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Іван Комарницький, 
Валерій Євдокименко. 

Юрій Лопатинський

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВІ НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ 
ВИРОБНИЧОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

Процеси побудови нового економічного ладу проходять важко. 
Перехідна економіка України вкрай нестабільна й нестійка. До 
внутрішньої нестабільності додались восени 1998 р. і зовнішні фактори. 
Молода економіка похитнулась, але цього разу витримала удар. Однак 
елементи кризи наочні, і це змушує шукати її причини з метою їх 
усунення й недопущення, по можливості, подібних ситуацій у 
майбутньому, змужніння економічного організму, надання йому 
стійкості, протидії як зовнішнім, так і внутрішнім негативним факторам.

Економічна нестабільність, яку не вдалось повністю ліквідувати, 
зазнала нового поштовху у фінансовій кризі. Серед можливих причин 
такого розвитку подій зустрічаються: світові та російські чинники, 
психологічна реакція населення, відсутність резервів НБУ, неотримання 
чергового кредиту тощо. Ці причини не розкривають, на нашу думку, 
самої суті кризи в Україні. Більш вагомими можна вважати внутрішні 
чинники української економіки. Розгляду можливих причин, деяких 
наслідків та шляхів виходу з кризи присвячене дане дослідження.

До зовнішніх факторів, що впливають на економіку України, 
можна віднести світову та російську фінансову кризу. Пояснюється 
цей вплив загальною тенденцією до глобалізації, транснаціоналізації 
(наднаціоналізації) економічних систем.

Початок сучасної світової кризи орієнтовно ототожнюють з 1994 р. 
і Мексикою, в 1997 р. була Східна Азія (з “перегрітою” й “квазі- 
лібералізованою” економікою), в 1998 р. -  Росія (і Україна разом з нею), 
потім -  Латинська Америка. За різними оцінками криза охоплює на 
сучасному етапі 35-40 % світової економіки.

Доцільно виділити один з можливих факторів із великого 
різноманіття, що суттєво вплинув на розвиток кризи й безпосередньо 
пов ’язаний з глобалізацією, -  це вільне неконтрольоване та нерегупьоване 
перетікання капіталів з однієї країни в іншу. Міжнародні фонди, фінансові 
олігархи, здійснюючи портфельні інвестиції, швидко приходять і швидко 
залишають країни разом зі своїм спекулятивним капіталом.

У Східній Азії причиною втечі капіталів був “перегрів” швидко- 
зростаючих економік, який загрожував перетворитись на банальну 
кризу перевиробництва. У Росії були також внутрішні причини кризи, 
але вже іншого, зокрема, бюджетно-фінансового характеру.
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Управлінські помилки великих гравців на світовому ринку в цих 
умовах мають глобальний характер. При цьому спостерігалось 
безпрецедентне за останні десятиліття падіння фондових індексів усіх 
розвинених країн. Простежується перетікання коштів не тільки з однієї 
країни в іншу, але й з одного сектора економіки в інший: від найбільш 
привабливого до останнього часу ринку корпоративних цінних паперів 
до державних цінних паперів і золота.

У 1997 р. вплив світової фінансової кризи на економіку України 
був не відчутний, тобто неінтегрованість України у світове спів
товариство тут зіграло позитивну роль. Однак вплив усе-таки довелось 
відчути в 1998 р., хоча й опосередковано -  через Росію, яка є основним 
торговим партнером України, і, отже, взаємна інтегрованість і залежність 
економік достатньо висока.

Це свідчить про те, що світову й російську кризи можна розглядати 
тільки як поштовх, але не як основну причину фінансової кризи в Україні.

Внутрішні економічні чинники, які зумовлюють ситуацію в 
Україні сьогодні, видаються більш вагомими. В основі лежить 
подальше падіння виробництва, яке може бути охарактеризовано 
спадом валового внутрішнього продукту (ВВП).

Рис. 1. Валовий внутрішній продукт України у % до 1990 р.

Потребує пояснень таке вагоме падіння. На початкових етапах 
реформування (1991-1993 рр., можливо 1994 р.) таким поясненням може 
бути, зокрема, розрив економічних зв’язків між колишніми республіками 
СРСР, скорочення виробництва продукції військово-промислового 
комплексу (ВПК) тощо. Але чим пояснити подальше падіння 
виробництва (зокрема 1995-1997 рр.)? Хоча темпи падіння в ці роки 
невисокі й мають стійку тенденцію до зниження, особливо в 1998 р.
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Якщо аналізувати тенденцію падіння ВВП в Україні (рис. 1), то 
вона найкраще характеризується поліномінальним рівнянням у вигляді 
параболи другого порядку (у=0,65x2 -  і 5,01 х +7/ 7,5), тобто виробництво 
не сходить до нуля, а в перспективі зростає. У прогнозній моделі 
простежується падіння в 1998 і 1999 рр., стабілізація в 2000 1 2001 рр і 
зростання, починаючи з 2002 р. Однак тільки на основі одних відносних 
показників падіння ВВП, без урахування сукупності найрізноманітніших 
факторів така модель не може бути об’єктивною й повною.

Характерно, що з країн колишнього СРСР у 1996 р. падіння 
ВВП порівняно з попереднім роком спостерігалось у Росії, Молдові, 
Таджикистані та Україні, в 1997 р. -  тільки в Україні.

На нашу думку, таке падіння виробництва в Україні закономірне. 
Адже воно, певною мірою, характеризує структурну “реформу”, що 
здійснюється ринковими регуляторами. Тобто падіння відбувається в 
першу чергу в тих видах економічної діяльності, які не знаходять 
попиту на ринку. Це стосується незатребуваних виробництв, що 
продукують непотрібну, неякісну або дорогу продукцію, яка не 
знаходить свого споживача. І в цих умовах адміністративно вимагати 
від регіонів і підприємств не допускати падіння виробництва 
недоцільно, оскільки це робота “на склад”.

В основі такої структурної кризи знаходяться застарілі 
виробництва, частина яких проголошена провідними галузями. Так, 
базові галузі складають до 60 % промисловості, оптимальна величи
на - 20 %. Експорт складає більше 40 % ВВП, що позитивно, але його 
основу складає низькотехнологічна продукція, в основному 
металургійна, сировинна та напівфабрикатна. Спостерігається 
підвищення матеріало- та енергомісткості виробництв. На Заході 
енергетична криза зумовила впровадження енергозберігаючих 
технологій, в Україні -  додаткові витрати на придбання енергоресурсів.

В Україні проголошується індустріалізація, хоча світова глобальна 
тенденція -  постіндустріалізація, деіндустріалізація, зменшення 
частки зайнятих в обробних галузях, зростання зайнятих у сфері 
послуг, у тому числі у фінансовому секторі.

Нарощування виробництва в таких умовах доцільно здійснювати за 
рахунок розвитку нових форм і видів діяльності, конкурентоспроможних 
видів продукції, за якими економіка України має порівняльні переваги.

Незадовільні виробничі результати зумовлюють і негативні фінансові 
показники як на мікроекономічному, так і на макроекономічному рівнях.

При цьому зовнішні умови однакові для всіх підприємств, але 
падіння виробництва спостерігається не на всіх. Збиткові підприємства 
складають 52 %, а Із сільському господарстві -  97 %. Тобто крім 
негативного впливу на підприємства зовнішніх факторів можна говорити
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і про внутрішні причини (форма власності чи господарювання, організація 
й менеджмент, керівництво, рівень тінізації тощо). Тим не менше, йдеться 
про параліч як системи або галузей у цілому, так і окремих підприємств.

Економіку паралізувала криза платежів, кредиторська заборгова
ність більша від річного ВВП, і, що характерно, вже значно більша 
від дебіторської заборгованості, яка потенційно могла б слугувати 
покриттям кредиторської заборгованості.

Улюблений маркетинговий прийом вітчизняних підприємств -  
замість підвищення ефективності, зменшення витрат -  підвищення цін, 
що погіршує і без того складну соціальну ситуацію. Продовжується 
падіння рівня життя населення, зокрема і середнього класу, а також і 
падіння платоспроможного попиту. Половина населення -  за межею 
малозабезпеченості.

За критеріями ООН, до найбідніших належать країни з обсягом 
ВВП до 500 $ на душу населення. Грубий розрахунок дозволяє оцінити 
цей показник для України у 2000 грн. За індексом людського розвитку 
Україна перемістилась з 95 на 102 місце зі 175 країн світу.

Ік в .1998 

IV кв .1997

III кв. 1997 

II кв. 1997 

І кв .1997

IV кв .1996

І  Ю9,1

116,7

116,1

1114,1

105,9
І 110,6

-] 105
І  109,2

1105
1107,2

103,6
И107

100 102 104 106 108 110 112 114 116 118

□  Зміна офіційного курсу гривні до долара США 
■ Інфляція

Рис. 2. Показники по Україні у % до 111 кв. 1996 р. [4, с. 42-43]

Загальний кризовий стан і відгомін світової фінансової кризи 
розвиваються на фоні високого рівня централізації, зарегульованості 
та низького рівня лібералізації економіки, що супроводжуються 
повільним здійсненням структурних реформ, неплатежами між
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економічними суб’єктами, бартеризацією й тінізацією економіки. До 
цього можна додати негативне сальдо зовнішньої торгівлі, значну 
частку грошових коштів за межами банківської системи та ін.

Хоча саме на стабілізацію на макроекономічному рівні були 
спрямовані зусилля управлінців, і, власне, на цьому рівні й були певні 
досягнення. Зокрема, це ‘'стабільна” національна валюта. НБУ довів, 
що іноземна валюта -  такий же товар, як і будь-який інший, і ціну на 
нього (курс) можна регулювати через механізм співвідношення попиту 
та пропозиції (валютними інтервенціями). Але за дворічний період 
стабільності гривні у країні була інфляція. За даними того ж НБУ, в 
1995-1996 рр. на 1 % девальвації припадало 1,7 % інфляції. Дані за 
1997 р. подані на рис. 2.

Рівень інфляції в 1997 р. випереджав рівень девальвації гривні, 
що свідчить про накопичену, акумульовану кризу, яка тільки відтягува
лась у часі й пройшла більш руйнівно, ніж була б поточна девальвація. 
На 1999 р. НБУ передбачає, що на один інфляційний відсоток буде 
припадати 0,8 % падіння курсу національної валюти. Тобто певний 
розрив між інфляцією та девальвацією буде зберігатись і надалі.

Не знайшовши реальних механізмів розв’язання боргової 
проблеми та кризи платежів, держава йде шляхом нарощування боргів; 
є загроза повернення іноземної валюти в готівковий обіг України.

Декларуючи незворотність реформ, владні структури поки що 
ухиляються від реального здійснення економічних реформ. Про це 
свідчить хоча б такий факт. Порівняно з 1990 р. реальні кінцеві 
споживчі витрати сектора державного управління склали 107,7 %, 
реальні кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій та сектора 
державного управління (разом), тобто реальні кінцеві споживчі 
невиробничі витрати, -  113,9 %, а реальні кінцеві споживчі витрати 
домогосподарств -  85,9 %. Отже, протягом 1990-1997 рр. в Україні 
зростала централізація офіційної економіки.

У 1993 р. чисті податки на виробництво та імпорт становили лише 
7,6 % ВВП, а в 1997 р. склали вже 22,4 %, або з темпом 294,7 % [2, 
с.4-6]. Цілком природна реакція самозбереження схиляє економічного 
агента до “тіньової*” економіки. Відбувається трансформація України 
в державу з найвищим рівнем тіньової економіки й корупції.

Надмірні державні витрати, низький рівень наповнення дохідної 
частини бюджету, його загальна незбалансованість є суттєвим 
фактором формування й розвитку фінансової кризи. Покриття 
дефіциту бюджету здійснювалось неемісійним шляхом, зокрема за 
рахунок внутрішніх і зовнішніх запозичень.

Запозичення уряду України у вигляді облігацій внутрішньої 
державної позики (ОВДП) породили проблеми фондового ринку, адже
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вони повинні забезпечувати реальне економічне зростання. Для 
бюджету такі кошти можуть бути тимчасовою заміною податкових 
надходжень, сезонних нерівномірностей надходжень, використовува
тись із метою зменшення бюджетних витрат у майбутньому. В Україні 
це могло бути виправдано високою часткою аграрного сектора із 
сезонністю отримання результатів. Однак тимчасової спрямованості 
залучення коштів або їхнього продуктивного використання не 
простежується. Річне розміщення державних цінних паперів (рис. 3.1.) 
і форсоване залучення коштів на внутрішньому ринку (рис. 3.2.) можуть 
бути подані графічно.

У 1998 р. витрати на обслуговування облігацій уже почали 
перевищувати розміщення нових серій ОВДП. Як тільки перестали 
залучатись нові кошти (а погрібно було сплачувати за попередніми 
розміщеннями), відразу ліквідність країни як економічного суб’єкта 
суттєво знизилась. І як результат -  криза. На державному рівні це 
називається прорахунками з використанням ОВДП.

Відсотки з ОВДП були встановлені вище, ніж можливий рівень 
рентабельності реальної економіки. І тут є два важливих моменти. По- 
перше, високі відсотки за державними цінними паперами відволікали 
на ринок ОВДП кошти з виробництва. По-друге, як можна сплатити 
такі відсотки, де заробити рівень дохідності, вищий за реальний у 
національному господарстві? Але це все, звичайно, не від хорошого 
життя, а від катастрофічної нестачі доходів бюджету.

1995 1996 1997 7 міс.
1998

3.1. Річне розміщення ОВДП, 3.2. Обсяг ринку ОВДП до доходів
млн. грн. бюджету, %

Рис. 3. Формування ринку ОВДП України [3, с. 12-13]

60 % ОВДП були зосереджені в нерезидентів. Українські банки 
виявляли меншу зацікавленість у зв ’язку з низькою дохідністю 
порівняно з вітчизняною. Та цей рівень цілком задовольняв іноземних
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портфельних інвесторів, які обмінювали валюту на гривні, вкладали 
їх в ОВДП, потім отримані разом з відсотками гривні знову 
конвертували у валюту, отримуючи доход, вищий, ніж у себе в країні

Великі виплати нерезидентам у липні-вересні 1998 р. не були 
забезпечені новими надходженнями, крім того, конвертація 
нерезидентами отриманих сум справляла додатковий тиск на гривню.

А Україна тим часом накопичувала борги. І хоча державний борг 
не такий уже й великий, наприклад, порівняно зі США, де загальний 
федеральний борг знаходиться в межах 65 % валового національного 
продукту (ВНП) порівняно з ЗО % у 60-70-х роках [6, р.17]. Однак 
Україна позичала короткі гроші й під високі відсотки. Якщо раніше 
швидко зростав зовнішній борг, то тепер темпи зростання внутріш
нього суттєво його переважають.

При цьому й витрати коштів, отриманих від продажу державних 
цінних паперів, навряд чи можна назвати високоефективними. Адже спря
мовувались вони на покриття дефіциту бюджету як неемісійні джерела.

Зараз однак 70 % ОВДП зосереджені в руках НБУ, який кредитує 
Мінфін. Чи не є це та сама скрита емісія, яку так наполегливо 
пропонують, і припущення стосовно якої звучить навіть із вуст високих 
посадових осіб України?

Виходом із невдалого розвитку подій на ринку державних цінних 
паперів стала примусова конверсія ОВДП у КОВДП (конверсійні 
ОВДП). Для підвищення їх популярності пропонується запровадити 
проведення приватизації, сплату податків за допомогою ОВДП, 
використання їх як обов’язкових резервів комерційних банків.

Та ринок ОВДП усе-таки обвалився, тепер усі надії на зовнішні 
запозичення, кредит розширеного фінансування (EFF) тощо. З високих 
трибун продовжують лунати тези про необхідність ужити заходів до 
макроекономічіюї стабілізації. Але спроба регулювати економіку 
тільки за рахунок грошово-кредитної політики закінчилась невдачею.

Макроекономічна стабілізація повинна бути забезпечена в першу 
чергу на основі мікроекономічної стабілізації підприємств і домашніх 
господарств, а не навпаки.

Наявність глибокої кризи платежів на всіх рівнях банківсько- 
фінансової та господарської діяльності, практичне припинення 
процесу кредитування, падіння життєвого рівня народу -  це прямі й 
недвозначні симптоми крайньої нестійкості перших ознак відомих 
стабілізаційних процесів.

Ставши за своєю спрямованістю переважно ринковою, українська 
економіка суттєво не відчула позитивного впливу ринкових структур, 
паралізований і ринок, і відтворювальний процес, а соціальна ціна 
перетворень підриває довіру народу до них і створює соціальну напругу
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Як правило, значні економічні та соціальні втрати від перетворень 
справедливо пояснюються цілим ланцюгом чинників: надзвичайно 
складними стартовими умовами; політичним протистоянням гілок влади 
і, як наслідок, вадами законодавчого процесу; відсутністю дієздатного 
апарату управління та ядра управлінської еліти, здатних діяти методами, 
адекватними вимогам ринку; непродуманим процесом приватизації; 
недостатнім розвитком малого й середнього бізнесу; слабкою роботою 
з формування принципово нової, адаптованої до ринкової економіки 
соціальної інфраструктури; тінізацією економіки, високим рівнем 
корумпованості та економічної злочинності; нездатністю банківської 
системи забезпечити необхідне нагромадження кредитних ресурсів та 
обслуговувати інвестиційний процес; відсутністю ефективної судової 
системи тощо. В останній час добавився ще один гучний аргумент -  
світова й російська фінансова криза та її вплив на стан справ в Україні.

Багатьох із цих недоліків і прорахунків не було б допущено за 
умови належної відповідальності винних за скоєне. Таких прецедентів 
немає. Автори провалів і далі обертаються на орбітах політичної та 
господарської еліти, впливаючи на формування політики.

Та все ж головне полягає в необхідності опрацювання максимально 
приземленої конкретної технології дій по виходу з існуючого стану.

Нині всі структури звернули увагу на той, досі зрозумілий усім 
фахівцям-практикам і відомий зі світового досвіду факт, що потрібен 
курс на гнучке комбінування внутрішньої та зовнішньої спрямованості 
ринку при випереджаючому зростанні платоспроможного попиту, 
внутрішнього споживання й підвищення його частки в структурі ВВП. 
А останнє тісно пов’язане з питанням вартості робочої сили та рівня 
соціальних витрат, які штучно занижені як компенсація за неспромож
ність розв’язати проблему конкурентоспроможності підприємств 
шляхом інноваційного оновлення.

Фінансова сфера, функціонуючи “сама по собі”, породжує 
передумови для подальшої девальвації гривні. Гострий дефіцит товарів 
перетворився в гострий дефіцит грошей, закупоривши економічний 
кругообіг і господарювання. При цьому ми тимчасово абстрагуємося 
від розгляду негативів, пов’язаних із втратою стимулюючої функції 
зарплати, в тому числі і в галузі науково-технічного прогресу, інших 
похідних від зарплати чинників соціального розвитку.

Майже всі економісти єдині в розумінні нагальної необхідності 
істотного підвищення ролі регулюючих дій держави економічними 
методами. Причому йдеться не тільки про збереження ринкового 
вектора розвитку, а й про суттєве посилення та надання йому більшої 
спрямованості на кінцевий результат, створення умов реалізації цілого 
комплексу відомих конкурентних переваг вітчизняної економіки.
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Верховній Раді та й широкому загалу представлені, звичайно, 
програми дій. Ідеться про складові стратегії й тактики промислово- 
інноваційної політики; аграрних перетворень; макроекономічної, 
інституціональної та соціальної політики. Прораховані і далі 
прораховуються кількісні параметри розвитку економіки. За
тверджуються переліки першочергових заходів, що будуть здій
снюватися виконавчою владою тощо.

Але, на нашу думку, щоб виконати свою роль, програми і плани 
щодо пожвавлення економіки мають містити в собі додаткові цільові 
важелі з огляду на те, що до цього часу політика фінансової стабілізації 
реалізувалася у відриві і переважно за рахунок накопичення проблем 
у виробничому секторі економіки.

Це аксіома, що фінансове становище економіки в кінцевому 
підсумку свідчить, куди спрямований вектор економічного розвитку 
-  на піднесення, стабілізацію чи на подальший занепад. Але ж саме 
фінансове становище економіки визначається, по-перше, наповненістю 
державного бюджету та станом платіжного балансу; по-друге, 
прибутками суб’єктів господарювання; по-третє, грошовими доходами 
громадян. Отже, останні дві складові знаходяться в детермінованій 
залежності від виробництва.

Фінансова криза -  наслідок ситуації в економіці в цілому, а не 
лише мікро- чи макроекономічна, в тому числі згаданого вище 
відриву застосовуваних важелів фінансової стабілізації від проблем 
у сфері виробництва.

Постає питання про термінове доповнення існуючих та ще 
розроблюваних антикризових заходів додатковим інструментарієм. 
Принципово важливо, щоб це робилося з огляду на необхідність із 
перших кроків дотримуватися органічної єдності й синхронності заходів 
із фінансово-економічної стабілізації, реструктуризації та реалізації 
інноваційної політики як вирішального фактору утвердження науково- 
технологічної моделі сталого й екологічно безпечного розвитку.

Як відомо, початок активізації виробництва, його реального 
оновлення й зростання відбувається лише з початком такого 
технологічного оновлення, введення технологічно нових виробничих 
та інфраструктурних потужностей, перепрофілювання потрібного кола 
підприємств, такого міжгалузевого переміщення та перенавчання 
трудових ресурсів, які відповідали б виявленому й сформованому попиту 
та закривали існуючі у внутрішньому та зовнішньому ринках прогалини.

Розглянемо це на прикладі підприємств ВПК. Науковці та 
виробничники університету і підприємств Чернівецької області 
розробили програму розвитку фотоприймачів та фотоприймальних 
пристроїв для систем теплобачення й нічного бачення на базі ВАТ



“Центральне конструкторське бюро “Ритм”” із залученням інших 
підприємств та організацій України і готові здійснити її. Або, 
використавши потужний науково-технічний комплекс напівпровід
никового матеріалознавства, існуюче виробництво комплектуючих 
виробів оптоелектронного напряму та систем технологічного управління 
об’єктами, готові випускати як сучасну конкурентоздатну спецтехніку 
(в галузі літакобудування, танкобудування тощо), так і продукцію 
загальнопромислового призначення, енерш- та еколошзберігаючого 
напряму в атомній та тепловій енергетиці, в металургійному та 
хімічному виробництвах, у житлово-комунальному господарстві.

Виникає логічне запитання: з чого ж почати і що робити 
конкретно? На наш погляд, Міністерство промислової політики 
повинно (звичайно, на основі відповідних доктрин) терміново 
визначити (на базі подібних наведеним напрацювань) конкретний 
перелік конкурентоздатних і потенційно конкурентоздатних кінцевих 
виробів, на які були б зорієнтовані й зкооперовані підприємства ВПК. 
Кооперація може бути всеукраїнською, регіонально-міжобласною, 
міжнародною. І саме цей перелік має стати у фокусі цільових 
програм, які б поряд з усіма іншими їхніми складовими обов’язково 
включали важелі протекціоністської, кредитної, інвестиційної та 
інноваційної політики. І саме такі цільові програми мали б стати 
базою державного індикативного плану економічного та науково- 
технологічного розвитку України на 1999-2005 рр., запропонованого 
Президентом України.

Такі цільові програми повинні визначати участь управлінських і 
функціональних структур у здійсненні відповідної гами організаційно- 
економічних важелів протекціоністської, кредитної, інноваціонної 
політики, державного регулювання інвестиційних потоків, створення 
ключових точок зростання -  промислово-фінансових груп, територіаль
них, регіональних або субрегіональних промислових комплексів, 
спеціальних економічних зон тощо. Вони стали б інструментом 
ефективного державного контролю та регулювання в усіх секторах 
господарського комплексу. Для розробки таких програм не потрібен 
апарат. Низові суб’єкти господарювання, кооперуючись у різноманітних 
формах, мають розробляти відповідні проекти програм і захищати їх. 
Звісно, і контроль виконання -  за ними як найбільш зацікавленою 
стороною. Створення сприятливого середовища -  за “верхами”.

Розглянемо це ще на одному конкретному прикладі. За останні вісім 
років виробництво телевізорів в Україні скоротилося в 10 разів, а частка 
вітчизняних телеприймачів на ринку країни складає трохи більше 4 %. 
Указом Президента України підвищено в чотири рази податок на ввезення 
до країни кольорових телевізорів (до 30 % від митної вартості). Водночас



передбачається звільнення до 1 січня 2001 р. від обкладанням акцизним 
збором підприємств, які випускають кольорові телевізори.

За оцінками фахівців, це дозволить збільшити кількість 
телевізорів вітчизняного виробництва вдесятеро. Проте в умовах 
зубожіння населення стає проблематичним існування взагалі 
внутрішнього платоспроможного попиту на них.

Є й інші проблеми виробництва власного телевізора. Наприклад, 
щоб зробити цю продукцію доступною масовому споживачу, треба 
звільнити її виробництво від надподатків, існуючих сьогодні.

Україна перебуває в реальних економічних обставинах і 
відвертий демпінг із її боку сприйматиметься світовим спів
товариством негативно. Варто пригадати протести Євросоюзу проти 
аналогічних пільг для автомобілів “Деу”. А Всесвітня організація 
торгівлі вимагає, аби підприємства всіх країн перебували в рівних 
умовах і завжди категорично виступає проти того, щоб будь-яка 
країна застосовувала протекціоністські заходи. Отже, проглядається 
потреба в цільовому механізмі реалізац ії задуму, ефективна 
діяльність якого забезпечувалась би синхронно й узгоджено всіма 
структурами управління України.

Такою бачиться принципова схема маркетингового прогнозування 
та моніторингу ринкової кон’юнктури з відповідним регулюючим 
механізмом для спрямування підприємництва в русло структурних і 
якісних трансформацій. Але неприпустимо забувати при цьому про 
необхідність досягнення збалансованості ринкових пропозицій з 
платоспроможним попитом.

Досить поширена думка, що будь-які рішення в царині фінансової 
політики не виведуть із кризового стану, якщо вони не передбачатимуть 
пріоритету реформи оплати праці. Запропонована політика має, на 
думку прибічників цієї ідеї, спиратися на схему: “зростання рівня 
заробітної плати в матеріальній сфері -  розширення попиту -  
зростання виробництва та зайнятості -  збільшення бюджетних доходів 
-  скорочення бюджетного дефіциту -  зниження інфляції”. Тобто 
мається на увазі, що першим кроком до пожвавлення економіки має 
стати реформа оплати праці та відповідна корекція платежів 
підприємствами після отримання ними доходу. Отже, визнається 
хибною грош ово-кредитна та бюджетна політика за схемою: 
“отримання грошової маси -  зменшення відносного бюджетного 
дефіциту -  скорочення попиту -  зниження інфляції-” .

Підхід, на нашу думку, має бути ітеративним. Формуючи 
внутрішній ринок, потрібно впливати на пропозицію, стимулюючи 
виробництво, в тому числі запропонованим способом, а на попит -  
через регулювання грошової маси як у населення, так і у виробників.
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Оскільки жорстка монетарна політика, в основному, вичерпала свої 
можливості, необхідно, не відкидаючи її повністю, знаходити нові 
інструменти планування грошової маси, відправним пунктом 
застосування яких мають бути реальний попит на грошові ресурси у 
сфері виробництва й обігу, зокрема поповнення обігових коштів 
підприємств і виробниче інвестування під програмно-цільові 
орієнтири за видами кінцевого продукту.

Щоб переорієнтувати грошовий потік у реальну економіку, погрібно 
усунути антиінвестиційний ефект завищеної дохідності державних цінних 
паперів, знизивши її до рівня норми прибутку у виробничій сфері.

Вирішальними факторами виступають ресурси для кредитування 
процесу пожвавлення економіки, інвестиційні нагромадження та їх 
цільове використання на відтворювальні процеси, організаційне та 
технологічне оновлення виробництва.

Останнім часом запропоновані різні шляхи розв’язання цих 
проблем. Зокрема йдеться про заходи, запропоновані Українським 
союзом промисловців і підприємців (УСПП) у сфері дебіторсько- 
кредиторської заборгованості; фінансово-кредитній; приватизації та 
інвестиційного процесу; бюджетної та податкової політики. 
Інвестиційне забезпечення політики інноваційного розвитку активно 
проробляється виконавчими органами державної влади.

На жаль, ці заходи не комплексні і не розгалужуються так, як 
пропонується, на “дерево цілей” аж до кожного окремого кінцевого 
продукту (або групи продуктів близького економічного призначення) 
під координуючими засадами органів виконавчої влади країни.

Потрібно, на нашу думку, ліквідувати цю прогалину. Як 
справедливо зазначає І.Лукінов, “за допомогою державної і банківської 
підтримки треба активізувати інвестиційну та інноваційну діяльність 
у сфері структурної і якісної перебудови господарства, створення і 
розвитку ринкової та соціальної інфраструктури” [1, с. 5].

Повертаючись до думки про кредитні ресурси, можна пригадати 
той факт, що, наприклад, в Південній Кореї ще з 1949 р. застосовуються 
в різних варіантах заходи щодо утримання юридичними та фізичними 
особами іноземної валюти на спеціальних рахунках центрального 
банку. Прямі іноземні капіталовкладення в 1967-1986 рр. складали 
менше 2 % загальних валових інвестицій [5].

Постає питання програмно-цільового залучення коштів, які 
знаходяться в населення через недовіру до держави та її банків. Воно 
небезпечно необачно віднесено до маргінальних.

Враховуючи той незаперечний факт, що більшість накопичених 
грошей не є заробленими в повному здоровому розумінні цього слова, а 
легітимно сформовані шляхом спекулятивного використання диспропорцій
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і неузгодженості законодавства, та ще й працюють здебільшого не в Україні, 
необхідно терміново шукати шляхи їх добровільної репатріації. На нашу 
думку, для забезпечення цього (окрім заходів страхування, відновлення 
довіри тощо) потрібно в законодавчому порядку встановити заборону на 
визначення протягом хоча б 25-30 років природи й походження капіталу. 
Також законодавчо передбачити відповідальність за порушення цього 
положення та розголошення будь-якої інформації щодо здійснених вкладів.

Урізноманітнення й максимально прагматична конкретизація форм і 
методів державного впливу передбачає гнучкість у застосуванні його на 
різних рівнях. Регіоналізація реформ пов’язана із зростанням ролі регіо
нальних і місцевих органів влади як у загальній системі державного регу
лювання, так і в розв’язанні обговорюваної проблеми. В широкому спектрі 
регіональних факторів розвитку економіки, багато й детально обговорю
ваних нині, хотілось би виділити один, який заслуговує на більшу увагу.

Саме в адміністративно-територіальних одиницях найбільш ефек
тивно можна привернути увагу до широкого використання та впровад
ження у свідомість загалу суті й значення категорії “соціальний 
капітал”. Концепція соціального капіталу розроблена економістами 
та політологами для того, щоб врахувати таки риси соціуму, як 
пріоритети, стандарти, норми поведінки, які можуть підвищити 
ефективність суспільства, сприяючи координації зусиль, турботі й 
довірі між членами суспільства.

Однією зі складових соціального капіталу є повага й шана ж  до пере
січного громадянина, так і до підприємця. Поки що перший не може “досту
катися” у двері бюрократа і не має жодної надії на захист від нього, а другий 
окрім заздрощів і навіть ненависті та перешкод, нічого іншого не зустрічає. 
Зламати цю тенденцію -  чи не найперше завдання. Допоки державні служ
бовці не будуть зустрічати і першого й другого ж  власних годувальників 
(не через хабар, а через бюджет) перед дверима, навіть сама вивірена еконо
мічна політика не знайде прихильно сті мас та їхнього сприяння в реалізації.

Фінансово-економічна криза в Україні має важкі негативні 
наслідки. Однак позитивним є залучення частини тіньових грошей до 
банківської системи; подорожчання імпорту і, відповідно, зростання 
попиту на товари вітчизняного виробника, який повинен скористатись 
моментом і відвоювати нішу в іноземного. При цьому іноземні компанії 
будуть змушені знижувати ціни на свій товар. Але головне -  криза 
радикально загострила проблеми реформування й показала необхідність 
їх рішучого проведення, в тому числі шляхом органічного поєднання 
політики фінансової стабілізації з розв’язанням проблем у виробничому 
секторі економіки, реструктуризацією та реалізацією інноваційно^' 
політики як вирішального фактора пожвавлення виробництва й 
затвердження науково-технологічної моделі сталого розвитку.

15



Список літератури
1. Лукінов І. Активізація створювальної політики економічних реформ. 

Сполучення ринкових і державних регуляторів // Економіка України. -  
1998.-№ 8. -С . 5.

2. Ющенко В., Лисицький В. Надмірне державне споживання-головний фактор 
фінансової нестабільності України // Вісник НБУ — 1998. — № 8. — С.4-6.

3. Побудовано за даними: Бізнес. -  1998. -  № 39. -  С. 12-13.; очікуваний 
обсяг за 1998 р. за Постановою Кабміну від 2 листопада 1998 р.

4. Розраховано за даними: Савлук М. Про деякі процеси в монетарній сфері 
України після грошої реформи // Вісник НБУ. -  1998. -  № 7. -  С. 42-43.

5. Fido 2:5030/20.2 Семінар по Південній Кореї. South Korea, txt.
6. National Economic Trends. September, 1998 // Federal Reserve Bank of St. 

Louis. Post Office Box 442. St. Louis, Missouri, 63166

Summary

Ivan Komarnitsky, Vakerij Evdokymenko, Yurij Lopatynsky

Developing the Targeted Directions as to the Interaction 
of Economic and Financial Stabilization.

Changeabilty and instability of market economy results in Ukraine in 
economic and financial crisis, which emerged in the fall of 1998. This article 
is dedicated to analysis of the crisis’s possible causes, which may comprise, 
in particular, even the impact of the world and Russia’s crises. However the 
key underlying factor, in the author’s opinion, lies in the intrinsic state of the 
Ukraine’s economy. That implies the stagnation and its causes, financial 
difficulties, in particular, the budget deficit (and the possible sources for the 
coverage thereof), the bond and treasury bills markets, etc.

Authors do not limit themselves to alleging facts. Suggested are the 
ways of combining the financial stabilization policies and the resolution of 
the real output problems, along with restructurization and innovation 
policies as a factor critical to the production revival and to the establishment 
of a stable pattern of the scientific and technological model’s development.
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Людмила Білик, Оксана Гаврилюк

ОЦІНКА ВКЛАДУ СФЕРИ ПОСЛУГ У ФОРМУВАННЯ 
ТА РОЗВИТОК НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО 

КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Здійснення економічних реформ в Україні, їх спрямування на 
побудову соціально орієнтованої ринкової економіки передбачає 
посилення уваги до сфери послуг як до найбільш синтезуючої 
соціальні аспекти економічної політики складової частини суспільного 
виробництва. Сфера послуг є активним елементом у реалізації 
загальної стратегії розвитку, засобом підйому, модернізації та 
диверсифікації економіки. Досвід країн, які обрали індустріально- 
сервісну модель економічного зростання, засвідчив вагому роль сфери 
послуг у забезпеченні високих темпів економічного розвитку, що 
вимагає перегляду поглядів щодо її місця в структурі національної та 
регіональної економіки, значення в забезпеченні секторного повороту 
й умов економічного зростання. Так, потенціал сфери послуг широко 
використовується багатьма країнами світу для вирішення проблем 
економічного, політичного та соціального характеру. Але сьогодні для 
України сфера послуг поки що залишається лише значним резервом 
соціально-економічного розвитку. Це зумовлює актуальність 
дослідження глибини та сили впливу сфери послуг на загальну 
соціально-економічну ситуацію в країні і регіоні, зокрема; виявлення 
результативності “неекономічної індустрії “, тенденцій та перспектив 
розвитку цієї сфери економіки.

Не дивлячись на послідовне проведення економічної реформи, 
стан економіки Чернівецької області в 1997 р. залишався складним. 
Підприємствами й організаціями за цей рік одержано 23,39 млн. грн. 
прибутку, який порівняно з попереднім роком зменшився на 65,5 % 
(1996 р. -  67,89 млн. грн.). Фінансові збитки лише в сільському 
господарстві, транспорті перевищ или прибуток, одержаний 
промисловими підприємствами області. Практично кожне друге 
підприємство протягом року було збитковим, сума збитків становила 
102,63 млн. грн. (1996 р. -  відповідно кожне третє і 35,7 млн. грн.). 
Найбільше таких підприємств та організацій у сільському господарстві 
(86,4 % до загальної кількості), транспорті (58,7 %), виробничих видах 
побутового обслуговування населення (56,8 %), культурних і 
мистецьких закладах (83,3 %) (табл. 1).

Разом з тим, прибуток, одержаний від фінансово-господарської 
діяльності підприємств і організацій сфери послуг, становив 11,74 млн. 
грн., або 50,18 % загального прибутку економіки області; середній
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рівень рентабельності -4 ,52 % проти 1,7 % по області. Отже, всупереч 
кризовим явищам в економіці, які охопили всі її галузі, сфера послуг 
може виступати як стабілізатор та “оздоровлювач ’ соціально- 
економічного становища в регіоні.

Таблиця 1
Фінансові результати діяльності економіки 
Чернівецької області за 1997 р. (тис. грн.)

Фінансо
вий ре
зультат: 

прибуток, 
збитки (-)

Підприємства, 
які одержали 

прибуток

Підприємства, 
які зазнали 

збитків
в %до 
загаль
ної кіль

кості

фінансо
вий ре
зультат

в%до 
загаль

ної кіль
кості

фінан
совий

резуль
тат

По області 23393 46,9 126019 53,1 102626

Промисловість 50544 54,6 85253 45,4 34709
Сільське господарство -46305 13,6 2677 86,4 48982

Будівництво 5961 59,2 7754 40,8 1793
Транспорт
Зв’язок

-6567

5567

41,3
60,0

1437
5574

58,7
40,0

8004
7

Торгівля та громадське 
харчування 6641 57,4 8379 42,6 1738

Виробничі види побуто
вого обслуговування 
населення

682 43,2 10550 56,8 368

Невиробничі види побу
тового обслуговування 
населення

-31 57,1 26 42,9 57

Жигл ово-комунальне 
господарство 5153 66.0 7313 34,0 2160

Охорона здоров’я, 
фізична культура і соці
альне забезпечення

-660 63,2 338 36,8 998

Освіта 145 80,0 148 20,0 3

Культура і мистецтво 809 16.7 1103 83.3 294

В останні роки приділяється багато уваги розвитку й вдоскона
ленню сфери послуг. Однак головні проблеми практично залишаються 
невирішеними. Вони зводяться до того, що потреби населення в 
безплатному й платному обслуговуванні як в якісному, так і в 
кількісному відношенні задовольняються недостатньо. Лібералізація 
економіки, ріст інфляції привели до різкого падіння споживчого попиту
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і, як наслідок цього, -  скорочення обсягів реалізації послуг, доходів 
підприємств та інвестицій у цей сектор економіки.

Проаналізуємо більш детально роботу й проблеми торгівлі та 
побуту Чернівецької області.

Негативні зміни у виробничій сфері, затримки з одержанням 
заробітної плати, а відтак -  зменшення купівельної спроможності 
населення досить відчутно вплинули на сферу обслуговування. Почи
наючи з 1992 р., спостерігається скорочення торгової мережі. На 
початок 1998 р. в області працювало 2,3 тис. підприємств роздрібної 
торгівлі, що проти 1.01.1993 менше на 11,5 % , проти 1.01.1997 -  на 
4,2%. При цьому їх загальна кількість за минулий рік зменшилась за 
рахунок скорочення магазинів на 7,7 %. Загальна кількість підприємств 
громадського харчування на 1.01.1998 становила 0,7 тис., що проти 
1.01.1993 менше на 41,7 %, порівняно з 1.01.1997 -  на 12,5 %. За рівнем 
забезпеченості населення торговою площею в магазинах роздрібної 
торгівлі (з розрахунку кількості м2 на 10000 чол.) Чернівецька область 
у 1990 р. посідала 21 місце; у 1995-1996 рр. -  24-е місце серед областей 
України; за рівнем забезпеченості населення місцями в підприємствах 
громадського харчування (з розрахунку на 10000 осіб) у 1990 р. область 
займала 7-е, у 1995 -  15-е, у 1996 -  16-е місце серед інших областей 
України.

Обсяг роздрібного товарообігу, включаючи громадське харчування, 
за 1997 р. склав 291,3 млн. грн. і порівняно з 1996 р. в порівняльних цінах 
збільшився на 0,3 % (у 1991-1995 рр. спостерігалось зменшення 
товарообігу -  відповідно 84,9; 91,1; 54,2; 93,4; 92,4 %) [2].

Починаючи з 1993 р. намітилася тенденція до зростання питомої 
ваги вартості продовольчих товарів у загальному обсязі роздрібного 
товарообігу: у 1993 році -  56,4; 1994 -  52.5 ; 1995 -  54,2; 1996 -  62 %.

Продовжує зменшуватись частка державного сектору в обсязі 
роздрібного товарообігу з 24,7% -  у 1995 р. до 14,2 % -  у 1997 р. при 
зростанні сектору колективної власності -  відповідно з 64,6 % до 75,6 %. 
У торгівлі продовжується процес роздержавлення, приватизації та 
створення підприємств різних форм власності. Так, у 1990 р. в роздрібній 
торгівлі було 70,3 % магазинів і кіосків недержавної форми власності; у 
1995 -  84 % ; 1996 -  87,5 % ; 1997 -  86,9 %.

Реформування майна підприємств торгівлі в минулому році 
проводилося ефективніш е, ніж у попередні роки. За 1997 р. 
роздержавлено 134 об’єкти й структурні підрозділи роздрібної торгівлі 
(у 1993 р. -  7; 1994 -  26; 1995 -  79; 1996 -  129) і 33 об’єкти громадського 
харчування (у 1993 р .-З ;  1994-5; 1995 -26; 1996-21). В основному 
були роздержавлені підприємства комунальної форми власності - 
відповідно 74,6 % і 100 %.

19



Складні проблеми стоять перед службою побуту. Сьогодні побутові 
послуги населенню Чернівецької області надають більше 600 
підприємств різних форм власності. У 1997 р. ними надано побутових 
послуг жителям області на 17,5 млн. грн., що більше рівня 1996 року як 
у фактичних, так і в порівняльних цінах відповідно в 1,6 та 1,4 рази. На 
підприємства державної форми власності припадає 20 % загального 
обсягу послуг, колективної -  75,4 %, приватної -  4,5 %. У цілому, 
підприємствами недержавної форми власності надано 80 % загального 
обсягу побутових послуг. Це свідчить про те, що у сфері побутового 
обслуговування населення процес реформування проходить швидшими 
темпами, ніж в інших галузях економіки. За 1997 р. було роздержавлено 
82 підприємства служби побуту, в 1996 р. -  121.

Станом на 1 січня 1997 р. кількість підприємств, які надають 
побутові послуги, по області скоротилася порівняно з 1990 р. на 67,1 %. 
Найбільший цей показник в Глибоцькому, Хотинському, Заставнівському 
районах. Відповідно і рівень побутового обслуговування залишається 
найнижчим у цих районах.

Найбільше скорочення кількості підприємств побутового 
обслуговування населення спостерігається по підприємствах, що 
займаються ремонтом та індивідуальним пошиттям взуття, швейних 
виробів; ремонтом побутових машин і приладів, ремонтом та 
будівництвом житла, а також прокатних пунктах та пральнях.

Дещо збільшилась питома вага побутових послуг у загальному 
обсязі платних послуг з 12,6 % -  у 1995 р. до 14,7 % -  у 1997 р. Взагалі, 
за 1997 р. населення області одержало платних послуг на 118,7 млн. 
грн., що у фактичних цінах більш е, ніж у попередньому році на 28 %; 
а у порівняльних цінах -  на 1,6 %. Таким чином, у 1997 р. припинилось 
падіння обсягів послуг, яке спостерігалось упродовж 1990-1996 рр.

Дослідження показують, що в цілому структура послуг, що 
надаються населенню, протягом останніх років була досить стабільною. 
Це свідчить про те, що ненасиченість послугами була майже у всіх 
галузях. Водночас, проведений аналіз розвитку сфери послуг у регіоні 
засвідчив, що структура споживання послуг протягом 1994—1997 рр. 
поступово змінювалась у бік збільшення частки послуг матеріально- 
побутового характеру та послуг, пов’язаних з підтримкою стану здоров’я. 
Відповідно до змін у сфері попиту, в пропозиції мали місце 
недовантаження потужностей об’єктів, особливо в культурно-соціальній 
сфері, руйнація сформованої системи розміщення їх мережі. Як свідчать 
статистичні дані (табл.2), загальною тенденцією зміни споживання 
послуг населення є більш різке скорочення споживання послуг у 
сільській місцевості. Найменше споживання платних послуг на душу 
населення спостерігається в Герцаївському, Путильському, Глибоцькому
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та Сторожинецькому районах. В цілому ж за минулий рік лише у двох 
районах Чернівецької області, а саме в Кельменецькому та Кіцманському, 
спостерігалось незначне зростання обсягів платних послуг.

Таблиця 2

Обсяг платних послуг по районах Чернівецької області 
(у порівн. цінах)

Мільйонів

гривень
Пр

ир
іст

, 
зн

иж
ен

ня
 (

-),
 

мл
и 

гр
н.

Питома вага,

%

На душу насе

лення, грн.

1996 1997 1996 1997 1996 1997

По області 91,3 92,7 1,4 100,0 ЩО 96,7 98,6
мЧернівці 53,1 56,6 3,5 58,1 61 204,1 218,2
Вижницький 3,5 3,15 -0,35 3,8 3,4 58,0 53,12
Геридївський 0,9 0,64 -0,26 1,0 0,7 28,9 20,13
Глибоцький 2,5 2,46 -0,04 2,7 2,6 36,1 34,27
Заставні вський 3,5 3,0 -0,5 3,8 3,2 60,6 52,36
Кельменецький 2,8 3,0 0,2 3,1 3,2 56,1 62,31
Кінманський 6,6 6,7 0,1 7,2 7,2 89,4 91,41

Новоселицький 4,0 3,7 -0.3 4,4 4,0 46,6 42,53

Пугильський 0,9 0.8 -0,1 1,0 0,9 37,1 32,3

Сокирянсысий 5,2 4,7 -0,5 5,7 5,2 83,6 77,3

Сторожинецький 3,7 3,65 -0,05 4,1 3.8 39,3 38,17

Хотинський 4,6 4,3 -0,3 5,0 4,6 63,0 60,2

Крім того, суттєво зменшується споживання багатьох видів послуг 
через суспільні фонди споживання. Сфера обслуговування населення 
платними послугами охоплює досить широке коло галузей і видів 
діяльності. Вважається, і підтверджується світовою практикою, що при 
зростанні реальних доходів населення попит поступово переключається 
із задоволення першочергових потреб у життєво важливих галузях на
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менш насущні. Тобто у самому загальному вигляді попит поступово 
переключається з продовольчих товарів на непродовольчі, а вже далі -  
на платні послуги. Проте , як свідчать статистичні дан і, в регіоні така 
тенденція не спостерігається. Порівняно з 1990 р., у 1996 р. питома 
вага використання із сукупного доходу сімей на харчування збільшилась 
з 28,6 % до 49,5 %, на непродовольчі товари -  знизилась з 36,9 % до 
18,7 %. У структурі використання сукупного доходу на культурно- 
побутові послуги в 1990 і 1996 рр. спостерігається зростання питомої 
ваги з 11,8% до 14,8 %, але здебільшого воно викликано зростанням 
цін і тарифів за утримання помешкань і на комунальні послуги.

Якщо виходити з того, що кількість зайнятих -  один з 
необхідних і важливих чинників збільшення загальних обсягів 
послуг, що надаються населенню регіону, то рішучих змін у даній 
сфері не відбулося. Жорстка планова система господарювання 
передбачала залучення до праці якогомога більш ої частини 
працездатного населення як засобу компенсації існуючих недоліків 
свого функціонування.

Чернівецька область не була “виключенням із правил”. Пріоритет 
надавався промисловому й аграрному сектору, сектор послуг практично 
ігнорувався. Більшість виробничих ресурсів було задіяно для задоволення 
потреб військово-промислового комплексу. На підприємствах-гігантах 
забезпечувалось виробництво трудомісткої продукції. Така побудова 
економіки краю була визначена скоріше політичними мотивами, а не 
успадковувала історичну спадщину та менталітет економічного розвитку 
Буковини. В результаті утворилась зверхзайнятість і значний дисбаланс 
сфери матеріального виробництва порівняно з виробництвом послуг, що 
відобразилось і продовжує відображатись сьогодні на характері проблем, 
зокрема народного господарства регіону.

Ринок праці Буковини в останні роки характеризується 
збільшенням офіційно зареєстрованого безробіття, скороченням 
попиту на робочу силу, наявністю значних обсягів прихованого 
безробіття. Висока мобільність кадрів спостерігається, в основному, 
у виробничих галузях. На нашу думку, враховуючи світовий досвід, 
доцільно вивільнену робочу силу “ переводити “ у сферу послуг. До 
того ж, наявний економічний потенціал Чернівецької області 
базується на таких перевагах, як високий освітянський рівень 
населення, наявність висококваліфікованих “вільних кадрів”, вдале 
поєднання багатої культурно-історичної спадщини й кліматичних та 
ландшафтних факторів. За цих умов форсований розвиток сфери 
послуг може стати неодмінною умовою успіш ної структурної 
перебудови економіки регіону, зростання зайнятості та підвищення 
добробуту населення.
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Структурна перебудова економіки в цілому та її окремих ланок, 
принципові зміни у формуванні інфраструктури, особливо соціальної, 
мусять бути тісно прив’язані й враховувати особливості території регіону; 
адже лише за таких умов перерозподіл робочої сили з одних сфер 
економіки в інші, з менш ефективних виробництв у більш ефективні 
об’єктивно веде до ширшого використання потенційних можливостей 
сфери послуг, соціально-економічного розвитку області. Практична 
реалізація цих можливостей залежить від сукупної дії цілого ряду 
об’єктивних і суб’єктивних факторів як загального, так і часткового змісту.

Гарантом регіоналізації управління у сфері послуг стає системне, 
цілісне бачення регіональної ситуації в ній, відповідно обгрунтований 
регіональний аналіз і формування адекватної йому інформаційної бази. 
Регіональний аналіз розвитку сфери послуг має розв’язати наступні 
питання: аналіз і оцінка регіональної ситуації у сфері послуг; аналіз 
місткості регіонального ринку, його чутливості до економічних циклів, 
залежності від рівня розвитку комплексоутворюючих галузей; аналіз 
просторового розвитку інтегрального територіального комплексу 
послуг; аналіз ходу економічних реформ у сфері послуг, виявлення 
ступеня адаптації їх до умов території; аналіз і оцінка проблемних 
ситуацій; отримання інформації для прогнозування, програмування й 
регіонального регулювання розвитку комплексу в майбутньому [1].

З позиції якнайшвидшого налагодження та розвитку повно
кровної діяльності сфери послуг, відповідним органам державної 
виконавчої влади найближчим часом слід проаналізувати стан цієї 
сфери та окреслити конкретні заходи щодо її розвитку в регіоні.

До першочергових завдань, на нашу думку, слід віднести :
- вдосконалення системи взаємовідносин між місцевими органами 
державної виконавчої влади та підприємствами невиробничої 
сфери всіх форм власності шляхом створення виробничо- 
комерційних структур або бюро для надання допомоги сфері 
послуг у методичному, інформаційному, інженерному й ма
теріально-технічному забезпеченні;

- достатньо специфічні в розглянутій сфері цілі й методи 
роздержавлення і приватизації власності, розширення платності 
за рахунок, раніше безкоштовних, благ і послуг. V зв’язку з цим 
необхідно посилити контроль за роботою підприємств сфери 
послуг, які приватизувалися, та використанням коштів, одержаних 
внаслідок приватизації цих об’єктів;

- приватне будівництво, яке широко розгорнулось у краї протягом 
останніх років та практично повна відсутність реєстрації і 
податкових надходжень з цього виду діяльності свідчать про те, 
що даний сектор сфери послуг практично повністю перейшов до
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так званих “тіньових”. Потрібна дійова система механізмів та 
інструментарію засобів впливу на цей процес з боку регіональних 
владних структур, що дозволило б привернути надходження * 
значних коштів до місцевих бюджетів;

- обмеженість бюджетних ресурсів як в державі в цілому, так і на рівні 
регіону вимагає максимального підвищення ефективності викорис
тання держзасобів на соціальні цілі; підготовки дійових та якісних 
програм залучення приватного інвестування у сферу послуг; 
використання контрактних форм взаємодії з приватними компаніями;

- доцільно створювати сферу послуг на новій організаційній основі, 
яка б функціонувала за допомогою економічних стимулів (зокрема -  
підвищення заробітної плати, видача цільових пільгових кредитів 
на придбання обладнання й транспортних засобів; зменшення 
плати за оренду приміщень, землю й комунальні послуги);

- місцевим органам влади необхідно сприяти підготовці високо
кваліфікованих фахівців для цих галузей економіки;

- питання пріоритетного розвитку сфери послуг повинні бути 
враховані при формуванні основних показників економічного та 
соціального розвитку регіону на період до 2005 р.
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Summary

Lyudmyla Bilyk, Oksana Gavrylyuk

Evaluation of services contribution into the formation and 
development of the regional economic complex

The potential o f services is broadly used by many countries throughout 
the world in order to solve problems which are economic, political and social 
in nature. But today the services represent a field o f prospective research for 
social and economic development of Ukraine. Spare of possibilities o f services 
stipulates the importance of research in this field. The impact o f services on 
the social and economic situation in the country, and especially in the region, 
the efficiency of “non economic industry”, the trends and prospectives for 
the development of services are being investigated.
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Ігор Губатюк

ДІАЛЕКТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ І ГЛОБАЛЬНИХ 
ІНТЕРЕСІВ У ПРОЦЕСІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Розвиток сучасної світової економіки характеризується 
домінуванням процесів, які за масштабами, глибиною та значимістю 
можна вважати глобальними. Мова йде не тільки про взаємовідносини 
суспільства з природою, якісну зміну середовища життєдіяльності, 
проблеми збереження миру, демографічні катаклізми, виживання 
найбідніших країн світу.

Зростаюча інтернаціоналізація світогосподарського розвитку, 
перехід до транснаціональної економіки докорінно змінює обсяги й 
характер руху факторів і результатів виробництва, глобалізує 
серцевину економічної діяльності — інвестування. Саме інвестиційний 
глобалізм впливає на поступ усіх країн і регіонів світу, формує якісно 
нове середовище економічного розвитку. Так, здавалось би, незначне 
падіння таїландського бату в липні 1997 р. призвело до обвального 
падіння на фінансових ринках Гонконгу, Японії та інших неазіатських 
країн, що мають перехідну економіку. Виникає проблема узгодженості 
національних і глобальних інтересів в інвестиційному процесі, завдяки 
якому здійснюється структурна перебудова перехідних економік.

На початку 70-х років із виникненням ОПЕК і впровадженням у 
США “плаваючого” курсу долара світова економіка перетворилась із 
інтернаціональної в транснаціональну. Нині транснаціональна 
економіка охопила весь світ і значною мірою контролює також 
внутрішню економіку національних держав.

Транснаціональна економіка створюється переважно потоками 
грошової маси, а не торгівлею товарами та послугами. Потоки 
грошової маси мають свою власну динаміку. З того часу валютно- 
фінансова політика національних урядів здійснює все менше впливу 
на події, що відбуваються на транснаціональному валютному ринку 
та ринку капіталу, все більше й більше перетворюючись в реакцію 
на ці події.

Традиційні фактори виробництва, такі як “праця” й “земля”, в 
транснаціональній економіці все більше відходять на другий план. Те 
ж саме стосується й грошей -  коли вони стають транснаціональними 
та загальнодоступними, то перестають бути фактором виробництва, 
що може дати одній країні перевагу в конкуренції на світовому ринку. 
Курси обміну іноземної валюти можуть мати значення лише протягом 
коротких відрізків часу. Як вирішальний фактор виробництва сьогодні
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виступає менеджмент, насамперед інвестиційний. Саме він визначає 
сьогодні позицію, яку займає та чи інша країна в світовій конкуренції.

Метою транснаціональної економіки є не максимізація прибутку, а 
максимізація ринку. Торгівля все більше йде за капіталовкладеннями. 
Фактично вона перетворюється у функцію інвестицій.

Сучасна економічна теорія все ще продовжує стверджувати, що 
національна держава є єдиною, або принаймні, домінуючою 
одиницею, яка здатна здійснювати ефективну економічну політику. У 
сучасних умовах можна визначити чотири таких одиниці. Одна з них 
-  національна держава. Проте прийняття рішень усе більше переходить 
до другої одиниці -  регіону (таких, наприклад, як Європейський Союз, 
Північноамериканська зона вільної торгівлі, АСЕАН). Третьою 
одиницею є справжня і майже автономна світова економіка грошей, 
кредиту та потоків інвестицій. Вона існує завдяки інформації, яка 
сьогодні не знає національних кордонів. Четверта одиниця -  
транснаціональні підприємства, які, між іншим, зовсім не обов’язково 
представляють крупний бізнес. Тобто весь економічний світ є єдиним 
ринком, єдиним простором як для виробництва, так і для реалізації 
товарів і послуг. Крім того, економічна політика все більше передбачає 
не вільну торгівлю, не протекціонізм, а взаємодію між регіонами.

Трохи пізніше виникла транснаціональна екологія. Навколишнє 
середовище визнає кордони не більше, ніж гроші або інформація. 
Поточні проблеми навколишнього середовища не можуть бути 
розв’язані тільки за допомогою національних акцій або національного 
законодавства. До них не можна підходити з позиції суперництва. Для 
розв’язання проблем необхідно відпрацьовувати транснаціональну 
політику й організовувати національний контроль за їх проведенням.

Проблеми глобальної інвестиційної діяльності особливо актуалі
зуються сьогодні — в умовах глобалізації економічного поступу. Саме 
розвиток і системна трансформація сучасних інвестиційних процесів 
формують глобальне конкурентне середовище. Світовий досвід свідчить, 
що країни з перехідними економіками не в змозі вийти з економічної 
кризи без залучення та ефективного використання іноземних інвестицій. 
У більшості країн з перехідними економіками ефективно використані 
іноземні інвестиції стають ключовим фактором розвитку цих країн, а 
інвестування за рубіж сприяє їх органічній інтеграції у світове 
господарство. Зрозуміло, що міжнародне інвестування займає чільне місце 
і в структурі пріоритетів економіки України.

Порівняно з зарубіжними країнами з перехідними економіками 
обсяги іноземних інвестицій в економіку України на 1 січня 1998 р. 
здаються незначними. Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу 
населення складає в Угорщині -  1000дол. США, в Чехії -  400дол., в
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Естонії -  320 дол., в Польщі -  140 дол., в Росії -  27 дол., в Україні -  
15 дол. [1, 2]. Однак динаміка іноземного інвестування в економіку 
України є досить високою. Так, чистий приріст прямих іноземних 
інвестицій складав:

- за 1992-1994 рр. -  483,5 млн. дол.
- за 1995 р. -  268,5 млн. дол.
- за 1996 р. -  458,5 млн. дол.
- за 1997 р. -  647,4 млн. дол. [1; 2].
Динамізм розвитку іноземної інвестиційної діяльності в Україні 

приводить до того, що статистичні оцінки цього процесу швидко заста
рівають, атому повноцінний економічний аналіз інвестиційної діяль
ності ускладнений. Можна говорити, однак, про формування певних 
тенденцій (як позитивних, так і негативних), які певною мірою якісно 
характеризують розвиток іноземного інвестування в Україну:

- переважання партнерів з країн, що розвиваються, -  за кількістю 
іноземних інвестицій -  і партнерів із промислово розвинених країн -  
з огляду на розмір інвестицій;

- поступове збільшення частки інвестицій із країн СНД;
- реалізація спільних інвестиційних проектів, як правило, на 

двосторонній основі;
- орієнтація підприємств з іноземними інвестиціями на 

виробництво товарів, якими світові ринки практично насичені, та на 
сферу послуг;

- активність малих зарубіжних фірм, орієнтованих на швидку 
віддачу невеликих інвестицій або вигоду від разових операцій, нерідко 
суть посередницьких або відверто спекулятивних;

- обережність західних партнерів щодо великих інвестицій, що 
зумовлено відсутністю надійних гарантій їх захисту, наявністю 
прямого й непрямого контролю за такими інвестиціями, нероз- 
робленістю стратегії і тактики виходу на практично незнайомий і 
раніше закритий ринок;

- нерівномірність розподілу інвестицій за галузями й регіонами 
України, їх зосередження в промислових центрах України, зокрема в 
м. Києві;

- велика частка майнових внесків іноземних інвесторів у 
загальних обсягах інвестицій, слабке використання механізмів 
фінансового ринку для інвестування.

Для дослідження макромотивації та мікромотивації міжнародного 
інвестування інвестиційну діяльність, спрямовану на здійснення прямих 
інвестицій, доцільно розглядати як міжнародну підприємницьку 
інвестиційну діяльність, а міжнародне портфельне інвестування -  у 
контексті розвитку відповідних операцій з цінними паперами.
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Мотивація здійснення прямих інвестицій полягає в отриманні 
прибутку (доходу) через інвестування безпосередньо підприємницьких 
об’єктів на основі взаємного економічного інтересу. Мотиваційна 
спрямованість портфельних інвестицій характеризується отриманням 
доходу (дивідендів) через використання фінансових інструментів 
інвестування без чітко вираженої мотивації.

На масштаби, динаміку та результативність міжнародної 
підприємницької інвестиційної діяльності впливає сукупність 
взаємопов’язаних факторів. Під впливом цих факторів формується 
відповідна орієнтація країн базування та приймаючих країн, яка у свою 
чергу, впливає на мотивацію безпосередніх партнерів.

У країнах інвестиційного базування, серед яких традиційно 
головними є промислово розвинуті країни, вирішальним макроекономіч- 
ним фактором, що регулює експорт прямих інвестицій, є загальний стан 
балансу експорту та імпорту інвестицій. Переважно експортером інвес
тицій виступає Японія. До групи країн, які зберігають приблизну рівновагу 
експорту та імпорту інвестицій, належать Німеччина та Франція. Країни, 
в яких переважає імпорт інвестицій, -  СІЛА, Іспанія, Ірландія, Туреччина. 
В останні роки крупними експортерами інвестицій стали також Південна 
Корея, Тайвань, Китай, країни Близького Сходу [2, с.38-40].

Національні інтереси приймаючої країни характеризуються 
привабливістю прямих інвестицій, яка зумовлена такими факторами:

1) з ’являються не тільки нові матеріальні та фінансові ресурси, а 
й мобілізуються та більш продуктивно використовуються вже наявні;

2) імпорт прямих інвестицій веде до збільшення виробничих 
потужностей та ресурсів;

3) залучення прямих інвестицій сприяє поширенню передової 
технології та управлінського досвіду, підвищенню кваліфікації 
трудових ресурсів;

4) стимулюється конкурентне середовище й пов’язані з ним 
позитивні явища (підрив національних і місцевих монополій, 
зниження цін та підвищення якості продукції, що заміщає імпорт, так 
і застарілі вироби місцевого виробництва);

5) прямі інвестиції сприяють розвитку національної науково- 
дослідної бази;

6) підвищуються попит та ціни на національні (місцеві) фактори 
виробництва;

7) збільшуються надходження у вигляді податків на діяльність 
міжнародних спільних підприємств;

8) в умовах слабкого контролю за використанням державних 
позик інвестиційний ризик перекладається на іноземних інвесторів, 
які самостійно розв’язують проблему самоокупності.
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Разом з цим необхідно вказати на те, що імпортовані ресурси 
працюють для окупності та отримання прибутку, який потім 

* репатріюється. У довгостроковій перспективі відтік коштів через 
репатріацію прибутку повинен перевищувати величину первинних 
вкладів. Тому говорити про зростання виробничого потенціалу 
національної економіки за рахунок іноземних інвестицій виправдано 
тільки в тому плані, що вони стимулюють економічний розвиток 
приймаючої країни в цілому.

Економічні цілі інвестора можуть не збігатися з національними. 
На практиці, як правило, не вдається повністю уникнути зіткнення 
національних інтересів та інтересів іноземних інвесторів. Нерідко має 
місце дискримінація національного сектора, яка посилюється 
правовими заходами макроекономічного стимулювання.

Інколи підприємства з іноземними інвестиціями можуть вступати 
в угоди з діючою на місцевому ринку олігополією (або ще гірше -  
монополією), яка не зацікавлена “збивати” ціни. Ці підприємства також 
можуть справляти стримуючий вплив на національне підприємництво, 
поглинаючи фінансові заощадження в місцевій та іноземній валюті.

Крім цього, підприємства з іноземними інвестиціями як канали, 
передачі технологій часто стають відносно закритими анклавами в 
національній економіці, слабо пов’язаними з іншою її частиною, на 
яку, проте, падають витрати із забезпечення функціонування анклавів. 
Причому сила ефекту анклавності обернено пропорційна сипі 
приймаючої країни. Крім того, на практиці приймаюча країна (навіть 
промислове розвинута) майже не бере участі в створенні нової 
технології, а отримує її кінцевий продукт. Передача частини науково- 
дослідних робіт має місце переважно у низько технологічних галузях.

Разом з цим, суттєві експортні надходження найбільш реальні в 
сировинних галузях, а в обробній промисловості іноземні інвестиції мають 
переважно імпортозаміщуючий характер. До того ж, перепрофільований 
розвиток підприємств з іноземними інвестиціями може підсилювати 
соціальне розшарування, маргіналізацію країни та її громадян.

Розглянемо взаємодію економічних інтересів щодо створення 
підприємств з іноземними інвестиціями в зарубіжних країнах, якщо ми 
будемо відштовхуватись від становища країни експортера інвестицій.

На наш погляд, головними складовими мотиваційної стратегії ство
рення підприємств з іноземними інвестиціями в закордонних державах 
можуть бути напрямки виробничо-економічної мотивації, а саме:

- зменшення капітальних витрат та зниження ризику для 
функціонування нових потужностей;

- придбання джерел сировини або нової виробничої бази;
- розширення діючих виробничих потужностей;
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- реалізація переваг дешевих чинників виробництва;
- можливість уникнення циклічності або сезонної нестабільності 

виробництва;
- пристосування до скорочення життєвого циклу продукції.
Крім цього, важливо відзначити також головні напрямки

маркетингової мотивації партнерів:
- підвищення ефективності існуючого маркетингу;
- придбання нових каналів торгівлі;
- проникнення на конкретний географічний ринок;
- вивчення потреб, набуття управлінського досвіду на нових 

ринках та ін.;
- пристосування до умов країни, яка приймає капітал.
Проте не рідко головною виступає не виробничо-економічна чи 

маркетингова мотивація інвестиційних партнерів, а інша. Не слід 
ігнорувати такі недекларовані та рідко досліджувані мотиви, як 
пропагандистські та престижні, характерні для діяльності як 
корпорацій, так і міжнародного бізнесу в окремих сферах (туризм, 
сервіс тощо). Крім цього, не можна нехтувати персональною 
мотивацією, коли підприємства з іноземними інвестиціями створюють
ся засновниками однієї національності, релігійної віри або на родинних 
засадах. Важливими є також екологічні мотиви, коли розв’язуються 
завдання вилучення екологічно брудних виробництв.

Фірми країн, які мають перехідну економіку, при залученні 
інвестицій орієнтуються на можливість доступу до нових технологій 
та передових методів управління, на використання збутової мережі 
партнера й відомих у світі торгових марок, на мобілізацію додаткових 
фінансових ресурсів тощо.

Важливо зазначити, що міжнародні інвестиції використовуються не 
тільки для освоєння ринку приймаючої країни, а й з метою подальшого 
виходу на ринки сусідніх країн або цілих регіонів світу. Цей вид мотивації 
уже тривалий час вивчається стосовно діяльності американських, 
японських і західноєвропейських фірм у Латинській Америці, Азії, 
Африці, проте потенціал такої маркетингової мотивації західних фірм у 
країнах Східної Європи та СНД поки що ніким не досліджувався. А цей 
потенціал досить значний, що зумовлено схожістю ключових 
середовищних характеристик вказаних країн внаслідок тривалого 
взаємопов’язаного економічного розвитку. Проявом цього є висока 
кореляція інвестиційної активності іноземних фірм в Україні та Росії. 
Для країн з перехідними економіками залучення іноземних інвестицій 
важливі в контексті структурних реформ та економічного зростання.

Принципово значимою є оцінка результативності впливу 
інвестицій на розв’язання тих завдань, які офіційно визначені
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пріоритетними для іноземного інвестування. Для України такими 
завданнями виступають: виробництво товарів широкого вжитку з 
орієнтацією на підвищення якості життя, культури споживання; 
структурна перебудова економіки, створення сучасної галузевої 
структури на основі технологічного оновлення виробництва; 
подолання залежності України від імпорту.

Дослідження інвестиційного процесу в економіці України 
свідчить про нереалістичність сподівань стосовно активної участі 
іноземних фірм у виробництві більшості видів споживчих товарів. 
Найбільш конкурентоспроможні в міжнародному масштабі корпорації 
переважно орієнтовані на глобальні експортні стратегії. Така 
орієнтація залишається домінуючою на довгу перспективу.

Увагу іноземних партнерів привертає така особливість українсь
кого ринку, як невибагливість споживачів, це дає можливість 
продовжити життя товарам, які для західних ринків застаріли й 
перестали бути достатньо рентабельними.

Щодо участі іноземних інвесторів у структурній перебудові, то 
слід зазначити, що їх в Україні цікавлять, насамперед, сировина, метал, 
прокат, вугілля, кокс, продукти хімічної промисловості, не використані 
відходи та вторинні ресурси. Потенціал масштабної участі іноземних 
інвестицій у технологічному оновленні виробництва об’єктивно 
стимулюється яскраво визначеною інтернаціональною орієнтацією їх 
інвестиційної поведінки.

У рамках основної цільової орієнтації підприємств з іноземними 
інвестиціями його безпосередні учасники реалізують свої конкретні 
інтереси, які залежать від багатьох чинників: типу підприємства, його 
виробничого, технологічного, управлінського потенціалу тощо. Багато 
українських підприємств, які неконкурентоспроможні на світових 
ринках, розглядають підприємства з іноземними інвестиціями як 
спосіб одержання доступу до каналів збуту своїх закордонних 
партнерів. Деяким українським підприємствам, які мають науково- 
дослідні задуми, потрібен початковий капітал або управлінський 
досвід, щоб вийти на світові ринки та успішно там працювати. З огляду 
на це маркетингова (переважно зовнішньоекономічна) мотивація 
українських партнерів підприємств з іноземним інвестуванням 
виражена чіткіше, ніж в іноземних.

З точки зору вимог валютної самоокупності, які орієнтують 
українсько-зарубіжні спільні підприємства на зовнішній ринок, виникає 
певна суперечність у маркетинговій мотивації партнерів. Зарубіжні 
підприємці розраховують на конкурентоспроможність продукції 
спільних підприємств на світових ринках у першу чергу за рахунок 
порівняно низьких витрат на робочу силу, сировину та енергоресурси.
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Крім загальних суперечностей у мотивації партнерів українсько- 
зарубіжних спільних підприємств, пов’язаних з проблемою вибору 
ринків та валютної самоокупності, виникають і специфічні 
суперечності, наприклад, інноваційного характеру. Україна прагне 
одержати через спільні підприємства доступ до сучасних технологій, 
проте західні фірми намагаються реалізувати насамперед технології, 
що перебувають на перехідній гілці свого життєвого циклу та не 
приносять прибутків на світових ринках. Не слід також ігнорувати 
мотивацію багатьох іноземних фірм на комерційне використання саме 
вітчизняної науково-технологічної бази.

Отже, створення умов для дії механізму узгодження національних 
і глобальних інтересів у процесі інвестиційної реструктуризації 
перехідної економіки залежить від того, наскільки:

1) швидко в господарській системі перехідної економіки буде 
створений ринковий алгоритм економічних вчинків усіх господарських 
одиниць;

2) адекватно економічний механізм господарської системи країни 
буде орієнтуватись на споживчий попит;

3) відкритою буде національна економічна система;
4) адекватно внутрішній інвестиційний процес реструктуризації 

економіки відповідатиме спрямуванням глобального інвестиційного 
процесу.
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Summary

Igor Gubatyuk

The National and Global Interests Dychotomy under Transitional 
Economic Restructuring

Analyzed are some critical aspects of the confrontation and synergy 
between the national versus the global economic interests in the context of 
transitional restructuring that is underway in Ukraine Assessed is investments’ 
contribution toward the aforementioned process’s advancement.

Author provides his own view on the investment policy’s motivational 
strategy and tactics components Additionally, certain suggestions are given 
as to the possible ways of reconciling the national and the global interests 
at the transitional stage.
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Юрій Зайцев

ОБ’ЄКТИВНІ ПОТРЕБИ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ 

ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ УЗГОДЖЕННЯ 
ІНТЕРЕСІВ ї ї  ГОЛОВНИХ СУБ’ЄКТІВ

Динамічне формування та розвиток сучасної економічної системи 
нашої держави залежать від багатьох внутрішніх та зовнішніх факторів 
серед яких визначальними можна назвати глибину та ступінь 
просування структурних реформ і ступінь адекватності потребам 
такого реформування принципів політичної діяльності представників 
різних соціальних груп, верств населення тощо.

Структурне реформування економіки передбачає, в першу чергу, 
не зміну частки та орієнтації тих чи інших галузей у структурі 
народного господарства країни (чи щось подібне), а якісні зміни в 
системі та структурі відносин власності, що безпосередньо торкається 
потреб та інтересів усіх суб’єктів економічного життя. Відповідно 
виникає потреба в прискоренні процесів політичної та соціальної 
структуралізації суспільства, широкі верстви населення держави 
стають безпосередніми та активними учасниками політичної 
діяльності. За цих умов усвідомлення суті, форм, а головне, 
опричиненості такої діяльності набуває особливого значення, оскільки 
від глибини такого усвідомлення багато в чому залежить доля як 
країни, так і кожного її громадянина. Адже недарма існує прислів’я: 
“Якщо ми не будемо займатися політикою, політика займеться нами”.

Тому перш за все необхідно зрозуміти, що являє собою такий 
вид людської діяльності, як політична, яке розуміння вкладається в 
саме поняття політика, наскільки політика та політична діяльність 
будь-якої соціальної групи, громадської організації чи партії є 
самостійним видом суспільної діяльності.

Політика, політична діяльність, на наш погляд, -  одна з 
найстаріших форм організації громадського життя людей. Там, де на 
спільному життєвому просторі з ’являються різні общини, а згодом і 
держави, різні соціальні групи, завжди виникає потреба у визначенні 
принципів, умов їх співіснування, захисту територій проживання, 
економічних інтересів, збереження та розвитку культури тощо.

Така потреба викликає до життя певну спеціалізацію функ
ціональної діяльності окремих осіб, громадян, не здатних забез
печувати реалізацію цих специфічних потреб без оформлення певних 
інститутів влади: чи* то політична партія, яка в стародавні часи та
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середні віки не оформлялася юридично, але згуртовувала однодумців, 
людей, об’єднаних спільними інтересами; чи князівська, королівська 
влада, коли певна політика проводилася на основі одноосібного, 
авторитарного визначення її цілей, принципів та форм реалізації; чи 
то сучасні партії, парламенти тощо.

Однак за будь-яких умов політика, політична діяльність пов’язана 
з усвідомленням та пошуком форм забезпечення певної низки 
соціальних потреб, серед яких у першу чергу треба виділяти потреби 
економічного характеру, оскільки саме задоволення економічних 
потреб лежить в основі задоволення решти їх форм і видів.

Саме тому будь-яке визначення суті поняття політика (а цих 
визначень зустрічається в науковій літературі досить багато) пов’язане 
з визначенням основних інтересів політичної діяльності тих чи інших 
політиків, політичних угрупувань.

Наприклад у праці “Філософія політики” А.С.Панарін зазначає, 
що політика є видом ризикової (не гарантованої) діяльності у сфері 
відносин влади [2, с.6]. Учасники цієї діяльності намагаються змінити 
свій статус у суспільстві та перерозподілити сфери впливу в контексті 
історичних можливостей, що склалися.

У даному визначенні на перший план виходять особисті потреби 
та інтереси особи, групи осіб, партій, які прагнуть влади. Як буде 
застосовуватися ця влада, яке коло інтересів тих чи інших соціальних 
груп буде реалізоване -  це питання вторинне.

Таке визначення суті політики має, на нашу думку, право на життя 
оскільки майже повсякденно знаходить підтвердження в політичному 
житті багатьох країн, зокрема і в Україні. Воно відбиває реальне 
існування егоїстичних особистих, корпоративних, кланових інтересів 
у політичній діїшьності окремих політиків та політичних партій, про 
що свідчить наявність великої кількості так званих “кишенькових” 
партій у нашій державі.

Про наявність проблеми гіпертрофії особистих, кланових 
ін тер ес ів  у пол іти чн ій  д ія л ь н о с т і св ід ч и ть  той  факт, що 
визначення суті політики, подібні до згаданого вищ е, р о з
повсюджені в науковій літературі, отже, відбивають реальне та 
непоодиноке явище.

Наведемо ще одне визначення, згідно з яким “Політика (від 
грецького -  державні або громадські справи) -  сфера діяльності, 
пов’язана з відносинами між класами, націями та іншими соціальними 
групами, ядром якої є проблема завоювання, утримання та викорис
тання державної влади”. Адже влада -  це здатність або можливість 
здійснювати визначальний вплив на діяльність, поведінку людей за 
допомогою певних засобів.
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Отже, з наведених вище визначень суті поняття “політика”
* можна зробити перший висновок. Він полягає в тому, що політика -  

це такий вид діяльності, який пов’язаний з бажанням отримати владу 
для забезпечення впливу особи, соціальної групи, партії на характер, 
зміст, спрямованість соціально-економічних процесів, що від
буваються в суспільстві.

Але при всьому бажанні взяти владу з метою забезпечення потреб 
та інтересів тієї чи іншої соціальної групи, втримати цю владу, особливо 
в сучасних умовах прямої демократії, коли громадяни мають право 
прямим голосуванням обирати програму чи конкретну особу, яка б 
відповідала за розробку та здійснення даної програми або даного 
політичного курсу, практично неможливо. Адже власні специфічні 
інтереси політика, політичної партії не існують абсолютно відокремлено 
від інтересів інших політиків, інших соціальних груп і верств населення.

Можна стверджувати, що всі види політичних, економічних 
та інших потреб та інтересів взаємопов’язані, знаходяться у 
взаємній залежності одне від одного безпосередньо або опосеред
ковано, через систему певних перехідних форм та проявів. Навіть 
в авторитарних режимах політики, політичні партії змушені 
висувати та в певних рамках проводити в життя такі програми, які 
б задовольнили не лише їх корисливі інтереси, оскільки за інших 
умов втрати будуть набагато більші, особливо в перспективі, аніж 
безпосередні здобутки від використання влади.

До того ж будь-які потреби та інтереси виступають як соціальні 
потреби та інтереси, хоча останні й мають свою специфічну суть і форми 
прояву. Отже, висновок другий. Для того, щоб зрозуміти суть поняття 
політика та зміст політичної діяльності будь-якого політика та будь- 
якої партії необхідно чітко визначити суть таких понять, як соціальні, 
політичні та економічні потреби та інтереси, місце і роль кожного з 
видів у визначенні загального спрямування політичної діяльності партій 
та груп, їх специфічних цілей та засобів досягнення цих цілей.

Зокрема, визначення суті соціальних потреб та інтересів пов’язане 
з розумінням їх подвійного характеру. По-перше, будь-які види або 
типи потреб -  політичні, економічні, духовні чи індивідуальні, 
колективні, загальнодержавні, корпоративні та інші -  проявляються 
як потреби соціальні, адже людина незалежно від кваліфікації, посади, 
віку живе в суспільстві. Отже, будь-який вид потреб врешті-решт 
зумовлений необхідністю співіснування та співробітництва окремих 
людей. По-друге, соціальні потреби мають власний специфічний зміст, 
пов’язаний саме зі специфікою забезпечення співіснування та розвитку 
людей або соціальних груп як членів суспільства на певному 
конкретному етапі його історичного розвитку.
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Тому потреба в політиці, політичній діяльності виникає як 
об’єктивна соціальна потреба всього суспільства, різноманітних 
соціальних груп, окремих осіб і партій, які відчувають необхідність 
займатися саме цим специфічним видом суспільної діяльності, 
реалізуючи в такий спосіб свій інтерес, свої здібності, одержуючи, 
щоправда, не завжди бажаний результат.

Соціальні потреби окремої людини як члена суспільства можуть 
бути матеріальними або духовними. Серед них можна виділити, в 
першу чергу, потреби, пов’язані з необхідністю створення сприятливих 
умов для відтворення здатності до праці, підвищення загального та 
професійного рівня розвитку, потреби у соціальному захисті, в 
спілкуванні, в контактах і комунікаціях, безпеці тощо.

Більш складними для визначення є потреби різних соціальних 
груп, які являють сободе відносно стійку сукупність людей, що 
відзначається більш-менш однаковими (в усіх або деяких аспектах 
життєдіяльності) умовами та способом життя, спільністю масової 
свідомості, певною спільністю  соціальних норм, ціннісних 
орієнтирів [4, с.149].

Суттєві потреби соціальних груп (як це цілком виправдано, на 
наш погляд, відзначає О.І.Шкаратан у згаданій вище праці) можуть 
бути зрозумілі лише у зв’язку з їх позиціями в соціально-економічній 
структурі суспільства та тенденціями розвитку останньої. Адже 
потреби соціальних груп характеризуються масовістю прояву, 
стійкістю в часі та просторі, інваріантністю в специфічних умовах 
життєдіяльності представників даної соціальної групи.

До цього можна додати, що важливою властивістю потреб є їх 
взаємозумовленість, яка полягає в тому, що виникнення та задоволення 
однієї потреби тягне за собою цілий комплекс інших (до речі, це 
положення стосується, на нашу думку, і зв’язків між потребами кожного 
окремого індивідуума, що розглядається поза межами певної соціальної 
групи). Отже, взаємозумовлені потреби утворюють надзвичайно “довгі 
ланцюги реакцій”, що переходять одна в одну [3, с.24-25].

Так реалізація потреби у політичній діяльності безпосередньо 
пов’язана із забезпеченням соціальних потреб як окремої особи, так і 
конкретних соціальних груп, а у випадку збалансування та гармонізації 
політичних сил та інтересів -  і всього суспільства в цілому. Основою 
ж, яка дає можливість говорити про вірогідність такого збалансування 
та гармонізації інтересів, виступає певна економічна система, ступінь 
ефективності її структурної будови.

Саме ефективна економічна система, в структурі якої збалан
совано функціонують такі визначальні структурні елементи, як 
відносини власності, механізм координації та державне регулю

36



вання, створює сприятливі умови для реалізації економічних потреб 
та інтересів більшості членів суспільства, представників різних 
соціальних верств населення, тобто для реалізації сукупності 
соціальних потреб та інтересів. Адже відносини власності 
визначаю ть характер регулю вання майнових відносин між 
суб’єктами економічної діяльності, і в такий спосіб спричинюють 
потреби, інтереси , спрямування та можливості політичної 
діяльності різних політичних сил; механізм координації, який 
визначає характер узгодження планів споживання домашніми 
господарствами та виробничих планів підприємств (за допомогою 
ринку або централізованого господарства) стає водорозділом між 
різними політиками та політичними партіями щодо визнання ними 
як основних, дем ократичних або автократичних принципів 
реалізації своїх програм та цілей; державне регулювання, яке в 
сукупності з двома вище названими елементами економічної 
системи визначає характер формування господарських зв’язків між 
громадянами та державою -  через вільний ринок або тотальну 
примусову економіку, визначає ступінь та межі безпосереднього 
втручання політиків, політичних сил в економічну, господарську 
та соціальну діяльність окремих громадян.

Рівень же збігання політичних потреб та інтересів представників 
різних партій, різних соціальних груп дозволяє визначити загально- 
сприйнятливі цілі розвитку, сформувати систему тих важелів та інстру
ментів, за допомогою яких стає можливою реалізація економічних 
потреб та інтересів більшості громадян тієї чи іншої країни.

Отже, політика, політична діяльність як специфічна форма 
соціальної діяльності окремої особи або окремих груп людей у тому 
чи іншому суспільстві з метою реалізації своїх специфічних 
соціальних потреб та інтересів завжди та безпосередньо пов’язана з 
необхідністю визначення таких цілей, форм і методів їх задоволення, 
які б сприяли задоволенню економічних і соціальних потреб окремих 
громадян та суспільства з позицій просування вперед соціально- 
економічної системи в цілому. Лише таке спрямування реалізації 
потреб та інтересів політичних сил і партій можна визнати 
позитивним, моральним та ефективним.

Водночас підкреслимо, що політична діяльність пов’язана з 
суб’єктивною уявою тих чи інших політиків, політичних сил про 
реальний стан соціально-економічних проблем у суспільстві, про своє 
місце в розв’язанні цих проблем, тобто охоплює специфічне, суб’єктивне 
бачення як сукупності самих проблем, так і механізмів їх розв’язання з 
метою задоволення системи власних потреб та інтересів, потреб та 
інтересів різних верств населення, соціальних груп, суспільства в цілому.
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На характер та зміст суб’єктивних уявлень про сутність потреб 
та інтересів суспільства, можливі форми та методи їх розв язання 
безпосередньо й досить сильно впливають такі фактори, як рівень 
загальної культури (в тому числі й політичної), що склався в державі, 
рівень культури, інформованості, ерудиції самих політиків та 
політичних партій, представниками яких вони виступаю ть, 
розгалуженість та якість інституціональних і позаінституціональних 
структур. Недаремно політологія вивчає суть, механізми та результати 
функціонування двох тенденцій, традицій, що склалися історично на 
полі політичної діяльності стосовно визначення основних принципів 
формування та реалізації певної політики, зокрема економічної.

Ідеться про так звані традиції визначення принципів досягнення 
мети що беруть початок від Аристотеля та Макіавеллі.

Аристотель (Стагірит, народився в 384 р. до н.е. в місті Стагір 
на о. Евбея) -  давньогрецький учений енциклопедист, вважав 
кінцевою метою політичної діяльності створення “щасливого та 
прекрасного життя” як для держави (поліса), так і для кожного 
індивіда. Основними способами досягнення цієї мети, згідно з 
уявленнями Аристотеля, є виховання державою громадян у моральній 
доброчинності. Найкращою формою державного устрою вчений 
вважав політію (взаємодію олігархії та демократії), що забезпечувала 
б таку економічну політику, яка веде до переважання в суспільстві 
заможних середніх прошарків, а це знімає поляризацію між бідними 
та багатими. Чим не “суспільство двох трети н ” у сучасних 
Сполучених Штатах Америки?

Отже, Аристотель, визначаючи принципи формування політики 
взагалі та економічної політики, зокрема, вважає, що вона повинна 
служити благу людини та будуватися за принципами єдиного 
комплексу етики та політики (“філософії про людське”), згідно з яким 
етика має справу з “правильною нормою” поведінки, яка зумовлена 
соціальними особливостями, й не може претендувати на всеосяжність 
і всезагальність. Суть діаноетичної (інтелектуальної) доброчинності, 
за Аристотелем, полягає в правильній діяльності теоретичного розуму, 
мета якої може бути теоретичною -  пошук істини заради неї самої, 
або практичною — встановлення певної норми поведінки, тобто 
фактично Аристотель відстоює позицію, згідно з якою політика 
повинна бути етичною, виходити у своїх планах і діях із загально
прийнятих у суспільстві етичних норм.

Ніколо Макіавеллі (народився в 1469 році у Флоренції) — 
громадський діяч, історик, теоретик політики у своїх поглядах щодо 
основнюс принципів, на яких може й повинна формуватися внутрішня 
та зовнішня політика держави, виходив, по-перше, з ідеї сильної
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держави, служіння якій повинно бути метою та щастям кожної окремої 
людини; по-друге, з переконання у тому, що для створення сильної 
держави королю (отже, політику) можна не рахуватися із загально
прийнятими вимогами моралі, особливо коли в народі, за словами 
ученого, “не розвинені громадянські доброчинності”. У трактаті 
“Государ” Макіавеллі підкреслює, що для досягнення політичних 
цілей можуть використовуватися будь-які засоби (до речі, в наш час 
існує поняття макіавеллізм).

Та ні Аристотель, ні М акіавеллі не були першими серед 
громадських діячів, які осмислювали основні принципи, форми та 
методи досягнення певних цілей у політиці, в тому числі і в політиці 
економічній. За два століття до Аристотеля інший учений - 
мислитель, громадський діяч та політик, до того ж майже з 
протилежного кінця світу, представник іншої цивілізації-Кун Цю, 
у латинській транскрипції Конфуцій -  вчитель Кун (народився в 
Китаї в 551 році до н.е., помер у 479 році) сформулював свої 
філософські погляди щодо суті, місця та ролі політика в управлінні 
державою та її економікою у формі настанов і повчальних бесід. 
Не можна відійти від спокуси навести одну-дві таких настанови 
повністю, настільки вони актуальні для політиків, і, зокрема, для 
українських політиків, сьогодні.

Отже, настанови Конфуція, одна довга та одна коротка.
Цзичжан запитав Конфуція:
-  Які умови участі в правлінні країною?
Учитель відповів:
-Я кщ о  ставитися поштиво до п яти гідностей та ліквідувати 

чотири недоліки, то можна брати участь в управлінні.
-  Що означає п 'ять гідностей? -  запитав Цзичжан.
Учитель відповів:
-  Благородний муж, надаючи милість, не несе витрат: не 

викликає злоби в людей, коли примушує їх трудитися; його бажання 
несумісні зі скупістю; він повний величавості, але позбавлений 
пихатості; він грізний, але в ньому немає лютості.

-  Що означає: надаючи милість, не нести витрат? -  запитав 
Цзичжан.

Учитель відповів:
-  Ублаготворити народ, використовуючи все те, що приносить 

йому вигоду, чи це не милість, яка не потребує витрат? Якщо для 
людей, яких змусили працювати, обирати посильну працю, то в кого з 
них виникає злоба? Коли тягнуться до людяності та досягають Ті, 
звідки може взятися пожадливість? Благородний муж не має права 
виявити зневаги, незалежно від того, чи має він справу з чисельним,
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чи з небагатьма, великим чи малим, -  чи це не величавість без 
пихатості? Благородний муж носить відповідним чином шапку та 
плаття, його погляд сповнений гідності, він такий навіяний, що люди, 
дивлячись на нього, відчувають трепет, -  чи він не грізний без 
лютості?

-  Що означає чотири недоліки? -  запитав Цзичжан.
Учитель відповів:
-  Карати тих, кого не наставляли, означає бути жорстоким; 

вимагати виконання, не попередивши завчасно, означає проявляти на
силля; зволікати з наказом і при цьому домагатися терміновості озна
чає наносити збитки; і в будь-якому випадку скупитися, обділяючи 
чим-небудь людей, означає поступати казенно [1, с .163-164].

Коротка настанова.
Цзися вчив: Благородний муж, не одержавши довіри простих 

людей, не заставляє їх трудитися, інакше вони вважатимуть його 
насильником; не одержавши довіри, він не виступає з умовляннями, 
інакше його вважатимуть наклепником [1, с. 159].

Так само, за два століття до народження Ніколо Макіавеллі, інший 
політичний діяч, воєначальник -  Чингісхан сформулював основні 
принципи політики, на основі реалізації яких, на його думку, можна 
було б забезпечити потреби та інтереси свого народу. Головне в цих 
принципах те, що згодом повторює Макіавеллі: для досягнення мети 
підходять усі можливі й неможливі засоби. Чим це обернулося для 
цілого світу (саме для цілого, адже змінилися характер, тенденції та 
форми стосунків практично між усіма державами світу), для нашого 
народу та нашої держави загальновідомо.

Крайньорадикальні форми та методи досягнення політичних 
цілей, а, власне, й цілей економічної політики, оскільки будь-яка 
політична діяльність вреш ті-реш т зумовлена економічними 
причинами та проблемами, протягом усієї історії людства були 
притаманні багатьом політикам і політичним силам, партіям. Мабуть, 
на цьому не варто зупинятися спеціально, оскільки на теренах 
колишнього Радянського Союзу ще живуть усі покоління, які на 
власному досвіді ознайомилися з чингісханівськими, або Макіа- 
веллістськими методами реалізації політики в “інтересах народу”, в 
умовах, коли, на думку цих політиків, у самого народу “ще не 
розвинені громадянські доброчинності”.

Друга світова війна стала, на нашу думку, водорозділом, за яким 
більшість політиків і політичних партій у розвинених капіталістичних 
країнах усвідомили необхідність відмежування від Макіавеллістських 
підходів у забезпеченні “інтересів народу”, переходу на позиції 
формування політики, яка б дійсно відповідала потребам більшості й
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базувалася б на демократичних засадах і принципах. У цьому контексті 
доречно, мабуть, було б згадати концепцію соціального ринкового 
господарства, втілену в життя в Німеччині, Австрії, Швеції, 
Нідерландах та деяких інших країнах, позитивні зміни в принципах 
формування політики урядами Італії, Іспанії, Японії, багатьма 
державами Центральної та Східної Європи.

У сучасних умовах набула розповсюдження більш жорстка лінія 
щодо визначення методів дій задля досягнення певних політичних, 
економічних і соціальних цілей, в основі якої лежить теорія 
раціонального вибору.

Теорія раціонального вибору, як зазначає Р.Швері з Фрибурзького 
університету (Швейцарія), сформувалася під суттєвим впливом трьох 
найбільш важливих інтелектуальних традицій [5, с.35-51]. Це, по- 
перше, ш отландська філософія моральності Хатчисона, Юма, 
Ф ергю сона та Сміта, яка вперш е запропонувала послідовну 
індивідуалістичну концепцію раціональної поведінки та звернула увагу 
на її доцільність у поясненні суспільних явищ. По-друге, утилітаризм, 
який виробив всеохоплюючу концепцію моральних суджень.

Утилітаристи відмовилися від положень античної філософії, 
виходячи з необхідності звертати увагу на наслідки дій людини, тому 
що, на їх думку, лише тоді можна оцінити “поганими” чи “добрими” є 
наші дії. По-третє, відмова від проблеми міжіндивідуальної оцінки 
насолод та страждань, важливої для утилітаризму, стала головним 
досягненням неокласичної теорії, яка висунула на перший план процес 
взаємного обміну. Якщо окремий індивідуум отримує вигоду від 
використання того чи іншого закону, інституту чи іншого фактора, що 
накладає певні обмеж ення на наші дії, й до того ж здатний 
компенсувати втрати іншим, немає причин стверджувати, що обмін 
нечесний, суперечить нормам моралі або ще якимсь умовам.

Водночас сумнівною є позиція деяких новітніх політиків, зокрема 
і в нашій країні, які некритично, або без грунтовного, всебічного 
ознайомлення з проблемою, пропонують для виходу з системної кризи 
застосувати принципи політичної діяльності диктатора з Чилі генерала 
Піночета. Але не варто забувати, що громадський порядок та вихід з 
економічної кризи був досягнений убивством законною президента 
країни, знищенням без суду та слідства понад трьох тисяч громадян, 
вимушеною еміграцією сотень тисяч людей у працездатному віці та 
за значної економічної і політичної допомоги США (монополії 
останньої мали в Чилі неабиякі власні економічні інтереси, доволі 
згадати найбільші у світі родовища міді).

Отже, альтернативи щодо демократичних, сформованих на основі 
загальноприйнятих у світі моральних та етичних принципів, методів
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і форм реалізації економічної політики, яка б відповідала безпо
середнім та стратегічним інтересам більшості громадян тієї чи іншої 
країни, політики структурних перетворень у нашій країні, сьогодні 
вже просто немає. Саме такий підхід до визначення принципів 
формування політики дозволяє враховувати національні традиції, 
особливості, творчі можливості народу, що робить світ економічної 
політики багатоступеневим, різнобарвним, привабливим для людства.
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Summary

Yury Zaitsev

On the Objective Restructuring Need as Faced by Ukraine’s 
Economy and Its Key Stakeholders’ Interest Reconciliation

Diverse social groups’ economic, social, and political interests, as 
well as their underlying idea, cross-links, and interactional aspects are 
analyzed from the standpoint of determining the Ukrainian economic 
structure’s establishment and harmonization principles.

42



Петро Нікіфоров, Лідія Шинкарук

СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ ЯК ОДИН ІЗ 
ФАКТОРІВ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

У світовій практиці особливу увагу відведено такій формі 
заохочувальних інвестиційних програм, як створення спеціальних 
економічних зон, які є своєрідним і досить яскравим явищем серед 
інших форм інвестиційної діяльності. Незважаючи на різноманітність 
проявів цих господарсько-територіальних утворень, їм притаманні 
певною мірою однакові риси.

Вивчення ролі спеціальних економічних зон у розвитку економіки, 
їхнє повсюдне географічне розташування, підтверджують думку про 
те, що завдання зон усіх видів схоже, адже вони виступають у ролі 
важеля структурної перебудови та регіонального розвитку економіки, 
проте їхня спеціалізація, розміри, форми організації надзвичайно 
різноманітні. Саме тому встановлено широкий перелік назв зональних 
утворень: експортно-виробничі, вільні торговельні, технологічні, 
безмитні, зони спільного підприємництва, зони сприяння інвестиціям 
тощо. Всього нараховується більш ніж ЗО різних дефініцій, які 
визначають поняття спеціальної економічної зони.

Це трапилось тому, що подекуди в кожній з країн, де заснову
валося зональне утворення, цьому явищу надавалася власна назва і 
визначалося власне правове та економічне тлумачення цього терміна 
які віддзеркалювали особливості орієнтації зон. Поняття про зону 
неодноразово ставало предметом дискусій серед країн-засновників 
спеціальних економічних зон.

Відповідні тлумачення поняття містилися в документах Ради 
Спільного Ринку (1969 р.), Конвенції щодо спрощення та гармонізації 
митних процедур (Кіотській конвенції 1973 р.), документах ЮНКТАД 
(1975 р.), матеріалах Міжнародної організації праці, Центру ООН з 
питань вивчення транснаціональних корпорацій та інших регулюючих 
актах.

Що стосується офіційного тлумачення спеціальної економічної 
зони (СЕЗ) в Україні, то це частина території України, “... на якій 
встановлюється і діє спеціальний правовий режим економічної 
діяльності та порядок застосування і дії законодавства України. На 
території СЕЗ запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, 
податкові та інші умови економічної діяльності національних та 
іноземних юридичних і фізичних осіб... [1]. Вони представляють собою 
“... один з інструментів досягнення відкритості економіки України 
зовнішньому світові і стимулювання міжнародного економічного
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співробітництва на основі залучення іноземних інвестицій. V поєднанні 
з іншими елементами загальної стратегії економічного розвитку країни, 
спеціальні економічні зони спроможні забезпечити активізацію 
підприємницької діяльності, залучення нових технологій, розвиток 
ринкових методів господарювання, а в остаточному підсумку - 
збільшення виробництва і постачання високоякісних товарів та послуг 
як на внутрішній, так і на зовнішній ринки... [2].

В усіх державних документах прийнято офіційне найменування 
поняття як “спеціальна (вільна) економічна зона” (СЕЗ), що є своєрідним 
компромісом при існуючих розбіжностях у назвах. СЕЗ представляє 
собою територіально-господарське утворення, яке займає обмежену 
територію та діє у відповідності з адміністративно запровадженим 
особливим (пільговим) господарським режимом, завдяки чому 
забезпечується залучення інвестицій, активізація зовнішньоекономічної 
діяльності та інтеграція до системи світового господарства.

Для залучення інвестицій необхідний особливий режим, оскільки 
його введення дозволяє ефективно, при мінімальних затратах часу і коштів 
здійснювати різноманітні господарські операції й отримувати швидку 
віддачу. Завдяки тому, що ділова активність у спеціальній економічній 
зоні прогресує швидше, ніж на решті території, вони перетворюються на 
центри господарського росту й акумуляції передового досвіду, що 
сприятливо позначається на розвитку регіону й держави в цілому.

Не менш важливо, що спеціальні економічні зони створюються з 
метою сприяння структурній перебудові економіки шляхом залучення 
іноземних інвестицій, активізації спільної з іноземними інвесторами 
підприємницької діяльності, для збільшення експорту, а також для 
зростання обсягу поставок високоякісної продукції на внутрішній ринок. 
Ще однією важливою задачею є створення сучасної ринкової 
інфраструктури, більш раціональне використання природних і трудових 
ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку окремих регіонів.

Спеціальні економічні зони утворюються задля стимулювання 
господарської діяльності ш.ляхом лібералізації інвестиційного клімату. 
Завдяки цьому досвід функціонування спеціальних економічних зон 
має важливе значення для країн, котрі намагаються наздогнати 
розвинений світ.

Беручи до уваги наявність об’єктивних суперечностей процесів 
інтеграції економіки, можна стверджувати, що спеціальні економічні 
зони сприяють розв’язанню цих протиріч. З погляду пристосування 
національного господарства до правил гри на світовому ринку, 
спеціальна економічна зона стає своєрідним буфером між національною 
та світовою економікою. В умовах діючого особіивого економічного 
режиму з’являється можливість здійснювати пільгове митне, податкове,
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валютне, правове регулювання без побоювання, що це може негативно 
позначитися на економіці всієї країни. Цей факт має суттєве значення 
для малорозвинених територій, а також раніше замкнених економік, 
нездатних відразу побудувати або перебудувати власну господарську 
структуру. Крім того, на обмеженій території є більше можливостей 
гнучко реагувати на зміни зовнішнього середовища.

З іншого боку, спеціальні економічні зони з самого початку розви
ваються як елемент світової економічної системи. Територіальне обме
ження спеціальних економічних зон створює сприятливий режим підпри
ємництва, нейтралізуючи при цьому вплив решти національної економіки, 
це дуже важливо для зарубіжних інвесторів. Утворивши спеціальну 
економічну зону, з’являється можливість формувати на певній території 
якісно нові відносини між суб’єктами ринку, а не перебудовувати старі.

Враховуючи вищесказане, хотілося б зазначити, що держава за 
рахунок важелів особливого економічного режиму може стимулювати, 
а також спрямовувати процес зарубіжного інвестування у найбільш 
перспективні території та галузі, тобто спеціальні економічні зони є 
також важливим інструментом структурної перебудови економіки не 
тільки на регіональному, але й міждержавному рівнях.

Спеціальні економічні зони, як один із аспектів підвищення 
активності зарубіжних інвестицій набули особливого поширення у 
другій половині XX ст., причому формувалися вони в країнах з різним 
рівнем економічного розвитку. Цілком впевнено можна констатувати, 
що в створенні спеціальних економічних зон однаковою мірою 
зацікавлені як країна приймаюча, яка створює нове виробництво, так 
і країна, яка інвестує капітал.

Для повного уявлення про місце та роль спеціальних економічних 
зон у формуванні інвестиційного клімату держави необхідно простежити 
історію виникнення й розвитку цього явища. Перша згадка про 
застосування СЕЗ припадає на 167 р. до н.е. Тоді у давній Греції був 
зафіксований факт створення й діяльності вільної митної зони на о. Делос, 
за час існування якої економіка острова набула небаченого розквіту.

Більш тривалим був період існування центрів вільної торгівлі у 
вигляді вільних портів у середні віки, зокрема Генуя в 1595 р. отримала 
подібний статус однією з перших. Статус вільного порту давав право 
складувати на власній території товари без сплати відповідного мита.

З розвитком капіталістичних відносин вільні порти дозволили 
поряд з складуванням проводити безподаткову, безмитну дообробку в 
цілях підвищення якості товарів.

Саме таких функцій набули вільні порти Російської Імперії 
дев’ятнадцятого століття -  Владивосток (1862 p.), Одеса (1817 p.), 
Батумі (1878 p.). Хоча Одеса мала статус “вільного порту” лише

45



протягом 60 років, але саме на період дії правил вільної торгівлі 
припадає економічний розквіт міста -  будівництво нових житлових 
районів, розвиток переробної промисловості і, зрозуміло, торгівлі.

Такі зони не потребують великих грошових витрат і організацій
них заходів, тому вони широко розвинені по всьому світу. Поштовхом 
для створення таких зон є їх вигідне географічне положення й розвиток 
інфраструктури, а засновниками виступають здебільшого місцева 
влада або зацікавлені фірми.

Відродження СЕЗ на якісно новому рівні як явища керованого, 
цілеспрямованого й науково осмисленого припадає на кінець 50-х років 
нашого століття, причому піонером цього стала вільна зона в районі 
аеропорту Шенон в Ірландії. Позитивний досвід останньої призвів до 
того, що почали створюватися зони в інших країнах, насамперед, у 
тих що розвиваються. Процес відбувався досить активно. За різними 
підрахунками кількість зональних утворень знаходиться у межах від 
декількох сотень до декількох тисяч. На промислово розвинені країни 
припадає приблизно 200 зональних утворень, у тому числі на країни 
Західної Європи -  більше 90.

Процес утворення спеціальних економічних зон, переважно 
зовнішньоторговельних, у групі країн, що донедавна належали до 
соціалістичних, почався значно пізніше і був пов’язаний із спробами 
включитися до міжнародного поділу праці. Відтак зони з ’явилися в 
країнах, котрі проводили досить гнучку політику щодо економічних 
перетворень у межах системи централізованого планування: Китай, 
Югославія, Угорщина, Болгарія, Польща, Румунія.

В Югославії ще з 1963 р. було дозволено утворення безмитних 
зон. Нова редакція закону про вільні економічні зони (ВЕЗ) була 
прийнята в 1985 р., але й до того часу в країні дозволялося 
функціонування митних складських анклавів. 8 із 21 задекларованої 
зовнішньоторговельної зони діяло в Югославії до її розпаду та початку 
військових дій. На жаль, їхнє значення для розвитку економіки країни 
виявилось незначним, оскільки вони перебували в загальній 
невизначеності щодо економічної системи країни.

Після ухвали Угорщиною в 1982 та 1988 р р. низки нормативних 
актів, у країні з ’явилося 70 подібних зон. Власне, ця країна не 
дотримувалася ніяких спеціальних правил при створенні зон, а 
головною метою була своєрідна реклама тих чи інших місць для 
вкладання іноземних інвестицій.

У 1980 р. було порушене питання щодо спеціальних зон у Польщі, 
проте 8 років пішло на те, щоб ідея почала втілюватися в життя. За 
цей час питання було ретельно вивчене, і до центральних керівних 
органів надійшли пропозиції про заснування СЕЗ у морських портах,
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великих і прикордонних містах, а з 1989 р. уряд Польщі видав дозволи 
на їхнє створення. Останнім прикладом, що ілюструє розгортання 
процесу організації зовнішньоторговельних зон у Польщі, може бути 
рішення про створення зони “Європарк Мелець” [3, с.201]

Розглядаючи питання місця та ролі СЕЗ у підвищенні інвестицій
ної активності, слід апріорно виходити з того, що інвестиційний клімат 
економічних зон, а також їхній рівень економічного зростання та стан 
економіки країни великою мірою взаємозалежні. Практика свідчить, 
що більшою інвестиційною активністю відзначаються зони, наприклад 
в країнах, які характеризуються динамічним розвитком. Це країни 
Південно-Східної Азії та Південної Америки. Але і в цих країнах зони 
одного й того ж класу, але різні за розмірами й обсягами виробництва, 
мають неодинакові показники. Більшою ефективністю відзначаються 
зони невеликого розміру, що пов’язано з мобільністю виробництва 
таких зон, здатністю якнайшвидше пристосовуватися до умов, які 
доволі часто змінюються, еластичністю управління.

Цілком очевидним є те, що країна-резидент, на території якої 
створюється СЕЗ, перш за все орієнтується на залучення іноземних 
інвестицій, що дозволяє поряд з капіталом отримати передову техніку, 
новітню технологію, інтелектуальний потенціал, досвід управління. 
Саме це також дозволяє державі планувати в перспективі структурну 
перебудову господарства, нарощувати обсяги виробництва продукції, 
в тому числі імпортозамінної.
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Summary

Petro Nikiforov, Lidia Shynkaruk

Special Economic Zones as a Factor of Attracting Foreign 
Investment

Discussed is the role of Special Economy Zones in the development 
of an economy as a whole, a special focus being on tile historical aspect, as 
well as applicable to the modem Ukraine’s specific conditions. Analyzed 
is the importance of SEZs to the elevation of investment activities.
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Іван Комарницький, Ірина Черданцева

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ  
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Розширення інвестиційної сфери, залучення інвестицій в усі 
галузі народногосподарської діяльності України є основою розвитку 
економіки, а її станом визначається рівень розвитку суспільства та 
його виробничих сил. У наш час реалізація інвестиційних програм 
різної спрямованості та рівня є одним з найбільш важливих напрямів 
оздоровлення економіки. Тому не викликає сумнівів важливість 
ретельної підготовки документації щодо реалізації інвестиційного 
проекту, аналізу всіх напрямів цієї реалізації, включаючи ризикові 
аспекти. Але досить часто можна почути думку, що невеликий обсяг 
інвестицій в економіку України, викликаний наявністю високого рівня 
невизначеності та ризику в нашому економічному середовищі.

Цей аргумент може виступати як доказ того, що ризик асоціюється 
лише з несприятливими наслідками господарювання в невизначених 
умовах [1, с.560; 2, с. 16]. Дійсно, у багатьох випадках ризик пов’язаний 
із незадовільними господарськими результатами, втратами ресурсів та 
прибутку. І в цьому аспекті скасування ризику, його виключення 
вважається доцільною та необхідною передумовою здійснення будь- 
якого інвестиційного проекту. Але такий однобічний підхід до ризику 
базується лише на здоровому глузді, а не на науковому обгрунтуванні. 
Більш того -  це здоровий глузд не підприємця, а бізнесмена, який має 
за мету займатись звичним рутинним бізнесом, і отримувати невеликий 
стабільний дохід, який би забезпечував лише його особисті потреби. 
Зрозуміло, що реалізація інвестиційного проекту, який розрахований 
на отримання такого рівня доходу, не зацікавить жодного інвестора. Коли 
б господарський ризик був п ов’язаний тільки з негативними 
результатами, з ’ясувалося б, що зовсім необгрунтованою є готовність 
до нього підприємця, який бажає займатись новою справою та отримати 
інвестиційні кошти під реалізацію проекту з високим рівнем ризику. 
Ця готовність може бути виправдана і дійсно виправдовується тим, що, 
не дивлячись на можливі втрати тут, існує могутній стимул. Це 
підвищений прибуток, особливий -  специфічно підприємницький -  
дохід. Тому що, як правило, у фірмах інноваційного підприємницького 
типу прибуток вищий за звичайний. Не випадково перші дослідники 
теорії підприємництва Р.Кантільон, І.Тюнен та Ф.Найт джерелом 
підприємницького доходу вважали реалізацію в процесі відтворення 
здатності підприємця до обгрунтованого ризику [3, с.28]. Ця теоретична
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традиція була розвинута в працях Й.Шумпетера [4, с.59], і зараз 
підтримується в сучасній західній літературі.

Тоді можна стверджувати, що іноземних інвесторів зупиняє не 
наявність високого рівня ризику, а невміння наших вітчизняних 
підприємців управляти ризиковою ситуацією, яка є невід’ємною 
частиною процесу реалізації інвестиційного проекту.

Відсутність механізму управління ризиком при розробці будь- 
яких економічних програм, а особливо тих, що стосуються залучення 
інвестицій, є неприпустимою. Це наочно підтверджується нинішнім 
загостренням кризи в економіці Росії, і частково стосується України, 
втрата управління створила ситуацію  тотального ризику для 
підприємницької діяльності. Тепер поступове відновлення макрорівнів 
управління буде вимагати реалізації виваженого та конструктивного 
господарського потенціалу ризику на мікрорівні.

На цьому рівні кращі шанси на успіх виникають тоді, коли 
підприємець володіє ризиковою евристикою, здатністю приймати та 
реалізовувати нестандартні рішення, гнучко змінювати стратегію й 
тактику поведінки у виробництві, комерції та маркетингу, знаходити 
нові ніші на ринку, здатністю “реконструювати” інформацію тощо. 
Досвідчений підприємець при прийнятті ризикового рішення може 
інтуїтивно користуватись певними підходами та прийомами, які 
підказуються практикою. Але не можна, зрозуміло, покластися тільки 
на інтуїцію та господарський досвід. Необхідно спиратись на науково 
обгрунтовані організаційні алгоритми управління ризиком.

Загальний концептуальний підхід до управління господарським ри
зиком полягає: у вияві можливих наслідків підприємницької діяльності в 
ризиковій ситуації; у розробці заходів, які не припускають, запобігають 
або зменшують розмір збитків від дії до кінця не врахованих ризикових 
факторів, непередбачених обставин; у реалізації такої системи адаптованості 
підприємництва до ризиків, за допомогою якої можуть бути не тільки ней
тралізовані або компенсовані негативні ймовірні результати, а й максималь
но використані шанси на отримання високого підприємницького доходу.

З цієї методологічної позиції існуючі в спеціальній літературі 
визначення “управління ризиком”, коли воно зводиться до “скасуван
ня” або “зменшення” ризику, до “послаблення його негативного впливу 
на результати господарської діяльності”, здаються неприпустимо 
вузькими [5, с.429-489]. Визначення управління підприємницьким 
ризиком повинно, очевидно, базуватись на економічній суті ризику та 
управління як економічних категорій. Виходячи з цього та всього 
вищевказаного пропонується таке визначення: управління ризиком -  
це процес виявлення рівня невизначеності (відхилень у прогно
зованому результаті), прийняття та реалізації управлінських рішень

49



які дозволяють запобігати або зменшувати негативний вплив на процес 
та результати відтворення випадкових факторів, одночасно забезпе
чуючи високий рівень підприємницького доходу.

Практика управління ризиками передбачає сукупність методів, 
прийомів, які використовуються в певних умовах даної господарської ситуа
ції для досягнення поточних цілей, які не суперечать цілям довгостроковим.

Перший метод -  це загальновідоме усунення ризику, його 
запобігання. Дійсно, важко наперед визначити зміни в поведінці 
конкурентів на ринку. Не можна передбачити всі обставини й у власне 
інноваційній діяльності. Тоді, звичайно, можна не приймати 
ризикованих рішень. Але в цьому випадку суб’єкт господарювання 
позбавляє себе шансу реалізуватись у ролі дійсного підприємця та 
отримати підприємницький доход, прирікається на стагнацію, 
застосування рутинних методів господарювання, чим, природно, 
підвищує ймовірність втрати конкурентоздатності та банкрутства. 
Застосування методу усунення ризику необхідне при катастрофічних 
ризиках, які здатні викликати втрати, близькі за розміром до власних 
оборотних коштів (ризик можна вважати критичним, якщо втрати 
чистого прибутку загрожують досягти 75%). Безперечно, що всіма 
доступними методами варто уникати ризику нежиттєздатності проекту.

Інвестори мажуть прийняти лише такий проект, заплановані доходи 
від якого здатні перекрити витрати на його реалізацію та принести 
прибуток не нижчий за рівень банківського відсотку. Важливо ухилятись 
також від ризику незавершеного будівництва, неповернення кредиту тощо.

Другий метод управління ризиком -  зменшення несприятливого 
впливу тих або інших факторів на результати виробництва й у цілому 
підприємницької діяльності. Він передбачає прийняття всіх можливих 
превентивних заходів: підвищення якості планування, організації, 
управління виробництвом; використання гнучких технологій та 
створення системи резервних фондів, поліпшення державного 
регулювання підприємництва шляхом створення відповідних 
параметрів економічного та правового середовища; вибір оптимальної 
інвестиційної стратегії та стратегії поведінки підприємницьких 
структур на ринку факторів виробництва; здійснення інноваційного 
маркетингу та диверсифікації виробництва і т. ін.

Третій метод управління ризиком -  його передача, переведення. 
Цей метод реалізується шляхом формування ефективної системи 
страхування всіх видів ризику, створення акціонерних товариств та 
інших аналогічних заходів. На жаль, на сьогодні ринок страхових 
послуг в Україні заповнений лише приблизно на 10 %, і практично 
відсутня система страхування підприємницьких та інвестиційних 
ризиків у вітчизняних страхових компаніях.
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Тому найбільш дієвим методом управління ризиком, на думку 
авторів, є четвертий -  оволодіння ризиком. Застосуванню цього метода є 
доцільне й навіть необхідне, коли потенційні втрати не є значними, коли 
робиться все можливе для попередження або зниження збитку від впливу 
непередбачених обставин, коли, і це головне, чітко виявлені шанси на 
отримання високого підприємницького доходу. Щоб свідомо йти на ризик, 
підприємець повинен спиратись на знання економічних, природних та 
інших законів і закономірностей, на економічну відповідальність, на 
відповідний фундамент інформації, на науково розроблену теорію 
прийняття управлінських рішень та механізму їх реалізації.

Основна мета господарського ризику, на який свідомо йде 
підприємець, -  отримання підприємницького доходу (додаткового 
прибутку). Але для реалізації цієї мети необхідно сформулювати 
супутні цілі -  усунення певних видів ризику, зменшення небезпеки 
несприятливого впливу цих видів на результати господарської 
діяльності, мінімізація розмірів збитку від такого впливу, швидка 
ліквідація відповідних втрат і т.ін.

Тому найважливішим етапом організації управління ризиком є 
його аналіз. При цьому особливу увагу слід приділити факторам ризику 
в підприємництві. їх можна класифікувати за. різними критеріями та 
ознаками: а) за ступенем впливу на підприємницьку діяльність фірми, 
який залежить від виду цієї діяльності (виробнича, комерційна, 
інвестиційна, інноваційна, банківська і т.ін.) і відповідних ризиків;
б) за ступенем керованості фірмою (фірми некеровані, мало керовані, 
добре керовані); в) за характером впливу на ризик; г) за джерелом 
виникнення ризикових факторів (зовнішнє середовище, якість 
господарювання). Тут автори вважають корисним надати комбіновану 
класифікацію факторів господарського ризику (див. схему 1).

Схема показує складність та різноманітність відображених у ній 
явищ. Головні фактори, які визначаю ть рівень ризикованості 
господарської діяльності в Україні й безпосередньо впливають на 
розмір та обсяги надходження інвестицій, а також багато в чому 
несприятливо відбиваю ться на результатах підприємницької 
активності основної маси бізнесменів (особливо тих, хто чесно 
займається своєю справою), -  зовнішні.

З внутрішніх факторів ризику до основних належать некомпетент
ність; відсутність досвіду, знань та оперативної ділової активності; 
авантюризм; надто велика довірливість у відносинах з партнерами; 
прагнення отримання швидкої вигоди на шкоду розвитку тощо. Між тим, 
ні в державній системі, ні в спеціалізованих приватних фірмах, ні в 
іноземних спонсорів наші підприємці поки що, як правило, не можуть 
отримати якісних консультацій, які б запропонували дієву програму
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подолання впливу внутрішніх факторів ризику. Тому в розв’язанні проблеми 
необхідно розраховувати тільки на власні ресурси та можливості.

Схема ]

Система факторів, які впливають на рівень ризику

Зовнішні Внутрішні

Прямої дії Непрямої дії Об'єктивні Суб'єктивні

Нестабільність,
суперечність
законодавства

Нестабільність 
політичних умов

Непередбачені зміни в 
процесі виробництва 
(вихід з ладу техніки, її 
матеріальна застарілість)

Низька якість 
управлінських, 
робітничих кадрів 
та спеціалістів

Непередбачені дії 
державних органів

Нестабільність 
соціальних умов

Розробка, впровадження 
нових технологій, спосо
бів організації праці

Малокомпетентна 
праця управлінсь
ких та інших служб

Нестабільність еко
номічної (фінансо
вої-, податкової, зов
нішньоекономічної 

І та іншої) політики

Непередбачені 
зміни економіч
них обставин

Стихійні впливи 
локального характеру

Недотримання 
договорів з боку 
керівництва фірми

(Непередбачені 
|зміни кон’юнктури 
внутрішнього та 
зовнішнього ринку

Непередбачені 
зміни в галузі 
підприємницької 
діяльності

Непередбачені зміни у 
внутрішньогосподарсь
ких відносинах

Відсутність у персо
налу здатності до  
ризику

Непередбачені дії 
конкурентів

Непередбачені 
зміни в міжнарод
ній обстановці

Недостатність бізнес- 
інформації у фірмі

Помилки в прийнят
ті рішень

Корупція та рекет Стихійні сили 
природи та клімат

Відсутність служби 
маркетингу

Помилки при реалі
зації ризикових 
рішень

Революційні зміни 
в науково-техніч
ному прогресі

Непередбачені змі
ни економічних 
обставин у країні

Фінансові проблеми 
всередині фірми

Смерть, хвороба 
ключових співробіт
ників фірми

Непередбачені змі
ни у взаємовідноси
нах з господарськи
ми партнерами

Відсутність механізму 
мотивації

Більш жорсткий та непередбачуваний фактор -  невизначеність 
векторів економічної реформи. Держава поки що веде таку фінансову, 
кредитну, валютну, структурну та інші види політики, які здатні 
поставити на межу банкрутства будь-кого, навіть найздібнішого та 
найкваліфікованішого підприємця. Сучасний курс реформ відбирає 
бажання та можливість займатись підприємництвом у багатьох
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підготовлених га здатних до нього людей. Ось чому необхідно всебічно 
обмірковувати ризикові рішення, методологічно та організаційно 
обгрунтовувати їх прийняття.

Неможливо, звичайно, врахувати всі ризикові фактори, але досить 
реально виділити головні з них за результатами впливу на той чи інший 
вид підприємницької діяльності. При цьому необхідно вірно відповісти 
на два запитання: 1) який ефект обумовлює та чи інша ризикова подія, 
яким буде її вплив на результат? 2) чи великою є ймовірність настання 
цієї ризикової події? Доцільно зпрогнозувати також час настання 
ризикових подій. Зрозуміло, що насамперед необхідно враховувати ті 
з них, які можуть принести значний ефект (позитивний чи негативний) 
або характеризуються високою ймовірністю настання.

Ключовим етапом управління господарським ризиком є оцінка його 
рівня, визначення його припустимих меж для фірми. Доцільно проводити 
якісно-кількісну, тобто комбіновану оцінку господарською ризику.

Якісна оцінка повинна визначити можливі види ризику, фактори, 
які впливають на його рівень при здійсненні певної підприємницької 
діяльності. Якісний аналіз включає в себе також методологічний підхід 
до кількісної оцінки припустимого рівня ризику. Остаточне рішення може 
бути прийняте лише при комплексній його оцінці. Таким чином, у багатьох 
випадках якісна оцінка рівня припустимого ризику органічно пов’язується 
з кількісною. Але при цьому слід враховувати, що, по-перше, далеко не 
завжди можна кількісно прорахувати ризикові ситуації. По-друге, зміст 
та обсяги відповідної економічної інформації в нинішніх вітчизняних 
умовах є явно недостатніми для визначення рівня господарського ризику.

Не випадково бізнесмени подекуди висловлюють таку думку, що 
“зміни ділових ризиків у сучасних умовах -  це типова алхімія. 
Статистики немає, кваліфікованих експертів не знайти, тому похибки 
змін є настільки великими, що роблять управління ризиковими 
ситуаціями неможливим”[6, с.26]. Ось чому в даній ситуації особливе 
значення має якісна оцінка рівня ризику. Вона вимагає високої інтуїції, 
досвіду, знань у галузі теорії підприємництва. До цієї роботи потрібно 
залучати досвідчених експертів, консультантів, фірми маркетингового 
обслуговування, і велику кількість менеджерів та спеціалістів фірм, 
які досить успішно здійснюють господарську діяльність.

Звичайно кількісну оцінку ризику проводять на основі методів 
математичної статистики. Але їх використання залежить від сфери, 
галузі, виду підприємницької діяльності. Один з недоліків цих методів 
полягає в тому, що для їх підрахунку потрібен великий обсяг інформації, 
яку досить складно отримати, враховуючи відносно невелиюш період 
пасу, що пройшов з моменту відновлення підприємницької діяльності в 
Україні. Але в окремих сферах для визначення ризиків цей обсяг

53



інформації є достатнім — це науково-технічна, природно-кліматична та 
аграрна сфера. Тому розробці інвестиційних проектів саме в цих сферах 
варто приділити більшу увагу.

Крім методів математичної статистики можуть бути використані й 
інші: статистичний; експертних оцінок; аналітичний; аналогій; 
доцільності витрат. Останній метод є досить привабливим для невеликих 
фірм, які бажають залучити інвестиційні кошти для розширення вже 
працюючого виробництва, і для цього налагодити організацію 
управління ризиком на власному підприємстві. Метод доцільності витрат 
потребує використання даних обов’язкової фінансової звітності і є 
відносно простим. Комплексна оцінка ризиків може бути надана за 
допомогою матриці, де всі фактори розподіляються за ступенем впливу 
на результат, при цьому кожному з них присвоюється відповідна вага. 
Для будь-якого фактора ризику визначається ймовірність його прояву 
характер впливу на результати підприємницької діяльності (збиток, 
виграш). На основі такої матричної таблиці можна оцінити ступінь 
ризикованості інвестиційного проекту в цілому.

Важливо розрахувати ціну ризику: розмір можливих втрат або 
можливого виграшу (підприємницького доходу). Для цього можна 
використовувати формулу:

де Цр -  ціна ризику; Пп -  запланований прибуток без врахування 
ризику; Р. -  ймовірність втрати прибутку за несприятливих обставин; 
Р. -  ймовірність настання сприятливих обставин.

У цілому існують різні способи оцінки ризику з урахуванням 
специфіки та в залежності від конкретних ситуацій.

Після визначання ймовірності ризику обирається його припусти
мий рівень, при цьому враховується не тільки розрахункова, а й 
особистісна ймовірність ризику. При оцінці особистісної ймовірності 
рекомендується дотримуватись певних правил: бути гранично 
об’єктивним; не видавати бажане за можливе,тим більше за дійсне; 
враховувати весь комплекс прогнозованих подій від нижчої до вищої 
ймовірності; розподіл її ступенів базувати за рівнем невизначеності (при 
її високому рівні -  розподіл повинен бути широким та рівномірним); 
бути постійно готовим до коректування розрахунків при отриманні 
нових даних, пошук яких повинен здійснюватись безперервно; не 
ризикувати всім заради отримання малого виграшу тощо.

Ставлення підприємця до господарського ризику формується під 
впливом: цілей (прагнення до збільшення підприємницького доходу та 
забезпечення міцної конкурентоспроможності), фінансового стану (чим 
вищою є платоспроможність фірми, тим більша її здатність до ризику і
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ТИМ швидше така фірма зацікавить інвесторів), рівня потенційних 
доходів фірми (пряма залежність), накопиченого досвіду і ін.

При прийнятті більшості управлінських рішень, які стосуються 
реалізації інвестиційного проекту, рекомендується дотримуватись 
“середнього ’ рівня ризику, при яшму можливі втрати запланованого 
прибутку не перевищують 50 %. Після визначення припустимого рівня 
ризику розробляється власне система управління ним, вона включає 
підсистему адаптації до ризикових ситуацій, тобто комплекс заходів 
щодо: усунення несприятливого з точки зору свого впливу на результанти 
підприємницького ризику; запобігання можливих втрат від нього; 
ліквідації збитку від впливу форсмажорних ризиків; реалізації 
можливості та шансів збільшення розмірів підприємницького доходу 
від ризикової діяльності. Тобто -  це цілісна сукупність заходів, яка 
органічно вписується в усі елементи господарського механізму; 
планування та прогнозування, організацію та управління, стимулювання, 
правове забезпечення, страхування, фінансування та кредитування, 
інвестиційне та інноваційне забезпечення підприємництва.

Отже, основною передумовою успішної реалізації інвестиційного 
проекту є створення адаптованого для нього підприємницького 
режиму, орієнтованого на управління ризиковими ситуаціями .
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Summary

Ivan Komarnitsky, Iryna Cherdantzeva

The Problems of Inculcatment the System of Management of 
Risks in the Process the Realization of Investment Progects

Inculcatment the mechanism o f ’ management of risk situation is the 
important part the realization of investment programs. The authors of this 
article are concentrate main attention on the problems wich concern 
management of risks in entershipment. Adaptation of entershipment to risks 
is the system of neutralization the negative results and employment of 
maximum shances for receivetion of high income of the entership.
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Марія Черватюк

ПРОЦЕС РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ  
І ЙОГО ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Формування ринкової моделі економіки в Україні потребує 
глибокого теоретичного та практичного обгрунтування всіх заходів, 
що сприяють даному процесу. Такий підхід пояснюється тими 
специфічними умовами, що склалися.

Перебуваючи довгий час у складі союзу держав з певним укладом, 
кожна адміністративна територіальна одиниця України не управляла 
своїм економічним потенціалом, а була в підпорядкуванні його, 
оскільки “невидимою” рукою цього було централізоване управління. 
Тому сьогоднішній стан економічного розвитку держави та її регіонів 
більшою мірою є наслідком того укладу з урахуванням дії об’єктивних 
та суб’єктивних факторів. Визначати, який із них має більш питому 
вагу, це значить вступати в шибоку полеміку щодо динаміки ситуацій, 
що виникають при заміні одного суспільного ладу іншим.

Подоланню сучасного становища в Україні буде сприяти 
подальша структурна перебудова економіки, де чільне місце повинна 
займати її реструктуризація. Процес реструктуризації економіки 
держави і, зокрема, регіону стає тою платформою, яка зумовлює 
зростання конкурентності результатів українського виробника.

Розробляючи модель реструктуризації економіки в Україні, 
доцільно узагальнити досвід Франції, де реструктуризація проводи
лась у два етапи. Перший супроводжувався вкладанням коштів з метою 
приведення в дію наявного обладнання та зведення до мінімуму 
закупівлі нового. На другому проводилось збільш ення частки 
капіталовкладень на модернізацію виробничого апарату [1, с. 137]. На 
жаль, в Україні чіткого розмежування етапів реструктуризації 
визначити не можна. Процес приватизації державного сектору хоч і 
набув прогресивної тенденції, проте ще не досягнув позитивного 
впливу на забезпечення стабільності економіки.

Характеризуючи структурні зміни в економіці Чернівецької 
області за 1997 р., ми повинні звернути увагу на те, що 75 відсотків 
основних фондів краю були державною власністю. Станом на 1 січня 
1998 р. у сільському господарстві Буковини кількість роздержавлених 
підприємств досягла тридцяти трьох одиниць. Таким чином процес 
роздержавлення відбувається поступово, а держ авні витрати 
відітрають провідну роль у проведенні реструктуризації буковинської 
економіки. Це значною мірою поглиблює кризові явища, що негативно 
впливають на фінансовий стан регіону та держави в цілому.
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Фінансове становище регіону є відображенням економічної 
ситуації та дієвості національного механізму господарювання. На його 
рівень має великий вплив ефективність використання фінансового 
потенціалу регіону. Тому в сучасних умовах господарювання виникла 
потреба докорінної перебудови роботи щодо складання балансу 
фінансових ресурсів та витрат регіону і, передусім, розробка 
методичних положень. На нашу думку, це викликано:

-  суттєвим падінням доходів регіону від суб’єктів державної 
власності, зміною системи управління підприємствами та організаціями;

-  зміною системи основних показників оцінки діяльності 
підприємств, організацій та методики їх обчислення і відповідно змісту 
та порядку надання звітності;

-  появою нових джерел доходів, а також потреб на фінансування 
заходів;

-  введення нової системи оподаткування;
-  перехід більшості підприємств колишнього воєнно-промислового 

комплексу на випуск цивільної продукції та відкриту статистичну 
звітність про показники їх роботи;

-  потребою більш ефективного використання фінансових ресурсів 
та необхідністю збільшення джерел фінансових доходів.

Баланс фінансових ресурсів є складовою частиною прогнозу 
економічного та соціального розвитку регіону, його фінансовою 
програмою. Причому при прийнятті управлінських рішень він є основою 
для розв’язання питань щодо покращання ефективності використання 
всіх видів фінансових ресурсів, залучення додаткових джерел і служить 
інформаційною та аналітичною основою для розробки та обгрунтування 
регіональної фінансової політики. Таким чином, баланс фінансових 
ресурсів і витрат є не чим іншим як комплексний документ -  прогноз, в 
якому відображається обсяг фінансових ресурсів та їх використання в 
усіх секторах економіки регіону.

Метою розробки балансу фінансових ресурсів і витрат регіону в 
сучасних умовах господарювання є:

-  визначення обсягу фінансових ресурсів, що формуються в 
регіоні та можуть бути використані для здійснення заходів з 
економічного й соціального розвитку на прогнозний рік;

-  охоплення повного обсягу ресурсів в цілому регіоні, оскільки 
баланс ф інансових ресурсів і витрат відображає загальну їх 
характеристику по джерелах і напрямках;

—досягнення збалансованості між доходами й витратами регіону 
та обгрунтування використання фінансових ресурсів на утримання 
невиробничої сфери, соціальних гарантій населенню, оборону, 
управління, розвиток економіки*
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-  посилення залежності місцевих бюджетів від величини 
фінансового потенціалу регіону і його ефективністю використання.

В економічній літературі немає єдиного підходу щодо порядку 
складання бюджету. Деякі економісти вважають, що всю роботу по 
складанню зведеного балансу території необхідно розбити на етапи. 
Спочатку слід розрахувати рух коштів населення, підприємств та 
бюджету, а потім всі дані звести в одну загальну аналітичну таблицю. 
Це дасть змогу більш точно визначити обсяг фінансових ресурсів, які 
є в регіоні, їх структуру та розподіл за власниками.

У сучасних умовах господарювання вкрай актуальним зали
шається завдання виробити новий механізм перерозподілу ресурсів 
між ланками бюджету та територіями, який дасть можливість 
інтенсивно вишукати додаткові кошти.

У структурі фінансових ресурсів регіону, як правило, найбільш 
гнучкою й мобільною їх частиною є грош ові нагромадження 
підприємств, тому слід розглядати, крім балансу фінансових ресурсів, 
створених в регіоні, балансу розподілу цільових ресурсів регіону, 
баланс розподілу грошових доходів підприємств. Однак розглянутий 
баланс не дасть повної картини використання на даній території 
ресурсів, оскільки частина їх надходить з меж регіону у вигляді 
бюджетних асигнувань і коштів, які місцеві підприємства одержують 
від вищестоящих організацій та від банківської системи.

Це ще раз доводить, що комплексний аналіз стану фінансового 
потенціалу регіону в сучасних умовах можна зробити лише при 
розробці зведеного балансу, який відображав би формування й 
використання всієї сукупності коштів, включаючи й залучені.

Економічна суть такого балансу в тому, що він дозволить встановити 
взаємозв’язок між величиною сукупних доходів регіону та обсягом 
матеріальних благ та послуг, в яких завершується рух цих доходів.

Оцінку фінансового потенціалу можна дати за допомогою різних 
показників, проте самофінансуванню в умовах ринку відводиться 
провідне місце.

Цей показник насамперед залежить від питомої ваги власних 
джерел фінансових ресурсів у загальному обсязі. У практиці 
економічно розвинутих країн він вважається високим, якщо досягає 
60 % і більше.

Коефіцієнт самофінансування регіону можна розрахувати за 
такою формулою:

Рс = Фт : (К + Д),
де Рс -  коефіцієнт самофінансування;
Фт -  територіальні цільові ресурси та грошові нагромадження, 

що залишаються на території регіону;
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К -  кредитні ресурси;
Д — додаткові надходження фінансових ресурсів у госпо

дарства регіону.
Слід зауважити, що на структуру і обсяг фінансового потенціалу 

регіону впливає багато факторів, серед яких чільне місце належить 
регіональному рівню розвитку виробництва та темпам його росту, а 
також територіальній структурі виробництва.

Таким чином, баланс фінансових ресурсів є кількісною 
характеристикою фінансового результату процесу відтворення за 
певний період і відображає, з одного боку, стан реструктуризації 
економіки, а з другого -  є джерелом покриття затрат, що виникають 
при розв’язанні задач реструктуризації економіки.
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Summary
Maria Chervatyuk

Restructuring Process of the Region Economy and Regional 
Financial Situation

This article is dedicated to the question of the financial aspect of the 
restructuring process of the regional economy; in particular, to the balancing 
of financial resources. The financial resources balancing development and 
regional expenditures objectives are given; and the methods of their 
achievement are enumerated.
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Ігор Школа, Любов Маханець

ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ

Валютно-фінансові відносини сучасної світової системи 
господарства вкрай незбалансовані, що негативно впливає як на 
економіку окремих країн, так і на систему господарства в цілому. 
Проблеми заборгованості та стимулювання залучення капіталу в 
країни колишнього соцтабору значно впливають на перспективи 
розвитку світової економіки. Дослідження міжнародного валютного 
фонду підкреслили важливість використання різних валютно- 
фінансових методів, оскільки перш за все валютно-фінансові проблеми 
країн СНД та країн, що розвиваються, мають вирішальний вплив на 
розвиток усього світового господарства [1, с.60].

Одним з першочергових завдань у розв’язанні цієї проблеми є 
залучення фінансових ресурсів у ці країни із зовнішніх джерел. Існує 
три основних джерела зовнішнього фінансування. Серед них особливе 
місце посідають прямі іноземні інвестиції.

Вивіз підприємницького капіталу з розвинутих капіталістичних 
країн в країни, що розвиваються, у вигляді прямих інвестицій -  одне 
із важливих джерел зовнішнього фінансування молодих держав. Але 
прямі іноземні інвестиції мають для країн, що розвиваються, не тільки 
провідне значення в здійсненні їхніх інвестиційних програм, але й 
високу соціально-економічну, а часто і політичну вартість. Урядам 
країн доводиться приймати рішення, роблячи вибір між взаємо- 
виключаючими цілями: залучення іноземних інвесторів шляхом 
надання їм будь-яких гарантій і бажання зробити прямі іноземні 
інвестиції інструментом розвитку національної економіки. Разом з тим, 
залучення надмірної кількості іноземних інвестицій може привести 
до збільшення зовнішнього боргу, що, у свою чергу, похитне 
національну безпеку держави.

Національна безпека -  це стан, при якому в державі захищені 
національні інтереси країни в широкому їх розумінні, включаючи 
політичні, економічні, соціальні, військові, екологічні аспекти, ризики, 
що пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю, розповсюдження 
зброї масового знищення, а також запобігання загрозі духовним і 
інтелектуальним цінностям народу [2, с. 16].

Як свідчить історичний досвід, для переважної більшості держав 
ключовою передумовою поступового регіонального розвитку виступає 
їхня державна чи національна сила, або, що те ж саме, національна 
оезпека. Концепція “сили держави” відіграє важливу роль у теорії 
міжнародної політики і впливає не тільки посередньо через характер
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і форми взаємовідносин держав, але й прямо на політичне і економічне 
життя в глобальному масштабі.

Індекс “комплексної національної сили”, згідно з розробками 
японських вчених, складається з трьох великих складових частин, які 
містять різноманітні компоненти. Центральне місце в показнику 
“комплексної національної сили” займає категорія “здатність 
приносити внесок в міжнародне суспільство” . Тут враховуються 
фінансово-економічні, науково-технічні й політико-дипломатичні 
можливості держав ініціювати створення та розвиток міжнародних 
соціальних і економічних проектів, систем, організацій і корпорацій.

Друга категорія розкриває “здатність до виживання” в кризових 
і екстремальних міжнародних умовах.

Третя категорія оцінює потенціал “можливого силового тиску”, 
тобто здатність держави нав’язувати свою волю другим країнам. При 
цьому мається на увазі, що кожна держава керується своїми власними 
інтересами і в той же час прагне підкорити собі інші країни.

Середня зважена всіх трьох складових показника “комплексної 
національної сили” для кожної країни є індексом цієї “сили”.

Національна безпека -  це багатопланова та багатостороння 
характеристика. Вона містить наступні фактори: економічний, 
соціальний, політичний, військовий, екологічний, правовий, 
технологічний, культурний, інтелектуальний, інформаційний, 
демографічний, психологічний та ін. [6, с.91].

Найцікавішим для нас є економічний фактор національної 
безпеки.

У концепції національної безпеки Росії в 1995 році економічну 
безпеку країни визнано як стан, в якому народ (через державу) може 
суверенно, без втручання й тиску ззовні, визначати шляхи і форми 
свого економічного розвитку [З, С.З].

Проблему економічної безпеки необхідно розглядати в економіч
ній сфері, включаючи внутрішньоекономічні і зовнішньоекономічні 
проблеми та проблеми на стику економічної і неекономічної сфер. До 
них належать: військово-економічна сфера, сфера забезпечення 
суспільної безпеки (проблеми тіньової економіки, організованої 
злочинності й корупції в економіці, економічних махінацій, які 
здійснюються в рамках закону тощо), сфера взаємодії економіки і 
природи та ін.

На сучасному етапі економіка нашої країни виявилась під тиском 
зарубіжних виробників. Деградація найбільш передових і перспек
тивних галузей і виробництв вітчизняної наукомісткоі промисловості 
закономірно супроводжується обвальним проривом на наш внутрішній 
ринок імпортної продукції. Відбувається планомірне усунення
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практично всіх різновидів продукції вітчизняного виробника. А 
нестача внутрішніх джерел фінансування ставить Україну в залежність 
від кредиторів та інвесторів ззовні. Саме тому поняття економічної 
безпеки держави повинно домінувати при розв’язанні будь-яких 
економічних завдань країни.

На даному етапі розвитку нашої держави існують такі найбільш 
реальні загрози економічній безпеці країни:

Внутрішні загрози:
-  структурна деформованість економіки;
-  низька конкурентоспроможність національної економіки, яка 

викликана відсталістю технологічної бази більшості галузей, високою 
енергомісглсістю, ресурсомісткістю та високими витратами виробництва:

-  погіршення стану науково-технічного потенціалу, втрата позицій 
на окремих напрямах науково-технічного розвитку, в тому числі в 
результаті “відтоку умів”, втрата престижності інтелектуальної праці;

-  високий рівень монополізації економіки, збільшення паливно- 
сировинної її спрямованості;

-  низька внутрішня інвестиційна активність та домінування 
інвестування посередницької та фінансової діяльності;

-  посилення майнового розшарування населення одночасно із 
збільшенням кількості населення з доходами нижче прожиткового 
мінімуму й безробітних, високий рівень інфляції, затримка виплати 
заробітної плати та зупинка підприємств;

-  криміналізація економіки, ріст корупції й організованої 
злочинності, відсутність адекватного законодавства;

-  негативна політика у сфері приватизації, різке заниження 
вартості об’єктів, що приватизуються, та ін.

Зовнішні загрози:
-  домінування сировини в експорті країни, втрата традиційних 

ринків збуту військової та машинобудівної продукції;
-  високий рівень зовнішнього боргу, його ріст і пов’язане з цим 

збільш ення витрат бюджету на його погаш ення; недостатній 
експортний і валютний контроль;

-  нерозвинутість транспортної інфраструктури експортно- 
імпортних операцій тощо.

Попередження й уникнення зазначених загроз повинно бути 
предметом постійної турботи органів виконавчої влади України.

Розглянемо методи оцінки економічної безпеки країни. Для 
вимірювання економічної безпеки на даний час запропоновані такі методи:

-  спостереження основних макроекономічних показників і 
порівняння їх з граничними значеннями (значення повинні бути не 
нижче середньосвітових);
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-  оцінка темпу економічного росту країни за основними 
макроекономічними показниками;

-  методи експертної оцінки;
-  метод аналізу і обробки сценаріїв;
-  метод оптимізації;
-  теоретико-ігрові методи;
-  корисливі методи;
-  методи розпізнання образів;
-  методи теорії нечітких систем;
-  методи багатомірного статистичного аналізу.
Розглянемо методи експертної оцінки.
Важливою проблемою характеристики економічної безпеки на 

макрорівні є визначення її основних критеріїв і показників. На думку 
деяких спеціалістів, основою формування цих показників є тісна 
взаємодія поняття безпеки з категорією ризику. Використання категорії 
ризику дозволяє значно підвищити ефективність управління, особливо 
у випадку, коли на зміну методам адміністративно-командного 
господарювання приходить система переважно ринкових взаємо
зв’язків в економіці [4, с.26].

Концепція ризику в стратегії економічної безпеки містить два 
найважливіших елементи: оцінку ризику й управління ризиком. Оцінка 
ризику має, як правило, експертний вірогідний характер. Управління 
ризику може передбачити можливі критичні соціально-економічні 
ситуації з тим, щоб уникнути або зменшити їхні наслідки. Отже, оцінка 
рівня економічної безпеки поряд з аналізом факторів ризику 
використовує категорії фактичних втрат (тих, що очікуються, 
потенціальних) і тих, що компенсуються та не компенсуються.

Протилежною концепції ризику є концепція надійності. Оцінка 
надійності також має експертний, вірогідний характер. Розглянемо 
деякі методики оцінки ризику країни і надійності. При оцінці 
економічної безпеки будь-якої держави, в основному, експертними 
методами оцінюються:

-  інтегральний показник надійності країни;
-  ризики країни.
Оцінку інтегрального показника надійності країни раз на півріччя 

проводить англійський журнал “Еиготопеу”. Цей показник вимі
рюється в інтервалі від 0 до 100 і є фактичною сумою оцінок, отрима
них експертно- чи розрахунково-аналітичним шляхом за 9-частковими
показниками. ..

Вони характеризують той чи інший аспект політичної або 
економічної ситуації в кожній із країн світу. Кожен показник має 
самостійну цінність.
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Перший з показників -  ефективність економіки -  розраховується 
виходячи зі стану господарства кожної країни, що прогнозується. При 
цьому враховується динаміка валового національного продукту (в %). 
Економічна ефективність оцінюється за шкалою 0-25 балів.

Інші показники, що входять до інтегрального показника 
надійності країни, відображають рівень політичного ризику, стан 
боргу, доступність банківського кредитування, короткострокового 
фінансування, довгострокового позичкового капіталу, ймовірність 
виникнення форс-мажорних обставин, кредитоспроможність, нахил 
до невиконання зобов’язань щодо виплати боргу чи його відстрочки.

При розрахунку значення того чи іншого показника перш за все 
відбираються дві країни з найвищим і найнижчим (нульовим) рівнями 
показника. Потім визначаються значення цього показника для інших 
країн, які пропорційно ррзподіляються у зазначеному інтервалі.

Для оцінки політичного ризику опитуються спеціалісти, 
представники страхових компаній і банків. Вони визначають місце 
кожної країни в інтервалі 0-25 балів, виходячи з критерію її 
платоспроможно сті.

Комплексний показник заборгованості визначається за даними 
світового банку. В ньому враховуються розміри заборгованості, якості 
її обслуговування, обсяги експорту й баланс зовнішньоторговельного 
обороту, ВНП. Він оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів.

Невиконання зобов’язань щодо виплати боргу чи його відстрочка 
також оцінюється за шкалою 0-10 балів.

І, на нарешті, ще чотири показники: доступність банківського 
кредиту, доступність короткострокового фінансування, доступність 
довгострокового позичкового капіталу, ймовірність виникнення форс- 
мажорних обставин -  відображають доступ країни до міжнародних 
фінансів (кожен оцінюється від 0 до 5 балів).

Ризики країни пов’язані з наявністю глобального ризику, залежить 
від політико-економічної стабільності країн, імпортерів та експортерів, 
факторів, що обумовлюють внутрішньоекономічний та зовнішньо
економічний ризик.

Розглянемо дві найбільш відомі методики: методику російської 
фірми “Ю ніверс” та методику німецької фірми ВЕШ (Інститут 
інформації ризику в бізнесі).

Методика російської фірми “Юніверс” базується на таких засадах: 
кожна група ризику описується визначеною кількістю факторів (як пра
вило, близько десяти). Кожен фактор відображає конкретну сторону роз
витку соціально-політичної і економічної ситуації. Його поточний чи про
гнозований стан характеризується кількісним показником. Значення цих 
показників оцінюються від (1) -  кращі до (10) -  гірші і визначаються
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розрахунковим чи експертним способом у балах, причому кожний із показ
ників у системі оцінки має свою вагу, яка відповідає його значущості Сума 
ваг всередині кожної групи ризику дорівнює 1. Присвоєна показнику 
кількісна оцінка (від 1 до 10) множиться на його вагу (від 0 до 1) і резуль
татом є внесок кожного показника в групу ризику, що розглядається. 
Узагальнена оцінка за всіма групами ризику записується наступним чином:

де: г -  значення кожного показника в балах;
А -  ваговий коефіцієнт;
Я -  узагальнена оцінка ризику.
Та країна, яка набирає в сумі більше значення Я, є економічно 

небезпечною.
У відповідності до методики кількісної оцінки ризику країни 

фірми “ВЕШ”, рівень економічної безпеки країни визначається за 
допомогою індексу “ВЕШ”.

Його визначенням займається близько 100 експертів, які 4 рази 
на рік за допомогою різних методів експертних оцінок аналізують усі 
сторони політичної та економічної ситуації в країні. Анкета, на яку 
анонімно відповідають спеціалісти різних країн, має 15 оціночних 
критеріїв, кожен з яких має питому вагу, з загальною сумою 100. Кожне 
питання оцінюється за бально-відсотковою шкалою і має 5 варіантів 
відповіді:

0 -  неприйнятно;
1 -  погано;
2 -  задовільно;
3 -  добре;
4 -  дуже добре.
Чим вища кількість набраних балів, тим нижче ризик країни і 

тим вища економічна безпека держави.
Форма анкети подана нижче [2, с.78].
Кожний із згаданих вище методів формалізації рішення стосовно 

оцінки економічної безпеки країни має свої переваги та недоліки. Тому 
найефективнішим є спільне використання цих методів з оперативним, 
гнучким підключенням конкретного методу в залежності від задачі, 
яка розв’язується. Однак кожен із методів враховує ступінь залучення 
іноземних інвестицій та величину зовнішнього боргу як основний 
критерій економічної безпеки країни.

Отже, в умовах багатокритеріальної ринкової економіки, коли 
Держава не може директивними методами спрямовувати діяльність 
усіх господарських суб’єктів, необхідно забезпечити цілеспрямоване 
регулювання структурних перетворень і грошово-фінансових потоків 
Для підтримання економічної безпеки України.
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N
п/п

Питания

Питома

вага

питання

1
Політична стабільність в країні і її вплив на економічне 

життя 12%

2 Відношення до іноземних інвестицій і прибутку 6%

3 Ступінь і варіанти націоналізації 6%

4 Ймовірність і ступінь девальвації валюти 6%

5 Стан платіжного балансу 6%

6 Бюрократичні питання 4%

7 Темп росту ВВП (ВНП) 10%

7а Темп росту ВНП нижче 3% на рік 25%

76 Темп росту ВНП від 3% до 6% 5%

7в Темп росту ВНП від 6% до 10% 7,5%

7г Темп росту ВНП вище 10% 10%

8 Конвертовані сть валюти 10%

9 Аналіз виконання договірних зобов'язань 6%

10 Витрати на заробітну плату і рівень продуктивності праці 8%

11 Можливість використання експертів і послуг 2%

12 Організація зв'язку і транспорту 4%

13 Взаємовідносини з держорганами 4%

14 Умови отримання короткострокового кредиту 8%

15
Умови отримання й використання довгострокового

8%
кредиту та власний капітал.

Всього 100%
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Summary

Igor Shkola, Liubov Makchanets 

Investment and Economic Safety of a Country

The influence of foreign investment on the national economic safety 
is shown. The national economic safety is analyzed. The methods of 
estimation of economic safety of a country are investigated. Besides the 
methods of estimation of the country’s risk are given in the paper
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Володимир Запухляк

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ: СТРАТЕГІЧНИЙ 
ПІДХІД В УМОВАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

Усебічна структурна перебудова -  технологічна, галузева, 
регіональна, управлінська, соціальна -  є умовою виходу з кризи. У 
ході її розв’язується й проблема досягнення макроекономічної 
збалансованості, а отже, подолання кризи. Її реалізація пов’язана з 
величезними інвестиційними витратами, що вимагає концентрації 
зусиль усіх потенційних інвесторів перехідної економіки.

Зміна пріоритетів в інвестиційному процесі відбувається на фоні 
становлення нових критеріїв його ефективності, зокрема у зв’язку з появою 
інвесторів, які є представниками приватного підприємства. Якщо держава 
орієнтується у своїй ішестиційній діяльності на створення необхідних умов 
ефективного функціонування національної економіки, то приватний сектор 
керується іншими критеріями, які випливають з природи ринкової 
економіки. Отже, лише узгодженими спільними зусиллями всіх потенційних 
інвесторів можна забезпечити відродження національної економіки.

Особливості індивідуального відтворення визначаються як 
загальним економічним середовищем, так і характеристикою самого 
суб’єкта -  фірми. І те й інше дуже специфічне в перехідній економіці.

Так, якщо інвестиційна активність підприємства в плановій 
економіці визначалась державним планом і фінансувалась державою, 
то в перехідній економіці ситуація досить швидко й кардинально 
змінюється. Система директивного планування руйнується, і 
підприємство починає орієнтуватись на суто ринкові критерії ! 
ефективності капіталовкладень, використовуючи в основному власні 
чи позичені кошти. Для підприємства це означає різкий перехід від | 
стану майже повної стабільності й державних гарантій до проти
лежного стану невизначеності. Крім того, в умовах перехідності 
нерозвинутою є власне ринкова інфраструктура, інститути ринку, які 
дають підприємству нові економічні орієнтири, джерела та форми 
здійснення інвестицій. У такій ситуації підприємство перебуває ще й І 
під тиском старих економічних проблем, коли воно задовольняло 
потреби планової системи; мова йде перш за все про його розміри, 
форми організації та ефективність.

Процес відтворення на підприємстві, його масштаби, ефективність 
мають вирішальний вплив не лише на нього. Розширення виробництва 
на окремому підприємстві -  це збільшення випуску й продажів його 
продукції і в кінцевому підсумку зростання його доходів. Випуск нової 
продукції означає додаткове насичення ринку. Розподіл зростаючих
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доходів призводить, з одного боку, до збільшення доходів домо- 
господарств і до зумовленого цим розширення попиту, а з іншого -  до 
збільшення (за рахунок податкових відрахувань) доходів державного 
бюджету як основи фінансової стабільності держави.

Інакше кажучи, розв’язання багатьох завдань перехідної економіки 
як цілісного організму, напряму залежить від стану справ на окремо 
взятому підприємстві, від здійснення відтворення та інвестиційної 
активності мікроекономічних суб’єктів. У цьому контексті, на нашу 
думку, корисним для України, як з теоретичного, так і з практичного 
погляду, може бути досвід зарубіжних фірм, зокрема американських, у 
сфері прийняття стратегічних інвестиційних рішень.

У своєму прагненні до досягнення високої ефективності стратегічне 
управління фірмою найважливішим завданням вважає необхідність 
добиватися відповідності економічних можливостей компанії змінам 
зовнішнього середовища господарювання. В основі розв’язання такого 
стратегічного завдання лежить формування та виконання планів 
створення, розгортання та управління активами компанії, використання 
та закріплення капіталу в строгій відповідності до загальноцільової 
установки на його якнайбільше самозростання. Отже, інвестиційний 
процес як процес залучення капіталу до відтворення, вибору та реалізації 
конкретних форм його продуктивного функціонування забезпечує реальне 
економічне наповнення установок стратегічного управління стосовно 
досягнення кінцевої мети фірми, дозволяє перевести загальні й часткові 
управлінські рішення в практичну площину їх реалізації.

Неокласична теорія економічного аналізу, яка мала значний вплив 
на сучасну фінансову теорію, розглядає корпорацію як “оптимізатора” 
раціональних очікувань інвесторів-власників, відчужуючих в 
розпорядження організації капітал для управління процесом його 
продуктивного кругообігу. Відповідно, максимізація добробуту 
акціонерів виступає як найважливіша мета корпорації [1; 2; 5].

Значна частина дослідників у галузі неокласичної мікроекономіки та 
корпоративних фінансів вважає, що для вироблення чітких правил опти
мального інвестування у відповідності з найважливішою метою корпора
ції достатньо простого економічного аналізу. В його основі лежить нео
класична модель оптимального акумулювання капіталу, що описується в 
термінах “максимізації теперішньої вартості фірми, максимізації суми 
дисконтованих прибутків чи просто максимізації прибутку в кожний мо
мент часу” [3, с. 145]. Цей підхід передбачає інвестиційні рішення, засновані 
на зовні досить простій формулі дій: фірма повинна інвестувати засоби в 
проекти, які обіцяють позитивну теперішню вартість чистих грошових 
надходжень після того, як весь потік грошових надходжень у результаті 
інвестування дисконтований з використанням певної ставки дисконтування.
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Практична цінність цієї формули в прийнятті конкретних інве 
стиційних рішень зростала в міру освоєння корпоративними фінан- 
систами теорії та методів дисконтування.

Суть дисконтування, як відомо, при оцінці ефективності 
інвестиційних програм полягає у співвимірюванні різночасових витрат 
та результатів. При цьому різночасові показники витрат і доходів 
приводяться до єдиного моменту часу (дисконтуються).

У першу чергу, дисконтування як інструмент аналізу було взяте на 
озброєння фінансовою теорією й отримало детальну розробку при оцінках 
вартості акцій з урахуванням майбутніх доходів (насамперед, дивідендів), 
а також ефективності запланованих виробничих капіталовкладень.

З початку 50-х років дисконтування почало входити в практику 
управління як технічний інструмент при оцінці ефективності 
інвестиційних програм та їх відборі. Найбільший внесок у популяризацію 
дисконтування в даному контексті був зроблений завдяки роботам 
американських дослідників Ю.Гранта, Дж.Терборга, Д.Діна. До числа 
перших компаній, які застосували техніку дисконтування для порівняльної 
оцінки своїх довготермінових інвестиційних програм, належать “Атлантік 
Річфілд” “Мобіл корп.”, “Стандард Ойл” [4, с.29].

Найбільш пропагованим теоретиками став метод дисконтування 
грошових потоків, який дозволяє оцінити проекти з точки зору його 
економічної ефективності. Суть методу полягає в приведенні 
різночасових інвестицій і грошових надходжень компанії до ! 
визначеного періоду часу. Його ключовим елементом стає знаходження 
внутрішньої норми дохідності, яка по суті являє собою коефіцієнт 
окупності капіталовкладень.

Найважливішим етапом прийняття рішень є порівняння отриманих 
коефіцієнтів окупності з нормативом окупності, тобто його мінімально 
прийнятним значенням. В умовах різних часових горизонтів, динамік та І 
величин грошових надходжень, різних виробничих програм і капітальних 
витрат з їх реалізації, задані показники ефективності використовуваних 
засобів повинні орієнтуватися по своїх відносних значеннях, які 
передбачають наявність зовні заданого (тобто не з середовища проектів, 
що розглядаються) показника ефективності капітальних вкладень.

Цей показник являє собою мінімальне значення ефективності оди
ниці капіталу в часі, яка (ефективність) необхідна для конкретної сфери 
застосування капіталу. Даний показник називається критичною 
ставкою дисконтування. Це значення є нормативним для даної компанії 
щодо окремого проекту чи їх сукупності. Оскільки критична ставка 
дисконтування гк -  мінімально прийнятний коефіцієнт приведення, 
то проекти, в яких розрахункові коефіцієнти задовольняють умову 
г -  Гк, вважаються ефективними й можуть бути прийняті до реалізації.
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У тому випадку, коли для певного ряду проектів застосовується 
один і той же коефіцієнт Гк, перевага надається проекту з нйбільшим 
коефіцієнтом окупності. Значна частина менеджерів намагається 
доповнити аналіз проектів розрахунком показника дисконтованих 
чистих грошових надходжень -  NPV (Net Present Value of Discounted 
Cash Flow). Перевищення розрахунковим коефіцієнтом r нормативу 
окупності rk означає, що капітал у процесі свого функціонування дає 
компанії дохід, який перевищує необхідний для простої окупності 
зроблених капітальних вкладень.

Очевидно, що компанія, зацікавлена в максимально ефективному 
використанні одиниці вкладеного капіталу, тобто в отриманні як 
найбільшого доходу порівняно з необхідним за умовами окупності. 
Таким чином, максимум дисконтованих чистих грошових надходжень 
розглядається як один з найважливіших показників при виборі проекту. 
Серед проектів, які задовольняють умову rp= rk, вибирають той, який 
забезпечує максимум NPV.

Вкрай необхідним стає порівняння за NPV проектів з різними 
критичними ставками дисконтування. У цьому випадку максимум NPV 
є основним і вирішальним критерієм відбору.

Аналітична цінність методу дисконтування та пов’язаних з ним 
фінансових показників беззаперечна. Однак тривалий час він зна
ходився на периферії інструментарію оцінки інвестиційних проектів. 
Тільки з розвитком методів прогнозної оцінки значень і характеру 
розподілу в часі майбутніх витрат і доходів, теоретичних підходів до 
проблем багатофакгорного аналізу, формалізації визначення ризику- 
при тому чи іншому співвіднош енні факторів почалось масове 
використання порівняльного аналізу різночасових витрат і результатів 
на основі дисконтування. Аналіз даних опитувань фірм свідчить про 
зростання за останні десятиріччя масштабів використання дискон
тування при оцінці інвестиційних програм (табл. 1).

Будь-яка теоретична модель, що описує поведінку економічної 
системи в цілому чи, як у нашому випадку, підсистеми, і яка претендує 
на об’єктивність, перевіряється відповідністю її основних детермінант, 
обмежень і початкових передумов результатам і реальному механізму 
функціонування об’єкта чи процесу, що описується. Центральним 
питанням стає ступінь відображення моделлю внутрішніх і зовнішніх 
Цільових, організаційних та інформаційних умов прийняття основних 
рішень, а також способу й характеру самого процесу їх вироблення.

При орієнтації лише на одну змінну -  максимум прибутку -  
“функція корисності” управління має надто спрощений характер, 
оскільки ця змінна неспроможна відобразити всю різноманітність 
факторів, які впливають на досягнення її максимального значення, і не
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говорять про можливості реалізації кінцевої мети в складному реальному 
світі сучасної економіки. Американські У.Кінг та Д.Клілаид з цього 
приводу писали: “Якщо зробити прибуток і прибутковість єдиною метою 
фірми, то це майже неминуче призведе до погіршення її стану в 
майбутньому У цьому випадку на перший план вийдуть обсяги продажів 
продуктів, які вже випускаються, а також до використання вже наявних 
ресурсів, відповідно, увага до інвестицій, розрахованих на майбутню 
віддачу, зменшиться до мінімуму Таким чином, залишаючись основною 
метою приватної фірми, прибуток чи прибутковість повинні бути лише 
одним з елементів тієї системи показників, у відповідності з якими 
встановлюються цілі фірми” [6, с.163].

Таблиця 1

Використання методів оцінки ефективності інвестицій 
фірмами Великобританії [5, с.88]

Методи

Великі с)ірми Інші
фірми
1985

%

Виробничі 
фірми (разом) 

1993
%

1975
%

1981
%

1986
%

1992
%

Чиста теперішня 
вартість (NPV) 32 39 68 74 36 91

Внутрішня норма 
дохідності (IRR) 44 57 75 81 28 80

Термін окупності 
(РВР) 73 81 92 94 82 86

Проста норма 
дохідності (ARR) 51 49 56 50 37 77

Фінансова стратегія теоретично належить до числа функціо
нальних (разом з інноваційною, маркетинговою, ціновою, органі
заційною та ін.), спрямованих на досягнення показників загальної 
стратегії розвитку компанії. Відповідно, у стратегічному плануванні 
плани фінансування повинні відповідати завданням підлеглого 
характеру, а саме фінансового забезпечення стратегічного плану.

Однак в американській практиці управління періоду 50—70-х років 
взаємовідносини стратегічних і фінансових планів переважно мали 
суперечливий характер. Специфіка полягала в домінуванні фінансової 
політиюі та фінансового планування над стратегічними цілями й 
стратегічним плануванням. Ситуація в СІЛА тих часів має досить мало 
спільного з нинішньою перехідною економікою України, однак існує
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Ймовірність, що шлях, яким можуть піти українські фірми, буде 
подібним до того, що був пройдений американськими. Отже, 
особливості післявоєнного розвитку американського корпоративного 
сектору економіки мали низку цілком закономірних передумов.

По-перше, процеси диверсифікації виробництва та розгортання 
операцій фірм на численних ринках з різними умовами господарю
вання супроводжувались природним переходом до децентралізованих 
організаційних структур. Ці господарські та організаційні зміни 
викликали необхідність у відповідних системах координації й кон
тролю інвестиційних процесів у відділеннях у руслі загально- 
корпоративних інтересів. Саме ф інансова теорія була готова 
запропонувати раціональний і цілком логічний механізм оцінки 
ефективності диверсифікованих капітальних потоків (з точки зору 
загальнокорпоративної мети) на основі розробленого нею аналітичного 
апарату прийняття оптимальних ріш ень, як стосовно окремих 
інвестиційних рішень, так і їх портфеля. І головне -  відповіді на 
виникаючі питання давались у звичних кількісних категоріях 
ефективності: норми й маси прибутку, темпів їх зростання та ін.

По-друге, зростання впливу корпоративних фінансів і поширення 
відповідного інструментарію прийняття рішень у 50-60-х роках багато 
в чому базувалось на можливостях ефективного управління корпора
тивними ресурсами за допомогою неокласичного аналізу. Перші 
повоєнні десятиріччя (до середини 70-х років включно) характери
зувались виключно сприятливими умовами для розвитку американсь
кого великого бізнесу. Зрозумілі потреби відносно слабо диференційо
ваного й кількісно не насиченого основними товарами масового вжитку 
попиту; довготермінові, цілком стабільні тенденції в динаміці найваж
ливіших макроекономічних пропорцій, практична відсутність 
конкуренції з боку зарубіжних компаній як на зовнішніх, так і, що 
особливо важливо, на внутрішньому ринках; світове технологічне 
лідерство бізнесу США зумовили домінування стратегічних установок 
на максимально ефективну реалізацію виникаючих можливостей. 
Економічно еф ективна адаптація корпоративних ресурсних і 
технологічних потенціалів до зовнішніх “сигналів” на шляху слідування 
стратегій “високих обсягів продажів -  низьких витрат”.

В умовах достатньо високої достовірності прогностичної 
інформації успішна реалізація стратегій такого типу забезпечувалась 
точним дотриманням стратегічних планів, побудованих на основі 
найважливіших кількісних характеристик взаємозалежності витрат і 
результатів, тобто “економічності” ресурсокористування в фінансових 
термінах мікроекономічної (неокласичної) теорії фірми. Масовані 
інвестиції у виробничі потужності для розширення обсягів продажів
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і в програми зменшення поточних виїрат дозволяли досить швидко 
досягати збільшення прибутків і підтримання їх зростання на основі 
ефекту від масштабів операцій. Короткотермінові та середньотермінові 
показники, які задовольняли інтереси власників капіталу, цілком 
узгоджувались з можливостями швидкого зростання корпорацій у 
сприятливій ринковій кон’юнктурі. Закріплення раціоналістичної 
моделі управління на основі успішних результатів господарювання 
оформились у вигляді відповідної “філософії” прийняття інвестицій
них рішень: “Якщо ви розумієтесь у фінансових документах, то можете 
управляти чим завгодно. Люди, продукти й послуги є просто 
ресурсами, які необхідно поєднати, щоб отримати добрі фінансові 
результати” [7, с.82].

Домінування, фінансової політики в стратегічному управлінні 
призвело до заміни широкого набору дійсно стратегічних установок 
менеджменту на виражені кількісно конкретні цілі фінансової 
політики. У результаті відбулося змішання понять “економічний ефект” 
та “ефективність” стратегії. У першому випадку мова ведеться про 
співвідношення виграт і результатів при розподілі ресурсів, у другому
-  про відповідність результатів довготерміновим стратегічним цілям. 
Оскільки цілі виражались у фінансових показниках і цілком успішно 
досягались за допомогою максимізації поточного прибутку на основі 
“економічності” стратегії, перше поняття увібрало в себе друге й 
практично підмінило його.

Такий підхід на практиці призводив до скорочення освоєння та 
використання радикальних нововведень, у першу чергу технологічних, 
протягом 50-70-х років. Стосовно цього періоду відомий американсь
кий економіст зауважив, що відповідно до даних Національного 
наукового фонду країни “США все більше спирається на існуючу 
техніку й технологію, розширюючи сфери їх застосування, і все менше
-  на радикальні технічні досягнення” [8, с.82]. Інвестиційні рішення 
того періоду (і в першу чергу в 60-х роках) не закладали основ для 
формування умов відтворення на майбутнє.

Інвестиційні рішення повинні займати одне з найважливіших місць 
як у рамках окремої фірми, так і в межах суспільства в цілому. 
Дж.М.Кейнс якось визначив теорію фінансів як “спосіб мислення, який 
допомагає робити вірні висновки”. Однак точність таких висновків 
залежить значною мірою, від припущень, на яких базується теорія. 
Інакше кажучи, беззаперечною є цінність досягнень у даній сфері, але 
підхід до оцінки інвестиційних проектів, згідно з яким застосування 
теоретично вірних методів гарантовано призведе до прийняття 
оптимальних рішень, є хибним. Крім того, не зважаючи на всю 
важливість фінансів у діяльності фірми, дана складова, як і будь-яка
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інша, не повинна абсолютизуватися і розглядатися як самодостатня. Це 
стосується й організації в цілому, яка у свою чергу є складовою систем 
вищого порядку. Зростання взаємозв’язків і взаємозалежності індивідів, 
організацій, інститутів і суспільств призводить до того, що середовище 
нашого існування стає дедалі складнішим^ нестабільнішим. Реагувати 
на зміни недостатньо швидко всеодно, що не реагувати на них зовсім. 
Одним зі шляхів виживання та ефективного функціонування фірми в 
таких умовах бачиться стратегічний підхід, який дещо абстрактно можна 
визначити як “здатність передбачати віддалені наслідки здійснюваних 
вчинків, готовність пожертвувати нинішнім благом заради більших благ 
у майбутньому та вміння керувати керованим, не впадаючи у відчай 
через те, що керуванню не піддається” [9, с.14].

Список літератури
1. Adams A. Investment. -  London: Kluwer Law International, 1995.
2. Lumby S. Investment Appraisal and Financial Decisions. - London: Chapman & 

Hall, 1994.
3. Determinant of Investment Behavior / Ed. R.Ferber. -  N.Y., 1967. -  P. 145.
4. Стрелин A. P., Тулин И.В. Стратегическое планирование в промышленных 

корпорациях США. - М., 1990.
5. McLaney Е. Business Finance for Decision Makers. -  London: Pitman 

Publishing, 1994.
6. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная 

политика. -  М., 1982.
7. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. -  М., 1986.
8. Эффективность научных иследований / Сокр. пер. с ан т . -  М., 1986.
9. Акофф Р. Планирование в больших экономических системах. -  М., 1972.

Summary

Volodymyr Zapukhlyak

Investment Decisions Evaluation: Strategic Approach under 
Conditions of Restructuring of the Economy.

The problems o f efficient investment activity of a firm under conditions 
of transiting economy are highlighted. Particular attention is given to the 
theoretical aspects of investment decisions evaluation in the process of 
formulation of firm’s strategy. The critical analysis of main foreign research 
in this field is performed. Some recommendations to Ukrainian firms on 
how to use special methods in current circumstances are presented.
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Тетяна Заволічка

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ 
ТА ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Складний і багатогранний процес переходу до ринку, який триває 
в Україні вже 7-й рік і супроводжується низкою протиріч, проблем і 
катаклізмів, викликає зміни в економічній системі як з практичного 
так і з теоретичного погляду. Такий широкий і серйозний за своєю 
суттю процес переходу від командно-адміністративної системи до 
ринкової у світовій практиці економічного розвитку вперше був 
відмічений у кінці 80-х на початку 90-х років і залишається актуальним 
для країн, що вступили в стадію реконструкціоналізації.

Будь-які масштабні економічні перетворення залишаються 
незавершеними без створення конкурентноспроможного фінансового 
сектора, здатного мобілізовувати та надавати реформованій економіці 
інвестиційні ресурси [1, с.7]. Кредитно-фінансова система України 
знаходиться на початковій стадії формування. У цілому фінансові 
системи світу поділяються на банківські (Німеччина, Японія), де банки 
одночасно є й кредиторами, й акціонерами корпорацій, та ринкові (СІЛА. 
Великобританія), де акції в основному знаходяться у власності населення 
(безпосередньо або через фінансових посередників). Обидві системи 
виконують одні й ті ж функції -  від збирання інформації про інвестиційні 
можливості до оптимізації швидкого горизонтального розподілу 
фінансових ресурсів [2, с.38]. Варто зазначити, що розвиток вітчизняних 
фінансових установ відрізняється від “американської” чи “німецької 
моделі” РЦП своїми специфічними рисами, які є наслідком явищ, що 
відбуваються в українській економіці. Так, у нашій країні інвестиційні 
фонди та компанії, а також довірчі товариства чи трасти, на відміну від 
подібних західних інститутів, почали свій розвиток, в основному, не 
завдяки зростанню доходів населення, а з метою сприяння приватизації 
Процеси реформування власності супроводжуються структурною 
перебудовою економіки й зумовлюють створення фондового ринку як 
складової частими ринкових відносин, що забезпечує вільне | 
переливання коштів у формі цінних паперів. Реалізація прав власності 
громадян України залежить від ефективності роботи суб’єктів 
підприємницької діяльності, які на РЦП перерозподіляють фінансові 
ресурси за допомогою цінних паперів та організаційного, інфор
маційного, технічного, консультаційного та іншого обслуговування 
випуску й обігу цінних паперів. Дрібний або некваліфікований інвестор 
приймає рішення щодо інвестування за допомогою спеціалізованих 
фінансових інститутів. Провідне місце серед таких фінансових І
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інститутів займають інвестиційні (взаємні) фонди. Винятковим видом 
їх діяльності є акціонування коштів та ефективне інвестування в цінні 
папери. Україна має значний потенціал залучення великих потоків 
капіталу, але тут ми вступаємо в глобальну конкуренцію з країнами 
Центральної та Східної Європи, а також Азії та Південної Америки. На 
жаль, в Україну тільки почали надходити струмочки іноземного капіталу 
у вигляді стратегічної участі, а не як звичайні портфельні інвестиції. їх 
принесли західні фонди венчурного капіталу (тобто з високим 
допустимим ризиком), а не потрібні нам інвестори з середнім рівнем 
ризику, які впевнені в довготерміновості своїх вкладів.

Структурна перебудова економіки неможлива без створення 
ринку цінних паперів, оскільки за його допомогою відбувається 
міжгалузеве переливання капіталу. -

З одного боку, фондовий ринок можна розглядати як інструмент 
розвитку економіки, а з другого, фондовий ринок є відображенням стану 
економіки в цілому. Більшість аналітиків у своїх прогнозах викорис
товують динаміку зростання ВВП країни з динамікою розвитку 
фондового ринку. Тому неможливо поліпшити економічну ситуацію, 
не створивши сприятливого поля перерозподілу коштів, яким є 
виключно фондовий ринок. На жаль, на сьогодні не існує єдиних правил 
фондової гри, тому ситуація з інвестиціями в Україну проблемна.

Ринкова перебудова неможлива без розвитку в Україні різних 
форм власності. Оскільки власність визначає всі економічні відносини, 
то трансформація відносин власності без широкого залучення до 
процесу приватизації цінних паперів як засобів її здійснення практично 
неможлива. Отже, фондовий ринок в змозі розв’язати проблему 
розповсюдження приватної власності, яка є однією з проблем 
перехідного до ринку періоду.

Про внутрішнього інвестора сьогодні говорять усі. Але для його 
заохочення, для активізації господарської ініціативи в країні потрібно 
зрушити економіку з мертвої точки, забезпечити живий обіг капіталів.

Д ерж ава має для цього у своєму розпорядж енні єдиний 
фінансовий важіль -  курс національної валюти та бюджетний дефіцит.

Кінцевий продукт праці на фондовому ринку -  фондові цінності 
(акції, облігації) -  має нематеріальну форму вираження і фактично 
являє собою обіцяння доходу в майбутньому. Внаслідок цього можливі 
зловживання на ринку цінних паперів суттєво вищі, ніж, наприклад, 
на товарному ринку. Вже завдано чималої шкоди багатьом тисячам 
Дрібних інвесторів, ошуканих нав’язливою рекламою, які довірили 
свої кошти творцям фінансових пірамід.

На сьогодні найбільша втрата -  втрата довіри до регуляторів ринку. 
Причини падіння зрозумілі. У всьому світі фондові індекси на початку ново
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го року знижувалися під впливом поганих новин з Південно-Східної Ази | 
Коли ціни акцій падають на ринках Росії, Чехії, Польщі, Угорщини, звичай 
но, не можна очікувати їх зростання в Україні. Український ринок цінних 
паперів вважається більш ризикованим, ніж ринки країн-сусідів, тому ціни 
акцій на ньому повинні бути меншими за ціни аналогічних компаній у і 
Росії або Чехії. У січні нерезиденти ще раз підтвердили неготовністі 
купувати цінні папери українських підприємств. Виявилося, що зростання 
індексів на 8-15% у грудні було просто корекцією цін після довготривалого 
падіння. Корекція викликана тим, що один чи два іноземні фонди придбали 
найдешевші (це так їм тоді здавалося) акції на ринку [3, с. 14].

Це свідчить про те, що в Україні ще не створені достатні умови 
довіри як для вітчизняних, так і закордонних інвесторів. Умови довіри І 
передбачають поєднання інвестиційних можливостей з чіткою та | 
надійною структурою РЦП. Крім позитивних результатів формування 
РЦП (завершення процесу приватизації, створення нових ринкових 
сегментів фондового ринку, ринку корпоративних цінних паперів 
інфраструктури його обслуговування), існують серйозні проблеми як | 
з питань ефективного управління корпоративними правами держави 
що веде до необхідності швидкої реорганізації галузевих міністерств, 
так і створення умов для зростання інвестиційної діяльності в Україні. : 
Тому важливу роль в пожвавленні інвестиційної діяльності в реальних 
економічних умовах мають відігравати інститути спільного 
інвестування. Про обсяги та масовість здійснення операцій зі спільного 
інвестування та фондового ринку України свідчить такий факт: 
загальний обсяг емісій інвестиційних сертифікатів на 01.01.98 складав 
1470823 грн. з них 860837 -  інвестиційні компанії, 609986 -  
інвестиційні фонди [1, с.31]. Одночасно існує загальна тенденція 
зростання кількості інвестиційних фондів та компаній. Основні 1 
переваги спільного інвестування:

-  сприяння створенню та накопиченню капіталу;
-  ефективність як інструмент приватизації;
-  перетворення складних інвестиційних рішень у більш прості для 

дрібних інвесторів з одночасним здійсненням диверсифікації ризику;
-  ефективний перебіг капіталів між галузями народного 1 

господарства та стимулювання діяльності підприємств;
-  сприяння залученню іноземного капіталу.
До негативних моментів спільного інвестування слід віднести 

непрозорість РЦП й часті випадки некомпетентності та шахрайства 
працівників інституціональних інвесторів. До об’єктивних факторів, які 
гальмують процес інвестування, належить недосконалість особливостей 
ведення бухгалтерського обліку', що сприяє перекрученню фінансових 
результатів і подвійного оподаткування доходів від спільного інвестування.
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Зазначені недоліки суттєво впливають на фінансову довіру дрібних 
інвесторів і на величину коштів, що залучаються. Ліквідність та прозорість 
рЦП надасть інвесторам впевненості в правильності свого вибору 
Реального захисту правам інвесторів має надати також зростаюча динаміка 
депозитарної діяльності, яку зумовлює Закон України “Про Національну' 
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів 
в Україні”, та зростання у зв’язку з цим ролі зберігачів у справі обміну 
прав власності, зокрема на бездокументарні цінні папери. На жаль. 
Чернівецька область поряд з Вінницькою, Черкаською, Полтавською не 
мають поки що власних зберігачів цінних паперів, це приводить до 
відставання темпів розвитку інфраструктури РЦП від темпів розвитку 
фондовою ринку, зокрема, його корпоративного сектора в регіоні. Це 
приводить до розбіжностей або неповноти даних про власників у реєстрах, 
що сформовані за результатами приватизації у Чернівецькій області.

Успішне здійснення ринкових перетворень в Україні повинно 
опиратися на засвоєння передових досягнень науки й техніки у 
виробництві. Безперечно, треба формувати технологічно закінчені 
цикли виробництва, які б нейтралізували недоліки успадкованого 
територіального поділу праці та негативні наслідки зруйнування 
між держ авних госп одарських  з в ’язків. А це неможливо без 
використання сучасних організаційно-управлінських систем, їх 
елементів, ринкового інструментарію, де економіка ринкового типу 
повинна мати вбудовані механізми саморозвитку, одним з яких є 
прозорий ринок цінних паперів.

У держави сьогодні немає коштів для розвитку такого прозорого 
фондового ринку. Але є світові донорські структури, які готові надати 
допомогу (агенції USAID та англійська Know-How). Процеси 
інтернаціоналізації господарського життя, розширення та поглиблення 
спеціалізації та кооперації всіх видів виробництв активізували іноземну 
інвестиційну діяльність. Багато країн, не володіючи необхідним 
виробничим і науково-технічним потенціалом, розраховують не тільки 
залучити іноземний капітал, але й придбати нову техніку, технологію, 
досвід управління, щоб зміцнити суверенітети в економіці й політиці, 
поліпшити структуру й напрями використання національного капіталу, 
збільшити обсяги внутрішніх інвестицій. Тобто робиться акцент на 
інновації. Тому необхідно втілити в життя проект на базі Financial 
Markets International, що стосується розбудови в Україні низки взаємних 
інвестиційних та пайових фондів, інвестиційних компаній. Це правове 
забезпечення та формування інфраструктури, програма просвіти 
населення, національного інвесторів.

Цей проект дозволить втілити методику оцінки економічної 
ефективності робота, реальних активів і фінансової стійкості емітента.
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Дозволить визначити можливу курсову вартість акцій з метою 
розробки пропозиції щодо оптимального розміщення цінних паперів 
емітента й ефективного вкладення коштів інвесторів. Єдині правила 
гри на фондовому ринку, на базі даного проекту дозволять розробити 
пропозиції щодо розміщення цінних паперів і вкладення коштів 
інвестора за такими етапами:

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

та звітність вестимуться за міжнародними стандартами.
З цією метою 12 листопада 1997 року ДКЦПФР офіційно відкрила 

Центр громадської інформації, де зібрано олизько 410 річних звітів 
емітентів. Ці звіти містять найважливішу інформацію про емітента: 
результати господарювання за попередній рік, особливості стану 
розвитку галузі та конкуренції, прогнози та плани на майбутнє, перелік 
вартості основних фондів, фінансове становище підприємства, баланс, 
звіт про фінансові результати діяльності, а також акціонерну історію 
(опис усіх випусків цінних паперів компанії), коротку характеристик)/ 
посадових осіб та копію протоколу останніх загальних зборів 
акціонерів. З цією метою в січні 1998 року започатковано 25 пілотних 
проектів складання річних звітів українськими емітентами, які 
фінансуються європейським співтовариством. Ще на 5 проектів гроші 
виділить US AID.

Перекоси в дивідендній політиці (невиплата оголошених 
дивідендів, або виплата їх тільки частині акціонерів), ведення 
реєстрів вкладників залежними від емітента реєстраторами теж 
посилю ю ть недовіру дійсних і потенційних партнерів . Для 
розв’язання проблем захисту прав інвесторів необхідно врегулювати 
відносини між ем ітентами та інвесторам и, інвестиційними 
інститутами та їх клієнтами.

З метою підвищення ефективності інвестиційної діяльності та 
захисту інтересів дрібних інвесторів пропонується скоршу вати діючі 
правові форми інвестиційних фондів і компаній, а також нормативи 
здійснення інвестицій та формування портфеля цінних паперів 
відповідно до економічної сутності діяльності інвестиційних фондів, 
пропонується перетворити інвестиційні фонди у відкриті акціонерні 
товариства (тобто у фонди корпоративного типу) зі спрощеною 
системою “голосування за опитуванням”. На сьогодні структура 
учасників ринку випуску акцій має такий вигляд (таблиця 1) [1, с.7].

80



Т аблиця 1

Обсяг емісій акцій, що зареєстровані комісією (млн. грн.)

№ Учасники ринку
На

01.01.97

На

01.04.97

- На 

01.07.97

На

01.10.97

На

01.01.98

1. Комерційні банки 
(ЗАТ)

5,526 6,681 27,486 56,432 332,063

2. Комерційні банки 
(ВАТ)

50,457 91,129 147,099 217,538 349,763

3. Страхові компанії 1,536 3,005 6,677 8,541 17,615

4. Інвестиційні 
компанії, фонди

1,163 4,701 14,030 16,584 21,042

5 Підприємства (ВАТ) 1816398 5256,374 6520,015 7 67,666 9322,596

6 Підприємства (ЗАТ) 75,656 185353 390,913 1232,707 1878,450

Разом: 1950,737 5547,243 7106,220 9399,468 11921328

Аналізуючи обсяг емісій акцій за 1997-1998 роки, відзначимо, 
що пріоритет у випуску цінних паперів в Україні мають акції 
приватизованих підприємств. Це свідчить про зростання темпів 
приватизації, пожвавлення інвестиційної діяльності в Україні, 
раціональне розміщення фінансових ресурсів, створення умов для 
добросовісної конкуренції та обмеження монополізму. Орієнтація 
більшості фінансових посередників на роботу в умовах приватизації 
та їх, часто, незацікавленість у суттєвому підвищенні кваліфікації 
показують, що багато з них не готові працювати в “прозорому” РЦП. 
Крім того, багато хто з керівників ще не розуміють, що найкращі 
інвестиції -  це інвестиції в людей-фахівців. Це створює досить 
загрозливу ситуацію на українському ринку з мільйонами громадян- 
акціонерів без розуміння навіть суті та ризиків володіння акціями чи 
інвестиційними сертифікатами посередників. Це вимагає нового 
підходу з боку Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
До створення високопрофесійної системи підготовки фахівців 
фондового ринку з відповідними кваліфікаційними вимогами до рівня 
знань та умовами їх допуску до діяльності на фондовому ринку
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України. Очевидно, що жоден інвестор не вкладатиме кошти в країну, 
де не гарантується право власності на цінні папери, а також відсутній 
прозорий, надійний і дешевий механізм зберігання та переходу цих 
прав власності. Як завжди інвестори хочуть мати впевненість, що вся 
інформація про ціни достовірна, і що вони приймають свої інвестиційні 
рішення на основі регулярних відкритих інформаційних потоків від 
компаній та ринків. З розвитком обсягів фондового ринку якісно 
змінились функції фінансових посередників.

Беручи участь у сертифікатних аукціонах, фінансові посередники от
римують частку статутного фонду цих підприємств стають їх співвласника
ми та несуть часткову відповідальність за їх подальший розвиток.

Так, за даними фонду Держмайна України станом на 1 травня 
1998 року, громадяни України в установах Ощадбанку отримали 87,8 
% від загального обсягу ПМС [4, с.5].

Більше половини з них отримують фінансові посередники. 
Подальший розподіл портфельних інвестицій фінансових посередників 
за галузями економіки України наочно зображений на діаграмі 1. Станом 
на 1.02.98 пакет акцій становив більше 10 % статутного фонду. На нашу 
думку, велике значення для формування інституціональної структури 
фондового ринку має створення спеціалізованих інвестиційних компаній 
для операцій з цінними паперами.

Одним із ключових завдань тут є участь у первинному розміщенні 
нових випусків і пакетів цінних паперів.

Діаграма 1
Розподіл портфельних інвестицій фінпосередників 

за галузями економіки України 
(станом на 01.02.98)

загальні портфельні 
інвестиції фінансових 

посередників, %

■  машинобудування, металообробна 
продукція, обладнання

■  транспорт, хімічна промисловість, 
будівництво

В харчова та переробна галузі

■  чорна металургія

■  видобувна промисловість
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Купівля акцій на сертифікатних аукціонах та поповнення власного 
портфеля цінних паперів є пріоритетним напрямком роботи 
фінансових посередників з сертифікатами. Розрахунок у цьому напрямі 
робиться на майбутній вдалий продаж придбаної невеликої частки 
статутного фонду. При цьому більш привабливою є участь у 
некомерційних конкурсах, де ПМС приймаються як засіб платежу і 
пропонуються на продаж значні частини акціонерних капіталів 
підприємств, що приватизуються. Однак цей вид зміни власності є 
менш масовим, ніж сертифікатні аукціони [5, с.Ю].

Сертифікатна приватизація прямує до свого завершення, тому 
необхідно удосконалити механізм проведення таких конкурсів з метою 
зменшення конфліктних ситуацій. Відзначимо, що лише 28 % 
фінансових посередників отримують дивіденди за придбаними 
акціями, переважній частині таких установ володіння акціями 
дивідендів не приносить. Тому вважається, що джерелом для виплати 
дивідендів своїм вкладникам служать власні кошти засновників 
компаній. У багатьох випадках прибуток фінансовим посередникам 
приносить продаж цінних паперів потенційному інвестору підприємс
тва, як один із засобів залучення коштів. Причиною ситуації, що 
склалася, є невелика кількість привабливих підприємств у переліку 
об’єктів сертифікатних аукціонів. У середньому за три роки їх 
проведення цей показник склав лише 5 % [6, с.4]. До речі, акції деяких 
підприємств виставлялися для продажу за сертифікати по 6-7разів, 
але не знаходили свого покупця.

У майбутньому положення повинно кардинально змінитись. На 
арену вийдуть перевірені вітчизняні підприємства. Але реалізація їх 
акцій буде проводитись винятково за готівку. Як наслідок, фінансові 
структури, які вже мають певний досвід роботи у сфері приватизації, 
будуть більш упевнено рухатись у напрямі придбання акцій потенційно 
цікавих емітентів.

Сьогодні не потребує доказів те, що РЦП -  обов’язковий елемент 
ринкової економіки. Як сегмент фінансового ринку фондовий ринок 
став потужним механізмом мобілізації розподілу та перерозподілу 
фінансових ресурсів, необхідних для динамічного розвитку економіки, 
сприяє акумулюванню інвестиційних капіталів у виробничу та 
соціальну сфери. Отже, ринок цінних паперів у перехідних економіках 
виконує цілу низку функцій, зокрема, виступає як інструмент 
приватизації та роздержавлення, як засіб інвестування та структурної 
перебудови економіки, як один із найважливіших факторів подальшого 
ринкового реформування вітчизняної економіки. Ринок цінних паперів 
є однією з найважливіших складових національного ринку, через яку 
здійснюється акумуляція та використання капіталів в економіці. З
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метою прискореного розвитку фондового ринку в Україні та 
підвищення його ролі в реформуванні вітчизняної економіки 
рекомендується інтенсифікувати процеси приватизації, корпоратизащ 
та аукціонування державної власності.
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Summary

Tetyana Zavolichna

Problems of Formation of Stock Market and Institutes of Joint
Investing

The characteristic o f investing and trust companies as finance 
middlemen is given in this article. On the basis of numerical data and 
according to the view of issuers and investors the speciality of privatizing 
enterprises stock floatation by finance middlemen is shown on the final 
stage of the privatization process.
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СУЧАСНИЙ СТАН, СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 
ТА ШЛЯХИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ РИНКУ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У наш час в Україні відбувається формування не тільки ринку 
праці й капіталу, а й ринку інтелектуальної власності. Розглянемо такий 
суб’єкт інтелектуальної власності, як програмне забезпечення (ПЗ), в 
розробку якого в усьому світі інвестуються величезні кошти.

З ’являється все більше й більше вітчизняних програмних 
продуктів найрізноманітніших напрямів. На останніх комп’ютерних 
виставках ЕЩегЕх’98 і Комп’ютер Експо-98/Весна значне місце 
займали програмні продукти українських розробників, що свідчить 
про подальший розвиток в Україні ринку ПЗ.

Подивимось на ринок ПЗ з точки зору умов роботи українських 
фірм на ньому, його потенційних можливостей, податків, дотримання 
авторських прав, важливості розробок і попиту на них, конкуренції, 
перспектив розвитку й напрямів реструктуризації.

Охарактеризуємо сучасний стан ринку ПЗ.
1. В умовах нестабільної економіки та повної відсутності захисту 

прав інтелектуальної власності з боку держави та її відповідних органів 
розробка комерційного ПЗ в Україні є досить складним і дорогим 
видом діяльності. Проте іншого шляху розвитку, не існує і через деякий 
час Україна стане державою з нормальним і стабільним ринком і 
відповідним ставленням до ПЗ.

2. Чітко виділились напрями розвитку ПЗ в Україні: 1) бухгалтер
ський, 2) лінгвістичний, 3) правовий, 4) електронний менеджмент. Це 
пояснюється відгуком на українську специфіку.

3. Розробка -  це інвестиції, які можна або притягнути зовні, або 
заробити на інших напрямах бізнесу. Сума, яку потрібно інвестувати 
в розробку програми, коливається від $100000 до $200000 протягом 
двох років. Ще приблизно половину від наведеної суми потрібно 
витратити на її доробку й рекламну кампанію протягом першого року 
продажів. Після цього, можливо, компанія отримає прибуток. Дефіцит 
фінансових ресурсів є основним гальмом розвитку софтверних фірм і 
різко обмежує кількість гравців на ринку виробників програм.

4. Світова тенденція прискореного розвитку інформаційних 
технологій і незначна конкуренція на українському ринку вітчизняного 
ПЗ створюють сприятливі умови для фірм, які спеціалізуються на 
розробці програм. Однак максимальне використання цих умов багато 
в чому залежить від правильного вибору напрямів ПЗ. що розроб-

Тетяна Дейнеко

85



ллється, кваліфікації розробників, цінової політики, супроводу 
ліцензійного ПЗ, інших факторів.

5. Вітчизняних фірм-розробників, які б могли заявити про себе на 
всю Україну, дуже мало. Уже явно визначилась група лідерів, які ведуть у 
рамках своїх обмежених фінансових можливостей активну маркетингову 
політику і постачають якісне ПЗ. Працюють вони досить професійно, 
але більшість з них досягли бажаного рівня й перестали інвестуваги засоби 
в розвиток своїх систем. Отже компаній, що розвиваються, -  одиниці 
але вони заслуговують на увагу держави, преси й колег.

6. Теоретично потенційні можливості вітчизняного ринку ПЗ -  
необмежені, однак відсутність на цьому ринку інтересів у лідерів 
світової індустрії software говорить скоріше про те, що він існує не як 
ринок, а як базар, переповнений злиденним українським піратством. 
Тому, щоб можливості стали реальністю, потрібна стратегічно 
виважена та практично здійснювана його реструктуризація.

Думки щодо конкуренції досить різні:
-  це позитивний фактор, який не дозволяє самозаспокоїтись, 

зупинитись на досягнутому; процес творчого порівняльного аналізу, 
що є середовищем для виникнення і зіткнення нових ідей;

-  конкуренція відчувається в більшості випадків з боку піратів;
-  реальна конкуренція серед українських розробників практично 

відсутня, проте комп’ютерний ринок країни постійно розвивається;
-  не всі російські фірми проводять локалізацію (налаштовування 

на конкретну специфіку діяльності підприємства а також на прийняті 
методи менеджменту) своїх програмних продуктів, що дає можливість 
українським фірмам зайнята свою нішу на ринку ПЗ і конкурувати з ними. [

Отже, конкуренти відомі й боротися з ними можна.
Мета й завдання сфери створення ПЗ такі:
1) надання користувачам якісних інструментів для ефективної 

автоматизації діяльності та використання ПК з максимальною 
вигодою;

2) висока якість як самих програм, так і їх супроводу (детальна 
технічна і інша документація, безплатна “гаряча” телефонна лінія 
підтримки, інші види сервісу);

3) досягнення гідного місця на українському ринку ПЗ;
4) відродження в нашій країні наукових традицій, створення І 

робочих місць, залучення молоді;
5) лідерство на українському ринку ПЗ і серйозна конкуренція на і  

ринках СНД;
6) створення комплексних систем з використанням сучасного [ 

обладнання (сканери штрих-коду, касові апарати, що підключаються 
до комп’ютера, електронні ваги, етикеточні принтери тощо);
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7) посилення системи збуту й сервісної підтримки в регіонах 
шляхом відкриття нових консультаційних центрів;

8) надання більшої уваги та засобів тестуванню програмного 
забезпечення іншими фірмами, збільш ення якості супроводу 
(оновлення версій, підвищення кваліфікації ділерів і т.д);

9) послідовне зниження ціни на власну продукцію, щоб зробити 
її доступною для людей і конкурентоспроможною щодо нашої ж 
продукції, яку розповсюджують пірати.

Проблеми, які гальмують розвиток індустрії створення ПП:
- масова еміграція талановитих програмістів, відсутність лідерів 

індустрії software;
- труднощі та великий ризик, пов’язаний з фінансуванням 

багаторічних робіт з розробки ПЗ;
- недостатній рівень та обсяги інвестицій у розробку ПЗ;
- проблеми, пов’язані з комп’ютерним піратством;
- складність розробки механізмів дотримання патентного права і 

авторського права на ПЗ.
Але важливість розробок і потреба в них не викликає сумніву.
Розробка ПЗ -  це п р о ц ес , який  займ ає д ек іл ька  років 

наполегливої праці багатьох людей. Той, хто не дійде до фінішу, 
втратить усі інвестовані гроші.

Поява на ринку нового ПЗ пов’язана з двома обставинами:
а) виникнення потреби в самої фірми при відсутності на ринку 

програми, яка би підходила;
б) замовлення сторонньої організації без закріплення нею 

майнових прав на ПЗ.
Далі фірма-розробник намагається продати свою програму іншим. Для 
прийняття рішення про тиражування й продаж програми потрібно пра
вильно визначити свою нішу на ринку, оцінити його потенційну ємність, 
приблизний час і вартість розробки, свої фінансові та інші можливості.

Потреба в інженерно-лінгвістичних розробках у світі надзвичайно 
велика. Входження до світового співтовариства й затвердження 
української мови як державної неможливі без розвитку інженерної 
лінгвістики. Але виникає інше питання -  чи зможе бідне суспільство 
купувати коштовні продукти, навіть, якщо буде потребувати їх [1].

Важливою проблемою також постає якість програмування.
Ціна сучасних інформаційних технологій -  600 млрд. дол. на рік. 

90 % проектів не відповідають вимогам до них; 40 % проектів не 
працюють зовсім (Banking Technology, London, April 1998).

У наведеному фрагменті містяться 2 нарікання на адресу IT, які 
справедливі і для нашого ринку software: нові технології коштують 
усе дорожче, проте якість проектів дуже низька.
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Тільки на розробку програмного забезпечення витрачено 75 мли 
людино/років; частка США складає 60 % від загальних зусиль. Якщо 
“зароблені” за рік гроші скласти сотенними купюрами, то довжина 
пачки дорівнюватиме 600 км.

Тож як потрібно забезпечувати професійну якість?
Стосовно розробки програмного забезпечення можна сказати:
1) потрібно випускати програмну продукцію так само, як у 

промисловості, тобто за відповідною технологією, яка вичерпно 
викладається за допомогою стандартів на розробку програмних 
проектів. Досвід, який міститься в стандартах, дістався дорогою ціною 
тим, хто накопичував його методом проб і помилок;

2) нова мета потребує нової тактики: намагання отримати 
максимальний прибуток викликає необхідність створення продуктів, 
які часто купують. В ідеалі програмне забезпечення можна створювати 
для одноразового використання: купив, установив, засвоїв, по
працював, купив нову версію. Вимагати при цьому від програмістів 
високої якості роботи -  наївно. На ринку головне -  бути першим і 
завоювати увагу покупця;

3) якщо виявиться, що настає стадія, коли продукт може стати 
дійсно гарним і довготривало триматися, потрібно піти іншим шляхом: 
змінити систему кодування символів, радикально перебудувати систему 
команд комп’ютера, ввести нові типорозміри в конструкцію тощо;

4) передусім потрібно набувати знання в предметній галузі, 
досконало знати суть роботи, яка попереду. Завдання повинні ставити 
професіонали. Бажано, щоб вони також були керівниками проектів;

5) нові часи відрізняю ться ще й постійним просуванням 
величезних за розмірами програмних продуктів. Співвідношення 
функціональних можливостей і маси продукту наближається до того, 
що життєздатність таких продуктів сумнівна;

6) не можна протиставляти керівників і виконавців. В ідеалі мова 
повинна йти про узгоджені творчі дії колективу, де кожен може 
визначити своє місце в загальній цілеспрямованій діяльності;

7) розробники інформаційних технологій говорять, що якби 
прогрес в атомобілебуцівниіггві був таким же, як і в комп’ютерному 
виробництві, автомобіль би коштував 1 долар, а на одній заправці можна 
було б здійснити кругосвітну подорож. Але справедливим є також інше 
твердження: якби автомобілі мали таку ж надійність, що і комп’ютерні 
технології, то вони зупинялись би для ремонту кожної милі;

8) існує фраза, яка описує принцип програмування досить ємно: 
”Те, що потрібно, не складно. Те, що складно, не потрібно!”;

9) для того, щоб щось зробити дуже добре, потрібно знати в 10 
разів більше, ніж потрібно, для того, щоб це зробити;
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10) якщо провести аналогію між сучасним програмуванням і 
будівництвом, то можна сказати, що сучасне програмування -  це 
будівництво невиразних будівель-коробок, які складаються зі стандартних 
блоків. Надійність знизилась, а кожен наступний поверх -  ширший вщ 
попереднього, що зовсім не грає на користь надійності. Вторгнення вірусу, 
помилка проектування, похибка реалізації загрожують життєздатності 
всієї системи. А оскільки системи ще й пов’язані між собою, то 
відмовлення однієї з них призводить до зупинки решти;

11) повернення до зручних, надійних економічних програм уже 
неможливе. Заміна мети призвела до переродження методів і засобів 
програмування Ще не так давно програми створювали для розв’язання 
проблеми. Тепер програма, передусім,-товар. Вона повинна відробити 
вкладені інвестиції та принести прибуток. Її мета -  створювати велику 
кількість маленьких проблем одночасно з розв’язанням деякої кіль
кості проблем, які виникли раніше. Це створює видимість неперерв
ного прогресу. На користувача дивляться тепер тільки як на покупця, 
-  покупець добрий, якщо він готовий купувати часто й платити багато. 
Отже, програми повинні бути недовговічними й великими. Крім того, 
на сьогодні очевидні ознаки перевиробництва -  це прикмети не 
сезонних криз і не криз реструктуризації, а кризи жанру [2].

Щодо нормативної бази створення й розповсюдження ПЗ, то 
будь-яку комп’ютерну програму, яка розробляється софтверною 
фірмою, можна вважати завершеною та готовою для реалізації на 
ринку України, якщо виконуються дві умови; фірма є власником 
комп’ютерної програми і виконала закріплення прав на неї.

Софтверна фірма, ставши власником комп’ютерної програми 
й виконавши державну реєстрацію програми та, при необхідності, 
її елементів, визнається державою  Україна, її судами та арбі
траж ними судами як єдиний носій  прав на цю ком п’ютерну 
програму, і будь-яку особу, що без дозволу фірми почне вико
ристовувати програму, повинно бути піддано судовому пере
слідуванню . До них належ ать права на зміну програми, на 
виготовлення копій, їх збереження, регламентування, на пропо
зицію до продажу, продаж, ліцензійний супровід і т.д., а також на 
експорт. Варто звернути увагу на те, що стаття 3 закону України 
“Про патентні і суміжні права” говорить: якщо міжнародним
договором, учасником якого є Україна, встановлені інші правила, 
ніж ті, що містяться в законодавстві України про авторське право і 
суміжні права, то застосовуються правила міжнародного договору”. 
Тому в кожному окремому випадку передачі софтверною фірмою 
прав щодо л іцензії-на ком п’ютерну ррограму дилеру, агенту, 
кінцевому користувачу, особливо за межі України, необхідно
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звірити тексти ліцензійних договорів з міжнародними угодами 
учасником яких є Україна: Всесвітня конвенція про авторське право 
(Ж еневська конвенція) і Бернська конвенція про охорону 
літературних художніх витворів [3].

Отже, для того, щоб надійно захистити свою розробку на право
вій основі в нашій державі, необхідно мати:

- свідоцтво про авторське право на конкретну комп’ютерну 
програму;

- пакет патентів на ідеї, алгоритми й способи, які реалізуються у 
вашій програмі;

- пакет патентів на промислові зразки, якими ви зможете 
захистити дизайн розроблених вами оригінальних екранних форм;

- свідоцтво на товарний знак, під яким ваша розробка стане 
відомою на ринку [4].

Проблема піратства є однією з нагальних проблем індустрії ІТ.
Незважаючи на відточені формулювання правових законів, 

проблема піратства у світовій індустрії, яка випускає ПЗ, не просто 
існує, а постійно знаходиться в центрі уваги. Особливо гостро вона 
стоїть у країнах Східної Європи, зокрема, в держ авах СНД. 
Піратство негативно відбивається не тільки на положенні відомих 
виробників програмного забезпечення, які працюють на локальних 
ринках, але й призводить до того, що знецінюється праця місцевих 
розробників ПЗ.

Піратство -  це будь-яке копіювання або розповсюдження 
комп’ютерних програм без погодження на це власника авторських 
прав, тобто щось подібне до крадіжки інтелектуальної власності.

Сьогодні існує багато різних форм піратства:
• масове виробництво неліцензійних CD-ROM;
•розповсюдження за допомогою Internet величезної кількості 

піратських копій програм. Цікавий факт: протягом трьох тижнів у 
червні 1995 p. BSA активно співпрацювала зі шведською поліцією. 
Підрахувавши збитки, які пірати нанесли виробникам за 21 день, 
розповсюджуючи ПЗ через Internet тільки в одній Швеції, державні 
чиновники жахнулися -  сума склала 1,7 млн. дол.;

•в Україні, де ком п’ютерний ринок у певному розумінні 
знаходиться на етапі формування, має місце ще один вид нелегального 
розповсюдження програм: компанії, які займаються збиранням 
комп’ютерів, для підвищ ення якості свого товару безплатно 
постачають разом з ПК ПЗ, яке користувач вправі вилучити одразу ж 
після купівлі;

•іноді фірма або державна установа на початку своєї діяльності 
купує декілька ліцензійних програм. Але разом з придбанням нових

90



ПК для їх забезпечення новими застосуваннями вона використовує ті 
ж самі старі ліцензійні копії ПЗ;

• можна перевести в цифри як музичні п’єси, так і графічні роботи 
художників, практично миттєво створювати й розповсюджувати 
абсолютно ідеальні копії цих витворів, вбудовувати їх у продукти 
мультимедіа, а отже заробляти колосальні гроші. Цей факт змусив 
WIPO (World Intellectual Property Organization)у 1996 p. внести суттєві 
зміни в Договір про авторське право і врахувати можливість 
оцифрування об’єктів, що охороняються;

• європейські правові норми визнають, що навіть тимчасова копія 
ПЗ, наприклад, завантаження в оперативну пам’ять комп’ютера тієї 
чи іншої неліцензійної програми, - також порушення авторських прав. 
(Припустимо, ваша організація має десять ліцензійних копій якої- 
небудь програми, яка використовується на 10 різних ПК. Але 
приблизно той же ефект можна отримати, маючи тільки одну 
ліцензійну копію на сервері та з 10 робочих місць завантажувати її по 
мережі в пам’ять відповідних ПК. В останньому випадку для 
легального використання програм необхідно мати 10 ліцензій (саме 
така кількість кінцевих користувачів працює з цим ПЗ)). Таким чином, 
від тимчасових і постійних неліцензійних копій економічні збитки, 
які несе виробник, однакові.

Флагманом у боротьбі з піратством виступає всесвітня організація 
BSA (Business Software Alliance), європейська штаб-квартира якої 
знаходиться в Лондоні. Крім ефективних дій проти незаконного 
використання комп’ютерних програм, BSA проводить широку 
просвітницьку діяльність, спрямовану на роз’яснення кінцевому 
користувачу всіх негативних наслідків використання піратського ПЗ. 
Декілька років тому в 70 країнах світу (в тому числі 30 європейських) 
BSA почала крупномасштабний наступ на піратів.

У BSA особливо підкреслюють той факт, що боротьба з піратами 
на сучасному етапі повинна мати міжнародний характер. Сьогодні у 
світі за різними оцінками нараховують від 37 до 60 млн. користувачів 
Internet, і їх кількість постійно зростає. З ’являються нові, високо- 
швидкісні магістральні лінії. Отже будь-який оцифрований об’єкт 
може бути переданий куди завгодно в ідеальному вигляді, перетинаючи 
моря, океани й національні границі, і якщо яка-небуць країна не матиме 
закону про захист прав власника, то практично будь-який її громадянин 
може створити свій невеликий “піратський острів”, і світова індустрія 
виробництва ПЗ буде безсила протистояти цьому.

У наш час BSA співпрацює з правоохоронними органами різних 
країн світу. Міжнародні методи боротьби з піратством не відрізняються 
особливою винахідливістю. Просто “накривають” одну компанію на
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гарячому, застосовуючи до неї жорсткі санкції, а результат оголошують. 
Решта, не бажаючи потрапити в подібну історію, притримуються 
міжнародних правових угод і норм.

Важливим фактором боротьби з піратством є право на неспо
дівану перевірку. Тут мова йде не про арешт, а скоріше про обшук та 
інвентаризацію програмного забезпечення. У Західній Європі досить 
часто проводять подібні заходи. Але оскільки програми дуже легко 
копіюються і вилучаються, то як раз дуже важливо, щоб сама перевірка 
мала елемент несподіваності.

У BSA впевнені в тому, що для досягнення бажаного ефекту в 
боротьбі з піратами судова система країни повинна швидко накладати 
відповідні санкції на порушників, оскільки, якщо така справа 
затягнеться на декілька років, то пірати не боятимуться навіть 
перевірок з елементами несподіваності.

Тільки в 1996 р. світові збитки від піратства, які понесла 
індустрія, що виробляє ПЗ, склали 11 млрд. дол. У 1997 р. збитки 
софтверної пром исловості в Є вропі досягли 2,5 млрд. дол. 
Статистичні дані за 1997 р. свідчать про те, що в середньому по 
Східній Європі більше 77 % ПЗ, яке використовується, припадає на 
крадені програми, тобто вісім  з кож них десяти  програм  є 
неліцензійними. У тому ж році в Україні рівень піратства був набагато 
вищий і за оцінками BSA складав 92 %, пов’язані з цим збитки -  44 
млн. дол., а в Росії 89 % і 251 млн. дол. відповідно.

З того часу, як багатьма європейськими країнами була прийнята 
Директива про захист комп’ютерних програм, рівень піратства в Західній 
Європі помітно знизився. З 60-65 % в 1991 р. до 38 % в 1997 р. В 
Північній Америці в 1997 р. цей показник дорівнював 26 %. Причина -  
жорсткі підходи до розв’язання цієї проблеми.

У результаті крадіжок об’єктів інтелектуальної власності збитки 
несуть не тільки власники прав, але й держава. Коли в 1993 р. в 
податковій службі Італії дізналися, скільки казна недоотримує грошей 
у результаті піратства, податкова поліція стала влаштовувати “напади” 
на організації, які розповсюджували підроблені комгіакт-диски. У 
результаті тільки за один цей рік рівень піратства в Італії знизився 
приблизно на ЗО % -  з 89 % до 59 % .

Більшість з нас проти піратства. Ліцензійна програма -  це 
необхідний сервіс і вчасне оновлення, але не кожен витратить на 
ліцензійне ПЗ суму, яка може в декілька разів перевищувати вартість 
ПК. Крім того, в Україні на сьогодні відсутня та підтримка й сервіс, 
що декларуються виробниками ПЗ, які агітують за ліцензійність і 
боротьбу з піратством [4], а в ліцензійному ПЗ бувають помилки, 
особливо актуальним це є для новоепечених вітчизняних програм (при
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сучасному темпі оновлення версій і випуску нових продуктів КІЛЬКІСТЬ 
помилок у перших версіях нового ПЗ буде збільшуватись) [6].

Рівень комп’ютерного піратства 
в різних країнах світу в 1997 році (%)[4]

4 П П

ЕІСША
□  Великобританія

■  Німеччина

■  Фінляндія

■  Польща 

Ш  Росія
0  Україна

□  Італія
□  Швеція

Саме софтверне піратство сьогодні годує нас новими програмами 
та стимулює широке розповсюдження комерційних продуктів. 
Споживачі звикають до гарно оформлених (здебільшого погано 
працюючих) бета-прелізів по ціні 8 грн. -  купка, які з’являються на 
піратському ринку раніше ніж у самого виробника. Тому за декілька 
років можна непомітно привчити споживачів до низької якості.

Коли мова йдеться про піратів, чомусь завжди говорять про 
нанесені ними збитки виробникам програмного забезпечення. А 
про те, що піратство несе за собою повний колапс внутрішнього 
ринку праці програмістів, масову втрату останніми кваліфікації (у 
зв ’язку з очевидною  н еп отр ібн істю ), втрату робочих місць 
розповсюджувачів ліцензійного ПЗ, звуження ринку вітчизняних 
розробок ПЗ і врешті-решт втрату потенційної можливості виходу 
на закордонні ринки, ніхто не згадує [5].

Боротись з піратством повинен не тільки й не стільки уряд шляхом 
прийняття в ідповідних законів, скільки фірми-виробники та 
дистриб’ютори програмного забезпечення. Найдієвіші з існуючих 
законів -  економічні. Вільних ніш на ринку немає, і як тільки такі 
з ’являю ться, вони моментально захоплюються підприємцями. 
Спочатку потрібно створити реальну альтернативу піратському ринку 
з прийнятним вибором і реальними цінами. Після цього боротися з 
піратством буде набагато простіше. А боротись необхідно -  як її не 
виправдовуй, крадіжка завжди залишиться крадіжкою [6].

Отож можна з уцевненістю відзначити, що нині вже склався ринок 
вітчизняного ПЗ. Наведені вище факти є дзеркалом сьогоднішнього ринку 
українського ПЗ, який й надалі буде розвиватись, а прискорити цей
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розвиток і спрямувати його в потрібне русло можливо за умов проведення 
стратегічно виваженої реструктуризації ринку вітчизняного ПЗ.
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Summary

Tetyana Deyneko

The Current Situation, Strategy of Development and the Ways 
of Restructurization of the National Software Market

National software market, the strategy of its development and the 
vways of restructurization are analyzed from the standpoint of current 
situation, competition, goal and tasks, problems, taxes, the necessity of 
developing, quality of programming, the legal base governing the creation 
and distribution of software, the problem of piracy.
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Ніна Іларіонова

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ У ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД

Інвестиційна діяльність є одним із найбільш дієвих важелів 
розвитку будь-якої економічної системи. Ситуація в інвестиційному 
комплексі є своєрідним барометром стану справ в економіці. Якщо 
інвестиційний процес ослаблений, проходить повільно, то немає того 
каталізатора, який необхідний для структурної перебудови, 
нарощування темпів виробництва. При цьому, як свідчить практика, 
інвестиційний комплекс є надзвичайно чутливою до зовнішніх впливів 
структурою, тобто виявляється “втягнутим” в економічну кризу в числі 
перших, а виходить з неї в числі останніх.

Проблема стимулювання інвестицій є надзвичайно гострою для 
України сьогодні. Загальноекономічна, соціальна, політико-правова си
туація не заохочує активне капіталовкладення. Завданням держави є ство
рення умов, за яких як внутрішні, так і зовнішні кошти будуть вкладатися 
перш за все у виробництво. Особливо це стосується регіональної інвести
ційної політики. Для цього необхідно проаналізувати та детально вивчити 
особливості процесів інвестування в динаміці перехідного періоду.

Перш за все необхідно наголосити на часовому аспекті 
інвестиційної діяльності, оскільки метою сьогоднішніх інвестицій є 
збільшення виробничих потужностей економіки в майбутньому. 
Основними джерелами є кошти підприємств, населення, держави та 
іноземних суб’єктів. На їх поведінку впливає безліч факторів, та все 
ж можна виділити основні з них. Це очікувана норма прибутку, ставка 
позикового процента, питома вага збережень у доходах, очікуваний 
рівень інфляції та ін. Із збільшенням очікуваної норми прибутку та 
питомої ваги заощаджень у доходах попит на інвестиції збільшується, 
ріст ставки позичкового процента та рівня інфляції приводять до 
оберненого результату [1, с.15].

Теорія інвестиційної поведінки стверджує, що як населення, так 
і підприємства максимізую ть свої статки тоді, коли гранична 
корисність капіталу дорівнює його вартості:

МРК+1= г + сі
де МРК+1 -  гранична корисність капіталу у кінці наступного 

періоду;
г -  позичковий процент;
сі -  ставка амортизаційних відрахувань.
Загальний обсяг капіталовкладень К*, що відповідає цьому рівню 

граничної корисності буде оптимальним з погляду максимізаціі
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багатства. Для досягнення цього обсягу К* в насгугіному періоді 
необхідно здійснити інвестиції в обсязі, що відповідає

І= К \г К + <іК 
де І -  валові інвестиції;
К - капіталовкладення в кінці наступного періоду;
К -  капіталовкладення в кінці даного періоду; 
сІК -  амортизаційні відрахування.

З точки зору фірми, вона повинна максимізувати свою ринкову 
вартість, що в найбільш простому теоретичному випадку дорівнює 
дисконтованому обсягу всіх майбутніх витрат у вигляді дивідендів.

Але в дійсності на інвестиційні рішення фірм впливають також 
різні податки та пільги. З одного боку, прибуток обкладається податком 
ґ. З іншого, до пільг належать податкові кредити на інвестиції, 
прискорена амортизація, урахування в податках плати за кредити. Ці 
пільги вираховуються як частка 5 у вартості інвестицій. Тоді умова 
оптимізації набуває вигляду:

М РК(1-Ц  = (1 +б)(1 - з) 
де МРК -  гранична корисність капіталу.
У цьому випадку рівень інвестицій залежить від фіскальної 

політики держави. При 5 = і, що рідко зустрічається в дійсності, 
інвестиційні рішення не залежать від податкового законодавства. Якщо 
5 > ґ, фірмам вигідно інвестувати, якщо 5 < / -  не вигідно. Але податки 
можуть збільш ити приватні інвести ц ії непрямо, якщ о вони 
використовуються на фінансування суспільного споживання, що 
збільшує ефективність інвестицій. Так, більші витрати на будівництво 
доріг збільшують інвестиції в транспортне обладнання.

У світовій практиці ці фіскальні інструменти використовуються 
досить широко з метою впливу на інвестиційні рішення. Так, у 
Сполучених Штатах Америки політики збільшували податкові кредити 
на інвестиції в період з 1962 до 1986 р., і навпаки, у періоди економічного 
буму такі фіскальні пільги зменшувались або відмінялись.

Велику роль для результатів уведення змін у фіскальній політиці 
відіграє інформованість господарських суб’єктів. Яскравим прикладом 
є податкова реформа 1986 р. у США. Так як всі питання нового 
законодавства перед затвердженням детально розглядались у Конгресі 
та різними аналітиками, фірми досить швидко зрозуміли, що чистий 
ефект від запропонованих заходів щодо заохочення інвестицій буде 
негативним. Тому вони різко збільшили інвестиційні витрати в 
останньому кварталі 1985 р. з тим, щоб скористатись існуючими 
пільгами. Коли закон був нарешті прийнятий Конгресом на початку 
1986 р., інвестиції зменшились. Цей випадок свідчить про те, що коли 
економіка знаходиться в стані “перегріву” і уряд прагне зменшити
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інвестиційні пільги для контролю над попитом на інвестиції, у період 
^іж оголошенням та початком дії нових правил підприємства 
інвестуватимуть якомога більше. Таким чином, тоді як метою є 
“охолодження” економіки, це призводить до ще більшого “перегріву” .

Велике значення має те, що тимчасовими чи постійними оголо
шуються запропоновані зміни у фіскальній політиці. Короткотермінові 
пільги спричинять набагато більші зміни в капіталовкладеннях, ніж 
постійні, так як агенти намагатимуться скористатись вигідною нагодою.

Політика уряду та законодавство перехідного періоду повинне 
відображати ці особливості інвестиційної поведінки господарських 
суб’єктів. Для різкої активізації інвестиційних процесів при всіх інших 
рівних умовах доцільним є негайне введення тимчасових податкових пільг 
Це дасть змогу різко збільшити обсяги інвестованих капіталів.

Важко переоцінити вплив інвестицій на розвиток економіки. Кейнс 
стверджував, що інвестиції є основним джерелом імпульсів, які приводять 
до змін в економіці. Він наголошував, що інвестиційні рішення залежать 
від сподівань щодо майбутньої прибутковості, але він також вказував, що 
ці сподівання не стабільні й залежать від оптимізму чи песимізму 
підприємців щодо майбутнього. Але збільшення інвестицій ще не досить 
для генерації економічного циклу. Мають бути ще деякі механізми 
поширення, що забезпечують циклічні зміни, які йдуть слідом за змінами 
в інвестиціях. Один з таких механізмів -  коливання у виробничих запасах, 
що слідують за початковим шоком, так званий чистий цикл виробничих 
запасів. Інший механізм -  це модель мупьтиплікатора-акселерагора, яка 
грунтується на інвестиційній теорії акселератора. Приклад сусідніх 
держав показує, шо достатні обсяги інвестиційних вкладень можуть 
забезпечити зростання перехідної економіки. Так, за оцінками Головного 
Статистичного Управління Польщі, тільки протягом перших трьох 
кварталів 1997 р. інвестиційні витрати крупних підприємств досягли 
близько 33 млрд. нових злотих, що становить 10 млрд. дол. Іноземні 
інвестиції в 1997 р. становили 6.6 млрд. дол. [4, с.35].

Та навіть на основі базових теорій інвестицій важко пояснити чи 
більш-менш передбачити структуру інвестиційних витрат. Для пояснення 
інвестиційної поведінки науковцями було розроблено декілька емпіричних 
сконометричних моделей, серед яких модель інвестиційного акселератора, 
модель узгодження витрат, ц-теорія та моделі, що базуються на 
раціонуванні позичок. Жодна з цих моделей не є ідеальною, так як кожна 
описує тільки частину проблеми. Та їх використання дозволяє робити 
відносно точні прогнози розвитку ситуації.

Практичні дані показують тісну взаємозалежність між рівнем інвес
тицій та змінами у сукупному продукті. Це стало поштовхом для розвитку 
Моделі інвестиційного акселератора, автором якої був Дж.Кларк [2, с. 133].
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Побудова моделі починається з припущення про сталии зв язок ми 
бажаним обсягом капіталовкладень та обсягом виробництва продукції

К* = Ь(2,
де Ь -  стала частка;
0  -  обсяг випуску продукції.

Виходячи з цього та припущень щодо незмінної вартості капіталу 
а також того, що дійсні капіталовкладення дорівнюють бажаним, 
припущень щодо рівня виробництва в наступному періоді, валові 
інвестиції можуть бути записані як:

І = й (У+, - У) + сІК.
Незважаючи на вказані припущення, модель акселератора у своїй 

простоті ретельно пояснює більшість з руху інвестицій.
На відміну від припущень моделі акселератора, реальні та бажані 

рівні капіталовкладень не завжди однакові. Взагалі, підприємство 
потребує досить багато часу для перевірки здійснюваності проекту, 
маркетингових досліджень, фінансових угод та для фізичного 
здійснення проекту: побудови, закупівлі обладнання, навчання 
персоналу. Найпростішою поправкою до моделі акселератора е 
визначення механізму часткового узгодження, який описує поступове 
узгодження К з бажаним рівнем К*:

І  =  К+1- К = ё (К+1 - К),
де 0 < g < 1 -  коефіцієнт часткового узгодження, залежить від 

двох факторів: втрат від затримки в здійсненні проекту та вартості 
швидкого здійснення інвестицій [2, с.136].

Якщо виконавець проекту не впевнений у результатах, тобто 
необхідно в процесі здійснення інвестицій проводити додаткові 
маркетингові дослідження тощо, це також може бути причиною різниці 
між бажаними та дійсними обсягами капіталовкладень.

Джеймс Тобін з Уельського університету започаткував іншу 
модель інвестиційної поведінки, що базується на ідеї узгодження 
витрат [3, с.156]. я-теорія інвестицій базується на тому, що вартість 
фірми на фондовому ринку допомагає виміряти різницю між дійсним 
і бажаним рівнем капіталу. Змінна ц визначається як відношення 
вартості фірми на фондовому ринку до вартості заміщення капіталу 
фірми, тобто вартості основних фондів за ринковими цінами. Якщо 
Я > 1, для фірми вигідно випустити й продати акції з тим, щоб здійснити 
фізичні інвестиції і, крім того, отримати гроші для виплати дивідендів 
акціонерам, ц-теорію зручно використовувати через легкість 
підрахунків, та все ж вона не пояснює всіх змін в обсягах інвестицій

Теорії, що базуються на раціонуванні кредитів, виходять з того, 
що не завжди у підприємства є можливість взяти позику, навіть якщо 
інвестиційний проект є прибутковим. Обсяги інвестицій залежать не
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лише від відсоткової ставки проценту та прибутковості, але і від 
наявності інвестиційних коштів, які у свою чергу залежать від 
ГрОШОВИХ потоків фірми, що здійснює інвестицію.

Особливо актуальним для країн перехідної економіки є питання 
залучення іноземних коштів. Вони можуть відігравати досить вагому рать 
у розвитку економіки, хоча мають як позитивні, так і негативні наслідки. 
Інвестиції західних суб’єктів господарювання можуть бути основою 
валютних запасів країни. Так, наприклад, у Польщі весь запас, нако
пичений у центральному банку, повністю складається з інвестицій захід
них концернів [4, с.40]. Останні події в Росії, Україні та в інших країнах 
колишнього Союзу показали, що малі валютні резерви не в змозі утримати 
національну валюту. У той же час держави Східної Європи, такі як 
Польща, Чехія, Угорщина, що успішно залучали іноземні інвестиції до 
цього часу, мали достатні валютні резерви, зовсім не постраждали від 
кризи в Росії, а навпаки, можуть навіть виграти. Адже ті іноземні інвес
тори, які мали намір інвестувати в Україну, Росію, вкладуть свої кошти в 
більш стабільні країни Східної Європи. Так, за деякими підрахунками, у 
1999 р. іноземці вкладуть у Польшу близько 10 млрд. дол. [5].
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Summary

Nina Ilarionova

M ethodological Aspects of Investment Processes 
in Transitory Period

Basic models of investment behaviour of enterprises, main statements of 
investment econometric models and the influence of governmental policy and 
legislation on investment decisions are analysed. Methodological peculiarities 
of investment processes in the conditions of transiting economy are presented.
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Володимир 1>И Г0рЬС И

ПРО ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ МЕХАНІЗМУ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ 

В УМОВАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

В умовах економічних проблем перехідного періоду гостро 
виявляються негативні тенденції в управлінні виробництвом, 
підприємства невміло беруть на себе обов’язки та відповідальність з 
самостійного управління, а держава практично зняла з себе функцію 
прямого управління виробництвом. Вітчизняна економічна наука 
своєчасно не запропонувала адекватних рішень проблем управління, 
виявилася дещо непідготовленою до реструктуризації економіки.

Необхідність дослідження проблем управління в сучасній ситуації 
усвідомлена не тільки вченими, але й практиками, менеджерами, 
керівниками підприємств, приватними підприємцями. Оволодіння 
мистецтвом менеджменту, питаннями наукового обгрунтування вибору 
методів управлінської діяльності передбачає пізнання теоретичних 
основ управління виробництвом [1].

У перехідний період розвитку економіки управлінська діяльність 
посідає одне з центральних місць. На наш погляд, існує достатньо 
підстав говорити про механізм управління виробництвом як про 
конкретну систему законів та принципів, органів та заходів, що 
здійснюються ними, які визначають порядок та процес фун
кціонування виробничо-економічної системи та її складових частин. 
Виробництво як об’єкт вимагає створення адекватного механізму 
управління [2 ], що реалізує вплив суб’єкта через систему управ
лінських відносин.

Поняття “механізм” досить розповсюджене, взяте воно у механіки 
й широко використовується в теорії та практиці господарювання. Воно 
зберепто причетність до системи більш високого рівня - “машини”, у 
складі якої звичайно виокремлюють три ланки: двигун, передавальний 
механізм, виконавчий орган. У цьому плані механізм управління 
виступає своєрідною “машиною”, що приводить до дії виробничо- 
економічну систему.

В економічній літературі поняттям “механізм управління”, 
господарський механізм”, “економічний механізм” приділяється до

сить велика увага. Можна відзначити роботи Л.Абалкіна, З.Румянцевої, 
П.Буніча, А.Журавльова та ін. У більшості праць практично не 
проводиться чіткої межі між даними поняттями. Викликає визначену 
зацікавленість одна з найбільш завершених моделей механізму 
управління, що запропонована А.Журавльовим [3 ]. Модель має
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складну структуру і містить економічний, господарський га 
функціональний механізми, що створюють цілісну систему. При цьому 
економічний механізм виступає в якості еистеми економічних законів, 
господарський поданий системою юридично оформлених принципів 
адекватного використання економічних законів у конкретних умовах, 
нарешті, функціональний виглядає як система організаційних форм, 
методів та технологій, що реалізує основні функції управління. 
Аналогом двигуна в моделі є економічний механізм, передаточного 
пристрою -  господарський, виконуючого органу -  функціональний. 
Кожен з трьох механізмів у свою чергу має складну структуру й також 
є системою . М одель безумовно має цілий набір позитивних 
властивостей, таких як змістовність, повнота охоплення основних 
елементів механізму управління, наочність.

При всій своїй привабливості дана модель страждає одним 
суттєвим недоліком -  вона статична, тобто в неї відсутня ланка, що 
змогла б привести її до руху, керувала би ним та контролювала 
параметри цілеспрямованого функціонування.

У цьому плані більш привабливо виглядає чотириланковий аналог 
“машини” як сукупності механізмів управління. Уведення до механізму 
управління четвертого, активного елементу -  “управлінська діяльність”, 
перетворює його статичну модель у динамічну, дозволяє аналізувати її 
в режимі функціонування. Суб’єкт управління, пізнаючи економічні 
закони, спираючись на принципи через організаційний механізм 
(структури, методи, техніку та технологію), впливає на об’єкт 
управління, реалізує управлінську діяльність, яка відіграє роль 
інтегруючого елементу в даній моделі. У наведеній системі взаємодії 
суб’єкта й об’єкта управління забезпечена присутність як об’єктивного 
(закони), так і суб’єктивного (принципи). Взаємодію законів і принципів 
забезпечує суб’єкт, що в процесі своєї діяльності пізнає об’єктивні 
економічні закони, формулює загальні принципи управління, і, 
додержуючись них, реалізує управлінський вплив у межах своїх функцій 
через свій організаційний механізм, який спрямований на розв’язання 
конкретних проблем взаємодії в процесі реалізації соціально- 
економічних, технологічних, соціально-психологічних завдань, що 
виникають у процесі господарської діяльності підприємства в умовах 
реструктуризації економіки, коли результати управлінської діяльності 
одержують оцінку на ринку у процесі обміну. Як бачимо, управлінська 
діяльність забезпечує рух механізму управління, його функціонування 
через систему управлінських відносин, які поєднують “машину” 
виробничо-економічної системи.

Наука управління, маючи, як і будь-яка інша, свій особливий 
предмет, неминуче створює свій метод дослідження, що віддзеркалює
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специфіку останнього, і, таким чином, свою методолої по. Це г. так 
званою частково науковою методологією, оскільки, хоча вона 
спирається на принципи, єдині для всіх наук, і розв язує загальні 
методологічні проблеми, але розв’язує їх стосовно даної науки, з 
урахуванням специфіки її предмета. Дана методологія входить до 
складу науки управління виробництвом.

Як відомо, головним змістом загальної методології є вчення про 
діалектичний метод пізнання як найбільш універсальний, засто
совуваний у всіх галузях науки і практики. Відомо, що конкретним 
проявом діалектичного методу досліджень є так званий системний 
підхід, який привертає все більш широку увагу представників 
різноманітних галузей знань. Системний підхід є необхідним, коли 
предметом пізнання стають системні об’єкти. Він є тим більш 
необхідним, коли дослідженню підлягають найскладніші типи систем, 
такі, як складнодинамічні, самокеровані і тощо. До систем подібного 
типу відносять і соціально-економічні, які представляють надвисокі 
рівні організованості буття.

Останнім часом системний підхід усе більше стає предметом 
спеціального теоретичного аналізу, оскільки сучасна наука звертається 
до вивчення все більш складних систем. До їх числа належить, як 
відомо, управлінська діяльність. Це зобов’язує нас охарактеризувати 
хоча б коротко розуміння системного підходу, яке покладене в основу 
методології дослідження управлінської діяльності.

Системне дослідження управлінської діяльності можливе, на наш 
погляд, як мінімум з двох позицій -  статичної та динамічної, оскільки 
управлінська діяльність являє собою організоване ціле, тобто систему, 
і здійснюється у вимірах простору та часу. При цьому її можна 
розглядати або у відриві від реальних подій (тоді реалізується 
статистичний підхід), або в процесі взаємодії її окремих частин та 
розвитку -  динамічний підхід.

Статистичний аналіз передбачає два моменти: по-перше, 
виявлення, з яких елементів складається досліджувана система; по- 
друге, з ’ясування взаємозв’язків цих елементів. Інакше кажучи, у 
першому випадку ми з ’ясовуємо склад (здійснюємо компонентний 
аналіз), у другому -  структуру системи, що досл ідж ується 
(структурний аналіз).

Динамічний аналіз викриває взаємозв’язок подій, які мають місце 
в даній системі в різні моменти часу. Тут ми також з ’ясовуємо 
структуру, але вже структуру процесів. Динамічний аналіз дозволяє 
викрити, по-перше, механізм внутрішньої взаємодії елементів системи; 
по-друге, механізм зовнішнього функціонування системи, тобто її 
взаємодію з оточуючим середовищем; по-третє, у межах генетичного
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аналізу ми маємо можливість з ’ясувати походження, становлення га 
розвиток управлінської діяльності майже до теперішніх часів і, 
нарешті, у межах прогностичного аспекту динамічного аналізу - 
подальший розвиток управлінської діяльності, її можливе науково- 
передбачене майбутнє.

З урахуванням статичного та динамічного аспектів системного 
дослідження управлінської діяльності нами розроблена кон
цептуальна модель останньої, яка побудована на основі так званого 
морфологічного підходу до аналізу її структури. Сутність даного 
підходу до багатоаспектного дослідження складних систем полягає 
в тому, що в його межах при аналізі управлінської діяльності 
передбачається виявлення визначених критеріїв (ознак), які б 
дозволили вичленяти (розбивати на класи) окремі її види та 
розглядати їх як необхідні й достатні підсистеми цілісної системи 
управлінської діяльності. Різниця між звичайним та морфологічним 
класифікуванням така: звичайне полягає в розподілі родового поняття 
на видові так, що у видових поняттях віддзеркалюється множина 
відомих об’єктів; у морфологічному розподіл родового поняття 
здійснюється так, що деяким видовим поняттям може відповідати 
множина уявних об’єктів, поява яких у майбутньому і не перед
бачається і не забороняється відомими законами.

Метод морфологічного аналізу може бути з успіхом використаний 
на етапі дослідження характеристик управлінської діяльності. 
Процедура охарактеризування управлінської діяльності являє собою 
класифікацію її за багатоознаковою  схемою. Результатом її є 
морфологічна концептуальна модель управлінської діяльності, її 
багатоаспектна класифікація.

У даній моделі виокремленні три критерії (ознаки) класифікації, 
тобто класи елементів, що віддзеркалюють спільність суттєвих ознак 
управлінської діяльності, а саме: клас елементів, які об’єднують 
різноманітні об’єкти (сфери) управлінської діяльності; клас елементів, 
які об’єднують різноманітні види (функції) діяльності; клас елементів, 
які віддзеркалюють окремі етапи циклічного процесу управління. 
Інакше кажучи, реалізовано три підходи до створення типологічної 
моделі: суб’єктно-об’єктний, функціональний та технологічний.

Подібна модель може бути використана як передумова подаль
шого упорядкування основних понять у теорії управління, у подальших 
Дослідженнях у цій галузі як інструмент ідентифікації та багато- 
аспектного опису різновидів управлінської діяльності, що знову 
з’являються (в т.ч. у зв’язку з впровадженням у практику управління 
Досягнень науки й техніки, зміною системи управління виробництвом 
я умовах перехідної економіки й т.ін.).

103



Що ж до практичного значення морфологічного аналізу 
управлінської діяльності, то можна сказати таке. Даний метод, на нашу 
думку, може бути запропонований для створення системи атестації 
кадрів управління. Як відомо, вона містить три моменти, харак
теристику, оцінку їх діяльності, а також висновок про доцільність їх 
використання на тих чи інших посадах.

Характеристика управлінської діяльності конкретного керуючого 
працівника, як відомо, полягає у встановленні складу функцій, 
процедур, операцій, що реалізуються ним у процесі /правління. Оцінка 
керівників -  це аналіз їх професійно-кваліфікаційного рівня та 
віднесення якостей працівника, що оцінюється, або їх сполучення до 
розряду позитивних, чи негативних. Висновок -  це синтез усіх оцінок, 
що дозволяє зробити резюме про доцільність використання того чи 
іншого працівника. Встановлення відповідності між частинами 
системи атестації керуючих працівників та етапами морфологічного 
аналізу не викликає труднощів. Характеристиці відповідає сукупність 
етапів морфологічного аналізу, у ході яких відшукуються основні 
ознаки множини досліджуваних функціональних систем, тобто видів 
управлінської діяльності. Оцінці відповідає побудова системи 
критеріїв та вибір варіантів функціональних систем, що їй 
відповідають. Висновку відповідає вибір серед оцінюваних[, 
кандидата на просування.

Морфологічний аналіз дозволив розробити класифікатор видів 
робіт, які виконуються керівниками та спеціалістами промислових 
підприємств в умовах комплексно-автоматизованих виробництв. 
Класифікатор визначає характер управлінських дій у різних підсистемах 
управління; слугує основою встановлення повноважень та обов’язків 
для кожного виду робіт на етапах життєвого циклу виробів; закріплює 
права та відповідальність за прийняті рішення і т.ін.

Багатоаспектне класифікування управлінської діяльності дає 
також можливість наукового обгрунтування вибору функцій 
конкретного працівника для автоматизації в умовах комплексно- 
автоматизованих виробництв. Запропонована модель була основою 
створення алгоритмів функціонування автоматизованих робочих місць 
керівника, фінансиста, працівника служби персоналу та ін.[4 ;5 ;6 ].
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Summary

Volodymyr Grigoriev

About the Approaches to the Analysis of the Mechanism of 
Managerial Activity under Restructuring.

This article is dedicated to the problem of analysis of management 
activity, which occupies the central place in the firm mechanism of 
administration. The term “adm inistration m echanism” is detailed, 
methodical approaches to the investigation of management are disclosed, 
among them are the static, dynamic and morphological aspects of analysis. 
The examples of practical use of the above mentioned methods are given.
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Ірина Антохова

ЗНАЧЕННЯ БАЛАНСУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 
ПРИ ВИБОРІ СТРАТЕГІЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ ТА ПРІОРИТЕТІВ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В РЕГІОНІ

Баланс трудових ресурсів, в яшму в сконцентрованому вигляді 
формулюються показники наявності й складу трудових ресурсів кожної 
території, рівня зайнятості та мобільності працездатного населення необ
хідною умовою обгрунтування розвитку концентрації та спеціалізації ви
робництва, будівництва нових підприємств, характеру виробництва на них, 
а, отже, й забезпечення прийняття об’єктивних рішень у питаннях 
реструктуризації економіки й надання пріоритетів інвестиційних вкладень.

За останні десять років питання щодо складання використання 
балансів трудових ресурсів органами виконавчої влади приділяється 
мало уваги. Недостатньо також наукових публікацій, присвячених 
аналізу розробок, використання матеріалів балансів трудових ресурсів.

У зв’язку з цим варто повернутись до питання актуальності 
розробок балансів трудових ресурсів, завдань, які при цьому повинні 
вирішуватись, проаналізувати баланс трудових ресурсів регіону.

Відомо, що баланс трудових ресурсів водним з головних 
інструментів аналізу й планування пропорцій відтворення трудового 
потенціалу. Він відображає забезпечення збалансованості ресурсів 
працездатного населення країни (регіону, підприємства) і потребу 
галузей народного господарства в робочій силі. При розробці балансу 
трудових ресурсів повинні вирішуватись два взаємопов’язані завдання:

- забезпечення найбільш ефективних пропорцій розподілу й 
використання трудових ресурсів за основними видами діяльності, 
сферах і галузях народного господарства в територіальному розрізі;

- забезпечення регіональної зайнятості в регіоні.
Баланси бувають звітні, планові (перспективні, поточні й 

оперативні), часткові, територіальні.
Звітні баланси відображають фактичний стан трудових ресурсів, 

пропорції, які уклалися при розподілі носіїв робочої сили, ступінь зайнятості 
працездатного населення в народному господарстві, кількість трудових 
ресурсів, зайнятість в особистому підсобному господарстві. Звітні баланси, 
як правило, складаються на 1 січня кожного року. Важливими є звітні 
баланси по періодах року. Розрахунки балансу трудових ресурсів на певну 
дату дозволяє врахувати вплив сезонності, в сільському господарстві і в 
ряді галузей промисловості на використання трудових ресурсів протягом 
року. Звітні баланси є вихідною базою планування ефективності
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використання трудових ресурсів. Аналіз звітних балансів за ряд років дає 
можливість встановити основні тенденції й закономірності відтворення 
трудових ресурсів. Планові баланси трудових ресурсів дозволяють 
визначити такі пропорції в розподілі й використанні трудових ресурсів, які 
відповідають відповідним завданням економічного й суспільного розвитку, 
забезпечують задоволення потреб народного господарства в кадрах і їх 
регіональну зайнятість. Усі розрахунки планових балансів обираються на 
передбачувані показники економічного та соціального розвитку, які 
характеризують обсяги виробництва, діяльність підприємств і організацій 
невиробничої сфери, рівень продуктивності праці.

Важливим завданням планових балансів трудових ресурсів є:
- облік усіх трудових ресурсів у плановому періоді;
- виявлення загальної й додаткової потреби в робочій силі, її 

надлишків;
- визначення джерел забезпечення додаткової потреби в 

працівниках кожної галузі й території;
- виявлення оптимальних шляхів і способів перерозподілу 

трудових ресурсів між галузями й територіями, містом і селом;
- встановлення потреби народного господарства у кваліфікованих 

кадрах з урахуванням напрямів його перспективного розвитку й 
очікуваних масштабів науково-технічного прогресу.

Детальні прорахунки й обгрунтування здійснюються шляхом 
системи часткових балансів і балансових розрахунків, балансів 
трудових ресурсів підприємств, у тому числі сільськогосподарських 
балансових розрахунків визначення додаткових потреб (надлишку) 
підприємств і організацій у робочій силі, балансових розрахунків 
зайнятості жінок, молоді, кваліфікованих робочих кадрів, спеціалістів. 
На їх основі розробляються також конкретні заходи підготовки й 
перепідготовки кадрів і спеціалістів через різні форми навчання, 
працевлаштування молоді тощо.

При допомозі територіальних балансів трудових ресурсів у 
кожному конкретному районі, групі населених пунктів, обгрунтовують 
масш таби м іж районного перерозподілу  працю ю чих шляхом 
упорядкування сезонної й маятникової міграції та інших заходів.

Баланс трудових ресурсів Чернівецької області (Табл. 1) свідчить 
про те, що кількість трудових ресурсів в області є відносно стабільною 
і збільшилась у 1997 році порівняно з 1995 р. на 7,2 тис. осіб, або на 
1,3 відсотка, кількість незайнятого населення, за винятком жінок, які 
знаходяться у відпустці з вагітності, пологів та догляду за дітьми до 
Досягнення ними віку згідно з чинним законодавством, збільшилась з
39,8 до 94,6 тис. осіб, або на 137,6 відсотка. Повний ринок праці 
збільшився за відповідний період з 7,3 до 17,2 відсотка.
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Таблиця ї
Баланс трудових ресурсів Чернівецької області 

за 1995-1998  роки (тис. осіб *) [2, с.4 ]

1 Роки

Показники: 1995 1996
1997

очікув.
1998

проект

1 2 3 4 5 6

В сього  трудови х  ресурсів 5 4 4 ,3 5 2 2 ,0 5 5 1 ,5 5 5 1 ,0

1
у том у  числі:
працездатне населення у п р а ц е з д а т н о м у  віці

5 0 5 ,9 5 0 7 ,0 5 0 6 ,5 5 0 6 ,0

особи  старш ого віку та п ідл ітки, зайняті в 
н а р одн ом у  господарстві

38 ,4
4
5 4 5 ,0 45 ,0

2

Розподіл  трудови х  ресурсів:
В сього  зайняті в ус іх  сф ер ах  е к о н о м іч н о ї  
діяльності

4 4 3 ,7 4 2 2 ,4 4 0 8 ,4 3 9 9 ,5

У % до т р у до в и х  р есу р с ів 81,5 76 ,5 74,1 72 ,5

Зайнято у н а р о д н о м у  г оспод ар ств і  (без учн ів) 38 0 ,7 36 3 ,4 3 5 2 ,8 345,1

у том у, числі:  р о б ітни к и  й с л у ж б о в ц і ,  зайняті  на 
підприєм ствах ,  уст а н о ва х ,  орган ізац іях  та 
гром адських об 'єдн ан нях

213,1 2 0 0 ,2 186 ,6 176 ,0

2.1 зайняті на малих п ід п р и є м с тв а х 14,8 20,1 25 ,4 28 ,4

зайняті на п ідп р и єм с тв ах  с п о ж и в ч о ї  к о о п ер а ц і ї 1 1,4 10,6 8,5 7,3

зайняті на сп ільних п ід п р и єм с т в а х 1.2 2,0 2,4 2,9

зайняті в г р о м а д сь к о м у  г о с п о д а р с т в і  колгосп ів 66 ,5 56,9 52 ,0 49 ,6

зайняті в кооперативах 1.0 1,0 0 ,8 0 ,7

зайняті в селянських ̂ фермерських господарствах 2,1 2,0 2 ,9 3 ,4

зайняті в о с о б и с т о м у  п і д с о б н о м у  го с п о д а р с т в і 7 0 ,6 70 ,6 7 4 ,2 76 ,8

2.2 Зайнято в інш их сф ерах  е к о н о м іч н о ї  д іял ь н ост і 6 3 ,0 59 ,0 55 ,6 54 ,4

3
Учні в працездатном у віці, які навчаються з 
відривом від виробництва 36 ,0 33,7 33,1 33 ,0

У % до т р у д о в и х  р есу р с ів 6.6 6,1 6 ,0 6 .0

Незайняте п р а цездатн е  н асел енн я  в 
працездатн ом у  віці (вк лю ч а ю ч и  б е з р о б іт н и х ) 64 ,6 95 ,9 11 0 ,0 1 18,5

4
У % до т р у до в и х  р есу р с ів 1 1.9 17,4 19,9 21 ,5

]
і

з них:
«ін ки ,  які знаходяться у в ід п у с т ц і  з вагітності ,  
пологів та д о гл я д у  за д ітьми д о  до ся гн ен н я  
ними віку, зг ід н о  з чинним  з а к о н о да в ст в о м

'24,8 15,5 15,4 15,4

:Повний ринок  праці 39 ,8 80 ,4 9 4 ,6 103,1
5 *

У % до т р у до в и х  ресурсів 7 .5 14,6 17,2 18,7

За даними управління праці та зайнятості населення Чернівецької облдержадміністрації
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У 1998 р., за прогнозами управління праці та зайнятості насе
лення Чернівецької облдержадміністрації, повний ринок праці досягне 
18,7 відсотка і на ньому буде 94,6 тис. працездатних осіб

За останніх три роки відбулося зменшення кількості робітників і 
службовців, зайнятих на підприємствах, установах, організаціях та 
громадських об’єднаннях, підприємствах споживчої кооперації, в 
громадському господарстві колективних сільськогосподарських 
підприємств, кооператив на 44,1 тис. осіб -  з 292,0 тис. до 247,9 тис. 
осіб або на 15,2 відсотка.

Кількість зайнятих на малих і спільних підприємствах, у 
фермерських господарствах зросла з 18,1 до 30,7 тис. осіб. Однак це 
не могло компенсувати зменшення кількості місць на великих і 
середніх підприємствах, громадському секторі в сільському 
господарстві.

Наведений вище баланс трудових ресурсів є, на наш погляд, дуже 
приблизним, не відображає дійсних пропорцій у розподілі носіїв 
робочої сили, ступінь і структуру реальної зайнятості в народному 
господарстві. Сьогодні в більшості випадків зайнятість на окремих 
підприємствах є номінальною. Працівники лише рахуються на 
підприємстві, а фактично знаходяться у відпустках за свій рахунок 
або епізодично виходять на роботу, працюють неповний робочий день, 
з низькою продуктивністю.

Зауважимо, що в 1996 р. у стані вимушеної й неповної зайнятості 
перебувало 66,7 тис. осіб (33,3 відсотка до загальної кількості 
працюючих), з них знаходилось у відпустках без збереження заробітної 
плати 54,4 тис. осіб (27,2 відсотка до загальної кількості працюючих), 
працювало в режимі неповного робочого тижня 1 2 , 8  тис. осіб (6 , 1  

відсотка до загальної кількості працюючих).
Втрата робочого часу на одного працівника, який не працював, знахо

дячись у відпустці без збереження заробітної плата, становили 45 робочих 
днів, або шосту частину максимально можливого фонду робочого часу.

Це явище мало не менш масовий характер і у 1997 р. Втрата 
робочого часу за рахунок неявок на роботу з дозволу адміністрації з 
розрахунку на одного працюючого на рік склали 386,9 години. 
Найбільшими втрати часу були в промисловості -  810,5, науці й 
науковому обслуговуванні — 711,0, будівництві, транспорті, сільському 
господарстві відповідно 663,7; 511,7; 363,5 [5, с.26].

Значення показника втрат робочого часу в середньому на одного 
працюючого в Чернівецькій області -  на рівні його величини в цілому 
по Україні [1, с.139].

Порівняльні дані втрат робочого часу працівників основних 
виробничих галузей за перше півріччя 1998 р. (табл. 2) дають змогу зро
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бити висновок, що в цілому по галузях економіки втрати робочого часу 
склали 223 години, а коефіцієнт використання робочого часу дорівнював 
69 відсотків. Зауважимо, що втрати часу були вищими на роздержавлених 
підприємствах, ніж на підприємствах з державною формою власності.

Слід відзначити, що різко зросли темпи росту втрат робочого часу
в сільському господарстві.

В усіх основних виробничих галузях коефіцієнт використання 
робочого часу менший у роздержавлених підприємств.

Проектний баланс трудових ресурсів на 1998 р. також є умовним. 
Він складений з урахуванням лише існуючих тенденцій зміни 
юридичного оформлення працівників за підприємствами, орга
нізаціями й галузями. В ньому не відображена потреба підприємств 
в конкретній робочій силі. Баланс не базується на розрахунках 
прогнозних змін й зв’язку з необхідністю реструктуризації економіки, 
вдосконалення спеціалізації й концентрації виробництва в регіоні 
[8 , с. 37].

Баланс трудових ресурсів може бути більш або менш досконалим 
в залежності від структури, методики, техніки його розробки, цілей, 
яким він повинен відповідати. Наприклад, розв’язання проблеми 
народного господарства в робочій силі досягається при розробці 
балансів робочих місць. Підвищення рівня обгрунтованості балансу 
трудових ресурсів може забезпечуватись за рахунок балансу руху 
населення та трудових ресурсів.

Чернівецькій області відповідні державні служби детальні 
розрахунки такого характеру не проводять. Не виконує своїх 
безпосередніх обов’язків координатора роботи в цьому напрямку 
управління економіки облдержадміністрації.

В докторській дисертації Н. Тітова пропонує розрахувати 
баланс трудоактивного населення й коефіцієнти трудоактивності 
усього населення, населення працездатного віку, працездатного 
населення в працездатному віці, коеф іцієнт працездатності 
пенсіонерів і підлітків, коефіцієнт зайнятості пенсіонерів на 
громадських роботах [6 ]. Затвердженням цього автора, визначені 
показники дозволяють проаналізувати взаємозв’язок компонентів 
трудового потенціалу, їх рівень і якісні характеристики. Це дає 
можливість проводити порівняльний аналіз кількісної оцінки 
трудового потенціалу в різних регіонах, визначити їх трудовий 
вклад у створення національного продукту країни, що повинно 
враховуватися при складанні державного бюджету, сформуванні 
місцевих фондів.

110



Втрати робочою часу працівників роздержавленні підприємств 
за основними виробничими галузями за І півріччя 1998 р.

(у середньому на одного працівника, годин) *[8 ]

Т аблиця 2

У том у числі

№

п/п
Галузі економіки В с ь о го

простої прогули
неявки 1 

з дозволу 1 
адміністрації

чоефі-  І 
зієнт

1 2 3 4 5 6 7
1 І. Всього

2
По роздерж авлених п ід 
приємствах 4 4 7 .0 ' 4 ,0 1,3 441,7 49

3 У цілом у по галузях економіки 227,0 1,5 3,6 217,9 69

4 По держ авних підприємствах 91,3 0.3 0,3 90,7 80

5 II. П ромисловість

6 По роздерж авлених п ід-
; : , • .К  ; :■ .і ч

519,2 5,6 1,8 51 1,8 43

7 У цілом у по галузі 492,3 4.3 12,0 476 ,0 45

8 По держ авних підприємствах 366,2 — 0,0 366,2 56

9
III. Сільське господарство по
роздерж авлених
підприємствах

523,8 — — 523,8 43

10 У цілом у по галузі 204,8 6,5 5,8 192,5 70

11 По держ авних підприємствах 132,6 8,8 7,8 115,9 73

12
IV. Т ранспорт по 
роздерж авлених п ід
приємствах

417,3 — 0,1 417 ,2 50

13 У цілом у по галузі 259,3 0,1 0,2 259 ,0 65

14 По держ авних підприєм ствах 137,3 0 ,0 0,1 137,2 81

15
V. Будівництво  

По роздерж авлених  
підприєм ствах

427,3 1,5 0,1 425,7 48

16 У цілому по галузі 422,6 і 0,6 0,7 421,3 51

17 По держ авних підприєм ствах . 273,6 0,1 1,5 272 ,0 66

* Кількість трудоактивного населення пропонується розрахувати як суму працездатного
населення в працездатному віці, яке не реєструвалося як такс, що шукає роботу.



Що стосується останньої пропозиції, то такий підхід вартий уваги 
і був би продуктивний за умови стабільного й еволюційного розвитку 
економіки, а не її стагнації й розвалу, при нормальній, ефективній 
діяльності інституцій, в тому числі центрів зайнятості.

За даними соціологічних досліджень, серед багатьох опитуваних, 
офіційно працюючих або тих, хто навчається, 2 2  відсотки підробляють 
у неформальному секторі економіки включаючи тих хто працює там за 
“сумісництвом”, -  більше 40 відсотків [1, с. 141].

Крім того, фіксований ринок праці тепер дуже занижений. 
Наприклад, в області кількість зайнятих у всіх сферах економічної 
діяльності області зменшилась у 1997 р. порівняно з 1995 р. на 35,3 
тис. осіб, або на 14,0 відсотків (кількість) працездатного населення в 
працездатному віці стабілізувалось. Відповідно зріс повний ринок 
праці -  з 39,8 тис. осіб до 93,7 тис. осіб. Однак із загальної кількості в 
1996 р. через службу зайнятості проходило тільки 1 1 , 6  тис. осіб (13,6 
відсотка), у 1997 р. 18,9 тис. осіб (20,9 відсотка).

Основними причинами неповного формування фіксованого ринку 
праці, на думку автора, були:

- відсутність у служби зайнятості необхідних можливостей 
реального дієвого впливу на покращання соціальне-економічного 
становища безробітних;

- низька пропускна здатність служби зайнятості (невиправдано 
великі втрати часу безробітними);

- схильність директорату, до утримання працівників у стані 
прихованого безробіття, яке почасти влаштовує працівників за умов 
нечіткої правової системи їх нерегламентованої діяльності.

З вищенаведеного можна зробити такий основний висновок: 
баланси трудових ресурсів, які складаються в останні роки в області, 
не відповідають завданням по суті і тому не можуть нести достатньої 
інформації для прийняття конструктивних рішень у сфері реструк
туризації економіки й проведення ефективної інвестиційної політики.

Рішення відповідних владних структур І взагалі їх діяльність 
можуть претендувати на ефективність при наявності якісно 
розроблених балансів трудових ресурсів

- фактичних і нормативних (у розрізі великих підприємств, 
окремих галузей і територій);

- прогнозних (на ближчу й більш віддалену перспективу), з ура- 
Х У ^ Н Н Я М  можливих, очікуваних демографічних змін, змін у профе
сійній структурі з інтеграцією варіантів обгрунтування доцільного 
вдосконалення спеціалізації й концентрації виробництва в регіоні.

Для проведення цієї роботи слід ширше залучати місцеві наукові 
кадри, представників громадських організацій.
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Summary
Iryna Antochova

Significance of Labour Resources Balance while Choosing the 
Strategy of Economy Restructuring and the Priorities of the 

Investment Process in the Region

Balances of labour resources of Chemivtsi Region within 1995-1998 
have been analysed, the drawbacks and mistakes made in their making out 
were defined. It was clearified the reasons of uncomplete formation of the 
fixed labour market. The suggestions concerning perfection of analytical 
and organising work while making up the balances of labour resources 
were worked out.
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Сергій Ксьонд і

ОБГРУНТУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ДЛЯ ПОТРЕБ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Важливим завданням України в напрямі ринкових перетворень 
є розв’язання проблем реструктуризації її економіки. В реструк
туризації економічної системи чільне місце посідає завдання щодо 
формування багатоукладної економіки, що базується на принципах 
демократизації власності й створенні рівноправних умов для всіх 
її форм. Тобто виникає необхідність подальшого вдосконалення 
інституціонально-соціальної структури господарської системи. 
Вирішення завдання щодо формування різноманітних форм 
власності нами розглядається через необхідність сприяння 
процесам становлення, функціонування та розвитку малого та 
середнього бізнесу (МСБ). З метою активізації розвитку підприєм
ництва необхідно дослідити питання визначення категорії “малі та 
середні підприємства”, їх місця та ролі в господарській системі 
країни.

В економічному житті будь-якої країни існує умовний розподіл 
підприємств за певними ознаками. Такий розподіл формує структуру 
народного господарства. Підприємства поділяються за галузевою 
ознакою, територіальною, за формою власності та розміром. Це 
дозволяє прослідковувати напрямки та закономірності розвитку, а 
також виявити проблеми та вжити відповідні заходи щодо їх 
запобігання. У залежності від розміру, підприємства поділяються на 
великі, середні, малі. Це зумовлено рядом чинників.

1. Необхідність оптимізації структури народного господарства, 
дає змогу ефективніше реалізувати можливості національної 
економіки, особливо в умовах структурної перебудови.

“Велике та мале виробництво, навіть у межах однієї території та 
галузі, як правило, не є взаємозамінним. Відсутність одного з них - це 
незаповнена комірка економіки, що має своїм неминучим наслідком 
загальне зниження ефективності виробництва. Великі, середні та малі 
підприємства доповнюють одне одного, створюючи цілісний організм 
економіки” [6 , с.5 ].

2 . Функціональне призначення підприємств у залежності від 
сфери діяльності.

Про важливість органічного поєднання МСБ з великими говорять 
характеристики, за допомогою яких можна провести паралель 
“Великий бізнес у порівнянні з малим бізнесом” [5 , с.28].
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Таблиця 1
Великий бізнес у порівнянні з малим

Великі підприємства Малі підприємства
Розширення фабрики Малі фабрики

Вертикальна інтеграція Кооперація
Економія обсягу Флексібільність

Ієрархічна організація Лінійна організація
Людина організації Підприємець

Боротьба за збільшення 
ринкової участі 1 Створення нових ринків

Масовий маркетинг «Комірка» маркетинг
Кількість Якість

Малі фірми доповнюють великі і цим самим дійсно створюють 
цілісний організм економічної системи держави (табл. 1 ).

В останні роки, використовуючи такі властивості МСБ, як 
гнучкість у реагуванні на зовнішнє середовище та мобільність у 
використанні економічних ресурсів, більшість спеціалістів прийшла 
до висновку, що необхідно знайти спосіб поєднання згаданих 
властивостей з ресурсним потенціалом великих корпорацій, які досить 
немобільні і в умовах конкуренції поступово втрачають позиції за 
показниками економічної ефективності. Основною метою в діяльності 
фірм є не збільшення виробництва продукції (перенасиченість ринку), 
а реалізація продукції з отриманням відповідного прибутку. 
Відповіддю на таку ситуацію стало впровадження системи “Profit 
Center” -  центр прибутку [10, с.84].

Суть цієї системи полягає в наступному. “Підприємство фактично 
розпадається на певну кількість субпідприємств, які самостійно 
виготовляють продукцію, купують необхідну для її виготовлення 
сировину та матеріали та незалежно від інших відділів продають цю 
продукцію”[10, с.84].

Створення великих підприємств доцільне, коли необхідно виробляти 
продукцію великими партіями з відносно стійкою номенклатурою, 
розрахованою на масове споживання. Великі підприємства -  стрижневий 
елемент економіки й основний визначник економічної політики держави. 
Це означає, що сферою діяльності великих підприємств є загально
національний та світовий ринки.

Сфера д іяльності малих та середніх підприємств (МСП) 
визначається доцільністю вироблення продукції невеликими партіями 
з постійним оновленням номенклатури та асортименту, що розраховані
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на обмежену кількість споживачів. За умови насиченості ринку товарами 
великих підприємств, МСП знаходять свою комірку в таких сферах, як 
надання різного роду послуг, зокрема в доопрацюванні виробів, 
виготовлених на великих підприємствах з урахуванням особистих 
побажань клієнтів, виготовлення виробів, які мають стійкий попит на 
ринку, але які з тих чи інших причин недоцільно виготовляти на великих 
підприємствах, кооперація з великими підприємствами при виготовленні 
запасних частин, чи навіть, в утилізації відходів великих підприємств, 
ризиковому бізнесі. Таким чином, сферою діяльності МСП у більшості 
випадків є місцевий ринок, хоча зазначені підприємства на певних 
корпоративних засадах можуть з успіхом функціонувати й функціонують 
як на загальнонаціональному, так і на світовому ринках.

3. Роль підприємств у народному господарстві через визначення 
їх функцій.

Роль МСП визначається через функції, які вони виконують у 
народному господарстві. До них належать:

1) здатність оперативно реагувати на зміни кон’юнктури ринку, 
що надає ринковій економіці необхідної гнучкості;

2 ) здатність мобілізувати значні економічні ресурси;
3) сприяння формуванню конкурентного середовища;
4) сприяння прискоренню розвитку науково-технічного прогресу;
5) сприяння пом’якшенню соціальної напруги в суспільстві, 

розвитку ринкових відносин та ряду інших.
4. Значення державної політики регулювання економічного життя 

зазначених груп підприємств щодо їх законодавчого, нормативно- 
правового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного та 
пільгового забезпечення.

Виходячи з ролі, яку виконують МСП в народному господарстві, 
та значення їх у ринковій економіці, можна з упевненістю констатувати, 
що МСБ є важливою складовою ринкового механізму. Без нього 
ринкова економіка не може існувати. Тому його становлення, 
функціонування та розвиток, поряд із крупним бізнесом має бути 
стратегічною політикою держави, особливо в умовах переходу від 
адміністративно-командної економіки до ринкової.

Існують два підходи щодо ролі держави. Згідно з першим 
державна політика мусить бути більш ліберальною та заохочувальною 
МСП. Згідно з другим -  існує точка зору, “що не слід цим 
підприємствам штучно створювати більш вигідні умови порівняно з 
великими. В нормальній конкурентній боротьбі в інтересах усього 
суспільства повинні виявлятися найбільш ефективні підприємства як 
за формами власності або формами господарювання, так і масштабами 
виробництва” [9, с.53-54].
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Для України, де МСБ тільки починає формуватися, більш 
прийнятна перша точка зору, тобто необхідна підтримка держави Але 
“за досить сприятливої державної політики на тлі загальної кризи 
економіки може створитися ситуація, за якої всі підприємства можуть 
стати малими та середніми” [9, с.55].

Тому, коли державою надається відповідна підтримка конкрет
ному підприємству, необхідно точно визначити поняття “малі” та 
“середні” підприємства, розробивши для цього відповідні критерії.

Людство вже має достатній досвід у віднесенні підприємств до 
груп у залежності від їх розміру. Але на сьогодні немає єдиного 
визначення, яке б повною мірою могло охарактеризувати поняття 
“малий” і “середній” бізнес.

Існують декілька критеріїв, за якими можна віднести те чи інше 
підприємство до “малого” чи “середнього”. Ці критерії загальні для 
всіх країн, хоча не всі вони застосовуються. Це відбувається внаслідок 
відмінностей національних економік різних країн. Усі відмінності 
полягають у різниці їх: 1 ) рівня розвитку економіки; 2 ) рівня розвитку 
продуктивних сил; 3) типу економічної системи; 4) прийнятої моделі 
господарювання (організації економіки); 5) національних умов.

Загалом, МСП визначають за такими критеріями: а) кількість 
працюючих; б) обсяги продукції, що виробляється, наданих послуг, 
продажу; в) вартість фондів, що використовуються; г) використання 
енергії; д) ступінь спец іал ізац ії в управлінні; е) належність 
підприємства до “формального” або “неформального” сектора 
економіки [7, с.6 ].

Так чи інакше, але необхідність визначення категорії “малі” та 
“середні” підприємства важлива з ошяду на ту політику, яка проводиться 
або буде проводитись з регулювання середовища та прийняття 
відповідних заходів щодо сприяння підприємницькій діяльності.

Існують два рівні підходів до визначення критеріїв, за допомогою 
яких можна було б проводити поділ підприємств на малі, середні та 
великі в залежності від розміру.

Перший -  це міжнаціональний та рівень міжнародних орга
нізацій, а другий -  рівень національної держави.

Так, країнами ОЕСР обрано основним критерієм для визначення 
МСП -  кількість працюючих. Зауважимо, що даний критерій 
найуживаніший у більшості країн. Згідно з цим критерієм, ОЕСР 
виділяє такі групи підприємств [7, с.7]:

- досить малі підприємства -  від 1 до 19 працівників;
- малі підприємства -  від 20 до 99;
- середні підприємства -  від 100 до 499;
- великі підприємства -  500 і більше.
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Хоча критерій кількості працюючих і є визначальним, але разом ц 
тим він не є всеохоплюючим та універсальним. Внаслідок чого він може 
підпадати під вплив багатьох параметрів, що характеризують 
підприємство або галузь, в якій воно функціонує. На кількісний критерій 
класифікації підприємств за розміром можуть впливати. 1) рівень 
фондоозброєності та фондовіддачі; 2 ) рівень технології, що засто
совується; 3) обсяг продукції, що випускається; 4) обсяг енергії та тепла, 
що витрачаються; 5) сезонність виконання робіт.

Звернемо увагу на таке поняття, як мікропідприємство, яке 
застосовується для підприємств неформального сектору. Це необхідно 
для врахування різноманітних характерних рис сектору МСП.

Поряд з кількісними практикується використання і якісних 
характеристик. Приблизний перелік їх такий [5, с.28]:

1) незалежний менеджмент (менеджер, ж  правило, є власником фірми).
2 ) капітал (забезпечує власник як приватна особа або декілька 

приватних осіб).
3 ) галузь виробництва (місцева, хоча ринок збуту не обов’язково 

повинен бути місцевим).
4) підприємство (невелике при порівнянні з найбільшими 

конкурентами в його секторі).
Отже, малий бізнес -  це бізнес, що знаходиться в особистій 

власності господаря, який здійснює безпосереднє керівництво за двох 
додаткових умов: не є частиною іншого бізнесу і не є монопольним у 
своєму секторі [5, с.28].

Як ми вже зазначали, є ще один рівень при визначенні підприємств 
за їх розміром: це підхід на рівні національних держав. Тому, на нашу 
думку, необхідно проаналізувати досвід країн, у яких МСБ функціонує 
тривалий період часу як рівноправний сектор національної економіки. 
З цією метою нами виділено чотири групи країн. Перша -  це США та 
Канада, друга -  країни Європейського співтовариства, третя -  Японія 
та Південна Корея, четверта -  країни з перехідною економікою, які 
утворилися на пострадянському просторі і є близькими до України. 
Такою країною може бути Росія.

У США вважається, що МСБ є важливим сектором американської 
економіки. За даними статистики, 97 % усіх фірм -  це малі фірми.

Існує декілька думок щодо визначення поняття “мала фірма”[8 , 
с.6-7]. Так, за однією з них, мала фірма — це фірма, що керується 
власником і не має складної та ієрархічної організаційної структури, 
тобто тут наявне поєднання капіталу-власності та капіталу-функції. 
Крім цього, власник фірми повністю відповідає за результати своєї 
діяльності.

Іншими визначеннями малої фірми є такі:
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1 ) це оф іційно зареєстрована організація, власник якої 
використовує найману працю хоча б однієї людини;

2) організація, що відповідає наступним критеріям:
- кількість зайнятих -  до 1 0 0  осіб; *
- кількість управлінського складу - 3  особи;
- річний дохід -  від 1 до 1 0  млн. дол.;
3) це фірма, яка відповідає хоча б одному з двох критеріїв:
- доступ до ринку капіталів достатньо обмежений;
- незначна питома вага власного товару на ринку.
Логічним завершенням питання щодо пошуку критеріїв оцінки 

малої фірми стала класифікація, яка була запропонована АМБ 
(Адміністрацією малого бізнесу США). В основу даної класифікації 
покладено такі критерії: 1) кількість зайнятих; 2 ) обсяг товарообігу;
3) галузева належність фірми; 4) територіальне розташування.

Що стосується критеріїв, за якими можна визначити “середні 
підприємства”, то тут відсутня єдина точка зору і з цього питання 
тривають дискусії. Але, зрештою, існує певний формалізований підхід 
відносно визначення компанії середнього розміру. В основу покладено 
два критерії:

- обсяг активів;
- к ількість зайнятих в залеж ності від галузі народного 

господарства.
Отже, середньою фірмою вважається фірма з активами від 10 до 

500 млн.дол., або з кількістю зайнятих від 100 до 10000 осіб [8 , с.7].
У Франції основним критерієм віднесення підприємств до 

розряду малих, середніх  та великих є показник кількісності 
працюючих. Згідно з цим показником, існує наступна градація 
підприємств [6 , с.7]:

- до 1 0  осіб -  досить дрібні підприємства;
- від 1 0  до 1 0 0  осіб -  дрібні (малі);
- від 100 до 500 осіб -  середні;
- 500 осіб і більше -  великі.
У Великобританії найчастіше використовується визначення, за яким 

мала фірма -  це фірма з кількістю працюючих до 200 осіб [5, с. 28]. За 
статистикою, 96% фірм Великобританії -  дрібні, і на них припадає 25% 
усієї робочої сили і майже 20 % валовою продукту [3, с. 74].

В Італії використовують такі критерії: 1) кількість зайнятих; 2) 
обсяг основного капіталу.

Італія є провідним лідером серед Європейських країн за кількістю 
МСП. З майже 800 тис. промислових підприємств країни 99 % 
становлять малі та середні [3, с. 74]. В даному секторі економіки Італії 
працює 81,3% від усієї кількості зайнятих [7, с. 8 ].
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У ФРН основним критерієм, що характеризує підприємство “мале 
та середнє”, є концепція єдності права власності та безпосередність 
управління підприємством [12, с.78-79]. Серед інших слід назвати.

- обмеженість масштабів підприємства;
- персоніфікований характер взаємовідносин між господарем 

підприємства та найманим працівником;
- власник підприємства безпосередньо бере участь у процесі 

виробництва;
- власник несе безпосередню відповідальність за результати діяльності;
- підприємство успадковується родичами власника підприємства, 

тобто наявним є сімейний характер ведення справи;
- обмежені можливості у фінансуванні на ринках капіталів.
Крім якісних характеристик, використовуються й кількісні

критерії, до яких належать обсяг річного обороту, кількість зайнятих, 
ступінь участі в капіталі підприємства МСБ інших фізичних та 
юридичних осіб (цей показник не повинен перевищувати 1/3 капіталу).

У відповідності з прийнятою у ФРН методологією обліку, до МСП 
належать:

- мікропідприємства -  усі особи вільних професій (лікарі, 
нотаріуси, вчителі, діячі культури та мистецтв, інженери і та ін.);

- малі підприємства з кількістю зайнятих від 1 до 49 осіб та річним 
обсягом обороту до 1 млн. марок;

- середні підприємства з кількістю зайнятих від 50 до 499 осіб та 
річним обсягом обороту від 1 до 1 0 0  млн.марок.

Не менш цікавим є досвід азійських країн, особливо Японії, 
Південної Кореї, Індії.

В Японії законодавчо визначено критерії, за якими підприємства 
можуть бути віднесені до розряду малих та середніх. Такими 
критеріями, в залежності від галузі, є кількість працюючих та обсяг 
основного капіталу (величина статутного капіталу).

До категорії малих та середніх належать юридично самостійні 
підприємства:

- з кількістю зайнятих до 300 осіб або обсягом основного капіталу 
до 1 0 0  млн. ієн (величина статутного капіталу -  не більше 770 тис. 
дол.) у таких галузях, як обробна промисловість, будівництво, 
транспорт, зв’язок, комунальне господарство;

- з кількість зайнятих до 1 0 0  осіб та обсягом основного капіталу 
до ЗО млн. ієн (величина статутного капіталу -  не більше 230 тис. 
дол.) -  у гуртовій торгівлі;

- з кількість зайнятих до 50 осіб і до 10 млн. ієн основного капіталу 
(величина статутного фонду -  не більше 7 7  тис. дол.) -  у роздрібній 
торгівлі та сфері послуг.
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За законом, до малих підприємств належать ті, де кількість 
зайнятих не перевищує 2 0  осіб -  у промисловості та 5 осіб у -  сфері 
торгівлі та послуг [4, с. 136].

У Південній Кореї малі та середні підприємс :ва в переробній та 
добувній галузях охоплюють 98 % загальної кількості підприємств, а 
працюють на них майже 57 % усіх зайнятих. Структура поділу 
підприємств у П івденній Кореї визначається через критерій 
кількісності зайнятих у залежності від галузі. Так, за кількістю 
зайнятих до малих фірм належать підприємства з кількістю зайнятих 
до 2 0  осіб в таких галузях як добувна, переробна, транспорт та 
будівництво; до 5 осіб -  у сфері торгівлі та послуг. Що стосується 
середніх підприємств, то до них належать такі:

- у добувній, переробній галузі, промисловості, на транспорті -  з 
кількістю зайнятих 21-300 осіб;

- у будівництві -  від 2 1  до 2 0 0  осіб;
- у галузі торгівлі та послуг -  до 5 осіб [6 , с.7].
В Індії критеріями для визначення належності фірм до категорії 

дрібних є наступні: 1) кількість зайнятих; 2 ) обсяг інвестицій; 3) рівень 
використання енергії (в деяких галузях) [3, с.74].

У Росії законодавчо встановлено критерії, за якими можна 
віднести підприємство до категорії малого.

Однак, спеціалісти та науковці Росії ставляться до такого підходу 
дещо критично й виходять з пропозиціями щодо вдосконалення 
системи оцінок та критеріїв класифікації підприємств.

Так, існує декілька підходів до розв’язання цього питання. За 
одним з них [6 , с .8 ], окрім  критерію  к ількості працюючих, 
пропонується введення вартісних критеріїв , таких як обсяг 
господарського обороту чи вартість основних засобів. Але стосовно 
останніх є деякі застереження:

- вплив інфляційних процесів. За умов їх високих темпів, 
недоцільно встановлювати будь-які вартісні критерії віднесення 
підприємства до малого чи середнього, оскільки коло таких 
підприємств постійно буде звужуватись;

- можливість порівняння критеріїв за принципом “або-або”. 
Мається на увазі, якщо законодавчо встановлено не один критерій, а 
декілька (наприклад кількість працюючих та вартість основних 
фондів) і підприємство відповідає хоча б одному з них, то воно може 
належати до категорії малого або середнього;

- необхідно врахувати, що віднесення будь-якого діючого 
підприємства до категорії малого має відбуватися автоматично без 
перереєстрації, а тільки за умови письмового повідомлення 
відповідних органів державного управління та контролю.
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Згідно з іншим [9, с.55], який пропонується винятково для цілей 
оподаткування, доцільно критерій кількості працюючих доповнити 
додатковими критеріями: 1) площа земельної ділянки, що займаг 
підприємство ; 2 ) площа приміщення підприємства, 3) обсяг 
продукції; 4) балансовий прибуток.

Два перших додаткових критерії серйозно не сприймаються, а 
два останніх заслуговують на увагу. Стосовно обсягу продукції, то 
статистично він вважається найбільш точним вимірювачем розміру 
підприємства, але має деякі недоліки [9, с.55]:

- він не є універсальним для всіх галузей народного господарства, 
тому необхідно застосувати диференційовані показники;

- за умови відсутності конкуренції, переливання капіталу та 
формування середньої норми прибутку рівень рентабельності у галузях 
та виробництвах різко коливається. В результаті підприємства з великим 
обсягом продукції можуть мати незначний прибуток та навпаки.

Що стосується балансового прибутку, то пропонується згрупувати 
підприємства за обсягом річного прибутку, а саме [9, с. 55]:

- дрібні підприємства -  до 1 0  млн. руб.;
- малі підприємства -  від 10 до 50 млн. руб.;
- середні -  від 50 до 300 млн. руб.;
- великі -  від 300 млн. руб і більше.
Ці розрахунки були подані стосовно до умов 1995 р.
В Україні діючим законодавством пердбачено для віднесення 

підприємства до категорії малого такі критерії:
- обсяг господарського обороту;
- максимальна кількість працюючих у залежності від галузі.
Питання визначення поняття “мале підприємство” врегульоване

принаймні двома законодавчими актами, а саме:
1) Постановою Ради Міністрів УРСР від 22 вересня 1990 року 

“Про заходи щодо створення та розвитку малих підприємств”;
2 ) Законом УРСР “Про підприємства в Українській PCP” від 27 

березня 1991 року [ 1 ].
Згідно з цими нормативними документами, основним критерієм 

є кількість працюючих:
- у промисловості та будівництві -  до 2 0 0  осіб;
- у інших галузях виробничої сфери -  до 50 осіб;
- у науці та науковому обслуговуванні -  до 1 0 0  осіб;
- у галузях невиробничої сфери -  до 25 осіб;
- у роздрібній торгівлі -  до 15 осіб.
На додаток зазначимо, що згідно з законами, малі підприємства 

можуть здійснювати власну діяльність у будь-якій галузі на засадах 
різних форм власності. Багатопрофільні підприємства належать до
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малих за критерієм того виду діяльності, який має найбільшу частку 
в обсязі реалізованої продукції або наданих послуг.

Враховуючи світовий та вітчизняний досвід у розробці цього 
важливого питання, ми прийшли до висновку, що універсального 
критерію для визначення підприємств за їх розміром у світі не існує, 
але, незважаючи на це, найбільш уживаним та безальтернативним є 
кількість працюючих. А тому, на нашу думку, правильним було б 
орієнтуватись на кількість працюючих у рамках галузі, але обов’язково 
враховувати особливості виробництва у кожній галузі. Крім цього, в 
Україні законодавчо не введено поняття “середній бізнес” . Це, на наш 
погляд, помилково, адже світовий досвід доводить, що хоча і є поділ 
на “малий” та “середній” бізнес, принаймні за критерієм кількості 
працюючих, все ж ці дві групи підприємств розглядаються разом як 
поняття “малий та середній бізнес” .

Спираючись на світовий досвід, нами розроблена та пропонується 
до застосування узагальнююча схема оціночних критеріїв визначення 
підприємств за розміром (табл. 2 ).

З другої половини XX сторіччя “малий бізнес” увійшов в 
економіку розвинутих країн як рівноправний партнер і де в чому 
визначає їх економічні досягнення не тільки в економічному житті, 
але й суспільному, політичному, культурному, соціальному і т.ін. Вже 
з 50-60-х років науковці та й загалом люди, не байдужі до проблем 
розвитку підприємництва, вивчають питання феномену малих 
підприємств, виносячи на шпальти наукових журналів результати 
власних досліджень. Але й на сьогодні є поле для науковця в цій царині. 
Немає чіткого та всеохоплюю чого визначення поняття “мале 
підприємство”, хоча існує безліч підходів до розв’язання цього 
питання. Можна твердо сказати які, б прикметники не додавали до 
слова “малий” : чи то “підприємства”, чи то “бізнес” -  це “особливий 
сектор економіки...” країни [2 , с. 60].

Узагальнюючи теоретичні дослідження питань становлення, 
функціонування та розвитку малих та середніх підприємств, можна 
зробити висновок про те, що МСП -  це суб’єкт господарської 
діяльності в межах особливого сектору економіки країни, які 
визначаються за розміром та масштабом виробництва через критерії, 
Що законодавчо регламентуються, і створення яких відбувається на 
власний ризик з метою отримання прибутку за рахунок мобілізації 
наявних власних та залучених капіталів, що функціонують у різних 
галузях народного господарства на основі різних форм власності та у 
будь-якій організаційно-правовій формі і які є інструментом у руках 
Держави як засіб вирішення суспільних інтересів через активізацію 
господарського життя.



Таблиця 2

Оціночні критерії по визначенню малих та середніх фірм
Оціночні критерії

Кількісні Якісні
Основні Додаткові

1) кількість 
працюючих:
- 1-19 -  дрібні 
підприємства;
- 20-99 -  малі 
підприємства;
- 100-499 -  середні 
підприємства;
- 500 і більше -  ве
ликі підприємства.

1) річний обсяг продукції, 
що виробляється;
2) вартість фондів, що 
використовуються;
3) вартість енергії, що 
використовується;
4) річний обсяг товарообігу;
5) річний розмір прибутку,
6) розмір статутного фонду,
7) розмір активів;
8) розмір річного доходу
9) розмір щорічних 
продажів.

1) незалежний менеджмент, тобто 
поєднання капіталу функції та 
капіталу власника;
2) капітал забезпечує власник, а 
залучений капітал обмежується
(у Німеччині ступінь участі у капіта
лі підприємства МСБ інших фірм не 
повинна перевищувати 1/3);
3) галузь в якій функціонує МСБ;
4) місцеве виробництво;
5) обмежені можливості доступу до 
ринку капіталів;
6) спадковість в межах сім'ї;
7) безпосередня участь власника у 
процесі виробництва.

Важливість розглянутого нами питання полягає в доцільності 
вдосконалення системи оціночних критеріїв за допомогою яких 
можна провести класифікацію підприємств за їх розміром. Така 
доцільність пояснюється передусім необхідністю чітко окреслити 
коло підприємств МСБ, щоб у названий сектор економіки потрапляли 
тільки ті групи підприємств, яким дійсно потрібна підтримка та 
відповідне регулююче середовище. Це дасть змогу більш ефективно 
використовувати ресурси і з меншими видатками для держави 
проводити політику сприяння малому та середньому підприємництву, 
від ефективної діяльності яких багато в чому залежить здійснення 
політики реструктуризації економічної системи України.
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Summary

Sergey Ksyondz

The Rationale for the Classification of Small and Medium Size 
Businesses in the Context of Restructuring Ukraine’s Economy

Researched in the article are some issues on defining categories such 
as ‘small’ and ‘medium-size’ business.

Based on the research conducted, the author justifies the need for and 
suggest his own approach to, the classification of business based on there 
size, in the context of the national and global experience from the economic 
restructurization’s infant point
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Тетяна Ковальчук, Володимир Ковальчук

ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТОВАРИСТВА-ЕМІТЕНТА

На нинішньому етапі ринкових реформ, коли багато підприємств 
приватизовано шляхом акцюнування й проводиться подальша розпродажа 
акцій, виникає гостра необхідність управління цими процесами.

керівник акціонерного товариства будь-якого рангу має справу 
із власністю, яка належить іншим людям і через неї впливає на їх життя, 
тому він зобов’язаний діяти виважено, раціонально й систематизовано 
з тим, щоб примножувати власність і одержувати від неї стабільний і 
гарантований дохід у кожен конкретний момент і на перспективу. Чим 
складніша ситуація, в якій знаходиться регульований об’єкт, тим 
відповідальніший процес вироблення об’єктивних управлінських 
рішень. Тут не можна обійтись без детального економічного аналізу. 
Він має забезпечити гнучкість в управлінні акціонерним капіталом, 
можливості швидкого реагування на зміни зовнішнього середовища; 
оперативно вивчати нові перспективи, які відкриваються ринком 
цінних паперів, сприяти зменшенню ризику, росту доходу від зміни 
вартості акцій і доходу від одержаних дивідендів.

Для розв’язання цих завдань внутрішній аналіз товариства- 
емітента потрібно проводити за такими напрямами:

- аналіз структури акціонерного (статутного) капіталу;
- аналіз дивідендної політики;
- аналіз якісних параметрів цінних паперів.
Зміст аналізу структури акціонерного капіталу повною мірою 

залежить від характеру утворення акціонерного товариства. В Україні 
акціонерні товариства в основному утворені шляхом приватизації 
державної власності, тому аналіз структури статутного капіталу 
потрібно організувати за категоріями випущених акцій (звичайні, 
привілейовані); за кількістю акцій у розрізі емісій і їх номінальною 
вартістю; за кількістю конвертованих привілейованих акцій у звичайні; 
за кількостю викуплених акцій окремих категорій протягом року.

Такий аналіз дасть можливість виявити, наскільки дії товариства- 
емітента відповідають приватизаційному законодавству, сприятиме 
пошуку шляхів оптимізації структури акціонерного капіталу.

Для приватизованих підприємств шляхом акціонування кількісні 
параметри окремих типів акцій у структурі статутного капіталу 
регламентуються статутом. Так, на досліджуваному нами АТВТ 
Трембіта , яке створене відповідно до Установчого договору між 

фондом Державного майна України та організацією орендаторів
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Чернівецького виробничого об’єднання ‘Трембіта” від 17.06.1993 р., 
статутний фонд встановлено в сумі 132025,95 грн. Він розділений на 
377217 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 грн. кожна. 
Акція дає право одного голосу у вирішенні всіх питань. Акція є 
одиницею власності. Вона неподільна, якщо одна й та ж акція належить 
декільком особам. Усі вони прирівнюються до 1 акціонера та можуть 
здійснювати права через одного із них [4, с.44]. При повній оплаті акцій 
акціонеру видається сертифікат на всі акції товариства, що йому 
належать.

Умови і порядок випуску цінних паперів та регулювання їх обігу 
визначаються Законом України “ Про цінні папери і фондову біржу”. АТВТ 
“Трембіта” здійснено з емісії загальною сумою 222624,85 грн. (табд. 1).

Таблиця 1

Аналіз емісійної діяльності АТВТ “Трембіта”

Емісії Кількість 
акцій, шт.

Номінальна вартість 
однієї акції, грн.

Загальна сума, 
грн.

І 145 612 0,35 50 964, 20
П 231 605 0.35 81061,75
ПІ 258 854 0,35 90 598, 90

Разом 636 071 222 624, 85

Джерелами інформації аналізу структури капіталу є Реєстр 
акціонерів в частині, де визначається розмір статутного фонду, 
кількість, номінальна вартість акцій, категорії випущених товариством 
акцій, відомості дроблення акцій на консолідацію тощо.

Наступним напрямом внутрішнього аналізу акцій є дивідендна 
політика. В ринкових умовах співвідношення розподілу чистого 
прибутку товариства серед акціонерів у вигляді дивідендів, 
реінвестованої частини прибутку й наявності нерозподіленого 
прибутку залеж ить від таких факторів: характеру утворення 
товариства, періоду функціонування, галузевої приналежності, 
фінансових результатів за звітний період, кількості розміщених 
привілейованих акцій і розмірів дивідендів від них.

Крім того, існують і деякі інші обставини об’єктивного й 
суб’єктивного характеру, які обмежують дивідендну політику, тому 
їх вплив також потрібно вивчати в ході аналізу, зокрема:

1) обмеження правового характеру;
2 ) обмеження контрактного характеру;
3 ) обмеження у зв’язку з недостатньою ліквідністю;
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4 ) обмеження у зв’язку з розширенням виробництва;
5 ) обмеження у зв’язку з інтересами акціонерів;
6 ) обмеження рекламно-фінансового характеру.
Обмеження правового характеру. Згідно з положенням про

акціонерні товариства в Україні, процедура оголошення дивіденду 
проводиться у два етапи: проміжний дивіденд оголошується дирекцією 
і має фіксований розмір; остаточний дивіденд затверджується 
загальними зборами за результатами року з урахуванням виплати 
проміжних дивідендів. Розмір дивіденду не може бути зменшений 
зборами. Фіксований дивіденд за привілейованими акціями 
встановлюється при їх випуску [4, с.42].

Обмеження контрактного характеру. В багатьох країнах із 
розвиненою ринковою економікою величина дивідендів, які 
виплачуються, регулюється спеціальними контрактами. Коли 
підприємство хоче отримати довгострокову позику, в контракті 
обумовлюється або межа, нижче якої не може опускатися величина 
нерозподіленого прибутку, або мінімальний процент реінвестованого 
прибутку. В Україні подібної практики немає, віддаленим аналогом 
його виступає обов’язковість формування резервного фонду в розмірі 
не менше 25% статутного фонду товариства.

Обмеження у зв’язку з недостатньою ліквідністю. Дивіденди в 
грошовій формі можуть бути виплачені лише в тому випадку, якщо в 
підприємства є гроші на розрахунковому рахунку. В умовах взаємної 
неплатоспроможності, підприємство може бути прибутковим, але не 
готовим до виплати дивідендів.

Обмеження у зв’язку з розширенням виробництва. Підприємства 
обмежують дивідендні виплати з метою концентрації капітальних 
витрат (шли стикаються з проблемою пошуку джерел фінансових 
ресурсів на розширення виробничих потуж ностей, технічне 
переозброєння тощо). Крім того, мінімальна частка поточного 
прибутку, обов’язкового для реінвестування, обумовлюється в 
установчих документах.

Обмеження у зв’язку з інтересами акціонерів. У зв’язку з тим, 
що дивіденди можуть вплинути на фінансовий стан підприємства в 
цілому, визначаючи дивідендну політику, потрібно детально 
проаналізувати ринкову ціну акції, яка залежить від загального 
фінансового стану товариства, розміру дивідендів, які виплачуються, 
темпу їх росту тощо.

Виплата високих дивідендів приводить до зростання потреби у 
фінансових джерелах. Товариство змушене робити нову емісію акції, 
що приводить до збільшення кількості власників. Не бажаючи цього, 
акціонери можуть свідомо зменшувати розмір дивідендів.
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Обмеження рекламно-фінансового характеру. Інформація про 
дивідендну політику товариств ретельно вивчається аналітиками, 
брокерами, менеджерами. Перебої у виплаті дивідендів можуть 
негативно вплинути на зниження ринкової ціни акцій, тому, не 
зважаючи на коливання кон’юнктури, підприємство змушене вести 
стабільну дивідендну політику.

Така розмаїтість факторів і обмежень, які впливають на 
дивідендну політику в різних акціонерних товариствах, не дає 
можливості розробити формалізованого алгоритму для аналізу 
дивідендної політики. Тому кожне акціонерне товариство шляхом 
детального аналізу суб’єктивних і об’єктивних факторів та обмежень 
вибирає свою дивідендну політику.

Повертаючись до критерію максимізації доходу акціонерів, 
детально зупинимося на розрахунку дивідендів і проаналізуємо, які 
фактори впливають на валовий дохід акціонерів на базі АТВТ 
“Трембіта”.

Відповідно до статті 9 Закону України “Про цінні папери і 
фондову біржу”, дивіденди нараховують і виплачують за результатами 
року в порядку, передбаченому статутом АТ, за рахунок прибутку, який 
залишається в розпорядженні підприємства після сплати встановлених 
законодавством податків і інших платежів [ 1 , с.17].

Алгоритм дивідендів може бути заданим в такому виді:
Д = Пп -  (П + В + Рф +Іф),

де Д -  дивіденди, грн.;
Пп -  прибуток підприємства;
П -  податки;
В -  витрати на утримання акціонерного товариства;
Рф -  резервний фонд (не менше 25% статутного фонду АТ, 

щорічні відрахування від чистого прибутку не менше 5%);
Іф -  інвестиційний фонд на розвиток і розширення виробництва.
Як бачимо, на розмір дивідендів впливають: прибуток під

приємства, податки, витрати на утримання акціонерного товариства, 
резервний та інвестиційний фонди.

АТВТ “Трембіта” двічі проводило виплату дивідендів: за 1994 р. 
вони склали 50964,2 грн (на 145612 шт.акцій), за 1995 р. -  89425,8 грн. 
(на 145612 шт.акцій).

Дивіденди визначають курсову ціну акцій. Тому в ході подальшого 
аналізу з ’ясуємо, які зміни відбулися в курсовій ціні акцій (табл.2 ). 
Вона виражається відношенням суми дивідендів до кількості акцій, 
на які припадають ці дивіденди. Виходячи із цього, курси акцій у 1994 
і 1995 рр. відповідно склали: 0,35 грн. (5 964,20 / 145612) та 0,61 грн. 
(89425, 8 0 / 145612).

129



Т аблиця 2

Динаміка дивідендів і курсової ціни акцій
1

Показники 1994 1995
Відхилення

абсолютне, грн. відносне, %

Дивіденди, грн. 50964,2 89425,8 38461,6 75,47

Курсова ціна 
акцій, грн. 0,35 0,61 0,26 74,29

Отже, порівняно з базовим 1994 р. сума дивідендів і курсова ціна 
акцій зросли відповідно на 38461,6 грн. і 0,26 грн. Причому, їхнє 
відносне відхилення майже однакове. Це є доказом того, що дивіденди 
та курсова ціна акцій знаходяться в прямо пропорційній залежності.

Аналіз дивідендів був би неповним без дослідження дивідендів 
акціонерів по акціях (табл. 3). При цьому слід враховувати, що на суму 
дивідендів впливають такі фактори: номінальна вартість акції, кількість 
акцій та дивідендна ставка. Дивідендна ставка визначається як 
відношення суми дивідендів до суми акцій за номінальною вартістю, 
на які припадають ці дивіденди. Звідси дивідендні ставки за 1994 та 
1995 рр. відповідно дорівнюють: 1 = 50964,20 : 50964,20 та 1,755 =
69425,8 : 50964,20.

Таблиця З

Аналіз дивідендів по акціях за 1995 р.

№
Акціонер -  юридична або 

фізична особа

Номінальна

вартість

Кількість 

акцій, шг.

Дивіденд

на ставка

Сума ди

відендів

1. Скрипник М.Е. 0.35 30 1,755 18,43

2. Топало Л.В.
і т.д. по інших акціонерах

0,35 45 1,755 27,64

РАЗОМ 0,35 145 612 1,755 50964,20

Таким чином, АТ ВТ “Трембіта” має ретельніше виробляти 
дивідендну політику. Акціонери очікують стабільності в цій галузі- 
Нерозподілений прибуток не повинен використовуватися як єдине 
джерело фінансових ресурсів на розширення й реконструкцію 
виробництва. Будь-яке зниження дивідендів з метою концентрації 
значних капітальних витрат приведе до значного падіння ринкової 
вартості акцій якщо не відразу, то з часом. Нестабільна виплата
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дивідендів (у 1996-1998 рр. дивіденди взагалі не виплачувалися) 
приведе до зниження ринкової ціни акцій.

На Україні попит на цінні папери опосередкований кількістю 
приватизаційних паперів. Це досить сильно перекручує дійсну ціну 
акцій, які продаються через сертифікатні аукціони, а також робить 
нестабільною дивідендну політику.

Обгрунтування ціни акцій потребує детального аналізу факторів, 
які впливають на неї: дивідендів, вартості чистих ліквідних активів 
вартості контролю.

У ході проведеного аналізу з’ясовано, що вплив дивідендів на 
ціну дуже незначний або відсутній взагалі. Це пояснюється тим, що 
акціонерні товариства збиткові, більшість підприємств відчувають 
гостру потребу в грошових коштах, тому весь прибуток викорис
товується на поповнення засобів підприємства. Мова йтиме про вплив 
дивідендних виплат на ціну тільки тоді, коли правління АТ будуть 
здійснювати додаткові емісії акцій з метою залучення грошових 
коштів, а не для придбання значної частки в статутному фонді.

Другим важливим фактором, який впливає на ціну акції, є вартість 
чистих ліквідних активів. Вплив цього фактора виміряти дуже важко 
через постійну зміну факторів, які формують їхню вартість, особливо 
кон’юнктури ринку в умовах зростаючої експансії імпортних товарів.

Визначальний вплив на ціну акції сьогодні має вартість контролю. 
Оскільки зародження ринку акцій має приватизаційну основу, то після 
зосередження контрольного пакету акцій в одних руках ринок акцій 
даного підприємства може надовго завмерти (вартість контролю 
входить у ціну будь-якої акції, доки контрольний пакет акції не 
зосереджений в одного інвестора).

Дивідендна політика, як і управління структурою капіталу, суттєво 
впливає на ціну акцій підприємства, величину валового доходу 
акціонера. Тому в ході аналізу дивідендної політики потрібно також 
дослідити, як впливає величина дивідендів на зміну валового доходу 
акціонерів та обгрунтувати оптимальну величину дивідендів акціонерів.

Інвестори, які виходять із принципу мінімізації ризику, завжди 
віддають перевагу поточним дивідендам. Останні зменшують рівень 
невизначеності інвесторів відносно доцільності й вигоди інвестування в 
дане підприємство, їх задовольняє менша норма доходу на інвестований 
капітал, що приводить до зростання ціни акціонерного капіталу.

Дохід акціонера складається із дивідендів і росту курсової 
вартості акцій. Якщо акціонер володіє акціями протягом року, його 
Дохід визначається за формулою:

7Т + ҐТТіс-ТТнїх 100%
Да= ц„ ’
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де: Да -  дохід акціонера;
Д -  дивіденди за рік;
Цк -  курсова ціна акції на момент розрахунку;
Цн -  номінальна ціна акції.
При купівлі акцій після початку фінансового року або до його 

закінчення робиться поправка із урахуванням терміну володіння 
акцією. Акціонерний дохід при цьому визначається за наступною
формулою:

_ П + ЇЦк -Пні х 365/С х 100%
Д а ~ Цн

де С -  термін володіння акціями (днів).
Дохід акціонера від підвищ ення курсової вартості акції 

реалізується при продажу цих акцій за новою вартістю (яка 
підвищилась), виявляється у вигляді збільшення капіталу. Це 
потенційний, можливий дохід акціонера. Якщо акції не продаються, 
він визначається за такою формулою:

п  =  Д  хЗ  6.5л Ш %  
д  Цн х С

Якщо при визначенні річного доходу замість номінальної вартості 
в розрахунок береться курсова (ринкова), то отримані показники 
покажуть дивідендну віддачу.

На формування валового доходу акціонера на АТВТ ’’Трембіта” 
впливали два фактори: розмір дивіденду та курсова ціна акцій. 
Номінальна ціна акцій була стабільною, тому не впливала на дохід 
акціонера (табл. 4).

Таблиця 4

Факторний аналіз валового доходу акціонера

Показники План Факт Відхилення
Дивіденди за рік 20,65 21,35 0,70
Курсова ціна акції 0,59 0,61 0 , 0 2

Номінальна ціна 0,35 0,35
Валовий дохід акціонера 127,57 135,29 7,72

Ступінь впливу кожного з цих факторів на зміну валового доходу 
акціонера визначається з допомогою факторного аналізу, який 
здійснюється способом ланцю гових підстановок. Для цього 
проводяться послідовно наступні розрахунки*

Д » » -  ДЛ*ЩКЦІ„">І" 00% -  127,57
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Паї =Дп + Пік - Цп) х1(Х)% _ , 7д „

Даф = Дп (Цп - ІІ,н) х 100% _ 1 3 5  2 9  
Цн

Отже, на зміну валового доходу акціонера в сумі 7,72 грн. різні 
фактори впливають у таких розмірах:

1 ) зростання дивідендів за рік збільшило валовий дохід акціонера 
на 2  грн. (129,57- 127,57);

2 ) зростання курсової ціни акції збільшло валовий дохід акціонера 
на 5,72 гри  (135,29- 129,57);

Оскільки аналіз розміру дивідендів по акціях і періодичності їх 
виплати не дає реального уявлення про ринкове значення випущених 
товариством цінних паперів, а свідчить лише про певну дивідендну 
політику, виникає необхідність аналізу якісних параметрів акцій. При 
цьому слід вивчати такі показники: прибуток на одну акцію, прибуток 
на звичайну акцію, коефіцієнт виплати дивідендів, коефіцієнт 
реінвестування прибутку, дивідендний дохід, ліквідність акцій.

Основним якісним показником, який характеризує результат від 
акціонування, є прибуток на акцію. Він визначається як відношення 
чистого прибутку, товариства (після сплати податків і обов’язкових 
резервних відрахувань) до загальної кількості акцій в обігу (акції 
випущені мінус акції, викуплені товариством). Враховуючи те, що 
акціонерне товариство може випускати й привілейовані акції різних 
типів, потрібно досліджувати показник прибутку на одну звичайну 
акцію, який розраховується як відношення чистого прибутку одержаного 
за рік, зменшеного на суму дивідендів по привілейованих акціях, до 
кількості звичайних акцій, які знаходяться в обігу. В процесі аналізу ці 
показники порівнюються з плановим рівнем, аналогічними показниками 
за попередній період. Виявлені відхилення показують зміни, що 
відбулися у прибутковості акцій за досліджуваний період, тобто в часі. 
Недоліком цього показника в аналітичному плані є просторова 
непорівнянність через різну ринкову вартість акцій різних товариств.

У інвесторів, які формують пакет акцій, їх ринкову ціну, великим 
попитом користуються такі характеристики акцій емітента: коефіцієнт 
виплати дивідендів і коефіцієнт реінвестування прибутку. Перший 
показує, який відсоток (частку) становлять дивідендні виплати на звичайні 
акції в загальній сумі прибутку, другий -  відсоток (долю) реінвестованого 
прибутку. Значення цих коефіцієнтів залежить від інвестиційної політики 
товариства. Сума значень цих показників дорівнює одиниці.

Аналіз коефіцієнтів дає можливість встановити, чи витримується 
товариством передбачене статутом співвідношення в розподілі
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прибутку на дивіденди та реінвесту вання, які зміни відбулися в складі: 
прибутку на одну акцію в динаміці, вивчити причини цих змін та 
виявити резерви покращання цього співвідношення.

При розміщенні акцій на ринку цінних паперів для аналізу їх 
зовнішнього визнання використовується показник — цінність акцій 
(ціна/прибуток). Він характеризує співвідношення між ціною й 
прибутком на звичайну акцію, тобто показує, у шальки разів ринкова 
ціна перевищує або нижча від доходу, що приносить акція. Цей 
показник є індикатором попиту на акції даного акціонерного 
товариства. Відносно високий ріст його в динаміці вказує на те, що 
інвестори очікують більш швидкого росту прибутку даної фірми 
порівняно з іншими. Його можна аналізувати в просторі, порівнюючи 
з аналогічними показниками інших товариств. Високе значення 
показника цінність акції характерне для акціонерних товариств, які 
мають високе значення коефіцієнта стійкості економічного росту.

Для сукупності всіх акцій товариства, які катуються на ринку 
цінних паперів, цей показник розраховується як відношення 
капіталізації до прибутку по звичайних акціях за рік. Він характеризує 
ринкове визнання звичайних акцій товариства, ріст попиту на акції 
над прибутковістю акцій.

Аналіз цього показника проводиться як інвестором, так і емітентом, 
тому що при його розрахунку порівнюються зовнішня цінність акцій у 
вигляді ринкової ціни та внутрішня прибутковість акцій.

Для оцінки взаємозв’язку між ринковою ціною, або попитом на акцію 
та дохідністю акції широке коло інвесторів аналізує показник - 
дивідендний дохід. Він розраховується як відношення річного дивіденду 
по звичайній акції до ринкової ціни акції і характеризує відсоток 
повернення на капітал, вкладений в акції товариства. Значення цього 
показника відно сно невелике тому, що акціонерні товариства розширюють 
свою діяльність шляхом капіталізації більшої частини прибутку.

Аналіз якісних показників можна проводити в акціонерних 
товариствах, які зареєстровані на фондових біржах і котують там свої акції.

На наш погляд, запропонована методика аналізу статутного 
капіталу, дивідендної політики та якісних параметрів акцій сприятиме 
ефективному управлінню цінними паперами та зниженню ризику.
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Summary

Tetjana Kovalchuk, Volodymyr Kovalchuk 

Problems of Corporate Stocks Analysis

The problems of organization and methodology of analysis of 
corporate stocks, in particular the analysis of stock capital, dividend policy, 
qualitative parameters of stocks are highlighted
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Михайло Свердац

МІСЦЕ ПРИБУТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Активізація інвестиційної діяльності, зростання чистих 
капітальних вкладень, а, отже, й майбутнього багатства країни є одним 
з основних мірил успіху реформування економіки.

Реальний розвиток підприємств, оздоровлення державних 
фінансів та економіки України в цілому почнеться тільки тоді, коли 
виробничі підприємства суттєво підвищать рівень своєї прибутковості 
завдяки теперішнім інвестиціям. .

Подолання економічної кризи й подальший економічний розвиток 
як на макро-, так і на мікрорівні пов’язані з підвищенням інвестиційної 
активності на підприємствах. А тому в сучасних умовах дедалі 
актуальнішими стають питання підвищення ефективності управління 
інвестиціями виробничих підприємств.

Сьогодні економісти й політики багато дискутують і часто 
проводять різні конференції, присвячені проблемам інвестицій, 
інвестиційних відносин, ринку інвестицій, а також, що природно, по- 
різному визначають і тлумачать сам термін “інвестиція”.

Наприклад, У.Шарп зі своїми колегами вважають, що “у най- 
ширшому розумінні термін “інвестувати” означає розлучитися з грішми 
сьогодні з тим, щоб отримати більшу їх суму в майбутньому” [14, с.1 ].

Інші вчені, зокрема Л.Гітман і Д.Джонк, підкреслюють, що 
“інвестиція -  це спосіб розміщення капіталу, який має забезпечити 
збереження або зростання суми капіталу” [4, с.10).

У будь-якому випадку, як ми бачимо, термін “інвестувати” означає 
“вкладати гроші”. Тоді термін “інвестиція” можна визначити як 
“вкладання грошей з метою отримання прибутку”. Але, наскільки нам 
усім відомо (з досвіду й практики економіки та економічної науки), 
гроші, що приносять прибуток, мають назву “капітал”.

Капітал, як відомо, має три функціональні форми: грошову, 
виробничу й товарну. Зараз нас цікавить грошова форма, яка відкриває 
процес кругообігу капіталу. Для того, щоб розширити виробництво, 
тобто здійснити нові інвестиції, підприємець повинен відшукати 
додаткові грошові засоби, які й називаються інвестиційним капіталом.

Інвестиційні проекти, як правило, мають декілька джерел 
фінансування. Насамперед, фінансування здійснюється за рахунок 
власних фінансових ресурсів підприємства -  амортизаційного фонду й 
чистого прибутку (які є внутрішніми джерелами фінансування), а також 
шляхом зовнішніх джерел “Позичкових коштів і залученого капіталу.
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Для підтвердження власної інвестиційної активності як державних 
підприємств, так і незалежних інвесторів виникає погреба поноатення 
знеціненого інфляцією за недавній період часу інвестиційного 
потенціалу підприємств. З цією метою необхідно, перш за все, 
підвищити роль власних джерел фінансування інвестиційних коштів 
підприємств -  амортизації та прибутку. Досвід ринкових країн чітко 
показує, що в період кризи вони повинні становити приблизно 70-75 % 
усіх коштів на фінансування інвестицій (а за сприятливих умов частка 
амортизації у валових інвестиціях досягала майже 50-60 %).

У 1995 р. фінансові ресурси промислового комплексу формально 
досягали близько 1100 трлн. крб., з них 185,4 трлн. крб. -  за рахунок 
амортизації і 860,5 трлн. крб. -  за рахунок валового прибутку. Однак 
велика частина валового прибутку' використовувалась з іншою метою, 
не пов’язаною з інвестуванням. Не дивлячись на це, амортизація й 
прибуток досягали все ж таки поділки 643 трлн. крб.

В Україні на сьогоднішній день інвестиційна діяльність дуже 
незначна. Ще за 1991-1993 рр. обсяг капітальних вкладень 
зменшився на 47 %.

Так, статистичні дані свідчать, що в Україні загальний обсяг 
інвестицій за 1991-1995 рр. зменшився приблизно в чотири рази, в 
тому числі фінансових капітальних вкладень -  майже в 5 разів. На 
технічне переозброєння та реконструкцію функціональних під
приємств (за всіма джерелами фінансування) в 1994 р. було спрямовано 
всього 26,9 % капітальних вкладень. У порівнянні з 1995 р., виробничі 
інвестиції в 1996 р. скоротилися на 20,1 %; ця тенденція зберігалась і 
в першій половині 1998 р.

Інші дані показують, що за період з 1990-1996рр. капітало
вкладення в економіку України в усіх її формах власності та 
господарювання зменшились (у порівняльних цінах) з 53,5 млрд. крб. 
до 12,9 млрд. крб., або до 24,1 % у порівнянні з 1990 р. (а в порівнянні 
з 1991р. капітальні вкладення в 1995 р. зменшились на 62,8 %).

Проаналізувавш и динаміку скорочення загального обсягу 
капітальних вкладень в Україні за 1991-1997 рр., ми отримали певні 
результати. Якщо в 1990 р. обсяг капітальних вкладень в економіку 
України складав 4 9 , 5  млрд. крб., то до 1997 р. він зменшився на 
7 9  % і становив у 1997 р. 1 0 , 4  млрд. грн., у тому числі капітальні 
вкладення в об’єкти виробничого призначення з 1990-1997рр.). 
зменшились на 77 %.

Щодо державних капіталовкладень в народне господарство 
України, то вони суттєво зменшились, оскільки з 1990 р. їх питома 
вага почала спадати. Так, якщо в 1990 р. вона становила 77,7 %, то в 
1996 р. -  вже тільки 64,4 %.
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Основними причинами гальмування інвестиційної активності в 
Україні є перш за все, екстенсивний характер лібералізації та 
реформування економіки, відсугність економічної відповідальності за 
отримані інвестиційні ресурси, а також зменшення фондовіддачі.

Рівень інвестиційної активності перебуває в прямій залежності 
від стану економіки в державі, якості фінансово-кредитної системи, 
прибутковості підприємств та організацій, у першу чергу, виробничих, 
доходної політики бюджетів усіх рівнів та доходів населення.

Очікування “економічного дива” лише від проголошення переходу 
до ринкової економіки, яка нібито сама все відрегулює та забезпечить 
необхідний економічний ріст, -  марна справа. Це не більше, ніж 
виявлення поверхневої “романтики”, яка нічого спільного з реальною 
дійсністю не має. “Економічне диво”, про яке мріють економічно відсталі 
країни світу, -  це не фантазія, а бурхливий творчий процес, який відбу
вається завдяки наполегливій праці в системі чіткої організації, стимулю
вання та управління, активній інвестиційній та інноваційній діяльності, 
під державним і ринковим регулюванням та контролем. Сучасне капі- 
талотворення, забезпечення конкурентоспроможності власних товаро
виробників на внутрішніх і зовнішніх ринках без цього неможливі.

Процеси структурного та якісного оновлення товаровиробництва 
та ринкової інфраструктури відбуваються виключно шляхом і за 
рахунок інвестування. Чим інтенсивніше воно здійснюється, тим 
швидше проходить процес відтворення, і, навпаки, чим менші обсяги 
й гірша інвестиційна структура, тим більше зменшується ре
зультативність економічних реформ.

А тому буде помилкою розраховувати на те, що в умовах спаду 
інвестиційної активності відбуватимуться позитивні зрушення.

У наші дні висуваються нові вимоги до інвестиційної політики 
Вона покликана забезпечувати збільшення ефективності капітальних 
вкладень, їх концентрацію на вирішальних ділянках, від яких залежать 
швидке досягнення найвищого народногосподарського ефекту та 
збалансований розвиток економіки, отримання найбільшого приросту 
продукції й національного доходу на кожну гривню витрат.

Капітальні вкладення -  це витрати на технічне переозброєння, 
реконструкцію та розширення працюючих основних фондів і 
створення нових виробництв. За допомогою капіталовкладень 
заоезпечуються оновлення основних фондів, підвищення енерго
озброєності та механоозброєності праці, що створює умови для 
зростання її продуктивності й культури.

Ефективність капітальних вкладень може бути підвищена різними 
шляхами, котрі зачіпають багато сторін господарського життя і є 
комплексом технічних, економічних та організаційних заходів.
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Саме інвестиційні ресурси та ефективність їх використання 
визначають можливості й масштаби поширення або навпаки, 
згортання тих чи інших галузей, виробництв, транснаціональних 
виробничих утворень.

Досвід країн Західної Європи чітко показує, що в умовах кризи, 
спаду та депресивного стану економіки, які супроводжуються 
хронічним бюджетним дефіцитом, високим рівнем оподаткування та 
інфляції, власні кошти підприємств у структурі джерел інвестування 
можуть складати 98 % і більше.

На сучасному етапі основним джерелом фінансування інвестиції 
на підприємствах є прибуток, який залишається в розпорядженні цих 
підприємств.

Прибуток -  одне з джерел власного капіталу підприємства. 
Власний капітал -  це основний ризиковий капітал підприємства. 
Кожне підприємство мусить мати у своєму розпорядженні власний 
капітал, оскільки його з найбільшою впевненістю можна інвестувати 
в довгострокові проекти й піддавати максимальному ризику.

Функціонування підприємств в умовах ринкових відносин 
вимагає проведення ефективної інвестиційної політики, орієнтованої 
на досягнення високого остаточного результату,

Процвітаючі корпорації, у яких досить збалансоване співвідношення 
між внутрішніми та зовнішніми джерелами фінансування, виділяють на 
фінансування ЗО % з нерозподіленого прибутку.

Прибуток підприємств, які переважно побудовані на акціонерній 
основі після сплати податків до бюджету розпадається на дві великі 
статті: прибуток для акціонерів у вигляді дивідендів і нерозподілений 
прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства і який 
накопичується ним, а також котрий слугує потенційним джерелом 
фінансування розширення виробництва.

Частина дивідендів, яка виплачується акціонерам, не завжди 
витрачається на споживання й потенційно є також грошовим капіталом 
(який, однак, може бути мобілізований тільки через ринок позичкових 
капіталів як доповнення до фінансування на базі амортизації та 
нерозподіленого прибутку).

Основою нового господарського механізму України є забезпечення 
самостійності підприємств, які здійснюють свою діяльність на 
принципах госпрозрахунку. Підприємства повністю відповідають за 
результати господарювання, за забезпечення рентабельної й беззбиткової 
роботи, за ефективне використання ресурсів, за формування й 
збереження основних і оборотних виробничих фондів, найважливіше 
значення для забезпечення самофінансування підприємств в умовах 
ринкових відносин мають прибутки.
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Отже, прибуток -  це первинний двигун економіки. Він впливаг 
на рівень використання ресурсів та на їх розподіл серед альтернативних 
користувачів. Саме прибуток — або краще очікування прибутку 
спонукає фірму здійснювати нововведення, що стимулює інвестиції 
загальний випуск продукції й зайнятість.

На підприємствах інвестиції — це капітальні вкладення в 
будівництво нових виробничих площ, у реконструкцію підприємств, 
придбання й монтаж нового устаткування, інші витрати капітального 
характеру, включаючи природоохоронні й такі, що спрямовані на 
покращання умов праці й техніки безпеки. А також це витрати на і 
проведення науково-дослідницьких та експериментально-конструк- | 
торських робіт, підготовку й освоєння нових прогресивних 
технологій та нових видів продукції.

На сучасному етапі інституціональні одиниці всіх форм власності 
перебувають в однакових, несприятливих економічних умовах. Це І 
наслідок того, що приватизація здійсню ється ізольовано від І 
формування належного ринкового середовища. Ринкове середовище, 
яке формується в Україні, характеризується значними ускладненнями 
(високий рівень оподаткування, недосконалий механізм формування 
собівартості продукції та цін на неї, складні умови реалізації, 
відсутність правового й економічного захисту вітчизняних товаро
виробників,-несформоване конкурентне середовище, зниження 
кількісних і якісних характеристик сировинної бази).

На приватизованих підприємствах, де формується реальний 
власник, інвестиційна та інноваційна діяльність спрямовані на 
перспективу, а там, де власність належить трудовому колективу, 
прибутки використовуються переважно на споживання.

Так, можливості використання прибутку (поряд з іншими 
варіантами фінансування за інших обставин) зменшуються у зв ’язку 
з необхідністю виплати дивідендів по акціях, процентів по кредитах 
і облігаціях.

Упродовж останніх років економіка країни зазнає величезного 
податкового тиску: запроваджено більш як 3 5  різноманітних видів 
податків, які, замість стимулювання до економічного розвитку, і 
призвели до паралічу вітчизняного товаровиробника та всієї економіки.

Обсяг вкладень за рахунок прибутку, який залиш ається в і 
розпорядженні підприємства, обмежений його величиною. У свою 
чергу, на розмір чистого прибутку значно впливає оподаткування.

У всіх економічно розвинутих країнах спостерігається тенденція 
до зменшення ставок податку на прибуток. У США, наприклад, за 
1965-1987 рр. в період активізації політики структурного реформу
вання для великих компаній (з річним доходом більш ніж 1 0 0  тис. І
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дол.) ставка податку на прибуток зменшилась з 48 до 3 4  %, а для малих 
j середніх компаній (з річним доходом у 25-50 тис. дол.) -  з 30 до 15%.

Головна проблема полягає в методиці визначення бази оподат
кування, яка є грабіжною та неправдивою.' В Україні ставка податку на 
прибуток, яка визначена Законом і становить 30 %, є однією з найнижчих 
у світі. Сьогодні така ставка застосовується лише в Швеції. У Німеччині 
вона дорівнює 66,2 %, в Японії - 59,2 %, у Франції - 52,2 %, в інших 
країнах - нижче 50 %.

Прибуток, як і закон вартості, виник багато тисячоліть тому - з 
початку суспільного поділу праці. При цьому із зміною суспільного ладу 
прибуток, як і ціна, кредит тощо, не втрачає й не змінює своєї суті - 
стимулювати розвиток виробництва, формувати фінансові ресурси на 
мікро- та й макрорівнях. Важливо лише створити нормальні передумови 
насамперед підприємствам матеріальної сфери виробництва. Адже коли 
багате підприємство, то багатою буде й держава. А не навпаки.
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Summary
Michail Sverdan 

Income in the Current Conditions of Financial Investment

This article is dedicated to the problems of investment and income in 
the current conditions of national economic restructing. Data for dialectical 
interrelation of economic categories is shown, and the role of income in 
modem financial investment situations is established.
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ДЕРЖАВА, ФІНАНСОВІ РИНКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО: 
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Сьогодні більшість фахівців вважає, що стан реформ справляє 
досить незначний вплив на економіку України. “Формування ринкових 
відносин в країні триває вже понад шість років, а справжнього ринку 
ще й досі немає. Та й взагалі, який ринок може існувати в країні, де 
майже 70% усіх витрат в економіці припадає на державу. Інакше кажучи, 
держава втручається в усі галузі, загалом у всю економіку якщо не прямо 
(це вже по суті неможливо), то опосередковано -  через ринок грошей 
та інших фінансових активів, тобто через фінансовий ринок. Діяльність 
держави на фондовому ринку (розміщення облігацій внутрішньої 
державної позики) диктувала умови у фінансовому секторі й визначала 
ціну грошей для всієї економіки України протягом трьох останніх років.

Якщо державна машина втручається у всі сфери господарської 
діяльності, то вона потребує величезних витрат, величезного управлінського 
штату. Бюджет не спроможний фінансувати ці витрати у повному обсязі, 
отже держава активно застосовує механізм ОВДП. Як відомо, високі 
процентні ставки за ОВДП від перших днів продажу, з березня 1995 р., 
обумовлювались рівнем інфляції (1995 р. -  182%) та недовірою до уряду. 
Але вже починаючи з 1996 р. ці фактори помітно втратили свій вплив, 
однак процентні ставки за держоблігаціями знижувались поволі, 
неадекватно ситуації, а держава при цьому створювала все більший попит 
на гроші, аби покрити витрати на раніше розміщені облігації. Безумовно, 
ринок диктував у таких умовах високий рівень процентних ставок, 
співвідношення попиту й пропозиції на гроші визначало цей рівень. Але ж 
хто розкручував надлишковий попит? Невже недержавні суб’єкти ринку? 
Ні, якраз держава системою ОВДП “перекрутила” фінансовий ринок, 
підкреслюючи при цьому завжди, що вона захищає національного 
товаровиробника. Питання просте й зрозуміле, але що мала від такої схеми, 
такої структури фінансового ринку реальна економіка?

А в реальній економіці виробництво не змогло отримати кредитні 
ресурси, “відтягнуті” на ринок ОВДП. Держава (тобто Мінфін) нав’язала 
таку ціну грошей, яку виробництво було не в змозі “тягнути”. Яка ж тут 
конкуренція? По суті, кредитні ресурси були доступні лише централізованій 
владі, яка концентрувала основні фінансові потоки країни в руках чиновників.

Азбукою економічної науки й практики є теза про вторинність 
фінансового обігу щодо реального виробництва. Але в нашій країні 
протягом останніх років створювались умови для окремого, незалежного 
один від одного, функціонування виробничої та фінансової сфер 
економіки. Типовим прикладом, що пояснює таку ситуацію, є той факт,
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що в структурі оборотних коштів промислових підприємств кредитні 
ресурси складають лише 3-4% [1 , с.9], а в нормальній економіці цей 
показник складає 40-50%. Для підприємств реальної економіки кредит 
надто дорогий, банки купують ОВДП, коли розміщують свої ресурси.

Таким чином, значні кошти функціонують у суто фінансовому 
секторі (капіталізація ринку ОВДП у вересні 1998 р. перевищила 10 
млрд. грн), в той час як у підприємств катастрофічно не вистачає 
оборотних коштів. Платіжна гіперкриза привела до того, що сукупна 
кредиторська заборгованість вітчизняних підприємств склала у вересні 
121 млрд. грн, тобто 1,3 річного ВВП країни [1, с.9 ].

Фахівці (теоретики й практики) також часто приводять як приклад 
розриву фінансового сектору та реальної економік., вкрай низький, 
на їх думку, коефіцієнт монетизації економіки -  14 % (для порівняння : 
в Європі 50-70 %, у США -  90 %, в Японії -110 %).

Вже ці статистичні дані свідчать, що в Україні в умовах низької 
монетизації економіки здійснюється в значних масштабах перерозподіл 
грошей на користь державної влади, на задоволення держпотреб. За 
даними НБУ, з травня 1997 по травень 1998 р. обсяг тзв. “широких” 
грошей (тобто сукупність усіх грошей, що знаходяться в обігу і можуть 
бути використані як засіб платежу і як засіб накопичення) зріс на 2,85 
млрд. грн., а кредитування центрального уряду та місцевих органів само
врядування з боку банківської системи України зросло на 3,18 млрд. грн. 
При інфляції за цей період у 7,9% в реальному вимірі кредити уряду зросли 
на 36% [2, с.8 ]. Але саме реальна економіка є творцем джерела додаткових 
грошей -  новоствореної вартості. У кінці 1994 р. рівень відволікання 
“широких” грошей на потребу уряду становив лише 28,6% від загаль
ного обсягу. В травні 1998 -  цей показник сягнув 74,4% [2, с.9], тобто 
вітчизняний товаровиробник, про підтримку якого так багато говорили, 
за 3 , 5  роки постійно мав у своєму розпорядженні грошей все менше і 
менше. І ця тенденція вже давно набула статусу стійкої традиції уряду.

Відповідно зростав і рівень одержавлення кредитування -  
монополізація державною владою (тобто її органами) кредитної 
справи. У вересні 1998 р. у сумі внутрішніх кредитів, наданих 
банківською системою України, частка кредитів, наданих урядові та 
місцевим органам самоврядування, склала приблизно 60% [3, с.2 1 ].

Таким чином, зрозумілим є висновок: надмірне державне 
споживання, яке сприяло вилученню з ринків кредитних ресурсів було 
головною причиною надто високої ціни для товаровиробників кредитів 
комерційних банків, яка у кілька разів перевищувала рентабельність 
навіть успішно працюючих галузей.

Сьогодні економісти розуміють, що першопричиною фінансової 
кризи в Україні була не російська криза (скоріше вони обидві мали
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однакову головну причину), а значне зростання державних витрат. Воно 
радикально звузило відтворювальні процеси в реальній економіці, дало 
значний поштовх розвитку тіньової економіки, прискорило кримі- 
налізацію суспільства та відток грошей у позабанківську систему. До 
речі, саме внаслідок цього значно погіршилась можливість розв язати 
проблему ремонетизації економіки, іцо, безумовно, позначиться на 
відновленні реального економічного зростання.

Зрештою, існуюча в Україні на кінець 1998 року ситуація змушує 
уряд зосередитись на двох взаємообумовлених проблемах: по-перше, 
значно скоротити всі бюджетні та позабюджетні витрати, зберегги 
досягнутий рівень споживання тільки для найбільш уразливих верств 
населення через адресний соціальний захист і, по-друге, при цьому 
рішуче лібералізувати підприємницьку діяльність, що повинно 
призвести до скорочення державних витрат у структурі ВВП за рахунок 
більш швидкого зростання. Сьогодні не усвідомлюють усю згубність 
надмірного податкового тиску та зарегульованості економічної 
діяльності, особливо в секторі реальної економіки, тільки або сліпі, 
або ті, хто не бажає цього бачити. Причому, зниження податків та певна 
дерегуляція економічної активності особливо ефективні для малих та 
середніх підприємств, які повинні формувати основу нової структури 
вітчизняної економіки [4, с.96].

Подолання кризи, загальноекономічне зростання можливі лише тоді, 
коли створюються умови для “підняття на ноги” суб’єктів господарювання, 
в першу чергу для оздоровлення фінансового стану підприємств.

У цьому плані на першому місці, на наш погляд, повинен стати 
комплекс заходів, пов’язаних з поступовим розв’язанням проблеми 
платежів. Треба відшукати такі методи та інструменти роботи з 
кредиторською заборгованістю, які дозволили б “розкрутити” 
розрахункові рахунки підприємств. Українська спілка промисловців та 
підприємців вважає, що там, де це необхідно, треба провести 
реструктуризацію боргів на 5-8 років; здійснювати взаємозаліки, причому 
серйозні повноваження щодо них передати на регіональний рівень. Треба, 
щоб запрацювала система державних казначейських зобов’язань [1 , с.9 ], 
і щоб не тільки держава, яка не в змозі розраховуватись з конкретним 
товаровиробником, видавала ці зобов’язання, але й підприємства мали 
право розраховуватись з нею, у тому числі за поточними платежами до 
бюджету. Ставиться питання про скасування позабалансового 
банківського рахунку №9929 (славнозвісна картотека №2) [5, с.34].

Взагалі, концептуально проблему приборкання платіжної кризи 
і реба, на нашу думку, розглядати в рамках максимального розширення 
прав суб єктів господарської діяльності щодо розпорядження 
грошовими коштами, які надходять на їхні розрахункові рахунки (за
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винятком цільових державних коштів). Встановлені законодавством 
Права осзспірного стягнення повинні мати тільки рішення (постанови) 
судових органів влади, і навіть податкова адміністрація повинна 
стягувати передбачені законодавством кошти через суд.

Треба, безумовно, зняти законодавчі обмеження на транс
формацію боргових зобов язань у майнові та лібералізувати торгівлю 
борговими зобов’язаннями. Необхідно також почати втілювати в життя 
обов’язкове вексельне оформлення заборгованості підприємств, 
причому не оформлена векселями заборгованість має бути в 
примусовому порядку віднесена на збитки підприємства.

З метою залучення додаткових фінансових ресурсів необхідно 
розробити законопроекти, що регламентують процес легалізації капіталів 
в Україні. Банківська система може стимулюватись шляхом надання певних 
пільг банкам, що надають середньо- та довгострокові кредити виробництву.

Таким чином, вищезазначені та інші конкретні заходи будуть 
сприяти подоланню платіжної кризи, а разом з поступовим зменшенням 
державного споживання та більшою орієнтацією фінансових ринків на 
реальну економіку і стабілізації та економічному зростанню.
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Summary
Petro Nikiforov, Ruslana Komarnitska

State, F inancial M arkets and E n te rp reneu rsh ip : Problems of 
In teraction  in U krain ian  Econom y

The controversial question on the role of a state in the financial market 
of Ukraine is highlighted. It is proved on the basis of monetary data that 
there is a huge redistribution of money in favour of the government; that 
governmental over consumption contributes to the extraction of credit 
resources from market and forms too high price on them for the real 
economy, furthers the aggravation ofpayments-related crises. The complex 
of measures on the resolution of the problem of nonpayments is analyzed.
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Тетяна Трофімова

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ОБЛІКУ ВИТРАТ 
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ЕТАПІ 

СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Розвиток ринкових відносин в Україні та інгеграція вітчизняної 
економіки у світову спільноту вимагають її структурної перебудови з 
метою прискорення адаптації підприємств до ринкового середовища. 
Важливим напрямом реформування економіки України в умовах 
інфляціїта падіння обсягів виробництва є зміна структури виробництва 
та підвищення його ефективності, які повинні здійснюватись шляхом 
активного залучення вітчизняних та іноземних інвестицій.

Реструктуризація економіки зумовлює поширення ринкових 
методів управління й потребу відповідних змін у системі бухгал
терського обліку.

Реформування національної системи бухгалтерського обліку - 
це досить складний і тривалий процес. Він потребує певних умов: 
економічних, організаційних, підготовки кадрів, перебудови облікових 
процесів тощо. Для реформи бухгалтерського обліку в Україні треба 
враховувати рекомендації міжнародних стандартів з обліку.

Вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти зробили значний вклад 
у створення та розвиток методології бухгалтерського обліку. Свого часу 
економісти запропонували деякі заходи щодо вдосконалення системи 
вітчизняного обліку'. Узагальнено дані пропозиції мають такий вигляд:

1. Підпорядкувати всю систему господарського обліку бух
галтерському

2. Замінити бухгалтерський облік оперативним.
3. Інтегрувати всі види господарського обліку для вирішення 

загальних інформаційних завдань.
4. Інтегрувати оперативний облік з бухгалтерським, створити 

систему оперативно-бухгалтерського обліку.
5. Створити якісно новий вид обліку -  виробничий, який в 

основному на базі бухгалтерського обліку повинен систематизувати 
елементи всіх видів господарського обліку, а також елементи 
економічного аналізу, що забезпечить можливість ефективного 
спостереження за розмірами, напрямами, доцільністю та ефективністю 
витрачання виробничих ресурсів.

Різні точки зору висловлюються і з приводу визначення основних 
напрямів подальшого розвитку та удосконалення облікової системи. 
Особливо це стосується розподілу традиційного бухгалтерського 
обліку на фінансовий та управлінський, виходячи з міжнародного
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досвіду та вимог користувачів облікової інформації. На правомірність 
та доцільність такої о розподілу, а також на визначення суті та місця 
управлінського обліку в системі формування економічної інформації 
існують різні погляди.

Проте у вітчизняній теорії та практиці з недавнього часу 
використовується така економічна категорія, як управлінський облік. 
Аналіз вітчизняної та зарубіжної економічної літератури дає змогу 
стверджувати, що управлінський облік є “інтегрованою системою 
планування, обліку витрат і доходів, нормування, контролю і аналізу, 
що систематизує інформацію для оперативних управлінських рішень 
і координації проблем майбутнього розвитку підприємства” [ 1 , с.48].

Цілі управлінського обліку визначають наступним чином:
1) надання інформаційної допомоги керівникам;
2 ) контроль і прогнозування витрат;
3) вибір найбільш ефективних шляхів розвитку підприємства;
4) прийняття оперативних управлінських рішень.
У зв’язку з цим виділяють три функції управлінського обліку:
1) планування й координування майбутнього розвитку підприємства;
2 ) оперативне управління;
3) оперативний контроль і оцінка результатів роботи під

приємства [2, с.402].
Витрати та результати виробничої діяльності виступають 

основним об’єктом управлінського обліку, тому його основою є облік 
витрат, реалізації (випуску) і результатів за сегментами діяльності. 
Сегментом діяльності виступає “позиція, за якою визначається 
фінансовий результат порівняння витрат з випуском” [3, с.8 8 ].

Управлінський облік спрямований на виявлення кінцевого 
результату за внутрішніми сегментами діяльності (вироби, групи 
виробів, замовлення, центри відповідальності, центри прибутку й 
рентабельності), а також за зовнішніми сегментами діяльності (канал 
реалізації, категорії споживачів, зони країни).

Розвиток ринкових відносин і реструктуризація економіки вимагають 
розв’язання проблеми розробки й використання у практиці обліку нових 
підходів до ефективного управління витратами підприємства. Зміст поняття 
“облік витрат” повинен вбирати в себе не лише реєстрування, 
документування, відображення на рахунках понесених витрат і 
калькулювання собівартості продукції, але й усе інформаційне забезпечення 
стратегії і тактики внутрішнього управління. Крім того, визначення суті 
обліку витрат виробництва повинно охоплювати різні способи підходу до 
організації управлінсьюго обліку виробничої діяльності або трансформації 
обліку витрат на виробництво. Визначення змісту обліку витрат створює 
реальні передумови моделювання його організації на підприємствах.

147



Таким чином, у сучасних умовах “облік витрат є дослідження і І 
трансформація, згідно з прийнятою моделлю, облікових даних про І 
витрати і результати минулої, теперішньої і майбутньої і осгіодарської І 
діяльності з метою ефективного управління”[4, с.40].

Поняття моделі обліку витрат є центральним у цьому визначенні 
Завдання моделі — знайти змінні, такі, наприклад, як обсяг і структура |  
виробництва, які впливають на загальну суму витрат. Модель розкривав 
співвідношення між значеннями цих змінних і величиною витрат.

Важливо відзначити, що моделі обліку витрат необхідно застосову
вати не тільки стосовно фактів господарської діяльності, що вже здійсни- 1 
лися, але й фактів, які тільки мають здійснитися. За допомогою моделі і 
обліку витрат можливо спрогнозувати зміну витрат у залежності від ] 
вибору адміністрацією того або іншого підприємства одного з можливих 
варіантів господарської діяльності. Це гарантує, що в кінцевому підсум
ку для реалізації буде вибране найефективніше управлінське рішення.

Вивчення праць сучасних вітчизняних та зарубіжних авторів, що І 
досліджують проблему розвитку обліку, дозволяє виділити наступні І 
моделі обліку витрат на виробництво і результатів господарської І 
діяльності та ознаки їх класифікації:

1) ступінь охоплення інформацією:
- модель систематичного обліку;
- модель проблемного обліку;

2) ступінь взаємозв’язку фінансового та управлінського обліку:
- моністична модель;
- автономна модель;

3) оперативність витрат на виробництво:
- модель обліку фактичних (минулих) витрат;
- модель обліку стандартних (нормативних) витрат;

4) повнота включення до собівартості:
- модель обліку повних витрат:

а) облік відносних індивідуальних витрат;
б) облік витрат за факторами виробництва;
в) функціональний облік витрат;
г) структурний облік витрат;
д) облік витрат, які постійно розподіляються;

- модель обліку часткових витрат:
а) багатоступеневий облік витрат;
б) облік відшкодування постійних витрат;
в) облік відшкодування граничних стандартних витрат.

Суть підходу до обліку витрат полягає в побудові деякої облікової | 
моделі, що показує трансформацію витрат у прибуток. На виході обліко
вої моделі фігурує така категорія, як прибуток. Це дозволяє зробити
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наступний висновок: облік витрат і калькулювання собівартості готової 
продукції необхідно зводити не тільки до простої реєстрації та ариф
метичного обчислення витрат на виробництво певного виду продукції, 
але, крім цього, і до планування та аналізу витрат. Тому перспективний 
напрямок розвитку вітчизняного бухгалтерського обліку бачиться в 
теоретичній розробці та послідовному практичному впровадженні 
концептуальних основ систематичного і проблемного обліку витрат.

Систематичний облік витрат спрямований на реєстрацію, 
ідентифікацію, групування та подання у звітності господарських 
фактів, які мали місце в минулому. Він охоплює такі основні елементи:

1) вимірювання й оцінка витрат щодо придбання та використання 
виробничих ресурсів;

2) контроль за процесами постачання, виробництва та реалізації 
у натуральних вимірниках;

3) групування за різними обліково-аналітичними напрямами за 
принципом: різні витрати для різних цілей управління;

4) передача інформації, що задовольняє термінам представлення, 
обсягу й доступності вимогам різних користувачів, у відповідності до 
завдань управління у формі внутрішньої та зовнішньої звітності.

Систематичний облік витрат ведеться за такими основними 
напрямами:

- видами та елементами витрат;
- місцями виникнення витрат і центрами відповідальності;
-о б ’єктами калькулювання (видами готової продукції, послуг з

виділенням структури витрат по кожному об’єкту).
У залеж ності від обліково-аналітичних напрямів витрати 

додатково групуються у відповідності з різними особливостями, 
найбільш суттєвою з яких є поведінка певних видів витрат стосовно 
до обсягу й структури виробництва. Систематичний облік витрат, 
таким чином, завдяки різним групуванням дозволить виявляти 
причинно-наслідкові зв’язки та, грунтуючись на них, визначати рівень 
витрат, які обумовлені виробництвом певного виду продукції, 
зіставляти та контролювати фактичні витрати щодо уявних, а також 
приймати обгрунтовані управлінські рішення.

Проблемний облік витрат формує інформацію про економічну, 
організаційну, конструкторську та технологічну підготовку вироб
ництва; про виробничі запаси та витрачання виробничих ресурсів; про 
ціни й реалізацію продукції та забезпечує цією інформацією процес 
прийняття управлінських рішень.

Проблемний облік витрат, використовуючи фактичні дані обліку, 
поєднує в собі функції прогнозування, моделювання, програмування, 
планування, нормування, економічного аналізу, контролю та регулювання.
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Проблемний облік витрат га його методи призначені для вирішення ! 
комплексних економічних і виробничих проблем підприємства та орієн
товані на з а д о в о л е н н я  потреб стратегічного та поточного управління. Інфор
мація використовується для планування та прогнозування витрат і доходів, 
складання кошторисів, аналізу витрат і відхилень від нормативів (стан
дартів), аналізу дохідності виробництва продукції оцінки ефективності 
діяльності структурних підрозділів за критерієм величини витрат і доходів.

Інформація проблемного обліку дозволить, на нашу думку, 
визначати тенденції й перспективи подальшого розвитку виробництва, 
визначати стратегію та планування майбутніх операцій, розробляти 
та приймати економічно обгрунтовані управлінські рішення в галузі 
виробничої та комерційної діяльності підприємства, реалізація яких 
розрахована на тривалу перспективу.

За ступенем взаємозв’язку між фінансовим та управлінським обліком 
деякі автори виділяють дві моделі: моністичну та автономну [5, с.44].

Моністична модель обліку є інтегрованою системою, що 
об’єднує систематичний і проблемний облік на основі прямого і 
зворотного зв ’язку на рахунках бухгалтерського обліку. Сис
тематичний облік дає можливість оцінити діяльність підприємства 
та його фінансовий стан шляхом відображення на рахунках і 
бухгалтерського, обліку виробничих витрат, готової продукції та ії 
реалізації. Адміністрація підприємства, доповнюючи фінансову 
інформацію даними внутрішньої звітності, має можливість оцінити 
раціональність організації виробництва на будь-якій дільниці. 
Оперативні дані та звітність матеріально-відповідальних осіб дають 
змогу визначити позитивні та негативні відхилення від діючих 
стандартів. Тим самим створюються передумови організації системи 
контролю за витратами та доходами.

На підприємствах, невеликих за розмірами і обсягом виробництва, 
або які випускають однорідну за своїм складом продукцію, можливе 
застосування інтегрованої системи обліку.

Автономна модель обліку передбачає відокремлене ведення 
систематичного й проблемного обліку. Зв!язок між фінансовим і 
управлінським обліком здійснюється за допомогою парних контроль
них рахунків одного найменування.

За оперативністю моделі обліку витрат поділяють на: модель 
обліку фактичних (минулих витрат) і модель обліку стандартних 
(нормативних) витрат.

Модель обліку фактичних (минулих) витрат полягає у формуванні 
інформації для розрахунку собівартості реалізованої продукції та 
при утку, для визначення фактичної собівартості й доходу від 
реалізації одиниці готової продукції певного виду.
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Модель обліку стандартних (нормативних) витрат охоплює, 
розробку стандартів на витрати по придбанню та використанню 
матеріальних ресурсів, основних засобів, на витрати з оплати праць 
накладні витрати. Крім того, ця модель містить складання калькуляцій 
собівартості за нормативними витратами і облік фактичних витрат із 
виділенням відхилень від нормативів і кошторисів.

Модель обліку стандартних (нормативних ) витрат спрямована 
на оперативність контролю за процесом формування собівартості та 
його регулювання. У практиці зарубіжного обліку ця модель носить 
назву “стандарт: -кост”.

За такою ознакою класифікації, як повнота включення до 
собівартості виділяють дві моделі, що відповідають різним цілям 
управлінського обліку: модель обліку повних витрат і модель обліку 
часткових витрат [6, с.218].

Модель обліку повних витрат орієнтована на вдосконалення 
калькулювання та системи контролю за витратами з кожного виду 
продукції, робіт і послуг. Основним групуванням витрат є їх поділ 
на прямі (які відносяться прямо на об’єкт калькулювання) і непрямі 
(які розподіляються між об’єктами пропорційно до певної бази). На 
основі обліку повних витрат створені моделі: облік відносних 
індивідуальних витрат; облік витрат за факторами виробництва; 
функціональний облік витрат; структурний облік витрат; облік 
витрат, які постійно розподіляються.

Облік відносних індивідуальних витрат -  модель, при якій на 
готову продукцію, за місцями виникнення і центрами відповідальності, 
припадають тільки такі витрати, які мають до них пряму приналеж
ність. У цьому випадку всі витрати розглядаються як прямі, оскільки 
зникають загальні непрямі витрати. Паралельно з обліком витрат 
організується облік доходів, які відповідають цим витратам.

Облік витрат за факторами виробництва -  модель, при якій 
виграти групуються за факторами, які визначають процес виробництва: 
витрати предметів праці, засобів праці та робочої сили. Облік дає 
інформацію про необхідність витрат, пов’язаних із управлінським 
рішенням щодо ступеня використання ресурсів, зміни обсягів 
виробництва та асортименту продукції, підготовки та експлуатації 
обладнання та підвищення його продуктивності. При використанні 
цієї моделі не допускається включення до складу витрат таких, які 
викликані невикористанням будь-яких ресурсів.

Ф ункціональний облік витрат -  модель, при якій витрати 
групуються за функціями: безпосередні функції підприємства, 
допоміжні та обслуговуючі; визначається їх залежність від обсягу 
продукції; вимірюються результати використання цих функцій. Дана
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модель дозволяє інтегрувати планові та фактичні дані, встановити 
контроль за використанням виробничих поіужностеи підприємства

Структурний облік витрат -  це модель, при якій витрати 
групуються за ознаками: прямі, змінні, структурні. Структурні витрати, 
у свою чергу, складаються із короткострокових (пов язаних із 
підтримкою виробничого потенціалу при заданому ступені інтенсив
ності роботи машин і обладнання; витрат на оплату праці, які не 
відносяться до змінних витрат) та довгострокових (пов’язаних із 
досягненням поточних та перспективних цілей). Основною ознакою 
групування структурних витрат є мета управлінських рішень. 
Використання моделі структурного обліку витрат полегшує виявлення 
результатів по кожному управлінському рішенню, що приймається.

Облік витрат, які постійно розподіляються -  модель, яка 
передбачає розподіл витрат за етапами:

1) включення до собівартості прямих пропорційних витрат;
2) віднесення до собівартості змінної частини загальних витрат;
3) розподіл за видами продукції загальних постійних витрат.
Використання даної моделі, що характеризується послідовністю

розподілу витрат, дозволяє регулювати величину очікуваного 
прибутку на виріб.

Модель обліку часткових витрат орієнтована на вдосконалення 
системи управління витратами, методики прийняття управлінських 
рішень у залежності від кон’юнктури ринку та інших зовнішніх 
факторів. Основним групуванням витрат є їх поділ на постійні та 
змінні. На основі обліку часткових витрат створені моделі: 
багатоступеневий облік витрат, облік відшкодування постійних витрат 
і облік відшкодування граничних стандартних витрат. У зарубіжній 
практиці модель обліку часткових витрат носить назву “дирекг-кост”.

Багатоступеневий облік витрат -  модель, при якій накопичують 
націнку (маржу) для покриття витрат на кожному ступені обліку. Основою 
системи є поділ витрат на контрольовані та неконтрольовані. 
Використання даної системи дозволяє оцінювати окупність виробництва 
конкретних видів продукції, визначати рент абельність окремих підрозділів 
підприємства та знаходити нижню межу для відпускних цін.

Облік відшкодування постійних витрат -  модель, при якій облік 
змінних витрат поєднується з обліком повних витрат. Дана модель має 
багато спільного з багатоступеневим обліком витрат, проте її 
особливість полягає у застосовуваних процедурах обліку.

Облік відшкодування граничних стандартних витрат -  це модель, 
яка грунтується на жорсткій лінійній залежності між обсягом 
виробництва і витратами. При використанні цієї моделі при розрахунку 
відхилень використовується методика нормативного обліку. В цьому
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випадку фактичні витрати розраховуються додаванням до с у м и  
нормативних витрат виявлених відхилень.

Враховуючи вищевикладене, можемо сказати, що на вибір моделі 
управлінського обліку в умовах кардинальної реструктуризації 
економіки України впливають різні фактори: економічні, організаційні 
та інші. Проте мова не повинна йти про суцільну перебудову обліку з 
відкиданням нагромадженого позитивного досвіду, прогресивних 
форм і методів ведення обліку витрат.

Сьогодні діюча система обліку витрат виконує, перш за все, 
завдання, яке пов’язане із збором інформації про витрати і, на основі 
цього, визначенням собівартості. Облік і контроль витрат має 
поступальний характер, тобто інформація одержується після 
здійснення господарського процесу і, допущені прорахунки в цьому 
випадку вже виправити неможливо.

Враховуючи думку багатьох економістів, вважаємо, що 
бухгалтерський облік в нових умовах господарювання не повинен 
пасивно констатувати факти, а активно впливати на процес 
формування витрат і сприяти прийняттю науково обгрунтованих 
управлінських рішень.
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Summary
Tetyana Trofimova

The Forming of Model of Production Costs Accounting in 
Management of the Enterprises on Stage of Structural 

Reconstruction Of Ukraine’s Economy
Necessity of book-keeping reconstruction according to claims of 

market economy in order to allocate in financial and management accounting 
have been motivated in the article. Variouse foreign and native models of 
production costs accounting have been appraised.
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Софія Гулько, Людмила Козьма

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ 
КОМПАНІЙ

З погляду на специфіку своєї діяльності, страхові компанії 
розпоряджаються значними коштами, які при ефективному їх 
використанні можуть принести вагомі прибутки. Якщо у сфер, 
виробництва спочатку витрачаються кошти на виробництво продукції, 
які потім за рахунок виручки від реалізації відновлюються, то при 
проведенні страхування страхові компанії спочатку акумулюють 
кошти, продаючи страхові поліси, і лише потім мають витрати, які 
пов‘язані з ліквідацією збитків після настання страхових випадків. 
Тобто завжди існує проміжок часу, коли страховик має у своєму 
розпорядженні значні кошти, які інвестуються в різні сфери економіки, 
використовуються як позичковий капітал з метою отримання прибутку 

Інвестиційну політику страхової компанії визначають актуарії, 
або фінансові менеджери компанії. Вони планують розміщення коштів 
страхової компанії, вивчають ринок цінних паперів (ЦП), здійснюють 
економічний прогноз та ін. При визначенні сфери такої діяльності 
страховик повинен враховувати мобільність наявних у нього засобів 
(коштів) та кон'юнктуру ринку.

Мобільність засобів залежить, в основному, від видів страхування, 
які пропонує страховик. Так, компанії, що займаються страхуванням життя, 
володіють коштами для фінансової діяльності з тривалим циклом і можуть 
надавати довгострокові кредити, здійснювати інвестування коштів у нерухо
мість та ін. При страхуванні відповідальності, майновому й страхуванні 
від нещасних випадків діють, в основному, короткострокові договори. 
Резервні фонди з цих видів не дуже великі (особливо при розвинутому 
перестрахуванні), а виплат страхового відшкодування в несприятливі роки 
досить значні. Тому засоби страховиків повинні бути розміщенні так, щоб 
їх можна було легко мобілізувати (наприклад, вкладені в цінні папери).

У будь-якому випадку, вкладаючи кошти, страховик повинен 
орієнтуватися на їх збереженість (безпечність вкладання), прибут
ковість, ліквідність. Страхова компанія несе безпосередню відпові
дальність за збереження коштів.
гп ^ Р ахові РезеРви> згідно із Законом України “Про страхування” 
І ] ■та Положенням Комітету в справах нагляду за страховою діяльністю 
Про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів 

з видів страхування інших, ніж страхування життя” [2], повинні бути
Г “ Ш 5 гивами таких категорій (з регламентацією обсягу у 
відсотках до обсягів наявних технічних резервів):
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• грошові кошти на розрахунковому рахунку;
■ банківські вклади (депозити). В кожному 'банку не більше ЗО
■ нерухоме майно -  не більше 10;
цінні папери, що передбачають одержання доходів — не більше 

40, в тому числі:
акції, які не котируються на фондовій біржі — не більше 15, з 

них акцій одного емітента -  не більше 2;
- акції, які котируються на фондовій біржі — не більше 5 одного 

емітента;
-  облігації — не більше 5, з них облігацій одного підприємства — 

не більше 2.
• цінні папери, що емітуються державою;
■ права вимоги до перестраховиків -  не більше 50 % обсягів 

страхових зобов‘язань, переданих до перестрахування.
Зміна даних обсягів категорій активів можлива лише з дозволу 

Укрстрахнагляду.
Із можливих напрямів вкладання коштів розглянемо такі чотири:
- придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
- придбання акцій;
- вкладання коштів на депозит у банках;
-реалізація проекту будівництва (нерухомість).
Вкладаючи кошти, інвестор бажає отримати прибуток при

мінімумі ризику. Дохідність різних видів фінансових інструментів 
залежить від рівня їх ризикованості. Чим більший ризик тих чи інших 
цінних паперів, тим вища їх дохідність.

Реальною можливістю не втратити абсолютно все (хоча й не 
стопроцентно) є придбання державних облігацій. ОВДП вважаються 
найбільш надійними цінними паперами, оскільки виплати по них 
гарантує держава в особі Міністерства фінансів, і ймовірність того, 
що ви втратите ці гроші, все ж таки нижча, ніж якби ви вклали гроші 
в папери, гарантовані підприємством-емітентом.

Для придбання ОВДП страхова компанія може скористатися 
послугами одного з уповноважених банків, обговоривши такі умови:

-мінімальну кількість облігацій, яку банк згоден придбати за 
вашим дорученням;

- розмір комісійних за послуги банку;
- можливості продати облігації до їх погашення;
-мож ливість “замовити” ціну облігації, за якою ви хочете

придбати їх на аукціоні;
- порядок розрахунків з банком та ін.
Так, облігації є найбільш надійними, й у світовій практиці 

належать до так званих безризикових фінансових інструментів. Але
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,  „епжавними облігаціями на державному 
паперів слід враховувати цілу низку факторів, які мають

значний вплив на дохідність ОВДП, зокрема. . . .
- економічний і політичний курс керівництва країни,
- курс гривні відносно долара США та валютна політика уряду;
-  величина облікової ставки НБУ, . . .

- політика Міністерства фінансів з приводу строків і частоти емісії
ОВДП;

- величина дефіциту державного бюджету,
- умови й ставки оподаткування;
- ситуація на світових фінансових ринках;
- довіра інвесторів-резидентів і нерезидентів до політики й

обіцянок Мінфіну.
Реальна ж ситуація на вітчизняному ринку ОВДП бажає бути 

кращою. Останнім кроком уряду стала конверсія ОВДП, зі строком 
погашення до 27.09.99. Тобто замість короткострокових ОВДП, що 
погашаються в період більш-менш прогнозованої валютної дохідності, 
власники ОВДП отримали довгі -  мінімум до 27.08.2001. — конверсійні 
облігації з обіцяною дохідністю 40 % річних. Таке рішення уряду 
спричинило те, що ціни пропозиції ОВДП уже впали до мінімальної 
межі, дохідність більшості облігацій перевищує 100 %, а найбільш 
“довгих” -  до 200% і більше. Але попиту на ОВДП немає, а власники 
хочуть їх позбутися, нехай навіть і зі збитком.

Наступним кроком у формуванні інвестиційного портфеля 
страхової компанії є придбання акцій підприємств. Виходячи зі 
специфіки характеру страхових коштів, страхова компанія повинна 
дуже ретельно вивчати фінансовий стан організації, в яку інвестує 
свої кошти. Не випадково у світовій практиці участь страхових 
компаній у справах тієї чи іншої фірми є показником стійкого 
фінансового стану цієї фірми.

Для тою, щоб знизити ризик, купуючи корпоративні цінні папери (ЦП), 
фінансовому менеджеру страхової компанії необхідно диверсифікуваги свій 
інвестиційний портфель, тобто вкладати всі кошти не в одну галузь чи ЦП 
одного підприємства, а в декілька Диверсиф і ко ваність портфеля дозволить 
знизити ризик, тобто за рахунок доходів, отриманих за ЦП одних дохідних 
підприємств, можна перекрити збитки за ЦП інших підприємств. Однак 
диверсифікація не означає придбання будь-яких ЦП, а передбачає 
кваліфікований підхід та точні розрахунки.

Для найменш ризикового “набору” інвестор розподіляє свої 
засоби для вкладення в акції різних галузей у такому співвідношенні, 
в якому знаходиться їх рівень капіталізації на ринку. Такий підхід до 
формування і управління портфелем цінних паперів називається
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пасивним, оскільки не вимагає детального вивчення фінансового стану 
підприємств галузі і не передбачає частих змін складу портфеля.

При комплексному аналізі особливу увагу приділяють таким 
оцінкам:

1) галузі, в якій здійснює свою господарську діяльність емітент, 
рівню галузевої капіталізації;

2) основних показників господарської діяльності і фінансового 
стану емітента;

3) характеру обігу акцій на фондовому ринку;
4) умов емісії акцій;
Найскладніше завдання -  аналіз характеру обігу акцій на 

фондовому ринку. Оскільки інформація про дохідність майже відсутня, 
то потрібно використовувати методи рейтингового аналізу й виходити 
на загальну оцінку інвестиційної привабливості, що включає 
характеристику ліквідності, дохідності, ризику.

При проведенні аналізу необхідно враховувати те, що наявність ціни 
купівлі і ціни продажу свідчить про ліквідність інструмента, а ріст цієї ціни 
-  про високу ліквідність і дохідність. Якщо ціна купівлі значно перевищує 
номінал, то це свідчить про привабливість і самого емітента і його успішну 
діяльність. Наявність ціни продажу без ціни купівлі -  про невисоку прива
бливість інструмента. Якщо ціна зростає, то це може свідчити про збіль
шення потенційних можливостей і підвищення його привабливості [4, с.5].

Розглядаючи український ринок цінних паперів необхідно відзначити 
низький рівень його розвитку, незаповненість інформаційної ніші 
фондового ринку, загальні кризові тенденції, пов’язані зі світовою 
фінансовою кризою осені 1997 р., економічною кризою в Росії (1998 р.).

Проте, незважаючи на деяке згортання вітчизняного ринку ЦП, 
багато хто з аналітиків вважають, що саме зараз найкращий час для 
спекулятивних операцій. Більш низьких цін на акції інвестиційно 
привабливих підприємств, можливо, уже не буде.

У біржовій діяльності, при створенні портфеля із 52 акцій, 
найбільш оптимальним варіантом вважається такий розподіл: 11 -  
підприємств енергетики; 10 -  металургії; 6 -  нафто-газової галузі; 7 -  
хімічної; 6 -машинобудівної; 4 -гірничо-збагачувальної; 2 -  целюлозно- 
паперової; 6 -  інших [5, с.39].

Ще однією можливістю отримання доходу страховою компанією 
є вкладання коштів на депозит у комерційний банк. Зрозуміло, що, 
вибираючи банк, необхідно серйозно поставитись і до його надійності, 
і до вигідності умов вкладання коштів.

Одним із позитивних моментів є те, що страхові компанії, як і інші 
підприємства, мають право відкривати рахунки в декількох банках, що 
певною мірою знижує ризик втрати коштів при банкрутстві одного з банків.
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зокрема, в “Галицьких контрактах”, “Бізнесі”. Але треба враховувати, 
що не всі існуючі комерційні банки надають необхідну інформацію, і 
друкована інформація може запізнюватись. Подаючи дані про 
діяльність банків, аналітичні компанії пропонують до розгляду ряд 
показників, зокрема коефіцієнт ліквідності; прибутковість “чистих 
активів”; питома вага високоліквідних активів у “чистих активах”; 
коефіцієнт Кука; поточні засоби клієнтів і кореспондентські рахунки.

Під коефіцієнтом ліквідності розуміють відношення високоліквідних 
активів до поточних коштів клієнтів, тобто тих засобів, які одномоментно 
можуть бути зняті клієнтами з рахунків. У банків з низьким коефіцієнтом 
ліквідності є серйозні проблеми з функціонуванням. Даний показник 
краще порівнювати із середнім розрахунковим показником.

Наступною важливою характеристикою є прибутковість “чистих 
активів”. Вона визначає, наскільки ефективно банк уміє розпоряджа
тись залученими ресурсами. Бажано, щоб цей показник значно не 
відрізнявся від середньобанківськош. Адже надто низька прибутковість 
“чистих активів” (крім низької ефективності банківських вкладів) може 
вказувати на те, що банк має значний процент проблемних кредитів. А 
дуже високе значення свідчить про ризикованість банківських операцій, 
що за певних негативних обставин може призвести до банкрутства. У 
цьому випадку необхідно розглянути кредитно-інвестиційний портфель 
банку (видані банком кредити, включаючи короткострокові, довго
строкові, валютні, міжбанківські, придбання ОВДП), що визначає ринки, 
на яких банки заробляють гроші.

Питома вага високоліквідних активів у “чистих активах” банку 
відображає збалансованість активної частини балансу. Велике 
значення показника свідчить про недостатнє вирішення питання 
розміщення активів. Краще всього даний показник порівнювати із 
середнім показником.

Коефіцієнт Кука -  відношення капіталу до активів банку. Якщо
даний коефіцієнт менше 8 % (загальноприйняте значення), то в банку 
Є проблеми З покриттям ризику активних опепаттій иттягн™ і г я п ^ т , ™Ї Т Я П І Т Я  Г Т П А /Ї
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пасивах обслуговує банк своїми високоліквідними активами. Чим 
більша питома вага таких пасивів, тим стійкіша позиція банку.

Грошові кошти клієнтів та міжбанківські кредити відображають 
стратегію банку щодо дорогих пасивів, робота з якими особливо небезпечна, 
якщо до того ж існує висока питома вага міжбанківських кредитів.

При аналізі характеристик і показників переліку вибраних банків 
можливі варіанти, коли перевага надається банку із середніми умовами, 
але з мінімальним ризиком.

При оцінці вартості грошей у часі необхідно мати на увазі, що на 
результат великий вплив має не лише розмір процента, але й періодичність 
нарахувань (або кількість розрахункових періодів) протягом одного й того 
ж строку. Інколи більш вигідним є інвестування грошей під меншу ставку 
процента, але з більшою періодичністю нарахувань.

Використання місячних депозитів дещо знижує ризик вкладання 
коштів, оскільки вкладник може по закінченні місяця забрати кошти 
з рахунку, якщо виникають деякі підозри в надійності банку.

Вкладати гроші в нерухомість, яка завжди “в ціні”, було завжди 
вигідною справою. В умовах нестійкої економіки “рятівним колом” для 
інвесторів є вкладання в матеріальні активи, в першу чергу, в нерухомість.

Водночас, такі інвестиції не є швидко ліквідними, і швидко реалізувати 
нерухомість за прийнятною ціною для інвесторів може бути дуже важко.

Отже, страхові компанії володіють широким арсеналом можливостей 
зберегти й збільшити обсяги залучених при страхуванні коштів.
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Summary
Sophia Gulko, Lyudmila Kozma

The Investment Activity of Insurance Companies
Insurance companies throughout the world rank second to only banks 

as to the accumulation of money funds of individuals and buzinesses.
The principal directions of insurance companies’ investment activies 

have been analyzed from the standpoint of profitability and riskness. 
Determined are the key criteria for possible investment tradeoffs evaluation.
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Валентин Дудко

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТ І, 
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Оцінка фінансового стану підприємств в умовах реструктуризації 
економіки особливо важлива для з ’ясування проблеми конкуренції та 
фінансової стабільності, надійності підприємства як партнера. Значною 
мірою втрачає значення контроль виконання планів, які регламентують 
діяльність підприємств, зростає потреба в прогнозованому аудиті 
фінансово-господарської діяльності, необхідного для менеджменту.

В умовах ринкової економіки зростає значення обіговості коштів 
(основних та оборотних), а також показників рентабельності. Методика 
аналізу оборотних коштів зберігає свій зміст і за нових економічних 
відносин, але при більшій точності середньої хронологічної залишків 
коштів на підприємстві протягом звітного року.

При аудиті рентабельності цей показник, залежно від конкретної 
мети, можна визначити різними способами щодо: прибутку до 
виробничих фондів у цілому; основних або оборотних коштів; 
собівартості виробленої або реалізованої продукції (нормативної, фак
тичної); доданої, тобто знову створеної частини вартості; середньо
спискової кількості працівників тощо. Важливо, щоб ці показники мали 
цілеспрямованість, сприяли фінансовій стабільності підприємства.

Одним з основних показників фінансового стану пїдприємства є 
прибуток (рентабельність). Якщо в умовах планової економіки 
показник рентабельності розраховувався як відношення прибутку, 
одержаного від реалізації продукції, до її собівартості, то в умовах 
ринку підприємство цікавить розмір чистого прибутку, тобто частка, 
яка залишається в розпорядженні підприємства після виплати всіх 
необхідних платежів із прибутку, тому прибутковість розраховується 
як відношення чистого прибутку до виручки від реалізації без податку 
на додану вартість.

Прибуток підприємства за 1998 р. за мінусом платежів до бюджету 
сі ановить 1595 гис. грн., а виручка від реалізації без податку на додану 
вартість -  59651 тис. грн. Отже, рентабельність (прибутковість) 
дорівнюватиме = І 5 ^ Ш =ЧП 0/

рєн 59651 ’

з П’" " і , ИРУ™ ™
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Показник прибутковості розраховується також як відношення 
чистого прибутку до середньої величини поточних активів ЗГІДНО з 
балансом (виробничі запаси, готова продукція, кошти, дебіторська 
заборгованість та інші активи)

п  ^1595x100 - по/ 
р™ 31183 5,0 /о’

тобто в середньому на кожну гривню поточних активів підприємства 
припадає 5 коп. чистого прибутку. Показник прибутковості розраховується 
також як відношення чистого прибутку до власності (середня величина 
статутного фонду підприємства).

п  , ч 1595x1 (Ю_ .
П р = , ( в >  115841 -  1,0 /о>

тобто на кожну гривню власності, що перебуває в розпорядженні
підприємства, припадає 1 коп. прибутку.

Подані показники прибутковості здебільшого застосовуються для 
аналізу всередині підприємства. Одночасно для зовнішніх взаємо
відносин на рівні концернів, корпорацій прибутковість -  це відношення 
загальної суми прибутку, одержаного від реалізації продукції, до її 
собівартості. Загальна сума прибутку дорівнює 2064 тис. грн., 
собівартість реалізованої продукції -  58 126 тис. грн. Звідси рівень 
рентабельності дорівнює

р= 2064x10.0 =Л0/  
ґ  58126 .

тобто підприємство зацікавлене в зростанні прибутку.
Завданнями аудиту фінансового стану підприємства, які 

працюють в умовах ринкової економіки, є:
оцінка платоспроможності підприємств за звітний період у динаміці; 
визначення суми оборотних коштів (оборотного капіталу), 

збільшення його (або зменшення) і співвідношення з коротко
строковими зобов’язаннями;

вивчення структури джерел коштів; 
розрахунок дебіторської заборгованості та запасів; 
оцінка прибутковості підприємств;
обчислення рентабельності підприємств і фактори, що на неї 

впливають;
визначення довгострокової платоспроможності.
Аудит фінансового стану підприємств проводиться за даними певних 

груп показників, які дають загальну оцінку фінансового стану підприємства, 
прибутковості його діяльності і довгострокової платоспроможності.

Фінансовий стан підприємства характеризується фінансовою 
стабільністю й платоспроможністю.

Ф інансова стабільність — це спроможність підприємства 
здійсню вати свою діяльність стабільно завдяки фінансовому
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забезпеченню власними оборотними коштами, а також залученими

("ОЗИС ™ Д І , н і с ш х а р а к геризуш.ся юсфіціешами: автономною, 
маневреності, реальної вартості основних засобів, нагромадження 
“ Гзації, відношення власних оборотних к о ш т  до загального обсягу 
оборотних коштів, довгострокового залучення позикових коштів.

О бчислення показників фінансової стабільності та плато
спроможності підприємства подані в таблиці 1.

Із наведеного розрахунку видно, що коефіцієнт автономності 
власних коштів підприємства в загальному обсязі та коштів на початок 
і кінець року становить 0,26, тобто залишився стабільним. Це дає 
підставу аудитору дати позитивну оцінку використанню власних
коштів підприємством.

Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів підприємства 
має позитивне зростання від 0,77 на початок року до 0,9 на кінець 
року, що свідчить про раціональну організацію розрахункових 
відносин з контрагентами, суб’єктами підприємницької діяльності.

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів був на початок 
року 0,04, а на його кінець знизився вдвоє і становив 0,02, що свідчить 
про значне спрацювання засобів виробництва, яке негативно вплине 
на діяльність підприємства в цілому.

Як показує коефіцієнт нагромадження амортизації, кошти амортизації 
на відновлення основних засобів (капітальний ремонт, модернізацію, 
придбання нових) використовуються недостатньо. На початок року цей 
коефіцієнт становить 0,61, а на кінець -  0,53, що свідчить про незадовільну 
роботу підприємства щодо зміцнення матеріально-технічної та виробничої 
бази підприємства, впровадження науково-технічних заходів.

Коефіцієнт відношення власних оборотних коштів до загального 
обсягу оборотних коштів зріс на кінець року до 0,24 проти 0,21 на 
початок року. Підприємство добилося збільшення питомої ваги 
власних оборотних коштів, а звідси зниження витрат на сплату 
банківських відсотків за користування позиками.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів на 
кінець року знизився до 0,13 проти 0,22 на початок.

Платоспроможність підприємства — це можливість у практичній 
ситуації, що склалася, погасити всі свої зоб ов’язання перед 
контрагентами, банками, акціонерними та іншими суб’єктами 
підприємницької діяльності. Платоспроможність характеризується 
коефіцієнтами: покриття кредитів і позик -  загальний, покритгя 
кредитів і позик -  проміжний; абсолютної ліквідності.

Розглянемо зазначені показники платоспроможності п ід 
приємства за даними таблиці 1.
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Загальний коефіцієнт покриття кредитів і позик на підприємстві 
залишився стабільним 1,29- 1,3 на початку і в кінці року, що свідчить про 
високу плаї сспроможність сплати позичених коштів у визначені строки.

Проміжний коефіцієнт покриття кредитів і позик на кінець року 
знизився до 0,28 порівняно з 0,51 на початок, що свідчить про недостатнє 
додержання підприємством розрахункової дисципліни. Аналізуючи стан 
розрахункових статей балансу, аудитор може зробити висновок про різке 
зростання кредиторської заборгованості на кінець ро/у на 16928 тис. 
гри. (32485,0-15557,7), а також нагромадження матеріальних цінностей, 
які зросли на 39214,8 тис. грн. (52739,0- 13524,2).

Ці негативні явища аудитор повинен деталізувати за даними 
аналітичного бухгалтерського обліку: встановити конкретних 
кредиторів, якими не сплачена своєчасно заборгованість; визначити, 
які матеріальні цінності нагромаджені понад потребу підприємства.

У разі потреби аудитори за даними балансу на звітну дату можуть 
встановлювати коефіцієнт платоспроможності як відношення залишку 
коштів на розрахунковому рахунку до суми платежів за строками: з 
оплати праці, банку по позиках, бюджету, постачальників за придбані 
товарно-матеріальні цінності (табл. 2).

Низький коефіцієнт платоспроможності (0,2) зобов’язує 
підприємство вжити заходів щодо укріплення фінансового стану 
мобілізацією позапланового відволікання коштів в оборотні активи.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності в аудиторській оцінці фінансового 
стану підприємства, зокрема його платоспроможності, є найбільш 
важливим. Цей показник визначає стан ділової активності підприємства 
та її ефективність, спроможність наявними власними коштами розрахува
тися з кредиторами, акціонерами, бюджетом, банками. У поданому прикладі 
коефіцієнт абсолютної ліквідності підприємства прагне до оптимуму. На 
початок року він становив 0,80, на кінець -  1,99, що дає змогу аудитору 
зробити позитивний висновок про платоспроможність підприємства.

Таблиця 2

Розрахунок коефіцієнту платоспроможності підприємства 
за балансом на кінець звітного періоду

№№
п\п ПОКАЗНИКИ Сума 

тис. грн.
1 Залишок коштів на розрахунковому рахунку 510
2 Строкові платежі: короткострокові кредити,

позики, не погашені в строк 8703 Розрахунки за товари й послуги, з бюджетом, зі страхуванням,
з оплати праці 
Разом платежів
Коефіцієнт платоспроможності 510/  2070 = 0 2

1200
2070
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Платоспроможність підприємства залежить від ліквідності його 
балансу. Ліквідним вважається баланс, якщо сума оборотних активів 
(статей) покриває суму короткострокових пасивів (статей), тобто статей 
балансу, на яких відображається заборгованість підприємства або 
перевищує суму пасивів. Загальний коефіцієнт ліквідності балансу 
визначається як відношення суми мобілізованих оборотних активів 
до суми різних видів заборгованості підприємства.

Ліквідність підприємства -  це його спроможність на конкретну' 
дату своїми активами погасити заборгованість кредиторам, банкам, 
акціонерам, а також розподілити статутний та інші фонди між їх 
засновниками. Розрізняють показники загальної і термінової 
ліквідності. Загальна ліквідність визначається на початок і кінець року 
як відношення поточних активів до поточних зобов’язань, тобто цей 
показник ідентичний коефіцієнту платоспроможності.

Аналізуючи показники ліквідності за строками підприємства, 
визначають, наскільки швидко виробничі запаси й дебіторська 
заборгованість перетворюються в наявні гроші. З цією метою визначається 
показник обороту дебіторської заборгованості й виробничих запасів.

Оборот дебіторської заборгованості визначається як відношення 
виручки від реалізації продукції без податку на додану вартість до 
суми дебіторської заборгованості. Коефіцієнт обороту дебіторської 
заборгованості Коб.деб. = 60190 -  539 х 5623 = 10,6. Отриманий 
показник характеризує, скільки разів дебіторська заборгованість 
перетворилась у наявні гроші.

Для того, щоб визначити тривалість обороту в днях, або іншими 
словами, скільки днів у середньому чекали платежі на продану 
продукцію, необхідно 365 : 10,6 = 34,4, тобто в середньому розрахунок 
за продукцію здійснюється протягом 34 днів, що є великим недоліком 
у діяльності підприємства.

Таблиця З

Розрахунок коефіцієнта ліквідності балансу підприємства
№№

п/п
П О К А З Н И К

Сума, 

тис. грн.

1.
Оборотні активи

Запаси і витрати (підсумок розділу 2 активу балансу за мінусом зносу
9200МШП і суми торговельної націнки за нереалізовані товари)

2. Кошти, розрахунки та інші активи 8300
Разом 17500

Заборгованість підприємства 
Кредити та інші позикові кошти 4200

1. Кредити та інші пасиви 1700

2. Разом 5900

Загальний коефіцієнт ліквідності балансу 17500/ 5900 =  3,0

165



На підставі даних розділів 2 активу і 3 пасиву звітного балансу 
розраховують загальний коефіцієнт ліквідності балансу (табл. 3) Із 
поданих даних видно, що ліквідність балансу забезпечена, бо 
коефіцієнт ліквідності (3,0) значно вищий від одиниці.

Разом із загальним коефіцієнтом ліквідності балансу аудитор 
може визначити й часткові, попередньо згрупувавши кошти за активом 
(оборотні активи), за строками можливого швидкого їх перетворення 
в кошти, і виконати зобов’язання (заборгованості) за пасивом -  за 
ступенем терміновості оплати їх. Таких груп за строками буде кілька: 
до 3 місяців; від 3 до 6 місяців; від 6 до 12 місяців; понад 12 місяців. 
Постійні пасиви та позаоборотні активи при цьому групують за даними 
аналітичного бухгалтерського обліку діяльності підприємства, яка 
підлягає аудиторському контролю.

Перед аудитором ставиться дедалі більше питань визначення 
ліквідності підприємства, тобто показника ст абільності його фінансового 
стану за різними методиками. Ліквідність вимірюється відношенням суми 
ліквідних коштів, відображених в активі балансу, до суми короткострокових 
зобов’язань (кредиторської заборгованості), показаних у пасиві балансу. 
Чим вища частка від ділення, тим стабільніший фінансовий стан 
підприємства, яке здатне швидко погасити всі заборгованості, не 
оголошуючи себе неплатоспроможним боржником і банкрутом.

На практиці залежно від потреби аудитором застосовуються три 
показники ліквідності. При обчисленні першого показника до 
ліквідних коштів включають лише кошти в касі, на банківських 
рахунках, а також цінні папери, які можуть бути реалізовані на 
фондовій біржі. Обчислюють його за такою формулою:

 Кштц+ДІННІ Щіпдри  = ю о о/
Короткострокові зобов’язання

Другий показник відрізняється від перш ого тим, що в 
чисельнику до раніше наведеної суми додають суму короткострокової 
дебіторської заборгованості.

І, нарешті, третій показник у чисельнику має ще й вартість 
матеріальних виробничих запасів, які при потребі можна продати й 
перетворити в готівку. Проте, це вже менш ліквідна стаття коштів 
порівняно з попередніми, бо на реалізацію запасів потрібний певний 
час, і є невизначеність у їх кінцевому результаті.

Обчислення трьох різних показників ліквідності зумовлене 
потребою зробити висновок про стійкий фінансовий стан контрагента
ми, виходячи зі стосунків з підприємством. Наприклад, для постачаль
ника сировини, матеріалів та послуг значний інтерес становить перший 
показник, для банку, підприємства, яке кредитується, -  другий; для 
власника акцій та облігацій — третій.
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Головне, щоб показники ліквідності не падали нижче від 
стовідсоткової позначки.

Дослідження фінансової стабільності й платоспроможності 
підприємства аудитор проводить передусім за даними звітного та 
санованого балансів. Аудит бухгалтерського балансу передбачає 
оцінку: минулої діяльності підприємства; стану справ підприємства 
на конкретну дату; майбутнього стану підприємства та ступеня ризику. 
Аудиторське дослідження проводиться за даними бухгалтерського 
балансу, за допомогою розрахунково-аналітичних прийомів 
обчислюється ряд показників, що дають змогу визначити загальну 
оцінку фінансового стану підприємства. Це, передусім, показники 
платоспроможності, ліквідності, обігу коштів, дебіторської забор
гованості, прибутковості та ринкової стабільності.

Платоспроможність визначається як відношення підсумкових даних 
розділів 2 ‘Запаси і витрат” і 3 ‘Трошові кошти, розрахунки та інші активи” 
активу балансу, що включають наявність у розпорядженні підприємства 
виробничих запасів, готову продукцію, гроші, цінні папери, дебіторську 
заборгованість та інші активи до підсумку розділів 2 “Довгострокові пасиви” 
і 3 “Розрахунки та інші пасиви” пасиву балансу, які містять заборгованість 
по позиках банку, розрахунки з кредиторами, кошти фондів спеціального 
призначення, цільового фінансування та інших пасивів.

Так, на початок року на підприємстві сума в розділі 2 активу -  
19700 тис. грн., в розділі 3 -  9400 тис. грн., у розділі 2 пасиву на початок 
року -  1400 тис. грн., у розділі 3 пасиву 11500 тис. грн. Таким чином, 
коефіцієнт платоспроможності підприємства на початок року становить 

19700 тис, грн. + 9400 тис, грн. _  29100 тис. грн._ 2  3

1400 тис. грн. + 11500 тис. грн. 12900 ?ис. грн.
Виходячи з коефіцієнта платоспроможності 2,3, можна зробити 

висновок, що підприємство на початок року було повністю 
платоспроможним і мало стійкий фінансовий стан.

На кінець року розділ 2 активу балансу має підсумок 19800 тис. 
грн., розділ 3  -  13200 тис. грн., відповідно розділ 2  пасиву балансу
має підсумок 1900 тис. грн. і розділ 3 -  14100 тис. грн. Коефіцієнт
платоспроможності на кінець року становить:

19800 тис, грн. + 13200 тис, грн. _ 33000 тис, гри, _ 2  j 
1900 тис. грн. + 14100 тис. грн. 16000 тис. грн.

Отже, підприємство на кінець року залишається повністю 
платоспроможним, хоча його коефіцієнт платоспроможності знизився 
на 0,2 одиниці (2,3 -  2Д). Для встановлення причин зниження 
фінансового стану підприємства аудитору необхідно провести 
дослідження по кожній статті балансу на початок і кінець року, а потім 
за даними аналітичного обліку по кожному рахунку.
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Summary

Valentin Dudko

The Accounting of Financial Stability, Ability of Payment and 
Liquidity of Enterprise under Restructurization

The methodology of accaunting process of enterprise financial 
situation, that gives the passibity quantative evaluation of financial stability, 
payment ability and liquidity is given.
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Олена Третякова

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК УМОВА 
ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

В Україні фінансове регулювання та стимулювання ефективності 
виробництва перебуває нині на стадії реформування і потребує 
досконалого аналізу та прийняття відповідної нормативної бази. На 
жаль, ті законодавчі акти, які вже сьогодні прийняті (або подані на 
розгляд до Верховної Ради), не мають системного характеру, в них не 
простежується взаємозв’язок розвитку податкової, бюджетної та 
валю тної систем як підсистем цілісної фінансової системи. 
Розробляються лише окремі законодавчі акти та механізми їхньої 
реалізації, які нерідко суперечать один одному, а не сприяють 
фінансово-економічному розвитку.

Аналіз трансформаційного процесу, який мав місце в Україні у 
1992-1997 рр. свідчить, що він не носить системного характеру,

* проводився досить хаотично і не враховував глибинних структурних 
причин економічної кризи. Макрофінансове регулювання базувалося 
лише на копіюванні традиційного регулювання інфляції, прийнятого 
у розвинутих ринкових економіках, що передбачало обмеження 
кредитів і скорочення фіскального дефіциту, цінове раціонування, 
лібералізацію торговельного режиму. Не були враховані існуючі 
системні фактори: структурна природа української інфляції, технічна 
та інституційна неготовність фінансової системи до ринкового 
регулювання економічних процесів, відсутність відповідних ринкових 
структур і технічна неготовність діючої адміністративної системи 
дореформування, інверсійний характер переходу до ринку, відсутність 
відповідної нормативної бази.

Трансф ормаційний процес в Україні досить складний і 
різноманітний: з одного боку, економічні реформи в країнах 
колишнього Союзу і відповідні їм зміни у структурах управління 
значно впливають через традиційні зв’язки на формування економіч
них відносин в Україні, з другого -  політичні реалії молодої незалежної 
держави-висувають свої вимоги до змін у її економічному базисі. Крім 
того, трансформаційний процес передбачає не лише економічну ре
форму. Він пов’язаний із широким спектром перетворень -  прове
денням адміністративної реформи, інституційними змінами у фінан
совій системі, трансформацією структури виробництва, реорганіза
цією невиробничої сфери і системи соціального забезпечення.

В економічному житті кожної країни інвестиції є домінуючим 
чинником розвитку. Вимоги до кількісних параметрів цього
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інструменту посилюються у зв’язку із кризовим станом економіки 
України в поєднанні з потребою її ринкової та структурної перебудови. 
В умовах дії інтеграційних тенденцій у світовому економічному 
просторі інвестиційна активність у кожній окремо взятій країні може 
підтримуватися і стимулюватися за участю іноземного капіталу. На 
розміри цієї підтримки та її ефективність істотно впливає інвестицій
ний клімаї країни-одержувача.

Зацікавленість України у збільшенні надходжень іноземних 
інвестицій втілюється у цілеспрямованих заходах щодо поліпшення 
інвестиційного клімату. Для істотного підвищення загального 
інвестиційного рейтингу Україні бракує насамперед власних 
теоретичних розробок з приводу оцінки інвестиційної привабливості 
країни та окремих її складових. Моделювання інвестиційного клімату 
країною, що приймає інвестиції, має виняткове значення для створення 
ефективного механізму залучення та використання іноземного 
капіталу. По-перше, це поглиблює оцінку загальної економічної 
ситуації в країні. По-друге, дає системне уявлення про мотивацію 
поведінки іноземного партнера. По-третє, віддзеркалює напрямки 
впливу на іноземного партнера. Розв’язання цієї проблеми потребує 
творчого осмислення теоретичних надбань західної економічної науки 
з урахуванням міжнародної практики іноземного інвестування, 
адаптованого до умов перехідного періоду.

Категорія інвестиційний клімат поєднує в собі соціально- 
економічні характеристики країни-одержувача з інтересами зарубіжних 
капіталовкладників. Чим гірший інвестиційний клімат у країні, тим 
вищий для інвестора підприємницький ризик, і, відповідно, вірогідність 
надходження зовнішніх капіталів буде меншою. Отже, стан інвестицій
ного клімату -  не абстракція, він має свій кількісний вираз, а для країни, 
що приймає, в реально одержаних зарубіжних інвестиційних ресурсах.

Забезпечення позитивних якісних зрушень в економіці України 
зумовлює необхідність активної інвестиційної діяльності всіх суб’єктів 
ринку. Однак від теоретичного обгрунтування цієї тези до практичного 
впровадження цілеспрямованої виваженої та збалансованої 
інвестиційної політики відстань величезна.

Звичним стало твердження про те, що Україна належить до країн 
з високим рівнем попиту на іноземні інвестиції. Кількісно цей попит 
оцінюється в 40 млрд. дол. Річна ж потреба країни в інвестиціях -  7-8 
млрд. дол. Залучення іноземних інвестицій та їх роль для економіки 
нашої держави дуже важлива, зокрема як одного із джерел коштів для 
економічного і науково-технічного розвитку.

Іноземне інвестування відіграє важливу роль у фінансуванні 
малого бізнесу в Україні. Для активізації залучення іноземних
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інвесторів необхідні принципові зміни в інвестиційному кліматі: щоб 
Україна розв’язала нарешті свої макроекономічні проблеми. По-друге, 
перешкодою є відсутність у сьогоднішньому законодавстві України 
стимулів і гарантій для виробничих інвестицій, які внаслідок своєї 
природи мають характер довгострокового кредиту. По-третє, у нас 
бракує досвіду роботи з міжнародними фінансовими інститутами, 
західними банками. У цій ситуації можна тільки порадити розвивати 
міжнародні зв’язки.

Залучення іноземних інвестицій об’єктивно необхідне, оскільки 
обсяг внутрішніх капіталовкладень в Україні останніми роками різко 
зменшувався -  за період із 1991 до 1995 р. на 62,8%. Частка 
капіталовкладень у ВВП за цей період скоротилась майже на 5% і у 
1995 році становила 15,1%. У 1996 році загальний обсяг виробничих 
інвестицій у країні скоротився ще на 20,1% проти показника 1995 року 
і мав тенденцію до зменшення у 1997 р. Особливо різкий їх спад 
відбувся у невиробничій сфері, яка й так суттєво відстає за своїм 
розвитком від відповідних структур економічно розвинутих країн.

За цих умов поєднання політики стимулювання внутрішнього 
капіталотворення з інтенсивним залученням іноземного капіталу мало 
б стати стрижнем економічної політики в Україні.

Донедавна західні інвестори дещо упереджено ставилися до 
нашої держави. За даними Мінстату України, загальний обсяг прямих 
інвестицій з-за кордону в національну економіку за 1992-1995 рр. 
становив лише 750,1 млн.дол. Починаючи з 1996 р., ситуація трохи 
змінилася на краще, і вже на початку 1997 р. обсяг іноземного капіталу 
в Україні обчислювався в мільярдах і становив 1,4 млрд.дол.

Звідси випливає, як мінімум, два резонних питання: в якій мірі 
можна покладати надію на іноземний капітал за наявної привабливості 
української економіки, з одного боку, та чи може бути привабливою 
для іноземного інвестора країна, в яку вітчизняний інвестор практично 
не вкладає кошти -  з іншого.

Спроби українських політиків та урядовців розв’язати проблему 
залучення іноземних інвесторів у економіку України шляхом створення 
для них інвестиційного клімату більш сприятливого, ніж для 
вітчизняних, не можна вважати вдалими.

Питаннями іноземних інвестицій сьогодні в Україні займаються: 
У країнська держ авна кредитно-інвестиційна компанія (Указ 
Президента України від 8 серпня 1995 року №7119/96), Національне 
агентство з реконструкції та розвитку (Указ Президента України від 2 
липня 1996 року №493/96), Державний інвестиційно-кліринговий 
комітет (Указ Президента України від 29 січня 1997 року №93/97), 
Палата незалежних експертів з питань іноземних інвестицій (Указ
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Президента України від 3 березня 1997 року №200/97) та Консультатив
на Рада з питань іноземних інвестицій в Україні (Указ Президента 
України від 11 квітня 1997 №232/97). Наявність водночас п ’яти 
державних інституцій, покликаних розв’язувати одну и ту ж проблему, 
свідчить, з одного боку, про складність цієї проблеми, а з іншого -  
потребує, як мінімум, чіткого розмежування їх функцій з метою 
уникнення дублювання та прийняття суперечливих рішень і дій, що 
закономірно призводить до непевного становища іноземного інвестора, 
посилює ризикованість його дій, застерігає від масштабних проектів.

Нині гарантій захисту іноземного капіталу в Україні практично 
немає, а це, мабуть, одна з основних причин гальмування припливу 
західних інвестицій в українську економіку. Якщо в 1992-1993 рр. 
головною умовою для надходження іноземних інвестицій були 
гарантії, встановлені Законом України “Про іноземні інвестиції”, то 
останнім часом переважна частина інвесторів погоджується 
співпрацювати з вітчизняними суб’єктами тільки на основі комер
ційних угод з обов’язковим наданням потенційним інвестором бізнес- 
плану, до якого входило б економічне обгрунтування необхідності 
інвестування й прогнозування ефективності, строку окупності, рівня 
ризиків, періоду повернення вкладених засобів та інше.

Найпоширенішими формами залучення іноземних інвестицій у 
нашу країну є внески у формі рухомого та нерухомого майна (58,4% 
загального обсягу іноземних інвестицій) та грошові внески (31,1%).

Прибуток підприємств з іноземними інвестиціями, зареєстро
ваних до 1 січня 1995 року, не оподатковується протягом п’яти років з 
моменту внесення кваліфікаційної інвестиції. Така сама пільга 
встановлюється щодо прибутку від господарської діяльності, 
одержаного при використанні іноземної інвестиції обсягом не менше 
100 тис. дол. на основі договорів про виробничу кооперацію, спільне 
виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності укладених 
до 1995 року. Для інвестицій розміром від 10 тис. до 50 тис. дол. 
передбачається річне звільнення від податків.

Інвестиційний та підприємницький клімат в країні поки не сприяє 
притоку іноземних інвестицій. Але при умові державної підтримки 
вітчизняних товаровиробників іноземні інвестори можуть виявити 
зацікавленість до перспективних проектів не тільки у сировинних 
галузях економіки. Одними із головних заходів держ авного 
регулювання інвестицій стає надання державних гарантій по залучених 
іноземних кредитах та інвестиціях. Держава поки ще не проявляє 
зацікавленості у прискоренні притоку іноземних капіталів у 
перспективні з точки зору національних інтересів виробництва, слабко 
реагує на найбільш цікаві ділові ініціагиви в цій галузі.
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І оловна проблема фінансування програм та проектів -  залучення 
власних коштів підприємств, банків та інших інвестиційних інститутів 
Це можна зробити на основі зацікавленості: по-перше, інвестор 
повинен знати свою “вигоду” — дохід, пільгу; по-друге, можна в 
обмежених межах застосування економічного впливу -  контроль за 
використанням амортизації, неплатникам податків загроза бан
крутства; по-третє, імпульсивна державна допомога та гарантії.

Інвестор може зрозуміти свою вигоду лише у тому випадку, коли 
він буде чітко знати, у яку справу він вкладає кошти та що він “буде 
мати”. Для цього треба мати: програму з чітким описом того, що буде 
зроблено; проект, бізнес-план з чітким фінансовим розрахунком та 
можливим ризиком, які мають зміст лише при умові проведення 
“грамотної” реструктуризації об’єкта інвестицій.

Сьогодні в Україні спостерігаються реальні спроби створити 
правову і методологічну базу для проведення санації та реструктуриза
ції підприємств. Логічним проявом даного процесу стало затвердження 
Постановою Кабінету М іністрів України від 8 лютого 1994 р. 
“Положення про порядок проведення санації державних підприємств” 
(для підприємств недержавної форми власності вона має рекомендацій
ний характер). Цей документ визначає порядок та способи проведення 
санації підприємств з метою запобігання їх банкрутству, поліпшення 
фінансового стану та підвищення конкурентоспроможності продукції.

Необхідно з ’ясувати питання: що можна і треба зробити для 
відновлення здатності національного підприємця та пересічного 
громадянина України брати безпосередню участь в інвестиційному 
процесі? Розв’язання даної проблеми актуалізується у зв’язку з тим, 
що в перехідний період побудови ринкової економіки, здатної фінансу
вати своє зростання та впроваджувати політику реструктуризації, 
вагому роль відіграє держава. Але за сьогоднішніх соціально-економіч
них умов наша держава не спроможна інвестувати економіку. Причини 
полягають як у значному дефіциті державного бюджету, який у 
1997 р. становив близько 6,2 млрд. грн., у 1998 р. -  запланований у 
розмірі 3,3 млрд. грн. так і в зростанні витрат за зазначений період, 
коли обслуговування зовнішнього боргу, який оцінюється у 9,0 млрд. 
дол., обійшлося державній казні в 2 млрд.грн., а внутрішнього -  у 930 
млн. грн. Неспроможність держави зібрати податки збільшує слабкість 
її фінансового становища.

З досягненням фінансової стабілізації та високого ступеня лібе
ралізації економіки однією з основних перешкод на шляху до економіч
ного росту стає повільний процес перетворень на рівні підприємств.

Вихід з економічної кризи нерозривно пов’язаний з адаптацією 
підприємств до роботи у нових умовах. Досить довго ми перебували
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у полоні ринкового романтизму, ілюзорних надш на те, що ефектив
ність виробництва зросте якось природно, сама собою. Саме життя 
довело марність усіх спроб зупинити спад виробництва, залишаючи 
без кардинальних змін принципи і методи господарської діяльності.

Сьогодні цілком непридатні моделі і структури управління 
виробництвом, яким органічно невластиві інноваційна, конкурентна, 
підприємницька реакції і які через це не відповідають вимогам ринку. 
Практика переконала, що без фундаментальної реорганізації системи 
внутрішньофірмовош управління вижити, а надто — успішно працю
вати, просто неможливо. Старі системи управління підприємствами 
не в змозі забезпечити перехід від “держпланівської минувшини” до 
“ринкового сьогодення”, вони можуть лише подовжити депресію.

Для підприємств, які працюють у ринкових умовах, джерелом 
виживання та майбутнього благополуччя є зовнішнє середовище. Це 
аксіома ринкового менеджменту. Українські товаровиробники, після 
розвалу командно-адміністративної системи опинилися у зовсім 
незнайомій ситуації, коли продукцію треба не тільки виготовити, а 
головне -  продати, домогтися, щоб ринок її прийняв. Саме ринок 
визначає потребу у товарах та послугах, диктує вимоги до споживчих 
властивостей і якості. Для українських підприємств зовнішнє 
середовище було й залишається вкрай несприятливим, реакція 
більшості наших виробників виявилася негативною до того, щоб 
сприйняти нові принципи господарювання. Багато хто з них іще не 
збагнув, що то означає -  працювати на ринок, а не на план.

Для того, щоб вижити сьогодні, вкрай необхідно всім підприємс
твам проводити різноманітні структурні перетворення. їх ціль -  
перетворити підприємства, які раніше залежали від рішень державних 
чиновників, у незалежні комерційні компанії, зорієнтовані на потреби 
споживачів та здатні витримати тиск конкуруючого імпорту товарів 
широкого вжитку та інвестиційних товарів.

Коли зовнішнє оточення переходить на новий рівень мінливості, 
адекватно мають перетворюватися стратегічні позиції підприємства. 
Тільки своєчасно виявляючи й усуваючи розриви у стратегічній актив
ності і потенціальних можливостях підприємства, можна зайняти 
хорошу позицію у конкуренції не тільки на внутрішньому, а й на 
зовнішньому ринку.

Поступовий, стимульований державою процес переходу 
підприємств на загальноприйняті у ринковій економіці принципи 
функціонування складає зміст реформи підприємств. Ціллю 
реформи підприємств являється сприяння їх реструктуризації, 
покращання управління на підприємствах, стимулю вання їх 
діяльності та підвищення ефективності виробництва та кон-
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курснтоздатн ост і продукції що виробляється, а також про
дуктивності праці, зниження витрат виробництва, підвищення 
фінансово-економічних показників.

^  До числа найбільш характерних для сучасного підприємства 
проблем, перешкоджаючих їх ефективному функціонуванню в умовах 
ринкових відносин, що поступово формуються, можна віднести.

1) неефективність системи управління підприємством, яка 
зумовлена

- відсутністю стратегії в діяльності підприємства та орієнтацією 
на короткотермінові результати на збиток середньо строковим та 
довгостроковим;

- недостатнім знанням кон’юнктури ринку;
- низьким рівнем кваліфікації менеджерів та персоналу. 

Відсутністю трудової мотивації робітників, падінням престижу 
робітників та інженерно-технічних професій;

-неефективністю фінансового менеджменту та управління 
витратами виробництва;

2) низький рівень відповідальності керівництва підприємств 
перед учасниками (засновниками) за наслідки рішень, що прий
маються, збереження та ефективне використання майна підприємства, 
а також за фінансово-господарські результати його діяльності. Не 
зважаючи на наявність у законодавчих та інших правових актах ряду 
положень, що дозволять акціонерам (учасникам) контролювати 
діяльність виконавчих органів підприємства, діючий механізм 
розмеж ування функцій та відповідальності між власниками 
(акціонерами, для акціонерних товариств) і керуючими ще не 
відрегульований;

3) відсутність достовірної інформації про фінансово-економічний 
стан підприємства для власників, акціонерів, керівництва підприєм
ства, потенційних інвесторів та кредиторів, а також для органів 
виконавчої влади.

З вищенаведенош основними завданнями реформи підприємств, 
які потребують негайного виконання, на наш погляд, є:

- забезпечення інвестиційної привабливості підприємств;
- захист прав акціонерів (для акціонерних товариств);
- чітке розмежування відповідальності учасників (засновників) 

та керуючих, розвиток механізмів корпоративного управління, 
забезпечення вільного перерозподілу прав участі у капіталі 
акціонерного товариства;

- забезпечення засновників, акціонерів, учасників, інвесторів та 
кредиторів достовірною інформацією про фінансово-економічний стан 
підприємства;
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-створення ефективного механізму управління підприємствами. 
Реструктуризація підприємства зумовлює також необхідність 

організаційного та методичного забезпечення складання розподільчих 
балансів, формування балансів новостворених структур, розподільчих 
активів та пасивів. Дуже важливим при складанні розподільчих 
балансів є оптимальний розподіл дебіторської та кредиторської 
заборгованості між структурами, що від’єднуються. Кожне під
приємство вирішує це питання, виходячи зі своєї специфіки.

Отже, реструктуризація виробництва -  необхідна умова залучення 
іноземних та внутрішніх інвестицій для розвитку національного 
виробництва.

Список літератури
1. Білик М.Д. Форми інвестицій державних виробничих підприємств та їх 

розвиток у сучасних умовах // Фінанси України. -  1998. -  №4. -  С. 70.
2. Гаврелюк О. Пріоритетні галузі та види виробництва для іноземного 

інвестування в Україні // Фінанси України. -  1997. -  С. 56-61.
3. Губський Б. Проблеми міжнародного інвестування в Україні // Економіка 

України. -  1998. -  № 1. -  С.51-57.
4. Колосов О. Інвестиційні ризики // Українська газета. -  1997. -  21 серпня. -  

С. 17.
5. Лукінов І. Інвестиційна активність в економічному оновленні і зростанні // 

Економіка України. -  1997. -  №8. -  С. 5-6.

Summary

Olena Tretjakova

Structural Changes of Enterprises as the Condition of Foreign 
Investment Attraction

Some questions dedicated to attraction of foreign investment and 
Ukrainian reazons for its increazing are highlighted. The necessity to pursue 
structural changes on the level of an enterprise as the condition for foreign 
investment attraction is proved.
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Ольга Степанова

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ 
ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

РІШЕНЬ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 
(НА ПРИКЛАДІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ)

У країнах з дійовим механізмом саморозвитку та регулювання 
інвестиційна криза, як правило, пов’язана з циклічним характером 
науково-технічного прогресу.

Обвальний інвестиційний спад в Україні значною мірою 
зумовлений багаторічною відсутністю такої залежності. Вихід із кризи 
можливий, в першу чергу, при залученні ринкових інвестиційних 
важелів. При цьому ефективність інвестиційної діяльності повинна 
бути пов’язана із урахуванням регіонального фактору. Це потребує 
створення нового механізму прийняття й реалізації інвестиційних 
рішень. Тобто потрібна розробка такої системи державного 
регулювання, в якій були б задіяні не тільки комерційні важелі на всіх 
етапах і рівнях інноваційного циклу: від розробки інноваційних 
програм і пропозицій до випуску і реалізації готової продукції й послуг, 
здатних успішно витримати конкуренцію. Поряд з ними повинні 
враховуватися соціальні фактори, екологічна та технічна безпека. Не 
можна не враховувати і значення управлінського фактору в успішній 
реалізації інвестиційних програм і рішень.

На сучасному етапі роль держави повинна полягати не в тому, 
щоб витягувати нерентабельні виробництва (як це робиться в Україні), 
а в оздоровленні фінансової ситуації, в пожвавленні інвестиційної 
діяльності ще до фінансування великих інвестиційних проектів. Мова 
про це ведеться постійно на всіх рівнях управління. Але рішучих змін 
немає. На наш погляд необхідно скористатися досвідом економічно 
розвинутих країн щодо проведення орієнтованої на інноваційний 
розвиток регіональної політики.

У першу чергу, мова йде про ефективне використання можливос
тей індикативного планування. Україна взяла на озброєння французьку 
модель казначейської системи, її впровадження у нас іде повним ходом. 
Але не менш ефективно працює і французька модель так званих 
“багатоцільових промислових площ”, які створені на державні кошти. 
Уряд на пільгових умовах, враховуючи інтереси регіонів, передає їх 
приватним підприємцям. Використовуючи такі методи, успішно були 
розв’язані проблеми відсталих регіонів південно-західної Франції, 
відпрацьована гнучка модель оподаткування.
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В умовах існуючої економічної кризи, обмеженості бюджетних 
коштів орієнтації на поточні потреби, незацікавленості вітчизняних і 
закордонних інвесторів в вкладанні капіталів у виробництво суто 
ринковий підхід “вибраковування” ненонкурентоздатних підприємств 
-  не найкраще рішення. І це пов’язано не тільки з напруженою 
соціально-економічною ситуацією в країні. Ринковий підхід у реалізації 
інвестиційної політики у регіонах з найбільш вразливою економічною 
ситуацією в зв’язку з обмеженою мобільністю населення, в умовах 
зношення виробничих потужностей практично в усіх регіонах і галузях 
економіки не дозволяє провести структурну перебудову. Водночас, 
неприйняття рішучих мір на користь найбільш вразливих регіонів може 
привести до виникнення соціально-політичної нестабільності.

Без сумніву, інструментарій структурної перебудови економіки 
України в першу чергу повинен підтримувати зусилля приватного сектору, 
але його форми та методи впливу повинні бути більш ефективними, гнуч
кими й цілеспрямованими. Наприклад, у період структурної перебудови 
японський уряд цілеспрямовано діяв у двох напрямах: з одного боку, він 
використовував знижуючу процентну ставку, штучно підвищуючи при 
цьому норму накопичення й перерозподіляючи кошти на користь банківсь
кого сектора. При цьому уряд регулював кредитні ставки, створюючи 
таким чином дефіцит позичкового капіталу, що дозволяло Центральному 
банку направляти його у сферу тяжкої індустрії й експортних галузей.

Крім того, в ринковій економіці податкова система тісно взаємодіє 
з амортизаційною політикою, стимулюючи методи прискореної амор
тизації. На початку 90-х років частка амортизації у валових інвестиціях 
складала в Японії -  50%, Німеччині -  64,5%, США -  70% [1].

Але мало визначити об’єкт і мету регулювання інвестиційної 
діяльності. Уряд повинен сформувати так звані правила гри для всіх 
дійових осіб. В першу чергу це стосується державних управлінських 
структур. Не володіючи сучасними засобами захисту національного 
ринку, сучасними методами управління реалізацією інвестиційних 
проектів, владні структури своїми діями ототожнюють національну і 
закриту економіки. Декларативно вони виступають за розширення 
експорту, вихід вітчизняних виробників на зовнішній ринок. Водночас, 
розширення експорту з використанням такої форми, як відкриття за 
кордоном українських підприємств потребує подолання неймовірних 
управлінських перепон і паперової тяганини. Крім того, в більшості 
своїй вітчизняні підприємці не володіють міжнародною методикою 
оформлення інвестиційних проектів, не вміють подати навіть 
виграшний і привабливий для іноземних інвесторів проект.

У ситуації обмеженості залучення вітчизняних коштів слід чітко 
сформувати умови (пільги, ризики, сталість, відповідальність)
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діяльності на внутрішньому інвестиційному ринку іноземних 
інвесторів. Нарешті, для залучення іноземних інвестицій в 
модернізацію виробництва, в наукові дослідження й розробки необ
хідно створити ринкові умови, які б задовольняли наступним вимогам: 
адміністративні приписи повинні бути простими й відповідати 
світовим нормам; чіткі відношення власності; ефективне оподатку
вання як фізичних, так і юридичних осіб; і, нарешті, чітко функціо
нуюча система фінансування навіть в умовах його обмеженості.

Визначаючи позицію Федерального міністерства науки і техніки 
Німеччини по відношенню до країн Східної Європи, його представник 
на міжнародній конференції “Схід -  Захід” Ф.Кнеріх зазначав, що 
загроза науково-технічному потенціалу цих країн полягає не тільки в 
кризовому стані економіки, а й у традиційно слабких зв’язках науки і 
техніки з промисловістю. Приклад подолання такої ситуації в 
постсоціалістичних країнах сьогодні є. За допомогою того ж 
міністерства в Угорщині створена мережа науково-дослідницьких 
інститутів по типу Товариства Фраунгофера з університетами, 
технопарками, дослідницькими центрами, центрами співпраці з 
підприємцями. Вони спрямовані не тільки на галузь ринкового 
використання технологічних розробок. Підготовка кадрового 
потенціалу нової якості теж є сферою їхньої діяльності.

У 60-70-х роках в ЕРК почала діяти нова концепція регіональної 
політики, орієнтованої на інноваційний розвиток. В її основу покладено 
прагнення держави збільшити мобільність капіталів між регіонами за 
рахунок стимулювання переносу підприємств в економічно слабкі регіони. 
Як додаток до неї здійснювались програми підвищення мобільності робо
чої сили за рахунок стимулювання росту професійної кваліфікації, а також 
створення необхідної інфраструктури. В частині ЕРК ці заходи здійсню
вались у рамках координованої державою регіональної концепції розвитку.

З 80-х років інструментарій регіональної політики був допов
нений елементом “самостійної регіональної політики”. Таким чином 
були здійснені перші кроки в бік більш сильної, орієнтованої на 
інноваційний розвиток регіональної політики. За цільовою орієнтацією 
на першому плані в ній знаходились:

•ріст виробничих конкуренто- і інноваційних спроможностей 
існуючих підприємств;

• поліпшення регіональної структури виробництва і послуг;
• екологічний фактор якості росту.
У 90-х роках країни Центральної та Західної Європи перейшли 

до здійснення регіональної інвестиційної політики з урахуванням на
ростаючих інтеграційних процесів. Вкладаючи інвестиції в пост- 
соціалістичні країни, третина їх обсягу була спрямована в прикордонні
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з ними регіони. Через короткий проміжок часу інфраструктура цих 
регіонів відповідала міжнародним стандартам, а підприємці вели свою 
діяльність відповідно до прийнятих в ЕРК умов, правил і форм.

Таким чином, два протилежних і різноспрямованих фактори -  ризик 
(як стримуючий) і економічний інтерес (як стимулюючий) -  є головними 
складовими господарського середовища для інноваційної діяльності.

Накопичений ЕРК досвід дозволяє сформулювати загальні 
принципи й ключові передумови ефективного управління реалізацією 
інвестиційних проектів. Поряд з поглибленням рівня обгрунтованості 
інвестиційних і проектних рішень, що приймаються на основі 
багатофакгорних і багатоваріантних оцінок (технічних, економічних, 
фінансово-кредитних, екологічних тощо) ефективне управління 
потребує високого ступеня скоординованості й контролю в процесі вибо
ру та реалізації прийнятих інвестиційних рішень. Необхідно також по
стійно “стежити” за поточними зовнішніми змінами (аналіз кон’юнктури 
ринку, в тому числі не тільки з усіх видів ресурсів, а й на регіональному 
рівні, прогнозування й усунення негативних ситуацій і т. ін.). Такий 
підхід вимагає формування нової концепції “ управління проектом”. 
Вона повинна сприяти скороченню всіх стадій інвестиційного циклу й 
оптимізації кінцевих результатів. На відміну від нової концепції 
“управління будівництвом”, яка вже виявляє себе на практиці, система 
“управління проектом” находиться тільки в стадії формування не тільки 
на Україні, а і в більшості країн СНД. Наслідки цього -  економічне 
марнотратство, прояви корупції, поширення тіньової сфери.

Впровадження системи “управління проектом” дозволяє охопити 
весь інвестиційний процес (цикл), забезпечити безперервність, поєдна
ти окремі інвестиційні структури циклу та спрямувати їх на оптимі- 
зацію проектного рішення. Така система не повинна формуватися з 
чистого аркуша. Необхідно враховувати позитивні елементи та досвід, 
накопичений за багато років, пристосувати їх до сучасних вимог.

Але повинна бути внесена коректива у визначення проблеми коор
динатора проекту як головної особи. Поряд із приватними й державними 
координаторами займати рівноправне положення повинні й регіони. Цей 
висновок-результат аналізу інвестиційних проектів, підготовлених під
приємцями й адміністрацією західних областей України до міжнародної 
зустрічі інвесторів, яка проходила в м. Києві в травні 1998 p., а також 
інформації у виданнях: Directory of industry and commerce of Ukraine. -  151 
ed. -  1995/1996 і Ukrainian exporters. Catalogue of products, services and 
capabilities of Ukrainian leading enterprises for world markets. -  1998 [2].

Західна Україна займає особливе положення в рамках інвестицій
них інтересів іноземних інвесторів, але, на жаль, цим фактором цей 
регіон не вміє скористатись. Що дозволяє це стверджувати?
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Перша теза може бути підтверджена наступними фактами 
По-перше, це зумовлено географічним положенням регіону. У 

зв’язку з розширенням кордонів Єдиної Європи ці області стануть 
прикордонними в її кордонах з країнами СНД. Природно, що західні 
інвестори зацікавлені в мінімізації ризиків у першу чергу в цих регіонах 

По-друге, до 1940 р. в областях Західної України не діяла модель 
командної економіки радянського типу. Значна більшість активної 
частки населення вміє працювати в умовах розвинутої підприємниць
кої моделі. Таким чином, навички роботи в умовах ринку не повністю 
втрачені і можуть бути відносно швидко відроджені.

По-третє, практика здійснення інвестиційних проектів інвес
торами Центральної та Західної Європи в по стсоціалістинних країнах 
показує, що ефективно працюють інвестиції в першу чергу в районах, 
що межують з країнами-інвесторами.

Отже, повна і вичерпна інформація про перспективні сфери 
можливої співпраці, інвестиційний клімат у регіоні, включаючи заходи 
щодо стимулювання й регламентації інвестиційної діяльності, 
дозволяють зменшити інвестиційні ризики в регіоні. Цьому сприяє й 
природний фактор. Головне положення в структурі природно- 
ресурсної бази регіону займають нетрадиційні для України запаси 
поліметалів (Закарпатська та Львівська області), алунітів, цеоліту, 
лепаріту (Закарпатська область). 30% покладів магнієвих сірих солей 
України знаходяться в Івано-Франківській області, така ж частка 
ангідриду, майже 25% калійних солей, нафти. Регіон багатий запасами 
кам’яної солі, сірки, бурого вугілля. Закарпатські каоліни (понад 5 
млн. тон) виняткові за своєю білизною і не мають аналогів у країні, а 
за хімічним складом близькі до каоліну Китаю. 50 % лісових запасів -  
це зрілі насадження дерев. Надра Західної України багаті мінераль
ними й термальними водами, на базі яких діють відомі санаторно- 
бальнеологічні курорти.

Але для прийняття рішень щодо участі в інвестиційних проектах 
для потенційних інвесторів ключовою є так звана передінвестиційна 
фаза. Тільки при глибинних комплексних і варіантних дослідженнях 
на цій стадії, які забезпечують високий рівень обгрунтованості, 
пропозиція цю участь в інвестиційному проекті може бути прийнята 
до подальшого вивчення.

У країнах з розвинутою економікою не існує методик, що 
регламентують цю діяльність. Але при обгрунтуванні інвестиційних 
проектів передбачені стандартні підходи, які найповніше викладені в 
рекомендаціях “UNIDO” й широко використовуються в міжнародній 
практиці. На жаль, аналіз пропозицій, проектів і планів щодо залучення 
іноземних інвесторів, які були підготовлені підприємцями та
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адміністраціями західних областей України, показує, що ці підходи 
не знайшли широкого втілення.

Тільки кілька проектів дійсно спроможні зацікавити іноземних 
інвесторів. До них можна віднести три проекти модернізації 
комунікаційної мережі. АТ “Закарпатінтерпорт” подав розробку щодо 
розширення комплексу транспортно-експедиційних послуг по схемі 
“ двері у двері”, АТ “Автопорт Чоп” -  проект організації комплексного 
забезпечення технології митно-прикордонного контролю вантажних 
автомобілів. Особливо треба відзначити проект будівництва лінії 
західноєвропейського стандарту Львівської залізниці. Під егідою 
Єдиної Європи вже існують проекти будівництва шосейних доріг, які 
охоплюють території Західної, Центральної та Східної Європи. 
Створення єдиної транспортної мережі полегшує розробку й 
реалізацію загальноєвропейської промислової політики, яка базується 
на координації потужностей, розподілу праці, кооперації з урахуванням 
конкуренції з іншими регіонами світу.

Єдиним проектом, спрямованим на модернізацію (згідно з 
європейськими стандартами) і розширення торговельної мережі, 
орієнтованої на споживача з середнім рівнем доходу, є інвестиційний 
проект Чернівецького комерційного центру.

Заслуговує на увагу і проект, впровадження засобів та технологій 
оцінки технічного стану нафтогазопродуктоводів у процесі їх 
спорудження, експлуатації та ремонту, поданий Івано-Франківською 
науково-виробничою фірмою “Зонд” [3].

Але більшість проектів була слабкою, і підприємницька ініціатива 
в них відсутня. У цих проектах за інерцією переважало прагнення 
перекласти ризики на іноземного інвестора. Крім того, роль 
регіонального координуючого і управлінського фактору в них не 
відчувалась. Не була визначена і єдина для Західної України 
регіональна інвестиційна поведінка. Це проявляється в наступному:

По-перше, відсутня координація на рівні обласних адміністрацій 
щодо формування інформаційного банку даних перспективних сфер 
можливого співробітництва.

По-друге, поза увагою залишилися ряд сфер, які, з одного боку, 
могли би зацікавити іноземних інвесторів як піонерські для України, 
а з другого, -  дозволили б задіяти існуючий промисловий потенціал. 
У першу чергу, це:

• інвестиційний лізинг;
• обробка та використання відходів, включаючи машини, обладнання 

й технологічні процеси використання твердих і рідких відходів;
• контроль якості, включаючи технологію у сфері неруйнуючого 

контролю;
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і

• обробка пластиків;
• нові матеріали, типи скла і кераміки;
• машини і устаткування для харчової промисловості;
• технологія контролю якості харчових продуктів;
• машини і обладнання для продовольчих магазинів і ін.
Нарешті, до числа критеріїв, які не знайшли відображення в

інвестиційних програмах, потрібно віднести фактори ризику, 
очікуваний прибуток на вкладений капітал, намічені методи організації 
та управління. І все це на фоні того, що галузеві інтереси іноземних 
інвесторів у Західній Україні можуть бути визначені в напрямах, які 
співпадають з основною спеціалізацією регіону. В першу чергу, це 
стосується комунікацій і зв’язку, машинобудування, інноваційної 
сфери, гірничодобувної промисловості, лісового господарства та 
деревообробки, агропромислового комплексу, хімічної та нафто
переробної галузі, торгівлі й послуг. У цих сферах, знаходиться 
домінуючий для іноземних інвесторів мотив: при здійсненні 
інвестиційних програм цього спрямування не виникає додаткова 
конкуренція для материнських компаній. Реалізація інвестиційних 
проектів тут можлива на основі:

• створення технопаркових структур і проведення спільних 
досліджень і розробок;

• модернізації і розширення торговельної мережі за принципом 
“METRO”, “SPAR”, “BILLA”;

• модернізації виробництв і виробництво енерго-, металомісткого 
обладнання.

У сучасних умовах надвисокі темпи росту прибутковості 
посередницьких, торговельних, спекулятивних операцій починають 
знижуватись, зменшується і ажіотажний попит на “короткі” гроші. 
Однак і досі основна частина матеріального виробництва не досягла 
рівня прибутковості, достатньої для конкуренції з іншими сферами 
вкладання капіталу. В цих умовах регіональний вплив на інвестиційну 
діяльність зростає.

Сучасний стан економіки потребує поряд з покращанням якості 
інвестиційних проектів у рамках існуючих міжнародних стандартів 
проводити заходи щодо скорочення всіх стадій інвестиційного циклу, 

• оптимізації кінцевих результатів. Тому саме не рівні регіонів такі 
функції управління інноваційним проектом, як:

- співпраця з потенційними інвесторами;
-стим улю вання й надання консультацій при організації 

економічних і виробничих проектів;
-надання консультативної допомоги регіональним підприємс

твам, в тому числі і в рамках співучасті в проектуванні;
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-допомога в організації проектних обгрунтувань;
-участь у підготовці документів на заключення контрактів як на 

проектування, так і на виконання програми;
-контроль за термінами, вартістю, якістю здійснення проекту і 

інше повинні розвиватися.
Виступаючи замовником інвестиційного проекту, регіональні 

органи управління, крім традиційних інвестиційно-фінансових 
стимулів і розширення інфраструктури, повинні враховувати 
покращання кваліфікації робочої сили та підприємців, селективний 
перенос підприємств, стимулювання засновників, надання консуль
тацій і інформації.

Таким чином, якщо Україна вступила в кризу не за ринковими 
правилами, з вантажем надлишкових інвестиції без втіленого в них 
науково-технічного прогресу то вихід із неї можливий тільки на 
ринковій, інноваційній основі.
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Summary

Olga Stepanova

Main Characteristics of the Formation of Mechanisms of Coming to 
Investing Decigions at a Regional Level (Western Ukraine)

Work out and realization of investing projects deal with long-term 
withdraws of financial, material and other resources. Economical and 
functional results do not come quickly. Under the investing deficit and 
growing investing crisis this problem acquires particular sharp sense. 
Creation favourable conditions for investing capital into Ukrainian economy 
and reglamentation of investing procedures and mechanisms for the effective 
management of investing projects.
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Світлана Давидова, Олена Томашевська

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ В УМОВАХ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В умовах реструктуризації економіки України суттєво змінюється 
роль і значення держави в управлінні соціально-економічними процесами.

На відміну від адміністративно-командних методів управління в 
умовах ринку державне втручання в економіку повинно мати 
обмежений характер, спрямований перш за все на розв’язання таких 
глобальних проблем, як забезпечення безперебійного функціонування 
ринкового механізму в цілому, розвиток продуктивних сил, зміцнення 
обороноздатності країни, а також економічна підтримка та соціальний 
захист найбідніших верств населення за допомогою раціонального 
розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту та 
національного доходу країни.

Важливим інструментом державного регулювання економічних 
процесів, розв’язання соціальних, політичних, виробничих та екологіч
них завдань в умовах переходу до ринку виступає бюджетний механізм.

Саме шляхом бюджетного перерозподілу національного доходу 
держава намагається досягти створення такої структури суспільного 
виробництва та народногосподарських пропорцій, котрі адекватні 
ринковому механізму господарювання. За допомогою бюджетного 
механізму можливий вплив держави на розвиток таких макро- 
економічних процесів, як економічне піднесення країни, зміцнення 
соціальної сфери, прискорення науково-технічного прогресу, докорінне 
переоснащення матеріально-технічної бази, розвиток інноваційних 
процесів, зниження рівня безробіття та збільшення зайнятості 
населення в Україні.

Державне регулювання економіки може здійснюватися на основі 
змін пріоритетів бюджетної політики, яка все більше повинна 
переходити від розв’язання оперативних і поточних завдань до 
розробки й послідовної реалізації довгострокових цільових програм 
у різних сферах суспільної діяльності.

Розвиток бюджетного механізму в умовах перехідної економіки 
повинен проходити в напрямку більш ефективного впливу бюджету 
на господарську кон’юнктуру й рівень ділової активності підприємців, 
демонополізацію економіки, розвиток приватного сектора, привати
зацію виробництва. За допомогою таких фінансових важелів, як 
податки, державні інвестиції, бюджетні кредити, обсяги бюджетного 
фінансування складаються передумови для впливу держави на різні

185



сторони господарювання, сприяння прискореному оновленню 
основних виробничих фондів, розвитку агропромислового комплексу, 
невиробничої сфери, створенню нового механізму фінансування науки, 
культури, охорони здоров’я, удосконаленню державної системи 
підготовки кадрів, розвитку структури робочих місць на ринку праці.

В умовах ринкової моделі економіки посилюється роль бюджету 
як найбільш ефективного інструменту управління та регулювання 
економічних відносин. Як свідчить досвід високорозвинутих країн 
світу, ринок належить до загальнолюдських цінностей, є надбанням 
світової цивілізації і залишиться таким на найближче майбутнє. Однак 
можливості ринкового механізму можуть гарантувати розв’язання всіх 
соціально-економічних проблем сучасного суспільства за допомогою 
втручання держави з її інструментом -  бюджетом.

Бюджет, з державної точки зору, є загальним фінансовим планом, 
на якому будується розпис доходів і видатків держави. Він дає постійні 
норми для класифікації державних доходів і видатків. Нормативні 
статті, що входять до його складу, являють собою постійні величини, 
які повторюються з року в рік до зміни їх законодавчим шляхом, вони 
складають його тверду, так би мовити, консолідуючу частину. Друга 
частина бюджету постійно змінюється на основні ймовірності, за 
середнім розрахунком минулих років, а також з огляду на нові державні 
потреби, що викликають нові збори, надзвичайні витрати, додаткові 
кредити тощо.

Формування ефективної бюджетної системи України -  одне з 
першочергових завдань держави та об’єкт її постійної уваги. Ведуться 
пошуки найраціональнішого перерозподілу фінансових ресурсів між 
регіонами, вивчаються можливості забезпечення збалансованості 
місцевих бюджетів, встановлюються оптимальні взаємовідносини між 
державним і місцевими бюджетами.

Бюджетна політика -  сукупність заходів держави з організації та 
використання бюджету для забезпечення економічного та соціального 
ї ї  розвитку. Вона знаходить свій вплив у формах і методах мобілізації 
бюджетних ресурсів та використання їх на різні потреби держави, 
розвиток економіки та соціальний захист населення, у бюджетному 
законодавстві, практичних діях у галузі бюджету різних державних 
структур [5; 6].

Основною метою бюджетної політики є оптимальний розподіл 
валового внутрішнього продукту між галузями національного 
господарства, соціальними групами населення, територіями. На цій 
основі має забезпечуватися стійке зростання економіки, удосконалення 
п структури, створення умов для розвитку господарських одиниць різних 
форм власності, спільних з іноземним капіталом, акціонерних товариств,
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орендних і комерційних підприємств. У цих умовах важливе значення 
має також створення надійних соціальних гарантій населенню.

Бюджетна політика держави залежить від багатьох як зовнішніх, 
так і внутрішніх факторів. До зовнішніх слід віднести залежність 
держави від економічних взаємовідносин з іншими державами щодо 
поставок сировини, матеріалів, інших видів ресурсів, обміну 
технологіями, експортних можливостей самої держави, її інтеграції з 
світовими економічними системами тощо.

Внутрішні фактори суттєво впливають на бюджетну політику, це 
форма власності на основні засоби виробництва, структура економіки, 
соціальний склад населення, рівень його добробуту та інтелектуальний 
рівень його, стан розвитку економіки й організації грошового обігу, 
стабільність грошової одиниці, розвитку форм кредитування тощо. 
На бюджетну політику держави впливають також інші фактори, що 
диктуються тими економічними умовами, які сталися на цьому етапі 
господарського розвитку. У зв’язку з цим бюджетна політика -  це 
динамічний процес, що змінюється, корегується з урахуванням 
практичної необхідності.

Водночас є загальні принципи бюджетної політики для держав з 
ринковою економікою, розвиненими демократичними засадами 
суспільного життя. У цих умовах бюджетна політика держави має 
спрямовуватись на створення сприятливих бюджетних умов для 
розвитку виробництва тих галузей, які мають вирішальне значення 
для задоволення потреб населення. Цього можна досягти завдяки як 
вишукуванню додаткових інвестицій у цій галузі, стимулюванню 
залучення додаткових коштів самих підприємницьких структур, так і 
створенню сприятливих можливостей для іноземних інвесторів. 
Сприятливі умови для іноземних інвесторів -  це певні прибуткові 
пільги, можливість вивезення одержаного прибутку, гарантії 
збереження та захисту майна іноземних інвесторів.

Стимулювання інвестицій у розширення виробництва за рахунок 
коштів підприємницьких структур має здійснюватися з урахуванням 
форм власності, галузей виробництва, природних умов, територіаль
ного розміщення, інших факторів. Тут необхідний диференційований 
підхід, оскільки лозунг про створення однакових можливостей для 
всіх є нічим іншим, як спрощенням проблеми до такого рівня, що вона 
втрачає зміст і практичне значення. Звичайно, тут також мають 
використовуватись податкові пільги, гарантії вільного ціноутворення, 
сприятливі форми кредитування.

Перший принцип бюджетної політики можна сформулювати як 
постійне сприяння розвитку виробництва, підтримання підприєм
ницької активності та підвищення рівня зайнятості населення.
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Звичайно, в цих умовах ринкової економіки діють саморегулюючі 
фактори, які забезпечують надходження й перерозподіл капіталів у 
сфері виробництва. Механізм ринку робить усіх учасників вироб
ничого процесу зацікавленими в розширенні виробництва та одержанні 
доходу на капітал. Це головна рушійна сила ринку. Ринок не 
всесильний, але він дає можливість успішніше розв’язати головні 
проблеми економіки порівняно з іншими господарськими системами, 
насамперед заснованими на централізованому плануванні.

Проте в умовах ринкової економіки або економіки перехідного 
періоду недооцінювати роль держави в проведенні бюджетної політики 
було б великою помилкою.

Другим напрямком бюджетної політики держави є мобілізація та 
використання бюджетних ресурсів на забезпечення соціальних гарантій. 
Як уже зазначалося, можливості ринкової економіки все ж таки обмеже
ні. Ці обмеження особливо чітко виявляються при розв’язанні соціаль
них проблем суспільства. Більшість соціальних гарантій мають загаль
нодержавне значення, їх не під силу вирішити окремим підприємниць
ким структурам і навіть цілим компаніям. Проте потребу в них 
відчувають усі. Такими соціальними гарантіями є освіта, оборона, 
охорона здоров’я, культура, державне управління, єдині енергетичні та 
комунікаційні системи тощо. Не менш важливе значення мають соціаль
не страхування, допомога малозабезпеченим та інші види допомог.

Сьогодні надання соціальних гарантій населенню є однією з 
найважливіших функцій держави в економіці вільної конкуренції, а 
фінансування їх здійснюється з центрального й місцевих бюджетів. 
Величина соціальних гарантій значною мірою визначає розмір 
перерозподілу валового національного продукту через бюджет. У 
зв’язку з цим у бюджетній політиці держави питання бюджетного 
забезпечення соціальних гарантій займає одне з центральних місць. 
Цей принцип можна сформулювати як пошук і постійне вдосконалення 
форм і методів мобілізації та використання бюджетних ресурсів на 
цілі соціальних гарантій та інших видів загальних потреб громадян.

Третій напрям бюджетної політики -  вплив за допомогою 
бюджетного механізму на раціональне використання природних 
ресурсів, заборону технологій, що загрожують здоров’ю людини. З 
одного боку держава домагається від виробничих структур 
відшкодування витрат на відновлення природного середовища, а з 
іншого, використовуючи бюджетні важелі, -закриття шкідливих 
виробництв і впровадження передових ресурсозберігаючих техно
логій. Цими інструментами є податки штрафи та інші санкції.

Іншими словами, бюджетна політика держави має спря
мовуватись на забезпечення права людини на життя в умовах здорового
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навколишнього середовища, яке постійно порушується в умовах як 
планової, так і ринкової економіки.

Напрями бюджетної політики держави в кожному конкретному 
випадку, в кожній окремо взятій державі, в певний період можуть 
змінюватись. Так, для України тепер важливими є проведення та 
фінансування заходів соціального захисту громадян, що постраждали 
від аварії на ЧАЕС, завдання з конверсії військової промисловості, 
прискорення розвитку агропромислового комплексу тощо.

Реалізується бюджетна політика на місцях через бюджетний 
механізм. Бюджетний механізм -  сукупність форм і методів створення 
й використання фондів бюджетних ресурсів з метою забезпечення 
різноманітних потреб державних структур, господарських суб’єктів і 
населення. Складовими його є бюджетне планування й прогнозування, 
бюджетні показники, нормативи, ліміти й резерви, а також система 
управління фінансами [4].

З допомогою бюджетного механізму здійснюється широко
масштабний розподіл і перерозподіл створеного в державі валового 
внутрішнього продукту (ВВП) відповідно до основних положень 
бюджетної політики. На стадії бюджетного планування й прогнозу
вання визначаються бюджетні можливості регіону щодо бюджетного 
забезпечення розвитку його економіки та соціальної сфери. Показники 
прогнозних розрахунків є основою для приведення в дію відповідних 
стимулів та пільг, санкцій або обмежень, які забезпечують розвиток 
окремих територій у заданому напрямку. Це можуть бути пільги з 
оподаткування, пільгове кредитування або надання дотацій на 
покриття збитків тощо. Можуть застосовуватись також бюджетні 
інструменти, що обмежують ту чи іншу форму діяльності. Це штрафи, 
відміна пільг, додаткове оподаткування. Бюджетний механізм 
характеризують узагальнюючі та індивідуальні показники. Узагаль
нюючими є загальний обсяг бюджетних ресурсів, що створюються в 
регіоні, обсяг доходів та видатків місцевих бюджетів тощо. Індиві
дуальні -  це величина витрат місцевого бюджету на одного жителя, 
розмір податку, що сплачується одним працюючим тощо. Бюджетні 
показники дають змогу визначити дійовість бюджетного механізму.

Важливі моменти бюджетного механізму -  бюджетні нормативи, 
ліміти та резерви. Нормативи характеризую ть певний рівень 
забезпечення видатків, різних видів витрат бюджетних ресурсів. Ліміти 
являють собою певні обмеження на витрати в інтересах регіону, 
підприємця або громадянина. Резерви мають нейтралізувати дію 
непередбачуваних факторів, що можуть виникнути в майбутньому [4].

Бюджетний механізм діє ефективно, якщо функціонують усі його 
складові частини. Приводячи їх у дію, держава може спрямовувати
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економічний і соціальний розвиток на своїй території відповідно до
потреб її громадян.

Функціонування бюджету здійснюється за допомогою бюджет
ного механізму, який у найбільш загальному вигляді може бути 
охарактеризований як комплекс спеціально розроблених і законодавче 
закріплених у державі форм і методів створення та використання 
фінансових ресурсів для регулювання економічних і соціальних 
процесів V державі. Основною метою вказаного регулювання є 
фінансове забезпечення темпів і пропорцій розвитку економіки, а 
також соціальних гарантій населенню.

Побудова бюджетного механізму повинна базуватись на таких 
концептуальних положеннях: з одного боку, він є складовою ланкою 
загальної системи управління економікою і займає в ній своє 
особливе місце; з іншого,боку, він об’єктивно зумовлений існуючими 
фінансовими відносинами, детермінований ними і справляє 
зворотню дію на них. У міру розвитку економіки змінюється, 
удосконалюється бюджетний механізм, кожному новому періоду 
відповідають свої особливості. Крім того, зміст бюджетного 
механізму, його внутрішня структура характеризується комплексом 
взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів. Бюджетному механізму, 
що діє в ринково-орієнтованій економіці держави, притаманні свої 
функціональні особливості, але, незважаючи на відносну самостій
ність, вони діють як одне ціле. Частини бюджетого механізму також 
характеризуються взаємопов’язаним комплексним використанням. 
Серед них немає таких, якими можна було б знехтувати чи 
застосувати без зв’язку з іншими частинами. Разом з тим деякі 
складові цього механізму можна вважати вихідними. Такими, 
зокрема, є способи кількісного визначення коштів, що відрахо
вуються до бюджету й витрачаються з нього. Саме за їх допомогою 
починають рухатись внутрішні структурні елементи механізму^ 
визначаються розміри платежів до бюджету, обсяги бюджетного 
фінансування, вираховуються фінансові ресурси, що перероз
поділяються між окремими рівнями бюджетної системи. Виконання 
таких робіт становить зміст бюджетного процесу.

Важливе значення при цьому функціонуванні бюджетного 
механізму має система фінансових норм і нормативів, їх розроблення 
та використання пов’язане з рядом організаційних і методологічних 
труднощів. Насамперед, фінансові норми носять синтетичний 
характер. А значить, на їх абсолютну величину впливає безліч 
факторів, які необхідно враховувати при розробленні. Слід також 
відпрацювати методи коригування норм у залежності від зміни 
факторів у кожному конкретному періоді часу.

190



Існуючі фінансові норми за методом їх формування умовно 
можна розподілити на чотири групи. До першої групи можна віднести 
норми, централізовано затверджувані в законодавчому порядку чи 
урядовими органами: ставки заробітної плати в бюджетних 
установах, стипендії, ставки податків, окремих видів зборів і 
відрахувань. До другої групи включаються норми, що повністю 
базуються на матеріальних потребах. До них належать норми витрат 
на харчування в дошкільних закладах, закладах освіти та охорони 
здоров’я, норми витрат на медикаменти, освітлення, опалення тощо 
Третю групу складають норми, що визначаються міністерствами, 
центральними органами виконавчої влади, виходячи із загальних 
методологічних принципів створення та використання фінансових 
ресурсів. Це норми значної частини витрат бюджетних установ тощо. 
Четверту групу становлять фінансові нормативи, що використо
вуються на загальнодержавному рівні й характеризують пропорції 
економічного та соціального розвитку. На сьогодні ця група найменш 
досліджена й остаточно не сформована.

Отже, розроблення сучасних фінансових норм, які задоволь
няють потреби ринкового господарства, вимагає дослідження 
зв’язків, причин, умов, що впливають на їх величину, а також 
оптимального вибору розрахункового показника та форми його 
застосування на практиці.

Важливою складовою частиною бюджетного механізму є 
стимули, спрямовані на своєчасне й повне надходження коштів до 
бюджету, найбільш економне та ефективне їх використання. Відомо, 
що будь-яка система стимулювання передбачає застосування як 
матеріального заохочення, так і економічних санкцій. Система 
стимулювання в складі нині діючого бюджетного механізму включає 
в себе різного роду санкції за неповне та несвоєчасне надходження 
коштів до бюджету, неекономне, неефективне використання 
бюджетних асигнувань.

Найбільш широке коло фінансових стимулів зосереджене в 
системі взаємовідносин бюджету з господарськими структурами та 
населенням. Однак стимули, спрямовані на ефективне створення й 
використання бюджету, не варто ототожнювати з бюджетними 
стимулами розвитку економіки. Перші з них засновані на спеціальній 
(додатковій) системі заохочувальних заходів і санкцій, спрямованих 
на зміцнення бюджетної дисципліни. Другі пов’язані з перетворенням 
конкретних видів бюджетних доходів і видатків у стимули розвитку 
суспільного виробництва, підвищення його ефективності. Причому 
платежі до бюджету та система бюджетного фінансування тільки тоді 
можуть перетворитися в економічні стимули, коли методи мобілізації,
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напрями й порядок використання бюджетних коштів будуть пов’язані 
з інтересами суб’єктів господарювання.

Оскільки бюджетний механізм являє собою комплекс соціально 
розроблених і застосованих державою форм організації бюджетних 
відносин, а також способів, прийомів, методів, які забезпечують 
перерозподіл фінансових ресурсів між сферами суспільної діяльності, 
галузями економіки й територіями країни в інтересах задоволення 
загальнодержавних потреб, його об’єктивною основою є розподільчі 
відносини, що виражають економічний зміст бюджету. Внутрішня 
структура самого бюджету як економічна категорія визначає наявність 
різних ланок у бюджетному механізмі.

Структура бюджетного механізму складає такі групи бюджетних 
відносин, як доходи, видатки, міжбюджетні взаємозв’язки й відповідно 
до них включає різні форми та методи перерозподілу грошових коштів 
між підрозділами економіки. Тому в бюджетному механізмі можна 
виділити такі структурні ланки:

методи мобілізації грошових коштів у розпорядженні держави; 
форми та порядок надання бюджетних коштів підприємствам, 

організаціям, установам виробничої та невиробничої сфери;
способи внутрішньобюджетного розподілу й перерозподілу 

фінансових ресурсів і маневрування ними.
Названі ланки бюджетного механізму у свою чергу містять 

відповідні елементи. Так, бюджетний механізм мобілізації грошових 
коштів характеризується податковим методом надходження 
фінансових ресурсів і відображається в конкретних видах доходів -  
податки на добавлену вартість, на прибуток, з власників транспор
тних засобів тощо.

Механізм надання бюджетних коштів підприємствам, організа
ціям та установам реалізується за допомогою принципів і форм 
бюджетного фінансування. Нарешті, механізм внутрішньобюджетного 
розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів характеризується 
закріпленням частини бюджетних коштів за відповідними ланками 
бюджетної системи й різними способами бюджетного регулювання 
(відрахування від загальнодержавних доходів і податків, дотацій, 
субвенцій і т. ін.).

Кожній структурній ланці й елементу бюджетного механізму 
притаманні свої функціональні особливості, обумовлені тими 
завданнями, для розв’язання яких призначені. Незважаючи на 
відносну самостійність, елементи й ланки бюджетного механізму 
функціонують як єдине ціле. Саме взаємозв’язок усіх структурних 
ланок та елементів забезпечує ритм ічність функціонування 
бюджетного механізму в цілому.

192



Список літератури
1. Закон України “Про бюджетну систему України“ П Відомості 

Верховної Ради України. — 1991. — №1. — С. 1.
2. Закон України “Про Державний бюджет на 1998 р “ // Відомості 

Верховної Ради України. — 1998. — №1. — С.212.
3. Постанова Верховної Ради України “Про основні напрямки 

державної політики на 1998 р.“ // Бюджетна резолюція №420/97-ВР 
від 3.07.97 р.

4. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник 
— К.: Вища школа, 1997.

5. Луніна І.І. Проблеми регіональної бюджетної політики України 
// Економіка України. -  1994. — №8. — С.30-35.

6. Смярнова О.О. Деякі питання розвитку бюджетної системи 
України // Фінанси України. -  1997. — №12. — С.103.

Summary

Svitlana Davydova, Olena Tomashevska

Budget Policy and Functioning of Budget Mechanizm in the 
Conditions of Restructuring of Ukrainian Economy

In the conditions of market economy the budget becomes more 
important as the most efficient tool of managing and regulation of economic 
relations. The principles of creation of a budget policy and functioning of 
a budget mechanizm are presented. The ways of improvement of this 
mechanizm are proposed.
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