків від операцій, 
отриманих ново створеними підприємствами протягом будь-якою з 
трьох перших років господарювання, що передували оподатковуваному 
періоду або моменту приватизації підприємства;

-  звільнення від сплати податку з прибутку від господарської 
діяльності, одержуваного при здійсненні іноземної інвестиції на основі 
договорів про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші 
види спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи,
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укладених до 01.01.95 року, якщо такі договори передбачають 
здійснення іноземних інвестицій на території України в обсязі не менпіе 
100 тисяч доларів США у видах, зазначених чинним законодавством;

-  зменшення суми податку на прибуток до 2 0 % на суму для 
відшкодування витрат на реконструкцію і модерпізацію активної частини 
основних фондів у разі повного використання на що мету амортизаційних 
відрахувань і залишків коштів фонду розвитку виробництва.

Отже можна зробити висновок, що податкові пільги для 
заохочення підприємств до інвестування власного прибутку в нашій 
країні застосовувалися і застосовуються досить обмежено. Цьому є і 
об’єктивне обгрунтування: як свідчить міжнародна практика, 
інвестори, власні та іноземні, цікавляться тими країнами, в яких 
номінальна ставка прибуткового податку з підприємств відповідає 
рівню, який нижчий за середньосвітовий/35-40%/. Відсутність інших 
явних стимулів та пільг сигналізує інвестору про те, що уряд передає 
ринку право самому визначати рентабельні галузі та підприємства,

З огляду на останні зміни в законодавстві нашої держави, можна 
зробити висновок, що Україна також притримується принципу 
нейтралітету по відношенню до капіталовкладень своїх громадян, 
підприємств, а також зарубіжних інвесторів : не прагне їх заохочувати, 
але й утримується від будь-яких дискриміпуючих дій.

Проте складність економічних умов господарювання, певна 
невизначеність щодо них на майбутнє та інші негативні фактори, які 
відзначають експерти щодо інвестиційного поля в Україні, зумовлюють 
потребу хоча б часткового використання можливостей податкової 
системи. Крім податкових канікул для ново створених підприємств, 
підприємств з іноземними інвестиціями, пониження ставок 
оподаткування щодо певних видів інвестиційної діяльності, вважаємо 
за доцільне виділити інвестиційні податкові знижки, які з усього 
арсеналу стимулів для зменшення податку на прибуток представ
ляються одним із найбільш важливих.

До основних переваг інвестиційних податкових знижок, які по суті 
є звуженням об’єкту оподат кування податку на прибуток підприємств, 
перед іншими стимулами можна віднести їх направленість на; 
реінвестування. Крім того, на відміну від скорочення податкової ставки, 
яка дає перевагу власникам уже вкладених фінансових ресурсів, 
заохочується вкладення довгострокового капіталу. В результаті суб’єкти 
господарювання займаються інвестиційним проектуванням на більш 
тривалі проміжки часу. Податкова знижка дає можливість впливати не- 
тільки на обсяги і терміни, але й галузеву структуру капіталовкладень. 
Направляючи фінансові ресурси цільовим чином, вона спричинює] 
менший відплив коштів за кордон. Однак головною перевагою!
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інвестиційних податкових знижок в умовах, що склалися через дефіцит 
державного бюджету, є їх менша обтяжливість для бюджету в іторівнянні 
з податковими канікулами і низькою номінальною ставкою податку.

Реформуючи податкову систему в‘ сторону підвищення ролі 
інвестиційних податкових знижок, Україна може зустрітися з колом 
проблем. Так, у багатьох країнах знижки застосовуються тільки до 
вкладень в обладнання, будівлі споруди. А це дискримінує іалузі, де висока 
питома вага матеріальних запасів у виробництві. Підприємства, які часто 
замінюють основні фонди, мають можливість частіше використовувати 
податкові знижки. Це ставить у вигідніше положення капітал з вищим 
ступенем економічної амортизації. Тому, якщо уряд не бажатиме нікому 
давати такого роду переваг, він буде змушений підлаштувати розмір 
інвестиційних знижок до очікуваних ставок амортизації капіталу.

Ще однією проблемою може бути те, що в умовах інфляції знижки 
посилюють нерівномірність впливу податку на підприємства.

Подібно до інших стимулів, інвестиційні знижки скорочують 
дохідну частину бюджету. Проте даний підхід направлений на 
досягнення конкретної мети -  збільшення виробничих потужностей. 
Саме це повинно стати ключовою ланкою у механізмі реструктуризації 
економіки. Адже, використовуючи податкові знижки, інвестор розділяє 
витрати і ризик інвестиційних проектів разом з державою.

У податковій сфері важливою умовою є автоматизм пільг, їх 
доступність для будь-якого суб’єкта господарювання і залежність від 
ефективності роботи останнього (експорт, створення робочих місць, 
навчання, кадрів, нові інвестиції). В результаті податкові пільги можуть 
сприяти зростанню маси прибутку, що залишається в розпорядженні 
підприємств, та зміцненню на цій основі їх фінансового стану, що є 
важливою передумовою економічного росту.

Дещо активніше стимулююча щодо інвестицій функція податків 
проявляється в дії прибуткового податку з громадян. Адже зменшення в 
останні роки ставок останнього могло і повинно було вилинути в тому 
числі і на інвестиційні витрати. Такий результат залежить від того, в 
якій формі здійснюється заощадження населення: якщо вони депону
ються на рахунки українських банків чи вкладаються в цінні папери 
українських підприємств, то за певних умов стають джерелом інвестицій, 
трансформуються в інвестиційні витрати. Таким чином, щоб забезпечи
ти суттєве зростання сукупного попиту, зменшення податків для грома
дян треба супроводжувати проведенням політики заохочення заощад
жень та інвестицій. Вона в Україні охоплює і засоби податкового стиму
лювання, зокрема звільнення від оподаткування доходів від вкладів гро
мадян у банківських установах; зменшення доходів, що підлягають опо- 
даткуванню, на суми, використати на придбання акцій, а також інвесто
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вані иа реконс трукцію і розширення виробництва суб’єктів господарював
ші; зниження податкової с тавки на доходи від цінних паперів до 15%.

Однак головна проблема української економіки полягає в гому, 
що, по-ітерше, доходи населення у валовому внутрішньому продукті 
країни складають мізерну порівняно з розвинутими країнами частку 
(наприклад, фонд заробітної плати у собівартості продукції в Україні 
складає близько 15%, у США -  до 70%), по-друге, фондовий ринок 
України робить лише перші невпевнені кроки, через що основним 
місцем вкладання вільних коштів населення залишаються кредитно- 
банківські установи, які не мають жодних податкових стимулів до 
надання довгострокових позик погребуючим підприємствам. Це 
загалом приводить до недостатнього використання стимулюючого до 
інвестиційної діяльності потенціалу прибуткового податку з громадян.

Отже, найвагоміші серед загальнодержавних податки не 
заохочують у даних час в Україні нарощування обсягів інвестицій за 
рахунок власних коштів підприємств.

Проте остаточний висновок про роль державного бюджету і 
податкової системи у розширенні інвестиційного поля та поліпшенні 
інвестиційного клімату в нашій країні пе можна зробити без відповідною 
аналізу щодо місцевого рівня системи державної клади. Адже переведення 
української економіки ринковою господарювання супроводжується 
змінами і в сфері державного управління, зокрема його децентралізацією. 
Новий стан речей у даній області закріплено Законом “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, який діє з 12.06.97 року. Ним у тому числі 
передбачено повноваження місцевих виконавчих органів, перелік яких у 
статті 28 також містить “сприяння здійсненню інвестиційної діяльност і 
на відповідній території”. Централізовані кошти для цієї мети повинні 
бути зосереджені у бюджеті розвитку, який є складовою будь-якого 
місцевого бюджету. Його фінансовими джерелами визначено:

-  податкові надходження;
-  кошти, залучені від розміщення місцевих позик;
-  інвестиційні субсидії з інших бюджетів;
Проте статистика свідчить, що зокрема по Чернівецькій області 

протягом останніх років питома вага централізованих інвестицій 
складає всього 25 -  30%, яка є дещо вищою, ніж середньореспублікан- 
ська з огляду на численні об’єктивні фактори, і в першу чергу через 
збиткову діяльність або відсутність такої більшості підприємств 
регіону а отже їх нульові показники в галузі інвестування. Незначні 
абсолютні показники централізованих капіталовкладень по області(3 , 6  

млн. грн на 1997 рік), їх питома вага у бюджетних видатках (1,1%) 
підтверджують висновок про суттєве скорочення державного 
фінансування інвестицій, у тому числі і на місцевому рівні.
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Крім загальноекономічної кризи, яка призвела до значного падіння 
обсяпв валового внутрішнього иродукіу України, відповідно й обов'язко
вих бюджетних надходжень, що практично викреслило перше джерело 
місцевих бюджетів розвитку, подібній стан речей спричинив також ряд 
інших факторів. Серед них можна виділити перенесення освоєної ваги 
соціальних видатків на нижчий рівень бюджетної системи, які досягають 
по Чернівецькій області близько 90 -  95% видаткової частини її бюджету. 
Ця обставина не дає сформувати місцевий бюджет розвитку за рахунок 
власних джерел, а отже, здійснювати інвестиційні впливи або ж реі-улю- 
вати інвестиційну діяльність на місцевому рівні у необхідних розмірах.

На наш погляд, більш глибока, прихована причина подібного стану 
речей полягає у недосконалому розподілі функцій управління між 
гілками влади та фінансового значення їх виконання. Даний фактор 
приводить до використання міжбюджетних трансфертів в основному 
теж на фінансуванні соціальних заходів, питома вага яких у загальному 
розмірі державних субсидій по Чернівецькій області за 1995 -  1997 роки 
досягає 97 -  99%, що майже не уможливлює використання третього 
джерела формування місцевого бюджету розвитку.

Що ж стосується місцевих інвестиційних позик, то за вмілого, 
продуманого, раціонального застосування вони можуть бути суттєвим 
джерелом поповнення бюджету розвитку. Крім цього, муніципальні 
позики є прямим сприянням місцевих органів влади накопиченню 
суб’єктами господарювання власних інвестиційних коштів, діяльним 
способом підвищення інвестиційної привабливості підприємств. За 
проведеними в Україні дослідження, вони мають низький або середній 
ступінь ризику і разом з тим -  середню у порівнянні з іншими 
інструментами фондового ринку прибутковість. Важливо, що 
придбання підприємствами цих облігацій дозволить їм більш 
раціонально використовувати грошові надходження для накопичення 
власних ресурсів, а місцевим органів самоуправління -  одержувати 
кошти для пільгового кредитування актуальних проектів, що в свою 
чергу також підвищить інвестиційну привабливість суб’єктів 
господарювання конкретного регіону.

Та, па жаль, муніципальні позики поки що не набули широкого 
| розповсюдження в Україні. До основних факторів які зумовили 

подібний стан речей, можна віднести крім відсутності добре 
продуманої стратегії розвитку регіонів, недостатності досвіду, 
небажання місцевої влади ризикувати, також і значні розміри 
міжбюджетних трансфертів, які приглушують ініціативу останньої. 
Іншими словами, знову мова йде про невдосконалення функціонування 
системи міжбюджетного регулювання в нашій країні.

Отже, різноманітні чинники бюджетного характеру скорочують 
можливості централізованого фінансування інвестицій в Україні.
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Можливо, система місцевого оподаткування сприяє росту 
інвестиційної ініціативи суб’єктів господарювання? Проте існуючі тепер 
в Україні місцеві податки і збори за своїм складом та економічною суттю 
абсолютно не впливають на інвестиційні мотиви підприємницької 
діяльності, а зміна переліку закріплених доходів джерел нижчої ланки 
бюджстноїсистеми повністю залежить від вищих органів влада держави; 
Крім того, можливість надання податкових пільг місцевими органами 
влади конкретним суб’єктам господарювання, в тому числі і з метою 
здійснення та нарощування інвестицій, суттєво осмсжена переліком 
видів доходів, регулююча функція яких досі не задіяна для стимулювання 
інвестиційних процесів.

Як бачимо, інвестиційний потенціал стимулюючої функції 
загальнодержавних і місцевих податків використовується в Україні 
системою бюджетного регулювання абсолютно недостатньо. Тому 
вважаємо, що податкова реформа в нашій країні, нагальність якої всім 
очевидна, бути спрямовапа в тому числі й на заохочення підприємств 
до пошуку нових джерел капіталовкладень. Адже, як показує світовий 
досвід, саме податкові реформи 70 -  80-х років XX століття породили 
інвестиційний бум у країнах з розвинутою ринковою економікою. 
Головною метою їх здійснення було створення податкової структури, 
адекватної економічній політиці, заснованої на “пропонуванні” 
фінансових ресурсів, достатності нагромаджень заощаджень для 
економічного зростання.

У ході їх проведення застосовувалися різноманітні заходи. 
Зокрема, “нова економічна політика” США, яка проводилася у 70-х 
роках, була спрямована на збільшення сукупного попиту в умовах 
інфляційного зростання цін. Інвестиційний попит заохочувався 
значними податковими пільгами, в тому числі для залучення 
фінансових ресурсів у конкретні географічні райони (проводилася 
реіїональпа податкова політика), у 1971 році було відновлено 7%-ний 
інвестиційний кредит, прийнято закон про прискорену амортизацію. 
У центрі багатоетаппої податкової реформи, здійснюваної в 90-х роках 
у Німеччині, -  заходи щодо зниження корпораційного та особистого 
прибуткового податків, які, сприяючи розширенню самофінансування, 
повинні стимулювати інвестиційний процес. Період значного приросту 
інвестицій -  у середньому 6 % -  спостерігався у Франції в другій 
половині 80-х років. Податкові пільги сприяли розвитку новостворених 
підприємств, які протягом перших двох років з початку діяльності 
повністю звільнялися від сплати прибуткового податку, впродовж 
наступних трьох -  сплачували податок за зниженими ставками. 
Компанії, що зазнавали фінансових труднощів, також користувалися 
пільгами та відстрочками при сплаті податку. Податкові пільги дали
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змогу розширити систему самофінансування, покриття нових 
капітальних вкладень власними грошовими коштами. Варто 
підкреслити, що зростання інвестицій у країнах Західної Європи 
відображало податкову політику щодо їх заохочення.

Крім цього, податкова політика окремих держав (С1І1А, Франції) 
була направлена і на стимулювання відпливу національного та заохочення 
припливу іноземного капіталу, чому сприяло зниження ставок податку 
на доходи від підприємницької діяльності, максимальної ставки ІІДВ і 
відрахувань у фонди соціального страхування, а також скасування 
оподаткування доходів від приватних і державних цінних паперів.

Орієнгу ючись на позитивні приклади світової практики, розв'язання 
інвестиційної проблеми в Україні повинно передбачати в тому числі і 
податкове стимулювання як інвестиційних витрат підприємств, так і 
зовнішніх інвесторів, передусім населення та банків. Метою реформування 
оподаткування інвестиційної діяльності повинно стати створення 
конкурентоздатного податкового режиму в Україні, який би забезпечував 
утримання власного капіталу в межах держави, залучення до 
інвестиційних процесів вільних коштів юридичних та фізичних осіб 
України, а також взаємовигідні умови для припливу іноземного капіталу.

Базуючись на вищевикладеному, можна зробити загальний висновок 
про те, що обмеженість державних засобів для структурної перебудови 
економіки загострює проблему ефективного використання безпосередньо 
виділених державою коштів, пошуку' нових джерел фінансування, 
визначення стратегії опосередкованого впливу держави. В зв'язку з цим 
першочерговим стає вибір основи, що забезпечить ефективність форм 
державного втручання в економіку. Таким є постійне вивчення 
відтворювального процесу, особливості якого зумовлюють необхідність 
застосування нових методів фінансування з бюджету, подальшу перебудову 
системи міжбюджетиого регулювання в напрямку децентралізації 
державного управління і стабільного фінансового забезпечення виконання 
органами влади своїх повноважень, перенесення акцеигів інвестиційної 
діяльності на місцевий рівень з метою її раціоналізації, підвищення 
ефективності, а також передбачають зміни в опосередкованому 
регулюванні струкіурних зрушень. Перегляд заходів побічного впливу 
повинен супроводжуватися розширешіям арсеналу важелів стимулювання 
прискорених темпів інвестиційної діяльності, в першу чергу, за рахунок 
сфери державного бюджету та податкової системи.
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Вергун А.1.

ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ 
ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ

Розробка інвестиційного проекту передбачає певний обсяг 
аналітичної роботи. Її результатом є висновок про інвестиційну 
привабливість об’єкту інвестування. Тобто інвестор зможе визначити 
необхідні інвестиційні затрати, рентабельність інвестицій, термін 
окупності і, зрештою, зробити висновок про доцільність інвестування в 
даний об’єкт. Фактори, які впливають на прийняття рішення про 
інвестиції, настільки різні і настільки переплетені (демографічний, 
політичний, економічний т.і.), що зростає обсяг необхідної аналітичної 
робот. Насамперед інтерес для інвестора представляє інвестиційний 
клімат у регіоні, особливо, коли мова йде про іноземні інвестиції. 
Інвестиційний клімат визначає стратегія і методи інвестора, які, скажімо, 
в країнах з нестабільною економікою не такі “чесні”, як у класичній 
ринковій економіці зі сталими традиціями. У прямі можна зустріти такі 
сучасні визначення іноземних інвесторів як “експансіоністи” і 
“сировинники”, “авантюристичний” “кримінальний” типи т.і., які 
загалом можна поділити на “добросовісних” і “недобросовісних” 
(Фінансова України, 13 травня 1997. Характерні типи іноземних 
інвесторів). Проте майже вони керуються одними мотивами -  в 
найкоротший термін, при найменших витратах отримати максимальний 
прибуток. Тобто на цьому етапі інвестора цікавить державна політика 
щодо іноземних інвестицій, порівняльна оцінка вартості матеріальних 
трудових ресурсів, доступ до ноу-хау, природно-географічні умови країни.

Наступним кроком інвестора є вибір галузі інвестування. В Україні 
у цьому відношенні потерпає металургійна галузь. Якщо раніше 
вироблялось 44млн.т. прокату, тол за минулий рік лише 16 мли. т. Тоді як 
приріст виробництва у металургійній промисловості розвинугих країп у 
1995 році становив: у Японії -  3,4, країнах ЄС -  2,8%, США -  2,1% 
(Фінансова Україна, 11 лютого 1997 ст. 23), Металургія -  досить 
капіталомістке виробництво. Оборотність вкладеного капіталу 
обчислюється десятками років. Тому у світовій практиці навіть місцеві 
бапки досить неохоче йдуть у цей сектор. Наприклад, у Франції або Бельгії 
державна підтримка виявляється в наданні металургам пільгового тарифу 
та електроенергію. У Великобританії підприємс тва, що працюють добре, 
приватизують, ті, які працюють погано -  націоналізують у належний етап 
і знову віддають у приватне володіння. Інакше картина у галузях, які 
обходяться без державної підтримки. Так, у кондитерській промисловості

172



фірма “Світоч” зуміла отримати кредит у МБРР на модернізацію 
обладнання. З року в рік фірма нарощує обсяги випуску продукції. Цікаві 
результати опитування 174 інвестиційних менеджерів із США. 
Великобританії, Франції та Німеччини, за якими можна зробити висновок 
про інвестиційну привабливість галузей економіки країн колишнього 
СРСР. 71% опитаних віддали перевагу телекомунікаціям, 70% - 
енергетиці, 65% -  нафтовій промисловості, 46% -  целюлозно-паперовій 
промисловості, 32% -  банківській сфері, 31 % -  металургії, 25% -  хімічній 
промисловості, 24%-будівництву, машинобудуванню, 21%-транспорту,
19% -  страхуванню. Значення має вид цінних паперів. Значна частина 
інвесторів віддає перевагу цінним паперам у вигляді американських 
депозитарних розписок -  .МЖ і глобальних депозитарних розписок ОШ  
(система депозитарних розписок широко розповсюджена серед російських 
підприємств). Менші кошти витрачаються на держоблігації. Практично 
всі потенційні інвестори надають перевагу вкладанню за ситуацією, що 
диверсифіковані портфелі вдвічі бажаніші, ніж концентровані, а 5 7 % 
майбутніх інвесторів приваблюють конвертовані облігації. Взагалі 
специфіка аналізу інвестицій у цінні папери полягає в рипковому ризику, 
що пов’язаний із важко передбачуваною зміною курсів. Зауважимо, що 
прогнози, вироблені аналітиками, справджуються дуже рідко. Про це 
свідчить і недавні події на світовому фондовому ринку. Останнім часом 
підвищився інтерес до ринків Центральної та Східної Європи. Ці ринки 
поряд зі своєю ризикованістю є досить прибутковими. Вкладена рік тому 
в досить пристойний угорський портфель 1 0 0 0 $ вже цього року зросла 
до 2000$. Величезні доходи отримали інвестори, що придбали у свій час 
дешеві російські ДКО. Багато дослідників ринку прогнозують швидкий 
розвиток для місцевих ринків і надалі.

Обсяг і глибина аналізу залежить від цілей інвестора. Скажімо для 
портфельних інвестицій в сучасних умовах, коли реальна вартість активів 
підприємства слабко пов’язапа з ціною його акцій, нема необхідності 
користувались всіма показниками і методами аналізу. Цілі ж стратегічно 
інвестора відрізняються від цілей портфельного. Для останнього головним 
є отримагшя максимального прибутку в короткий термін за мінімального 
ризику. Тому обсяг аналітичної роботи та її глибина інші, ніж для 
стратегічного інвестора, який прагне придбати контрольний пакет акцій 
підприємства. Головним критерієм відбору при портфельних інвестиціях 
є надійність підприємств -  емітентів в найближчий час і, як наслідок, 
порівняно стійка поведінка курсу акцій. Для цього необхідний 
тцопайменше короткостроковий прогноз. Для прогнозу руху цін акцій якось 
підприємства і величини їх імовірної зміни вивчаються: фінансовий етан 
підприємства, практика управління компанією, ринки, на які виходять 
компанія зі своєю продукцією. І результатів аналізу робиться висновок
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про заниження вартості підприємства в порівнянні з реальною варгістш 
його активів і прогнозується напрямок руху курсів акцій.

Страіегічні інвестори починають аналіз дослідження стану 
окремих галузей економіки, після чого вибирають найбільш цікаву з 
точки зору інвестицій галузь, вивчають стан справ у ній і лише годі 
беруться за пошук підприємств для інвестування.

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 прибутку, тоді як інші успішно 
процвітають в непривабливих для інвестування галузях. Отже, 
зрозуміло, що будь-яка методика по виявленню нашіривабливішої для 
інвестування галузі чи регіону буде недостатньо без дослідження 
конкретних об’єктів інвестування. З цією метою здійснюється аналіз 
фінансових показників підприємства. Інвестора цікавить продукція, 
що випускається, постачальники сировини та комплектуючих, повний, 
неповний цикл виробництва, зношення обладнання, розподіл акцій, 
склад правління, ліквідність балансу т.і. Портфельні інвестори 
звертають увагу в основному па відомості про приватизацію, аукціони 
та інвестиційні конкурси, про наявність іноземних акціонерів, розподіл 
акцій, керуючий склад, дивідендну політику підприємства.

Різний підхід до аналізу об’єктів інвестування пояснюється 
відмінністю цілей та ідеологій роботи стратегічних і портфельних 
інвесторів. Так, ідеологія роботи з портфелем цінних паперів 
передбачає порівняно невеликий життєвий термін акцій у портфелі, а 
пакет, придбаний з метою контролю над підприємством, залишається 
у власності інвестора. Якщо стратегічного інвестору необхідно 
придбати найбільш крупкий пакет акцій підприємства, то для коротких 
портфельних спекуляцій ставка робиться на диверсифікацію через 
більшу кількість різних інвестицій. Так, для портфельних інвесторів, 
які мають в основному спекулятивні інтереси, необхідні дані, які 
дозволили б оцінити прибутковість цінних паперів емітентів.

З іншого боку, результате аналізу визначають напрямки інвестицій 
(в основі фонди, робочу силу, в матеріальні і нематеріальні ресурси). 
Аналіз структури капіталу дає можливість зробити висновок про 
ефективність тієї чи іншої інвестиції. Струкгура капіталу підприємства 
значною мірою визначає фінансові результати його діяльності. Так, 
через співвідношення власних і залучених засобів оцінюється 
фінансова стійкість підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості " 
(кредити та інші позикові кошти + кредиторська заборгованість та інші 
пасиви) / власні кошти. Якщо власні засоби перевищують залучені, то
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вважається, що підприємство володіє достатнім запасом фінансової 
, стійкості відносно незалежно від зовнішніх джерел. Але перевищення 
, залучених засобів рентабельність власних засобів (ефект важеля). Тому 

важливо при аналізі прибутковості підприємства розглядати всю 
5 сукупність факторів, що впливають на прибуток.

Щоб дати повну деталізовану оцінку цього показника, необхідно 
провести аналіз майже всієї фінансово-господарської діяльності 

| підприємства. Проте з усього ряду факторів можна виділити ті, які 
; суттєво впливають на прибуток і піддаються зміні (внутрішні фактори).

Вплив цих факторів значною мірою характеризує ефективність 
; управління. Ефективна організація роботи підприємства проявляється 
у збільшенні обсягу реалізації продукції, робіт, послуг та зменшенні 
затрат. Показове при оцінці ефективності управління визначення 
прибутку (чистого прибутку, прибутку від реалізації, балансового 
прибутку) на 1 гривню обсягу всієї реалізації.

Об’єктивною передумовою оцінки доцільності інвестицій є оцінка 
фінансових показників підприємства. Існують різні методики аналізу 
фінансового стану. Всі вони, як правило, зводяться до оцінки таких 
показників діяльності підприємства, як: ліквідність, платоспроможність, 
фінансова стійкість, ефективність управління, ефективність викорис
тання активів, рентабельність. Це дає можливість зробити висновки 
про здатність підприємства оплатити свої поточні зобов’язання чи 
достатньо у підприємства коштів для їх погашення в наступному році, 
визначити, яке співвідношення залучених коштів до власних, яка частина 
власних засобів підприємства знаходиться у мобільній формі, що 
дозволяє вільно маневрувати цими засобам. Також визначають віддачу 
активів підприємства та їх частин, оборотність оборотних фондів, 
запасів, дебіторської заборгованості, найбільш ліквідних активів.

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

Найчастіше джерелом окупності є вільні грошові кошти. Це типово 
для підприємств-виробників, які отримують інвестиції дія своїх тривалих 
виробничих пагреб і повертають їх із прибутків. Визначаючи необхідність 
ставиш в основу аналізу платоспроможності певного підприємства оцінку 
вільних коштів та факторів, що впливають на них, слід оціниш, чи 
достатньо буде у підприємства в наявності вільних коштів для погашення 
кредиторської заборгованості за ‘‘ідеальних умов”. На наступному етапі

175



фактичні або очікувані вільні кошти співвідносять до наданих або | 
очікуваних кредитів і розрахують коефіцієнт погашення заборгованості.
В залежності від виду галузі, підприємства встановлює гься коротший 
або довший термін погашення. При цьому також важіливе припущення 
про призупинення економічного зростання підприємства.

Підприємства з різко вираженою сезонністю, як правило, 
повертають більшу частину фінансування (особливо на придбання 
засобів виробництва) наприкінці сезонною циклу. Джерелом повернення 
платежу служить зумовлена сезоном ліквідність майна. Таке планомірне 
повернення кредиту характерне лише для сезонних підприємств. Ризик 
в такому випадку вимірюється здатністю так сформувати сезонний цикл 
від закупівлі товарів до ліквідації майна, щоб повернення наданого 
кредиту стало можливим до завершення сезону. Проте сезонні І 
підприємства у чистому вигляді зустрічаються рідко. Сезонні І 
компоненти виступають у сукупності із постійною виробничою або ] 
торговельною діяльністю. Але при оцінці інвестицій ці сезонні І 
компоненти підприємств слід 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 належать до 1 

сезонного типу. Вони не здійснюють практично ніяких амортизаційних 
відрахувань і в той же час до них пред’являються фінансові вимоги 
стосовно майна. В таких випадках інвестора звернути увагу на якість І 
активну особливо оборотних фондів і оцінити, чи зможе ця частина 
майна забезпечити покриття наданих фінансувань.

У порівнянні з інвестиціями в середині країни, інвестиції за кордон 
визначаються рядом специфічних ризиків. При оцінці міжнародних 
інвестицій необхідно врахувати валютний ризик та ризик країни, в яку : 
здійснюється інвестування. На першому місці для аналітика тут 
проблема огримаиня інформації. Джерела інформації найрізноманітніші: 
від газетних повідомлень та комерційного банку даних до звітності ] 
підприємства. Найважливішим джерелом інформації для аналізу 1 
іноземного підприємства, його управління та платоспроможності ' 
залишається звіт про діяльність, незважаючи на те, що він містить 
інформацію про минулу діяльність. Річні звіти (баланси, звіти про 
фінансові результати) оформлюються згідно з національним і 
законодавством 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 коментарями 
або ж подаватись у формі вичерпною повідомлення. При інвестуванні 
у відоме високоприбуткове підприємство інвестор може не проводити
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вичерпного аналізу. В такому випадку, як правило, обмежуються 
в і д омо стями про обсяг обороту, прибуток, розподіл дивідендів та ступінь 
заборгованості. У закордонній практиці, окрім економічної та біржової 

| літератури, фірми періодично подають відомості про економічний стан.
У першу чергу інвестору необхідно встановити, яка прибутковість 

| підприємства воно ефективне, наскільки падійне (стійке). Лише 
отримавши відповідь на ці запитання, можна приступати до детальної 
розробки інвестиційного проекту.

Інакше планування здійснюватиметься наосліп. Аналіз прибут
ковості підприємства здійснюємо через визначення коефіцієнту 
ирибу гкованості, 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 запасів, 
готової продукції, грошових засобів, дебіторської заборгованості та 
інших оборотних активів, що знаходяться в наявності підприємства, до 
найбільш строкових зобов’язань у вигляді короткострокових кредитів 
банків, короткострокових позик та різних кредиторських заборго
ваностей та інших короткострокових пасивів. Цей показник дозволить 
визначити, чи достатньо у підприємства коштів, щоб погасити свої 

! зобов’язання у поточному році. Необхідність розрахунку коефіцієнта 
! термінової ліквідності викликана тим, що ліквідність окремих категорій 
і оборотних засобів різна, і якщо, наприклад, ірошові кошти можуть 

служити безпосереднім джерелом виплати поточних зобов’язань, го 
запаси можуть бути використані для цієї мсти лише після їх реалізації. 
Цей показник визначається як відношення грошових коштів і цінних 
паперів до поточних зобов’язань. Найбільш жорстким критерієм є 
коефіцієнта абсолютної ліквідності. Він показує, яка частина поточних 
зобов’язань може бути погашена негайно. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності визначається як відношення грошових засобів до поточних 

, зобов’язань. Фінансову стійкість підприємства, як уже зазначалось вище, 
визначаємо співвідношенням власних і залучених засобів. Ефективність 
можна охарактеризувати через оборотність поточних активів 

і (відношення обсягу продажу до поточних активів), коефіцієнт віддачі 
основного капіталу (обсяг продажу / основний капітал) і коефіцієнт 

! віддачі всіх активів (обсяг продажу / всього активи).
Важливим етаном після визначення фінансової стійкості 

підприємства є аналіз запропонованих ним до продажу цінних паперів, 
прогнозування майбутньої ціни цінних паперів. Велике значення 

1 надається виду цінних паперів. В Україні серед емітентів-підприємств 
і найбільшого розповсюдження набули акції. Для аналізу важлива курсова 
(ринкова) ціна акції. Саме за цією ціною акція оцінюється на вторинному
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ринку цінних паперів. На її величину впливати кон юнкгура ринку, 
ринкова норма доходу розмір і динаміка дивіденду, що виплачується по 
акції. Ціна акції визначається на основі сіті вставлення доходу відданої 
акції з ринковою нормою. Привілейована акція оцінюється спів
відношенням постійного дивіденду та дисконтної ставки.

Вибравши для інвестування акції того чи іншого підприємства, 
проаналізувавши його фінансові показники, необхідно проаналізувати 
доцільність інвестиційного проект^, порівнявши його альтернативними 
проектами. При цьому порівнюються як формальні характеристики, 
що базуються на дисконтуванні потоків очікуваних поступлень і витрат, 
так і показники, що визначаються на основі даних бухгалтерського 
обліку. Будь-який метод оцінки ефективності капітальних вкладень 
так чи інакше пов’язаний із приведенням грошового потоку до одного 
моменту часу. Така методика дає можливість оцінити привабливість 
акціонерного підприємства для інвестування. Кожний із наведених 
етапів фінансового аналізу дозволяє визначити ступінь того чи іншого 
ризику: кредитного ризику (полягає в тому, що результати зміни 
фінансового стану емітента він не може повернути позикові кошти), 
ліквідного ризику ( цінні папери, які інвестор може купувати чи 
продавати швидко і без значної знижки в ціні вважаються ліквідними, 
чим складніше це зробити, тим вищий ліквідний ризик), ризику 
фінансового ринку (полягає в тому, що дохідність вкладів у вибрані 
цінні папери може виявитись нижче в порівнянні з вкладами в інші 
цінні папери через зміну процентних ставок на фінансовому ринку). 
Проте проведення детального аналізу (аналіз фінансового стану) не 
завжди має місце при фінансуванні у цінні папери, якщо це, наприклад, 
привілейовані акції або якщо цінні папери купуються для спекуляції 
на фондовому ринку.

Цікаво оглянути фактори, які визначають вибір партнерів 
керівниками українських підприємств. Серед цих факторів аналіз 
фінансового стану далеко не на першому місці. Значення мають 
особисті, в тому числі родинні зв ’язки керівництва, зв ’язки 
потенційного партнера з міністерствами. Проте такий підхід спричинив 
те, що останнім часом зростає кількість скарг підприємств на своїх 
партнерів з приводу невиконання останніми своїх договірних 
зобов’язань. Лише кваліфікований фінансовий аналіз дасть можливість 
реально оцінити можливості партнера, зробити висновки про 
доцільність інвестиційного проекту. Без цього не обходиться жодна 
поважна фірма. Багато фірм використовують притаманні лише їм, 
відмінні від інших, методики аналізу, проте в основі цих методик 
закладені параметри розглянуті автором у даній статті.
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Костюк Н.В.

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ Й АУДИТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. її  
РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ІНВЕСТУВАННЯМ 

У ХІМІЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Аудит інвестицій підприємства здійснюється за ініціативою 
економічного суб’єкта, відповідно до Закону України “Про аудиторську 
діяльність” і Постановою Верховної Ради України “Про внесення змін 
до пункту 7 Постанови Верховної Ради України “Про порядок введення 
в дію Закону України “Про аудиторську діяльність” обов’язкова 
аудиторська перевірка передбачена для річного балансу і звітності 
суб’єктів інвестиційної діяльності банків, довірчих товариств, 
валютних і фондових бірж, інвестиційних фондів та інвестиційних 
компаній, крєдиних спілок, страхових компаній та інших небанківс- 
ьких фінансових установ. Для інших економічних суб’єктів учасників 
інвес тиційної діяльності характер і масштаби аудиторської перевірки 
визначаються за їхнім рішенням на підставі договору з аудитором 
(аудиторською фірмою).

Для перевірки постановки обліку інвестицій на підприємстві 
потрібно переконатися в тому, що порядок обліку інвестицій на 
підприємстві відповідає діючому порядку ведення бухгалтерського 
обліку в Україні, закріпленому в Положенні про організацію 
бухгалтерського обліку і звітності в Україні №250 з наступними 
змінами та доповненнями.

На сучасному етапі економічного розвитку пашої держави 
актуальним є збільшення випуску сучасної конкурентоспроможної 
продукції.

Готовий речовий результат промислового виробництва -  
виготовлена продукція. Під готовими виробами розуміють 
закінчені у звітному періоді у виробництві вироби, які пройшли 
випробування і ирийомку, які можуть бути передані замовнику і 

; здані на склад відділу збуту для реалізації на сторону, уком
плектовані усіма частинами згідно з умовами договорів і 
відповідаю ть технічним  умовам і стандартам, оформлені 
прийомо-здаточною документацією. З цього моменту продукція 
надходять у розпорядження відділу збуту, а фінансові ресурси, 
вкладені в неї підприємством, залишають сферу виробництва і 
надходять у сферу обігу.

Відділ збуту відправляє продукцію покупцям, а від них 
підприємство отримує гроші. Так кругообіг засобів, що мали в його 

і початковому пункті грошову форму, завершується, причому, в
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отриманих грошах реалізується не тільки засоби, вкладені в продукцію 
виробництвом, але і їх приріст, створений добавленою працею.

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

Випуск продукції високої якості важке завдання промислових
підприємств.

Для хімічної промисловості основним напрямком робіт по 
конгролю визнають роботи щодо попередження браку продукції при 
технології її виробництва. Отже, говорити про перевірку готових 
виробів з метою відбраковки тільки тоді, коли вона стосується кінцевих 
технологічних процесів (розфасовки, етикетування), на всіх інших | 
операціях доступне тільки безефективне виготовлення продукції, бо 
дефекти, за рідкісним випадком, неможливо виправити.

Резервом збільшення об’єму випуску готової продукції на 
підприємствах хімічної промисловості є концентрація виробництва, 
на основі якої можна домогтися удосконалення випуску хімічної 
продукції.

Кінцеві народногосподарські результати виражають складну 
економічну категорію, в якій проявляється взаємозв’язок виробництва 
і споживання, ступіпь задоволення суспільних потреб, особливості 
створення споживчої вартості. Кінцеві 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 -  це вирішальна сфера суспільної 
діяльності.

Реалізація готової продукції -  необхідний елемент зв’язку 
виробництва зі споживачем, важлива умова досягнення пропорційності 
процесу відтворення суспільного продукту. Значення реалізації не 
обмежується тим, що вона є формою зв’язку між виробництвом і 
споживачем. Купівля-продаж є завершальною стадією процесу 
відтворення] Через зміну форм власності проявляються відносини між 
суспільством, підприємством і окремими працівниками.

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

відбувається відшкодування витрачених засобів виробництва: зношені 
машини замінюються новими, поповнюються запаси сировини, 
матеріалів, палива, робітники мають змогу придбати на заробітну плазу 
предмети і послуги особистого вжитку, необхідні для відтворення 
робочої сили;
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-  по-друге, реалізація продукції -  в найскладніший момент у 
процесі діяльності кожного підприємства і промисловості в Цілому.

Саме при реалізації вироблена продукція і затрачена на неї праця 
доводять своє значення. Кожний виробник, кожне підприємство 
повинні реалізовувати товари та послуги і водночас мати можливість 
придбати необхідні їм нові засоби виробництва, а учасники 
виробництва -  товари особистого вжитку.

Реалізацією продукції закінчується кругообіг засобів підприємства 
і створюється можливість відносити цикл виробництва, використовуючи 
виручку для виплати заробітної плати, оплати платіжних вимог 
постачальників, погашення позик, внесення платежів у бюджет.

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

_  Прибуток і дохід служить джерелами розширеного відтворення, 
створення фондів споживання, утримання і розвитку невиробничої 
сфери.

Вплив зміни ціни продажу виражається через показник виручки 
від реалізації і є результатом діяльності, наслідком зміни ринкової 
кон'юнктури. Зміна обсягу реалізації продукції при незмінному 

І асортименті й структурі безпосередньо визначає зміну величини 
прибутку.

Перехід до ринкових відносин вимагає нових відносин і підходів 
і до організації і методики внутрішнього фінансового контролю 

(насамперед бухгалтерського й аудиторського) за рухом і зберіганням 
готової продукції, своєчасність і правильність розрахунків з покупцями, 
достовірністю фінансових результатів від реалізації проду кції (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 традиційними оперативно-бухгалтерським 
(сальдовим) методом за аналогією до організації кількісного 

і (сортового) обліку матеріалів. Достовірність записів у складських
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карточках сортового обліку перевіряється бухгалтерією за первинними 
документами з послідовним узагальненням результативних даних у 
місячних сальдових або оборотних відомостях -  машинограмах.

Повий плай рахунків бухгалтерського обліку передбачає 
можливість застосування альтернативних методик обліку й оцінки 
випущеної та реалізованої продукції.

До цього часу згідно з традиційною політикою обліку рух готової 
продукції на складах підприємств хімічної ігромксловості та її залишки 
на звіті дати відображаються в синтетичному обліку на активному 
інвентарному рахунку 40 ‘Тотова продукція” в оцінці по фактичній 
собівартості. Одночасно в поточному обліку окремими позиціями 
виділяються відхилення фактичної виробничої собівартості готової 
продукції від її вартості за обліковими цінами. Ці відхилення, виходячи 
з середньо складеного процента по підприємству в цілому або по 
товарних групах щомісячно, розподілялись між реалізованою 
продукцією та її залишки у відвантажених товарах. Така застаріла 
методика обліку і контролю за рухом готової продукції до цих пір 
переважає на промислових підприємствах, у тому числі й у хімічній 
промисловості.

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

Згідно зі змінами до закону “Про прибуток підприємств” 
запропоновано 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 рахунку 46 “Реалізація” і кредиту 43 “Позавиробничі 
витрати” на щомісячне списання всіх занесений на цей рахунок витрат 
пов’язаних із транспортуванням, рекламою та іншими витратами.

■ Особливої уваги потребують облікові записи по дебету рахунку 46 
“Реалізація” і кредиту рахунку 6 8  “Розрахунки з бюджетом” у частині 
нараховапої суми податку на додану вартість. При цьому треба мати на 
увазі, що зі змінами до Закону “Про прибуток підприємств” виручкою 
від реалізації готової продукції вважається надходження коштів у касу 
підприємства, а також па розрахункові, валютні та інші рахунки та дохід 
від бартерних операцій. Основними факторами, що виливають на об'єм 
реалізації продукції, є випуск товарної продукції, забезпечення 
транспортними засобами, наявність платоспроможного клієнта.

Автоматизована система обробки даних дає змогу отримати 
інформацію про об’єми випущеної, прийнятної на склад та реалізованої
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продукції, що відображається на рівнях першою і другого меню. Це дає 
змогу оцінити фактори, що впливають на випуск та реалізацію продукції.

Зумовлений розвитком ринкових відносин порядок переходу прав 
володіння, користування і розпорядження продукцією при пересуванні 
її від постачальника до покупця, а також впровадження нових' форм 
розрахунків у народному господарстві (платіжні вимоги-доручення, 
векселі, передоплати), суттєво впливаюгь на методи обліку й контролю 
за відвантаженням і реалізацією продукції.

Це проявляється передусім у. широкому впровадженні на 
підприємствах методики зарахування продукції до обсягу реалізації 
по мірі її оплати.

Інша методика обліку і контролю за відвантаженням і реалізацією 
продукції застосовується у випадках, коли договорами поставки 
передбачений особистий порядок переходу прав володіння, 
кориегування і розпорядження продукцією. Це відноситься, наприклад, 
до операцій, пов’язаних з експортом продукції.

Найефективнішим пов’язаним з реалізацією методом обліку 
витрат при бухгалтерських розрахунках, які здійснюють підприємства, 
є спрощений метод, прийнятий до використання одночасно з 
впровадженням нового плану рахунків бухгалтерського обліку. Він 
більш економний і з точки зору витрат часу, а також з точки зору витрат 
коштів, і, що не менш головне, практично ліквідує можливість будь- 
яких упущень і помилок при здійсненні поточної облікової роботи.

Хімічна промисловість -  це галузь, що обслуговує різні сфери 
споживачів. Багатогалузевий характер виробництва і відмінності в 
організації обліку витрат, пов’заних з випуском і реалізацією продукції, 
в хімічній промисловості визначає ряд особливостей в організації 
обліку витрат за факторами виробництва, які можна показати на 
прикладі рбліку й аудиту процесу реалізації на підприємствах хімічної 
промисловості, де найбільш чітко відображені особливості організації 
виробництва, характерної для хімічної промисловості. Значні фактори 
визначають виконання виробничої програми підприємства -  об’єм 
реалізації продукції.

Процес реалізації продукції -  етап кругообігу засобів під
приємства, що забезпечує в народногосподарському масштабі 
відшкодування використаних засобів виробництва і створення фондів 
споживання і нагромадження. Об’єм реалізації характеризує ступінь 
участі підприємств у процесі розширеного виробництва і задоволенні 
'Окремих суспільних потреб. Від цієї величини залежать результати 
фінансово-господарської діяльності підприємств.
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Г а к м а н  Л . С .

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

В умовах ринкової трансформації економіки ефекгивна діяльність 
компаній та підприємств, забезпечення високих темпів їх розвитку і 
підвищення конкурентоздатної в значній мірі визначається рівнем їх 
ділової (інвестиційної) активності та діапазоном інвестиційної 
діяльності. Цс потребує значних інвестицій як приймаючої країни, так 
і іноземних інвесторів. Інвестування вигідне для об’єктів інвестування, 
бо одержує доступ до вільно конвертованих валютних ресурсів, приймає і 
передову технологію, виробничу культуру: іноземний учасник отримує 
широкий ринок збуту, кваліфіковану і недорогу робочу силу, доступ до; 
дешевих джерел сировини, а також можливість протягом довгого періоду 
часу одержувати прибуток та податкові пільги, які надає держава вільним 
економічним зонам. Для залучення іноземних інвестицій Консультативна 
рада, що служить безпосереднім каналом спілкування між керівництвом 
провідних компаиій-іивесторів, докладає зусилля і створює всі умови 
для усунення внутрішніх і зовнішніх перешкод з метою піднесення 
іміджу України як держави, яка одержує іноземні інвестиції. Головними 
чинниками, які роблять країну привабливою для інвестицій виступають 
макроекономічпа стабільність, загальна лібералізація економічної! 
політики та відкритість світовим ринкам. З розвитком ринкових відносин 
і стабілізації економіки функції прямої дії держави на інвестиційний 
процес будуть звужуватися, що дозволить йому більше зосередитися на! 
методах непрямої дії на цей процес. Світовий досвід представляє широку 
різноманітність форм непрямої дії держави на інвестиційну діяльність.

Основними з них є: •
1. Податкове регулювання інвестиційної діяльності забезпечує] 

спрямування у приоритетні сфери економіки шляхом встановлення 
відповідних податкових ставок і податкових пільг. Діапазон ставок] 
податку на прибуток є реальним регулятором потоку інвестицій в 
окремі сфери діяльності. Ще більше ефективніше регулювання 
інвестиційної діяльності здійснюється з допомогою податкових пільг.

2 .Регулювання інвестиційної діяльності шляхом проведення 
амортизаційної політики -  права здійснення прискореної амортизації для 
окремих галузей економіки, елементів основних фондів, видів обладнання.

3. Регулювання участі інвесторів у приватизації здійснюється 
відповідно до законодавства, яке гарантує іноземним інвесторам право 
участі в приватизації окремих підприємств і об'єктів незавершеного 
виробництва.
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4. Захлсі інвестицій здійснюється державними органами в різних 
формах. Перш за все, держава гарантує захист незалежно від форм 
власності інвестора. Важливою законодавчою гарантією є те, що 
інвестиції не можуть бути безкоштовно націоналізовані і реквізовані. 
Законодавчими передбачені умови та порядок виводу вкладених 
цінностей і результатів інвестицій.

5. Політика кредитної експансії проводит ься в період економічного 
спаду для стимулювання економічного розвитку за допомогою 
“дешевих ірошей” -  через зниження облікової процентної ставки, що 
повинно привести до збільшення питомої ваги довгострокових кредитів 
росту інвестицій.

6 . Політика кредитної рестрикції проводиться для утримання 
інвестиційної активності. Подорожчання кредитних ресурсів спонукає 
інвесторів до вкладань у найбільш ефективні, прибуткові проекти, 
сприяє росту державних інвестицій, залученню засобів на депозити 
фінансово-кредитних установ.

Важливим фактором, що безпосередньо створює економічну 
привабливість галузей та підприємств, як у цілому, та як індиві
дуального джерела.

Прибутковість -  це сукупність ознак, які дозволяють у той чи 
інший момент прогнозувати рівень прибутку. Вона оцінюється в 
грошовому виразі з урахуванням найрізноманітніших факторів: умінню 
успішно вести переговори про умови інвестування, позицій на ринку, 
рівня технології, якості управління, росту номінальної вартості 
підприємства і т.д. Це виражена в фінансових вимірниках здатність 
розміщеного та інвестиційного капіталу приносити дохід.

Однак прибутковість має декілька специфічних рис:
-  вона означає здатність, потенціал віддачі. В цьому значенні 

поняття прибутковості використовується як критерій для прийняття 
рішення про вкладання капіталу.

-  вона являє собою поняття в основному фінансове, пов’язане з 
перспективою отримання доходу в грошовому виразі, а не з 
економічною корисністю.

У такому розумінні прибутковими називають капіталовкладення, 
від яких отримують дохід не менший, піж процента ставка.

Прибутковість інвестицій є однією з найважливіших харак
теристик проекту інвестування. Вона знаходить пряме вираження в 
прибутку, який одержує підприємство.

Аналізуючи прибуток підприємства, використовують такі показники: 
балансовий прибуток, прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг, 
прибуток від іншої реалізації, фінансові результати від пореалізаційних 
операцій, прибуток, який підлягає оподаткуванню, чистий прибуток.
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Балансовий прибуток охоплює результати від реалізації продукції, 
робіт і послуг, від іншої реалізації, доходи і витрати від поза
реалізаційних операцій.

Кінцевим результатом отримання прибутку є чистий прибуток, 
на основі якого і визначають прибутковість конкретного даного проекту 
інвестування. Як свідчить вітчизняний та зарубіжний досвід, 
прийняттю рішень по інвестуванню передує детальний аналіз видів 
інвестицій, вартості інвестиційного проекту факторів, які обмежують 
доступ фінансових ресурсів для інвестування, а також ступінь ризику. 
Усі вони пов’язані з прийняттям того чи іншого рішення.

Для більшої достовірності управлінських рішень найраціо- 
нальніше розробити альтернативні варіанти. Вони базуються на 
порівняльному аналізі різних обсягів пропонованих інвестицій та 
грошових надходжень, які планують одержати в майбутньому. При 
цьому необхідно врахувати розрив у часі утворення цих показників 
(інвестування відбувається в один момент, а одержання прибутку -  в 
зовсім інший).

Жоден інвестор не погодиться вкладати капітал, не знаючи 
доцільності, тому в ході попереднього аналізу необхідно з ’ясувати 
наскільки чистий прибуток без даного вкладання більший, ніж чистий 
прибуток, одержаний від розміщення коштів на банківському депозиті; 
рентабельність даного проекту з урахуванням фактора часу (часової 
вартості грошей) перевищує рентабельність альтернативних проектів; 
рентабельність інвестицій вища, ніж рівень інфляції; чи відповідає 
інвестиційний проект генеральній інвестиційній лінії підприємства з 
точки зору формування раціональної асортиментної структури 
виробництва, строків окупності витрат наявності фінансових джерел, 
покриття витрат, забезпечення.

Оскільки капітал має довгий строк служби, прийняття 
інвестиційних рішень здійснюється на основі очікуваного чистого 
прибутку. Але фірми здатні прогнозувати умови підприємництва з 
урахуванням реалій сьогодення, тому правомірно, що будь-яка подія 
або сукупність подій може привести до значних змін в умовах 
підприємства в майбутньому, очікування підлягають детальному 
вивченню. Аналітик має визначити ступінь коливань невизначеності, 
виявити фактори, які спричинили це явище, та кількісно виміряти їх 
негативну і позитивну дію. В зв’язку з тим, що на прибутковість від 
будь-якого інвестиційного проекту та на витрати по його реалізації 
впливає багато різноманітних факторів, які не завжди легко 
враховувати, то визначення прибутковості перетворення в довгий 
аналіз прибутковості інвестицій, що став концепцією, яка береться в 
основу інвестиційних проектів саме в країнах з ринковою економікою.
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У сві говій обліково-аналітичній практиці досить розповсюджений 
метод визначення окупності інвестицій. Алгоритм розрахунку терміну 
окупності залежить від рівномірності розподілу прогнозуючих ДОХОДІВ 
від інвестицій.

Якщо дохід розробляється рівномірпо, то строк окупності 
розраховується діленням суми приведених витрат однорядового 
інвестованого капіталу на суму річного доходу, одержаного від 
використання. У випадку нерівномірного розподілу прибутку строк 
окупності розраховується прямим підрахунком кількості років, протягом 
яких інвестиція буде погашена кумулятивним доходом. Даний метод 
досить ефективний, коли інвестиції сполучені з високим ступенем 
ризику, оскільки чим коротший термін окупності, тим менш ризикований 
проект. Термін окупності проекту показує, за який період часу 
окуповується проект і розраховується на базі недисконтованих доходів. 
Він корисний для швидкої оцінки при виборі альтернативних проектів.

Інший метод обернений до терміну окупності, він розраховує 
коефіцієнт інвестицій. Цей метод має дві характерні риси:

1 ) він не дисконтує показники доходу;
2 ) дохід характеризується показником чистого прибутку (тобто 

балансовий прибуток відрахування у бюджет).
Алгоритм розрахунку простіший: коефіцієнт ефективності 

розраховується діленням середньорічного прибутку на середню 
величину інвестицій (у процентах). Середня величина інвестицій 
знаходиться шляхом поділу вихідної суми капіталовкладень на два, 
якщо припускається, що по проходженню терміну реалізації 
аналізованого проекту усі капітальні витрати будуть списані, і якщо 
допускається наявність залишкової або ліквідаційної вартості, то її 
оцінка повинна бути виключена.

Обидва використаних методи мають ряд істотних недоліків, які 
не дозволяють отримати об'єктивну оцінку ефективності реальних 
інвестицій. Першим недоліком є те, що при розрахунках кожного із 
показників не враховується фактор часу -  ні прибуток, ні об’єм 
інвестованих коштів не приводиться до теперішньої вартості. Звідси 
випливає, що при розрахунках співставляються величини, сума 
інвестицій у теперішній вартості і в кінцевому підсумку отримується 
результат досить загальний і неточний, що викликає нестабільність 
проекту. Другий із недоліків використаних показників полягає у тому, 
що показником повернення інвестованого капіталу приймається тільки 
прибуток. Однак у практиці інвестиції повертаються у вигляді 
грошового потоку, який складається з чистого прибутку та 
амортизаційних відрахувань, якщо капітал є власністю фірми, а не 
залучений, відповідно, оцінка ефективності інвестицій тільки на оспові

187



істотно змінює результати підрахунків. Що стосується третього 
недоліку, то й от  суть у тому, що показники дають лиш односторонню 
оцінку ефективності інвестиційного проекту, бо в основі обох 
використання однакових вихідних даних (суми прибутку та суми 
інвестицій).

ІІри оцінці ефективності капіталовкладень необхідно враховувати 
також рівень інфляції. Для тою необхідно використовувати методику, 
яка коригує усі фактори, що впливають на ірошові потоки 
порівнюючих проектів. Основними факторами цього виливу є об’єм 
виручки та зміпи витрати. Коригування проводиться з використанням 
різних індексів, скільки індекси на продукцію та сировину можуть 
істотно відрізняються від індексу інфляції. Можна використовувати 
методику коригування коефіцієнта дисконтування на індекс інфляції. 
В умовах високих темпів інфляції вибір різних об’єктів інвестування 
визначається як здатність зберігати вартість та можливість отримання 
запропонованого прибутку в основному шляхом коливань на різних 
курсах цінних паперів, оскільки вона підвищує ціни на усі товари та 
послуги. В країні з високою інфляцією часто прагнуть якомога швидше 
реалізувати проект, бо в майбутньому він буде коштувати дорожче. 
Але якщо реалізувати проект пізніше, то в такому разі зросте більша 
корисність від нього оскільки в майбутньому ціни на продукцію 
проекгу будуть теж набагато вищими. В країнах, де немає гіперінфляції, 
проекти розраховують без урахування інфляції, бо вважають, що вона 
однаково діє на прибутки та витрати. Для прийняття інвестиційних 
рішень використовують різні методи: формалізовані та нефор- 
малізовані. Існує цілий ряд формалізованих методів, за допомогою 
яких здійснені розрахунки сприяють прийняттю оптимального рішення 
в цьому проекті. Для більшої достовірності управлінських рішень 
найкраще зробити альтернативні варіанти. Вони базуються на 
порівняльному аналізі різних видів пропонованих інвестицій та 
грошових надходжень, які планують одержати в майбутньому. ІІри 
цьому необхідно врахувати розрив у часі утворення цих показників 
(інвестування відбувається в один момент, а одержання прибутку -  в 
зовсім інший). Провівши такий аналіз, необхідно з’ясувати, який із 
декількох альтернативних варіантів найбільш вигідний, а також через 
який проміжок часу він окупить себе.

Тільки детальний аналіз проектів інвестування дасть можливість 
ефективно управляти інвестиціями у країнах з ринковою економікою.
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АУДИТ ЗБЕРЕЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У 
СУБ’ЄКТАХ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Для економічного аналізу ефективності інвестиційної діяльності, 
виявлення резервів і внесення рекомендацій щодо поліпшення діяльності 
економічної суб’єктів здійснюється аудит інвестицій підприємства.

Інформаційною базою аудиторської перевірки інвестицій підприєм
ства є квартальна і річна бухгалтерська звітність, аналітичні і синтетичні 
рахунки: 33 “Капітальні вкладення”, 01 “Основні засоби”, 02 “Знос 
основних засобів”, 04 “Нематеріальні активи”, 58 “Фінансові вкладення”, 
“Головна книга” і реєстри синтетичного обліку, первинні документи.

Аудит -  це перевірка публічної бухгалтерської звітності обліку, пер
винних документів та іншої інформації по фінансово-господарській діяль
ності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності 
звітності, обліку, його повноти та відповідальності діючому законодавству.

Основним нормативним документом, який регламентує організацію 
аудиторської діяльності на Україні та порядок проведення аудиту на 
підприємствах різних форм власності, є Закон України “Про аудиторську 
діяльність”, який був прийнятий в 1993 р. Ауди торська діяльність охоплює 
організаційне та методологічне забезпечення аудиту, практичне виконання 
аудиторських перевірок. Важливо підкреслити, що аудиторські послуги 
надають у формі перевірок та пов’язаних з ним експертиз, консультацій з 
питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу 
фінансово-господарської діяльності та інших екоиоміко-правового 
забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Аудит проводять на підставі договору між аудитором (аудиторською 
фірмою) і замовником. Виконання аудитором договору визначається актом 
прийому-здачі, аудиторського заключения або іншого офіційною документу.

Порядок проведення аудиторських перевірок залежить в значній мірі 
від компетентності аудитора. Якщо аудиторська перевірка проводиться 
на підприємстві вперше, то основними етапами є:

-  Збір інформації про підприємство і вивчення його діяльності.
-Документальна перевірка наявності господарських коштів операцій,

що виконують їх рух.
-  Перевірка наявності цінностей у натурі.
-  Перевірка об’єктивності підрахунку собівартості продукції, 

формування і використання прибутку.
-  Перевірка стану й організації бухгалтерського обліку.
У процесі збору інформації про діяльність підприємства аудитор 

знайомиться з основними документами, що визначають діяльність 
підприємства: свідоцтво про реєстрацію, договір на постачання продукції, 
статут тощо.

Майстрнж О.В.
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За збиток, нанесений підприємству неякісним проведенням 
аудиторських перевірок, аудитор несе майнову відповідальність у розмірі, 
передбаченому у договорі. Аудитор не має права розголошувати і 
передавати третім особам інформацію про діяльність підприємства, яка 
містить комерційну таємницю. Про виявлені порушення фінансово- 
господарської діяльності, за які передбачена адміністративна або 
кримінальна відповідальність аудитора зобов’язані повідомити відповідні 
податкові і правоохоронні органи.

Якісне проведення аудиту на підприємствах фірмах, біржах, банках, 
асоціаціях, товариствах, фондах в значній мірі залежить від особливостей 
технології, характеру та призначення виготовленої продукції. Необхідно 
впевнитися, що облік ведуть правильно з’ясувати, чи діє ефективний 
контроль (особливо внутрішній). Це перш за все стосується перевірки 
збереження матеріальних ресурсів.

Аудит призначає керівник аудиторської фірми письмовим 
розпорядженням (наказом), в якому повинні бути вказані: назва клієнта, 
прізвище та ініціали аудитора, період проведення аудиту (дата його початку 
та закінчення). Якщо аудитор працює самостійно, та таку процедуру 
виконувати не обов’язково.

Аудитор має право здійснювати перевірку згідно з договором, з 
замовником тільки з дня отримання ліцензії діючого сертифікату. В 
договірна проведення аудиту передбачається предмет і термін перевірки, 
обсяги робіт, розмір та умови оплати відповідальність сторін. Усі витрати 
на проведення перевірок відносять до собівартості продукції, послуг. 
Аудиторам забороняється безпосередньо займатися торговельною, 
посередницькою та виробничою діяльністю, яка не виключає їх прав на 
одержання дивідендів від акцій та прибутки від інших оперативних прав. 
Аудит здійснюється незалежними аудиторами або аудиторськими 
фірмами, які уповноважені суб’єктами господарювання або власниками 
для його проведення.

Аудит збереження матеріальних цінностей (МЦ) розпочинається з 
перевірки умов, які його забезпечують. До таких умов належигь:

-  правильний підбір і розташування кадрів;
-  організація і стан складського господарства;
-  організація охорони, пропускної системи і внутрішньогоспо

дарського контролю за наявністю МЦ.
У процесі аудиту перевіряються укомплектованість складу 

матеріально-відповідальних осіб за освітою, кваліфікацією, стажем роботи 
та їх раціональне розташування. В той же час звертається увага, чи не 
притягувались воші до кримінальної відповідальності, чи укладені з ними 
письмові договори і де вони зберігаються, чи узгоджене з головним 
бухгалтером їх прийом, переміщення та збільшення.
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І Іри прийня 11 і на роботу, пов язану з матеріальною відповідальністю, 
в обов’язковому порядку укладається договір про матеріальну 
відповідальність. До початку виконання шгужбових обов'язків цю особу 
необхідно ознайомити з посадовою інструкцією, в якій визначаюгься 
права та обов язки працівників, розпорядок їх роботи, порядок прийняття 
та відпуску цінностей, їх документальне оформлення, ведення кількісного 
обліку на складах в картках складською обліку, подання звітів до 
бухгалтерії. Крім того, аудитором встановлюється своєчасність передачі 
МГЦ при зміні матеріально-відповідальних осіб і відображення результатів 
у бухгалтерському обліку.

Практика показує, що часто передача здійснюється формально тільки 
за даними обліку ( що в майбутньому, при виявленні недоїмок МЦ дає 
підставу матеріально-відповідальним особам висувати цю обставину на 
свою користь, в якості основної причини виявлених недостач). Виявивши 
подібні факти, аудитор повинен з'ясувати, хго санкціонував формальну 
передачу МЦ і до чого це призвело. При аудиті організації та стану 
складського господарства перевіряється: обладнання складів, умови 
зберігання матеріалів, оснащення вагомо вимірювальними приладами і 
мірною тарою, періодичність проведення санітарної обробки (якщо в 
цьому є потреба). Наявність складів та ємкостей цільового призначення, 
які забезпечують збереження МЦ у належних умовах -  один з факторів, 
який зменшує втрати при збереженні. За встановлений нормами запису 
окремих видів МЦ аудитор перевіряє наявність обладнаних належним 
чином складських приміщень, які існують для їх збереження. Одночасно 
він виявляє, чи зберігаються матеріали у непристосованих складських 
приміщеннях, під відкритим небом і визначає наслідки такою складування 
та відповідальних за це. Відвідуючи склади, необхідно перевірити, як 
виконуються правила складування матеріалів, чи немає виграт при 
збереженні МЦ. При цьому необхідно пам’ятати, що матеріали 
розташовуються за секціями складів, а всередені них -  за окремими 
групами та типами. Матеріали повинні розміщуватись так, щоб 
забезпечити можливість їх швидкою прийому, відпуску та перевірки 
наявності. У місцях збереження кожного виду матеріалів повинні 
прикріплюватись ярлики, у яких вказуються найменування матеріалу, його 
номенклагуриий номер, одиниця виміру та норма його запису.

Важливий момент аудиту складського господарства є аналіз 
оснащення місць збереження матеріалів необхідним ваговим госпо
дарством, вимірюючими приладами, мірною тарою; дотримання термінів 
їх переосвідчення та клеймування, а також перевірка проведення 
детаризації (знищення гризунів) і дезинфекції складських приміщень. 
Правильність показань ваг та інших вимірювальних приладів 
перевіряється шляхом зважувань чи перевимірювань заздалегідь 
підготовлених партій, зважувань гирь чи вимірювання обсягів ємкостей.
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Результати такої перевірки відображаються у проміжному акті, який 
підписує аудитор, матеріально-відповідальна особа та інші особи, які 
приймають участь у цій перевірці. Якщо виявляються розбіжності у 
показниках вагів та вимірювальних приладах, тоді аудитор повинен 
вимагати письмове пояснення матеріально-відповідальних осіб; 
встановлює причини розбіжностей та наслідки, до яких вони могли 
призвести.

У практиці нерідко зустрічаються випадки крадіжок. Під час 
зберігання матеріалів на складах крадіжки бувають прямі і замасковані.

Пряма крадіжка в обачних осіб, як правило, має тимчасовий 
характер, до накопичення надлишків, що її перекривають. Виявити її 
можна під час перевірки. В той же час є спосіб перекрити можливі нестачі 
фіктивними або видатковими накладними з інших місць зберігання, 
якими існують взаємовідносини. Такими місцями можуть бути бази 
постачання, виробничі підрозділи, які отримують матеріали зі складу. 
Ефективним засобом призупинити таку взаємну допомогу може стати 
наскрізна інвентаризація. Тоді видання іншому підрозділу “рятувальних 
накладних” завдасть шкоди самому підрозділу.

Поширеним видом зловживань на складах є накопичення надлишків 
МЦ через неповний відпуск їх одержувачем, що в багатьох випадках 
супроводжується змовою з ними та розподіл в подальшому отриманих МЦ.

Також перевіряється організація протипожежного захисту складів: 
наявність у робочому стані протипожежних засобів, дотримання 
встановлених термінів зарядження вогнегасників тощо.

Перевірка своєчасності оформлення прийому та відпуску цінностей 
та запасів у картках складського обліку, наявності документів, які ще не 
здатні при звітах у бухгалтерію, на складах, а також документів 
складського обліку дає змогу з’ясувати, чи є на складі невраховані 
надлишки матеріалів. Вони можуть утворюватись і за рахунок заміни 
сировини при виготовленні готової продукції, обрахунків давальницької 
сировини та матеріалів, пов’язаних із зміною маси, вологості, зниження 
їх сортності, необгрунтованого оформлення актів на вграти матеріалів 
при їх транспортуванні або збереженні на складах.

На практиці, як правило, невраховані залишки МЦ зберігаються 
окремо від врахованих або їх приховують в окремих коморах. Для 
виявлення неврахованих надлишків МЦ використовують дані складською 
обліку. Якщо випадок певного виду цінностей за певний період перевищує 
їх надходження, то в результаті утворюються невраховані надлишки 
відповідних цінностей. Ця перевитрата покривається за рахунок 
наступного надходження і оприбуткування МЦ аналогічних найменувань. 
Такі надлишки звичайно вилучаються за рахунок наступних надходжень 
або виписування безтоварних документів до перевірки їх фактичної 
наявності (иу* час проведення інвентаризації).
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Важливе значення в запобіганні крадіжок МЦ має правильна 
орі'анізація пропускної системи при ввезенні їх на територію підприємства 
при вивезенні підприємства.

Перевірці підлягають книги реєстрації перепусток, журнали 
зважування вантажів на автомобільних вагах, інформація охоронників при 
вивіз і випос МЦ з території підприємства без документального оформлення, 
накази про вжиті заходи щодо усунення виявлених порушень тощо.

Правильна та чітка організація прийоми та відпуску МЦ сприяє 
збереженню та безперебійному надходженню їх на виробництво. МЦ 
головним чином надходять від постачальників, своїх допоміжних 
виробництв та інших джерел (після ліквідації 03, списания непридатних 
МШП тощо).

Надходження МЦ від постачальників з інших міст контролюється 
на підставі виписаних ними рахунків і прибуткових документів 
підприємства-отримувача.

За записами у журналі обліку надходження вантажів і картках обліку 
виконання договорів поставки аудитор може визначити, які надходження 
були здійснені у досліджувальиому періоді. За даними журналу-ордеру 
№ 6  (надходження МЦ від постачальників на склади підприємства), а 
також за прибутковими документами складів та інших місць збереження 
можна визначити кількість оприбуткованих матеріалів.

Аудитор повинен перевірити, чи своєчасно та правильно складаються 
комерційні акти й акти прийомки, чи не був порушений діючий порядок 
вказаних актів, у результаті чого підприємство було вимушено прийняти 
недоїмку МЦ на свій рахунок. У таких випадках необхідно вимагати 
пояснень про причини цих порушень у винуватців.

Аудитор повинен перевіряти чи виконує та дотримується 
підприємство порядку видачі доручепь на отримання товарно- 
матеріальних цінностей та відпуску матеріалів за дорученнями:

-  чи є на останньому листку книжки за підписом головного 
бухгалтера надпис: В цій книжці пронумеровано .... листків”;

-  чи оформлені наказом особи який доручено від головною 
бухгалтера та керівника фірми підписувати доручення;

-  правильно оформлені доручення;
-  чи не було випадків видачі доручення особам, які не працюють на 

даному підприємстві;
-  чи правильно встановлені терміни дії доручень;
-  чи проводиться реєстрація у журналі обліку виданих доручень;
-  чи не видаються нові доручення особам, які ще не звітували про 

використання раніше отриманих доручень, термін дії яких закінчився;
-чи  повертаються невикористані доручення на наступний день після 

закінчення терміну їх дії і чи робляться про це позначки у корінці кити 
доручень чи в журналі обліку виданих доручень;
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-  чи ада є довірена особа після огримання цінностей документи 
про виконання доручень і про здачу на склад чи відповідній особі 
отриманих МЦ.

Одним із найважливіших завдань аудиту є перевірка повноти 
оприбуткування, що надійшли МЦ. Для цього співставляють 
найменування і кількість оприбуткованих цінностей з аналогічними 
даними супроводжуючих документів постачальника. Іноді при 
надходженні МЦ виявляють недоїмки та надлишки.

Дотримання діючого порядку оформлення списання недоїмок та 
оприбуткування надлишків можна перевірити за первинними 
документами, довідки бухгалтерії претензійними листами та записами в 
обліку, а також по розрахунках відшкодування матеріальних збитків. 
Одночасно необхідно з’ясувати, які заходи вживалися до винуватців за 
порушення правил нрийомки матеріалів і для попередження недоїмок.

Особливо старанно перевіряються надходження матеріалів, які 
придбали піддані особи. Виявлялись факти, коли були придбані матеріали: 
інструменти, заласні частини за завищеною ціною, а через підзвітних 
осіб -  за більш низькі ціни, різницю у вартості привласнювали. Такі 
крадіжки встановлювались перевіркою залишків МЦ у співставленні їх з 
якісною характеристикою рахунку постачальника.

При аудиті безфактурних поставок необхідно перевірити порядок 
оформлення документів при прийомні таких матеріалів, правильність їх 
оцінки при оприбуткуванні, порядок запису їх по рахунку №60 
“Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, а також правильність 
списання їх при надходженні рахунків постачальників.

При перевірці відпуску матеріалів зі складу підприємства аудитор 
з’ясовує, чи лімітується витрати МЦ. В умовах застосування нормативного 
методу обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості 
продукції погреба у матеріалах повинна вираховуватись за нормами, 
діючими у даному місяці. Одпочасно необхідно перевірити, чи своєчасно 
і правильно вираховується ліміт відпуску матеріалів. Така перевірка 
робиться вибірково на підставі даних про випуск та діючих норм витрат 
матеріалів, а також з обліком залишку їх у цеху на початок місяця.

Доцільно визначити питому ваіу МЦ, які відпускаються за лімітно- 
забірними картками і карточками складського обліку. Таке оформлення 
сприяє спрощенню документообігу, скороченню кількості документів та 
зміцненню контролю за відпуском МЦ у виробництво.

У процесі аудиту необхідно з’ясувати також:
-  чи виділені цехами та іншими виробничими підрозділами 

робітники, яким доручено отримувати МЦ зі складу;
-  чи повідомлені склади про списки цих осіб та зразки їх підписів;
-  чи вносяться поправки до ліміту відпуску матеріалів при зміні 

виробничої програми;
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чи є пояснення причин поиадшмітованої пспреби у МЦта доволі 
керівника, головного інженера або уповноважених ним осіб на відпуск 
таких матеріалів.

Іноді бувають випадки, коли продукція виготовлена з матеріалів, які 
видані по лімітно-забірній картці, бракуються, а частина матеріалів замість 
використання за прямим призначенням направляється на виправлення 
браку. Для того, щоб забезпечити виконання виробничої програми, 
виггисують додаткову кількість матеріалів. Аудитор повинен з’ясувати та 
перевірити, чи правильно виконуються вимоги на отримання цих 
матеріалів і чи роблять це на підставі даних актів про брак, в яких 
вказується шифр (назва) забракованих виробів, деталей.

При заміні одних матеріалів іншими аудитор повинен перевіряти, 
чи є дозвіл на таку заміну і чи вона внесена у відповідні лімітно-забірної 
картки.

Далі аудитор перевіряє порядок відпуску МЦ за вимогами. З’ясовує, 
чи не оформлюється вимогами відпуск МЦ багаторазовою використання 
замість оформлення їх видачі по лімітно-забірних картках; хто виписує і 
хто дозволяє МЦ за вимогами.

Особливо старанно вивчає аудитор операції відпуску МЦу переробку 
чи іншими організаціями (реалізація). Він переконується у необхідності 
та доцільносгі передачі у переробку МЦ вивчає умови договору па 
переробку, визначає правильність відпуску і повноту оприбуткування 
отриманих з переробки МЦ. Також перевіряє організація обліку переданих 
до переробки матеріалів і правильність вирахування фактичної 
собівартоегі отриманих цінностей.

При виявленні фактів застосування заниження норм виходу продукції 
з переданих до переробки матеріалів необхідно з’ясувати, для якої мети це 
зроблено, ким ці норми були складені і затверджені, кількість і вартість 
недоотриманої підприємством продукції, як були використані надлишки 
матеріалів і хто у цьому випен. Перевіряючи відпуск МЦ іншим 
організаціям, аудитор повинен перевірити, на підставі дозволу якої особи 
відбулася реалізація МЦ іншими організаціями, за якими умовами 
реалізовані ці цінності, чи не зазнало підприємство матеріальної шкоди від 
їх реалізації, таку перевірку аудитор здійснює на підставі даних аналітичного 
обліку рахунку №46 “Реалізація”, а також за даними первинних документів, 
якими оформлені операції, пов’язани з реалізацією цінностей.

Аудитор вивчає документи по відпуску МЦ з точки зору правильності 
їх оформлення та за змістом. При цьому звіряються дані видаткових 
документів разом з даними пропусків на вивіз продукції та платіжних 
документів, а також кількісні дані про найменування МЦ у відповідності 
з договором постачання, їх кількіс но по видатковим документом складу. 
Такі перевірки необхідні тому, що на практиці бувають випадки, коли 
разом з невикористаними матеріалами відпускаються коштовні МЦ.
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Дудко В.П. Євдощак В.І.

АУДИТ І ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Аудит інвестицій підприємства здійснюється за ініціативою 
економічного суб’єкта. Відповідно до Закону України “Про аудиторську 
діяльність” і Постанови Верховної Ради України “Про внесення змін 
до пункту 7 Постанови Верховної Ради України “Про порядок введення 
в дію Закону України “Про аудиторську діяльність” обов’язкова 
аудиторська перевірка передбачена для річного балансу і звітності 
деяких суб’єктів інвестиційної діяльності -  банків, довірчих товариств, 
валютних і фондових бірж, інвестиційних фондів та інвестиційних 
компаній, кредитних спілок, страхових компаній та інших пебанків- 
ських фінансових установ.

Для інших економічних суб’єктів -  учасників інвестиційної 
діяльності характер і масштаби аудиторської перевірки виз
начаються за їхнім рішенням на підставі договору з аудитором 
(аудиторською фірмою).

Метою аудиту інвестицій підприємства є аналіз ефективності його 
інвестиційної діяльності виявлення резервів і внесення рекомендацій 
щодо поліпшення цієї діяльності.

Завдання аудиту інвестицій такі:
- аналіз організаційної структури і статуту підприємства з точки 

— зору відповідності їх прийнятій інвестиційній політиці;
- аналіз організації бухгалтерського обліку і формування облікової 

політики для правильності постановки обліку інвестицій на 
підприємстві;

- перевірка обгрунтованості записів на рахунках бухгалтерського 
обліку з метою забезпечення достовірності даних про інвестиції в 
бухгалтерській звітності підприємства-клієнта;

-перевірка правильності складання облікових регістрів, 
тотожності записів операцій з інвестування з записами в 
Головній книзі;

-вивчення фінансового-господарської діяльності підприємства- 
клієнта для оцінки його інвестиційної активності та доцільності участі 
в інвестиційній діяльності.

При аудиторській перевірці інвестицій підприємства слід 
керуватися такими нормативними документами: Законом України 
“Про інвестиційну діяльність”, “Про цінні папери і фондову біржу”, 
“Про режим іноземного інвестування”, “Про державну програму 
заохочення іноземних інвестицій в Україні”, “Про державне
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регулювання ринку цінних паперів в Україні”, “Про оподаткування 
прибутку підприємств”; Указом Президента Україпи “Про заходи 
щодо реформування інвестиційної політики в Україні”; постановами 
Кабінету М іністрів України та інструкціями і вказівками 
Міністерства фінансів України з обліку інвестицій; Планом 
бухгалтерського обліку; листами та інструкціями Державної 
податкової адміністрації України тощо.

Інформаційною базою аудиторської перевірки інвестицій 
підприємства є квартальна і річна бухгалтерська (фінансова) 
звітність; аналітичні та синтетичні рахунки: 3 3  “Капітальні 
вкладення”, 01 “Основні засоби”, 02 “Знос основних засобів”, 04 
“Нематеріальні активи”, 55 субрахунок 6  “Ощадні сертифікати”, 
58 “Фінансові вкладення”, Головна, регістри синтетичного обліку, 
первинні документи: бланки і реєстри цінних паперів, патенти, 
л іцензійні договори, свідоцтва, акти техніко-економічної 
експертизи, технічні паспорти та інша технічна документація, інші 
первинні документи.

Методика аудиту інвестицій підприємства містить кілька етапів.
1 . Інвентаризація реальних і фінансових вкладень підприємства.
Аудитор перевіряє фактичну наявність об’єктів основних засобів, 

придбаних в порядку капітальних вкладень, технічну документацію 
на них, правильність оформлення актів введення в експлуатацію, 
приймання-передачі, інвентарних карток, їхні описи, інвентарні списки 
на ці об’єкти по місцях їх знаходження та експлуатації.

При перевірці фактичної наявності нематеріальних активів, 
придбаних в порідку інвестицій, звертають увагу на обгрунтованість 
їх оприбуткування за наявністю документів, на підставі яких 
оформлено придбані майнові права, і документів, що описують об’єкти 
нематеріальних активів. При інвентаризації об’єктів винахідницьких, 
авторських, патептних прав, прав на промислові зразки і корисні 
моделі, інших видів інтелектуальних інвестицій. Аудитор повинен 
переконатися в наявності охоронних документів, що підтверджують 
права підприємства на ці об’єкти, і перевірити їх дійсність.

Інвентаризація фінансових вкладень підприємства провадиться 
звіркою фактичної наявності цінних паперів та їхніх реквізитів з 
даними описів (реєстрів, книг), що зберігаються в бухгалтерії. 
Перевірка фактичної паявпості цінних паперів, які здано на зберігання 
до банку-депозитарію, полягає в звірянні залишків сум, що значаться 
по обліку, з даними депозитарію. При здійсненні інвентаризації 
фінансових вкладень аудитор повинен встановити, чи віднесені до їх 
складу інші придбані підприємством цінні папери, які не належать до 
фінансових вкладень.
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За результатами інвентаризації складають звіряльну відомість, в 
якій фіксують недостачі або надлишки об’єктів вкладень коштів.

У разі виявлення недостачі зазначених об’єктів, встановлюють 
їх причини і винних осіб, з яких згодом стягують вартість недостачі. 
Виявленні надлишки цінних паперів оприбутковують за номі
нальною вартістю придбання. Оцінка неврахованих об’єктів 
основних засобів і нематеріальних активів, придбаних в порядку 
інвестування провадиться відповідно до справжньої вартості 
відтворення, а знос по цих об’єктах визначають за їхнім дійсним 
технічним станом.

2. Оцінка вартості об’єктів вкладень коштів і законності 
відображення витрат, пов’язаних з інвестуванням.

Перевіряють законність і обгрунтованість витрат по капітальних 
вкладеннях при придбанні основних засобів, відповідність їх 
затвердженій технічній документації та джерелам фінансування. Слід 
звернути увагу на правильність формування первинної вартості 
об’єктів, що надійшли при підрядному способі виконання будівельних 
робіт; при зведенні господарським способом, придбаних за плату, в 
результаті оренди (лізингу); обладнання, що потребує і не потребує 
монтажу, також на правильність відображення податків при 
формуванні цієї податків при формуванні цієї вартості.

При перевірці правильності визначення вартості нематеріаль
них активів, придбаних в порідку інвестицій, слід урахувати, що 
вартість таких об’єктів формується виходячи з фактичних витрат 
інвестора на придбання і доведення їх до стану придатного для 
використання. Потрібно звернути увагу на особливість формування 
первинної вартості нематеріальних активів у разі придбання їх за 
плату в інших осіб та підприємств, а також при створенні об’єктів 
на підприємстві; на правильність відображення податків у вартості 
нематеріальних активів.

Для перевірки правильності визначення вартості деяких об’єктів 
інноваційної сфери та інтелектуальних інвестицій (зокрема ноу-хау) 
слід залучити фахівців для проведення техніко-економічної експсргизи.

При оцінці реальних вкладень потрібно мати на увазі, що об’єкти 
основних засобів і нематеріальних активів, придбані в порядку таких 
вкладень, використовуються на підприємстві тривалий час, протягом 
якого вони рівномірно переносить свою вартість частинами на 
продукцію (роботи, послуги). Що виробляється, нарахуванням по них 
амортизації (зносу). Слід також врахувати особливості нарахування 
амортизації на деякі об’єкги.

Оцінюючи фінансові вкладання, аудитор повинен переконатися, 
що вони приймаються до обліку в сумі факгичних витрат інвестора
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на їх придбання. Якщо в порядку оплати за придбані цінні папери 
підприємствами були надані основні засоби, нематеріальні активи та 
інші товарно-матеріальні цішіості, слід перевірити правильність їх 
оцінки такого обміну.

Необхідно звернути увагу на правильність оприбуткування цінних 
паперів, придбаних підприємством на фондових біржах, на порядок 
регулювання вартості придбання відповідно до номінальної вартості.

3. Перевірка постановки обліку інвестицій на підприємстві.
Потрібно переконатися в тому, що порядок обліку інвестицій на 

підприємстві відповідає діючому порядку ведення бухгалтерського 
обліку в Україні, закріпленому в Положенні про організація 
бухгалтерського обліку і звітності в Україні №250 з наступними 
змінами та в інших нормативно-законодавчих актах.

Бухгалтерський облік об’єктів основних засобів, придбаних в 
порядку капітальних вкладень, ведуть на активному балансовому 
рахупку 01 “Основні засоби” і на пасивному регулюючому рахунку 02 
“Знос основних засобів”. Для резервування коштів в нове будівництво, 
на реконструкцію, розширення і технічне переоснащення потужностей 
діючих об’єктів основних засобів і на придбання нових об’єктів 
використовують активний калькуляційний рахунок 33 “Капітальні 
вкладення”. Фінансування капітальних вкладень здійснюється за 
рахунок коштів амортизаційного фонду, прибутку, що залишається в 
розпорядженні підприємства після сплати податків, а також фондів, 
що створюються підприємством за рахунок чистого прибутку.

Слід перевірити кореспонденцію рахунків з оприбуткування 
об’єктів основних засобів в порядку капітальних вкладень і 
нарахування зносу при придбанні не нових об’єктів.

Якщо в порядку капітальних вкладеш» на підприємство надійшло 
обладнання, що потребує монтажу, а також матеріали і конструкції, 
то для обліку їх використовують активний інвентарний рахунок 07 
“Будівельні матеріали до встановлення”.

Аналітичний облік основних засобів, що надійшли в порядку 
капітальних вкладень, слід вести за інвентарними об’єктами. Аудитору 
потрібно звірити записи в аналітичному обліку по дебету рахунку 01 

“Основні засоби” з кредитовими записами рахунку 33 “Капітальні 
вкладення” і по кредиту рахунків 81 “Використання прибутку” 87 
“Фонди економічного стимулювання”, 60 “Розрахунки з поста
чальниками і підрядчиками” з дебетовими записами по рахунку 33 
“Капітальні вкладення”.

ІІри перевірці постановки бухгалтерського обліку нематеріальних 
активів, придбаних підприємством в результаті інвестицій, слід 
звернути увагу на порядок оприбуткування цих активів і нарахування
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по них амортизації (зносу). Бухгалтерський облік нематеріальних 
активів ведуть на активному балансовому рахунку 04 “Нематеріальні 
активи” і на пасивному регулюючому рахунку 02 “Знос основних 
засобів”, субрахунок 3 “Знос нематеріальних активів”. Потрібно 
врахувати особливості відображення в обліку надходження 
нематеріальних активів на підприємство: у випадку придбання в інших 
осіб підприємств за плату об’єктів на підприємстві. У пертому випадку 
джерело фінансування придбання нематеріальних активів відоб
ражають по дебету рахунку 81 “Використання прибутку” і кредиту 
рахупку 88  “Фонди спеціального призначення”, субрахунок “Прибуток 
використаний па капітальні вкладення і придбання нематеріальних 
активів”. У другому випадку всі витрата на створення нематеріальних 
активів враховують на рахунку 33 “Капітальні вкладення”.

Аудитор повинен переконатися, що аналітичний облік 
нематеріальних активів ведеться ні підприємстві за їхніми 
видами і об’єктами.

Слід перевірити правильність нарахування зносу (амортизації) 
на придбанні в порядку інвестицій нематеріальні активи, звернути 
увагу, на дебет яких витратних рахунків відносять суму нарахованого 
зносу (залежно від призначення і місце використання об’єкгів).

При вивченні прийнятого на підприємстві порядку бух
галтерського обліку фінансових вкладень потрібно проконтролювати 
правильність оприбуткування цінних паперів і переконатися, що 
фінансові вкладання обліковуються на активному рахунку 58 
“Фінансові вкладення” виходячи з фактичних витрат на їх придбання. 
Залежно від строків вкладень на підприємстві мають викорис
товуватися два субрахунки до рахунку 58: “Довгострокові фінансові 
вкладення” (строк вкладання більше ніж один рік) і “Короткострокові 
фінансові вкладання” (Строк вкладання менше ніж один рік). 
Аналітичний облік по рахунку 58 повинен вестися за строками, 
видами вкладень і емітентами із забезпеченням можливості 
отримання інформації про фінансові вкладання в країні та за 
рубежем, в національній та іноземній валюті.

Слід звернути увагу на постановку обліку цінних паперів, 
придбаних підприємством на фондових біржах. При цьому треба 
керуватися пунктом 11 Вказівок щодо організації бухгалтерського 
обліку в Україні, затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 07 травня 1993 року №25. До нарахування (списання) різниці між 
номінальною вартістю облігацій, придбаних на біржі, та вартістю їх 
придбання (біржовою ціною) має здійснюватися з таким розрахунком, 
щоб на час погашення вартість облігацій на рахунках обліку 
дорівнювати номінальній. У разі придбання облігацій за ціною, що
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перевищує їхню номінальну вартість, в обліку роблять запис по дебс іл 
рахунку 80 “Прибутки і збитки” і кредиту рахунку 58 “Фінансові 
вкладення”, а при купівлі облігації за цілою нижчою, ніж їхня 
номінальна вартість -  по дебету рахунку 58 і кредиту рахунку 80.

Підприємства можуть здійснювати фінансові вкладення в 
ощадні сертифікати і казначейські зобов’язання держави. Для їх 
обліку застосовують активний рахунок 55 “Інші рахунки в 
банках”, субрахунок 6 “Ощадні сертифікати”. Аналітичний облік 
придбаних сертифікатів ведуть за установами банку і строками 
відшкодування коштів.

Придбання ощадних сертифікатів відображають записом по 
дебету рахунку 55, субрахунок 6 ікредиту рахунку 51 “Розрахунковий 
рахунок з одночасним відображенням джерел придбання по дебету 
рахунків 81 “Використання прибутку” 87 “Фонди економічного 
стимулювання” і кредиту 88, субрахунок “Фонд засобів, використаних 
на фінансові вкладення”.

Аудитор повинен перевірити також порядок відображення в обліку 
доходів від фінансових і реальних вкладень підприємства і віднесення 
їх до складу фінансових результатів.

На завершення аудитор звіряє сальдо по рахунках 01, 02, 04, 02, 
субрахунок 3, 33, 58, і 55 субрахунок 6 в Головній книзі з даними. 
Наведеними в формах №1 “Баланси підприємства”, №2 “Звіт про 
фінансові результати і їх використання”, №3 “Звіт про фінансово- 
майновий стан підприємства”.

За результатами звірки складають аудиторський висновок, 
в якому викладають думку про відповідальність бухгалтерської 
(фінансової) звітності підприємства-клієнта реальному стану 
справ, про відповідальність і повноту відображення в обліку 
інвестицій підприємства.
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Черданцева І.Г.

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ 
МЕНЕДЖМЕНТУ ДО ЗНИЖЕННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ У 

ГПДПРИСМНИЦЬКГЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМ.

Під час розвитку ринкових відносин в Україні, безумовно, буде 
посилюватись невизначеність та конкуренція. За цих умов менеджерам 
компаній (фірм, підприємств) слід упроваджувати нові технології та 
технічні новинки, приймати сміливі та нетрадиційні дії, але це тягне за 
собою підвищення ступеня економічного ризику. Уникнути ризику у 
економічній діяльності неможливо, тому основним завданням менеджерів 
компаній (фірм) та підприємців є правельиа оцінка можливого ризику, 
виявлення факторів, що посилюють його, та вибір методів зниження 
ризику. Дуже багато в успішній діяльності компаній (фірм) залежить від 
самих менеджерів та управлінської команди. Для підприємців, менеджерів, 
які досягли найбільших успіхів харатерними є цілеспрямованість, пошук 
нових можливостей та ініціативність, висока працездатність і 
наполеглевість, знання справи, готовність йти на обгрунтований, 
допустимий (але не авантюрний) ризик, орієнтація на ефективність та 
якість, здатність переконувати тощо. Але також слід враховувати вплив 
фундаметапльних змін, що відбуваються у деяких розвинутих країпах, 
тому що усвідомлення їх і впровадження в практику поправок на ці зміни 
є також важливим чинником у розв’язанні сучасних проблем менеджменту 
з поправкою на ризикові ситуації. Це не лише технологічні перетворення 
і реструктуризація економіки, але й модифікація стратегії менеджменту, 
що активно впроваджується західними компаніями. Основою новою 
підходу є змінення відношення до споживачів товарів (послуг), 
торгівельних партнерів, працівників підприємств. Ці відносини наділі, а 
не лише на словах, прагнуть зробити менш конфронтаційними, а 
конкурентні стратегії доповнюють стратегіями співпраці. Співвідношення 
управлінських функцій власників компаній (фірм), менеджерів, трудових 
колективів формуються під впливом процесів коиверісиції, делегування 
повноважень тощо. Дифузія власності і, відповідно, конвертація функцій 
управління між різними суб’єктами ринкових відносин складає на 
сьогоднішній день важливу тенденцію розвитку. Об’єднання певною 
мірою функцій цих суб’єктів при їх одночасному розмежуванні призводить 
до зниження ступеня ризику. За сучасних умов основну увагу в 
менеджменті у будь-яких компаніях незалежно від видів підприємництва 
(виробниче, фінансове, торгівельне) та форм власності важливо приділити 
чинникам, що впливають на його стратегічну ефективність.

Враховуючи динамічний, нестаціонарний характер економічного 
середовища, можна зробити висновок, що умовою стратегічної ефекгив-
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нос л компанії (фірми), а отже і менеджменту, є адаптивність стійкість 
маневреність економічних рішень (обраних стратегій). Це спостерігається 
в переході від стратегічного планування до стратегічного менеджменту, 
котрий, власне, і включає в себе елементи маневреності, адапгивносгі. 
гнучкості обраної стратегії і завдяки цьому забезпечує зниження рівня 
(ступеня) ризику.

Велике значення також має аналіз перспекгивності товарного асорти
менту підприємства відповідно до прогнозу вимог ринку з одного боку, і 
можливостей підприємства (фірми) - з іншого. Для об-рання оптимальної 
(раціональної) стратегії відносно інвестиційної (інноваційної) діяльності 
компанії (фірми) важливою є наявність всебічної інформації, зокрема, 
показників капіталовкладень, ста-ну балансу, шо визначають 
альтернативні стратегічні варіанти розвитку. У випадку, коли продукція 
підприємства виявляється неконкурентоздатною, важливо обрати вірну 
стратегію санації для виходу з такого становища.

Ефективність менеджменту обумовлюється ясним формулюванням 
цілей, котрих прагне досягти компанія (фірма).

Метою будь-яких рішень, що приймаються в компанії (на 
підприємстві), є максимізація її ринкової вартості.

Це одна з позицій сучасної теорії підприєства (фірми).
Визначення головної мети (цілі) управління підприємством 

(компанією, фірмою) не виключає існування множини інших цілей у 
різних сферах управління компанією. Так, зокрема, можна говорити про 
ряд цілей щодо інвестиційної (інноваційної) діяльності, розпорядження 
оборотним капіталом компанії', формування обсягів і структури капіталу, 
аналізу функціонування компанії з метою підвищення її ефективності. 
Формування цих цілей спрямоване на те, щоб завдяки їм у процесі 
управління краще досягти головної мети (цілі).

Процес управління компанією (підприємством) та, зокрема, його 
фінансами охоплює (схематично) дві принципові сфери і призводить до 
необхідності прийняття двох груп рішень: інвестиційних (в їх широкому 
розумінні) та фінансових.

Інвестиційні рішення - це такі рішення, сенс яких у формуванні 
розмірів і структури активів, необхідних для проведення господарської 
діяльності (функціонування) компанії (фірми). З цих рішень випливає, 
що вони торкаються питань використання капі талу. Фінансові рішення, 
в свою чергу, торкаються питань фінансування цих активів (необхідних 
обсягів і їх струкіури). Це, власне, рішення щодо нагромадження (пошуків) 
капіталу) та оптимізації його струкіури.

Як одна так і друга група рішень є важливими для досягнення цілей 
компанії (підприємства). Суттєво, що менеджмент, зокрема, як процес 
прийняття рішень, розпочинається з питань стратегічної (інвестиційної, 
інноваційної) діяльності, а також з формування потреб в ресурсах з ура
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хуванням змін щодо рівня і структури активів, ці наміри входять у про
тиріччя з можливостями і умовами їх фіпапсу вання, з необхідністю пошуку 
джерел фінансування.

Важливою умовою прийняття оптимального (раціонального) 
рішення є наявність функції цілі, котра могла б бути критерієм для 
обрання рішень. В економічній літературі широко розповсюджений 
погляд, що за умов ринкової економіки для компаній (фірм) цю 
функцію виконує прибуток. Але слід підкреслити, що критерій 
максимізації прибутку може бу ти однозначно визначений лише тоді, 
коли рішення приймаються за детермінованих умов, коли вони 
стосуються короткого терміну, за наявності повної (вичерпної для їх 
прийняття) інформації.

Функціонування компаній (фірм) великою мірою залежить від 
зовнішнього, по відношенню до них, економічного середовища. Значну 
роль тут відіграють державні сгруктури (встановлення ві дповідних законів, 
макроекономічна політика, зокрема, встановлення податкової політики 
тощо). Економічне середовище формується через інші суб’єкти ринку, 
зокрема, інші компанії. Воно є досить динамічним, нестаціонарним, 
невизначеним.

Якщо рішення приймається за умов невизначеності (а іншого в 
економіці майже не буває), а його наслідки розтягуються на кілька періодів 
(років), то критерій максимізації прибутку пе може бути однозначно 
інтерпретованим, отже не може бути надійною підставою для 
раціональних (тим більше оптимальних) рішень.

Прийняття рішень за умов невизначеності харакгеризу ється тим, що 
неможливо однозначно передбачити наслідки цих рішень, хто б їх не про
гнозував. Тобто розглянуті варіанти будь-якої економічної діяльності є 
варіантами з різним (за розміром) рівнем сподіваного прибутку і харак
теризуються різною ймовірністю (об’єктивною чи суб’єктивною), що 
цього прибутку буде досягнуто, власне на цьому сподіваному рівні. Така 
непевність призводить до того, що прибуток стає випадковою величиною, 
котру можна максимізувати лише за умов прийняття ряду гіпотез та коли 
у менеджера наявна певна схильність (несхильність) до ризику як міри 
невизначеності.

Рішення, наслідки яких є розтягнутими в часі, це перш за все рішення, 
що стосуються інвестиційних проектів, котрі вимагають точних 
розрахунків.

Слід аналізувати і прогнозувати розвиток ринку об’єктів інвестування 
з врахуванням як інваріантних властивостей та чинників, так і специфіки 
його окремих сегментів, і таким чином визначити пріоритетні об’єкти 
щодо інвестування з урахуванням ряду економічних та інших чинників.

Стан інвестиційного ринку загалом і окремих його сегментів 
характеризують такі елементи як попит, пропозиція, ціни, конкуренція.
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Величина цих елементів ринку постійно змінюється. Динаміка 
(змінюванісгь) формуєіься під впливом великої кількості різнорідних і 
різноснрямованих внугрішньоринкових і загальноекономічних чинників 
Менеджерові (інвестору) також важливо знати, на який ступінь активності 
інвестиційного ринку в цілому чи окремих його сегментів йому слід 
орієнтуватися під час розробки інвестиційної стратегії і формування 
інвестиційного портфеля. Якщо майбутній стан інвестиційного ринку ви
значений невірно, неминучі прорахунки щодо вибору об’єктів 
інвестування, зниження рівня інвестиційних доходів, а в окремих випад
ках втрата всього інвестиційного капі талу.

Але якими б г арними методами прогнозування ми не користувалися, 
вони дають лише інтервальні оцінки прогнозованих показників, тобто 
залишається деяке поле невизначеності величини цих показників і зумов
лений цим ризик.

Отже, якщо йдеться про довго тривалий період, на який приймаються 
рішення, то існує наявна невизначеність оцінок, прогнозів щодо розви
тку у майбутньому станів економічного середовища. Можна також гово
рити про невизначеність щодо дій конкурентів, а також нестачу інформації 
(даних), необхідних для розрахунків.

Зазначимо, зокрема, щб рішення, які приймаються компанією 
(фірмою), піддаються досить об’єктивній верифікації, зокрема, на фондо
вому ринку, як це робиться в країнах з розвинутою економікою. Вартість, 
яку готові заплатити покупці, зокрема за цінні папери, котрі емітує компа
нія (фірма), віддзеркалює не лише рівень сподіваної норми доходу (прибут
ку), але також і ризик тою, що ці сподівання можуть не виправдатися.

Стосовно власників, менеджерів компаній (фірм), які прагнуїь мак- 
симізувата вартість свого підприємства, то вони повинні дбати про те, 
щоб функціонування підприємства не було надмірно обтяжене ризиком. 
Вони змушені проводити оцінювання ризику усіх проектів чи інших за
ходів, що пов’язані з невизначеністю.

Невизначеність призводить до ризику через відсутність повної 
інформації та неможливість точного передбачення. Ризик виникає годі, 
коли приймається рішення з кількох можливих, і є невпевненість в тому, 
що воно, це рішення, призведе до найефективніших наслідків.

Використовуючи економічний аналіз, визнаючи ймовірність 
сподіваного результату та оцінюючи ризик за допомогою економіко- 
математичних методів, можна одержати можливість зменшення впливу 
ризику на фіиапсові результати та прийняття рішення щодо вибору певної 
програми комерційної діяльнос ті.

Слід чітко усвідомлювати, що виключити економічний ризик 
повністю неможливо. Він існує через об’єктивні, притаманні економіці 
категорії конфліктності та невизначеності, відсутність повної (вичерпної) 
інформації, неможливість здійснення точного прогнозу щодо цілого ряду
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параметрів економічних об’єктів га процесів, що аналізуються. Основне 
завдання - це керування ризиком, зведення його до прийнятних величин 
(а не виключення), зниження можливих збитків.

Посилення впливу ризику - це насправді зворотній бік свободи 
підприємництва, своєрідна плата за неї. Під час розвитку ринкових 
відносин в Україні безумовно буде посилюватися конкуренція. Щоб ви
жити за цих умов, необхідно впроваджувати нові технології і технічні 
новинки, йги на сміливі, нетрадиційні дії, які, в свою черіу, підвищують 
ризик. Отже, необхідно навчитися прогнозувати події, але не переходиш 
допустимих меж.

Слід підкреслиш, що підприємницька діяльність завжди обгяжена 
ризиком.

Джерелом невизначеності, що призводить до ризику, є всі стадії 
виробничого процесу - від купівлі і доставлештч сировиш, матеріалів, 
комплектуючих виробів до продажу продукції. Взаємозв’язок між ризи
ком і прибутком має фундаментальне значення для глибокою розуміння 
підприємництва та розробки ефекгивних методів менеджменту.

Так, зокрема, провідним принципом у діяльності комерційних банків 
є прагнення отримати найбільші прибутки. Але це прагнення 
зіштовхується з можливістю зазнати збитків. Ризик є вартісним виразом 
імовірної події, що призведе до збитків. Ризик виникає через відхилення 
фактичних даних від оціночних щодо сьогоднішнього стану і майбутньою 
розвитку. Ці відхилення можуть бути як сприятливими так і 
несприятливими, бо кожному шансу щодо одержання прибутку 
протистоїть можливість зазнати збитків. Отже, отримати прибуток можна 
лише в тому випадку, якщо можливості зазнати збитків (втрат), тобто 
ризик, будуть передбачені заздалегідь (зважені) та підстраховані.

Виправданий ризик - необхідний атрибут у стратегії та практиці 
ефективного менеджменту. Прогностичний та індикативний сенс планів 
та економічних рішень, що містять ідею ризику, може бути виявлений 
лише розробкою та застосуванням методів його врахування та 
вимірювання.

У кожній ситуації, що пов’язана з ризиком, виникає питання:
що означає виправданий (припустимий) ризик, де проходить межа, 

що відділяє припустимий ризик від нерозумною. Відповісти на ці за
питання означає, що треба знайти рівень “прийнятного” ризику, кількісну 
та якісну оцінки коректних ризикованих рішень і побудувати на їх основі 
певну систему безпеки.

Безперечно, що побудова системи безпеки фірми пов’язана із 
здійсненням значних витрат, але зіставлення їх з тими вигодами, які 
отримує фірма від зниження ризиків, свідчить про необхідність та 
доцільність даного структурного компоненту діяльності менеджерів ком
панії (фірми).
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