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Володимир Григорьєв

ФАКТОРИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В УМОВАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

Розглядаються питання класифікації факторів інтенсифікації управлінської діяльності керівників у 
виробничій сфері. Наведений аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів інтенсифікації та їх взаємозв’язок.

The article is dedicated to the classification problems of the intencificational factors of the managerial activity in 
the industrial region. The analyse of the external and internal factors are given.

УДК 338.24

Інтенсифікація управлінської діяльності 
передбачає виконання низки умов, що 
являють собою фактори інтенсифікації. 
Виокремлення їх має теоретичне та прак
тичне значення, оскільки необхідне для 
аналізу співвідношення екстенсивного та 
інтенсивного в управлінні виробництвом в 
умовах реструктуризації економіки країни. 
Окрім того, фактори інтенсифікації надають 
рух цьому процесові, а тому дослідження 
останніх -  важливе методологічне завдання, 
розв’язання якого дозволило б здійснювати 
подальшу розробку механізму інтенсивного 
перетворення управління виробництвом та 
оцінку рівня його інтенсифікації.

Фактори, що визначають інтенсифікацію 
управлінської діяльності, різноманітні за 
характером їх прояву, за часом та напрямком 
дії, типом та силою впливу, за джерелами 
формування. Обмежуючи різноманітність 
складу факторів інтенсифікації управління у 
процесі їх вибору, необхідно виявити най
більш суттєві, безпосередньо пов’язані з 
інтенсифікацією управлінської діяльності. 
При такому підході можна запропонувати 
декілька критеріїв класифікації факторів 
інтенсифікації управлінської діяльності: з 
точки зору джерел виникнення, за сферами 
та напрямками дії.

Усі фактори інтенсифікації управлін
ської діяльності щодо місця їх виникнення 
доцільно поділити на дві групи: зовнішні і 
внутрішні (схема 1).

Зовнішні фактори впливають на суб’єкт 
управління (керуючого працівника) з боку 
навколишнього середовища і визначають 
його взаємодію з дійсністю при реалізації 
цілей. Цей комплекс чинників може бути 
систематизованим, виходячи з соціально- 
економічної, техніко-технологічної та органі
заційної структури о б ’єкта управління. 
Вказані структури досить сталі, оскільки 
визначені набором певних правил.

До зовнішніх факторів інтенсифікації 
управлінської діяльності керівників слід, 
певно, віднести дві підгрупи: науково-

технічні (методологічні, методичні, інформа
ційно-технологічні, технічні, організаційні) і 
ресурсні (підготовка та підвищення квалі
фікації персоналу, рівень використання 
робочого часу, технічних засобів управління, 
транспорту, грошових коштів та ін.).

Рівень впливу окремих факторів на 
інтенсифікацію управлінської діяльності 
значно відрізняється і залежить від умов 
конкретного об’єкту управління та ситуації, 
у якій вона здійснюється.

Значно більшу складність уявляє систе
матизація внутрішніх чинників інтенсифікації 
управлінської діяльності, оскільки дана 
область недоступна прямому дослідженню. 
Інструментом їх аналізу може стати застосу
вання системного підходу. До цієї групи 
факторів, мабуть, належать такі детермі
нанти, як знання, вміння, досвід, ціннісні 
орієнтації, переконання, світогляд, інтереси, 
бажання, спрямованість особистості керів
ника тощо.

За ознакою сфер впливу доцільно вио
кремити, як мінімум, дві групи факторів: 
ресурсні та організаційні, за напрямком дії -  
методологічні, методичні, функціональні, 
організаційні, техніко-технологічні.

Найбільший вплив на процес інтен
сифікації управлінської діяльності та його 
фактори має прогрес науки і техніки [1, с.14]. 
Використання досягнень останніх в управ
лінні передбачає: по-перше, поглиблення та 
розширення наукових досліджень у вказаній 
галузі та прискорення впровадження їх 
результатів у практику управління; по-друге, 
створення якісно нових засобів праці робіт
ників управління на основі передових техно
логій, що розширює можливості інтен
сифікації їх діяльності.

Поглиблення наукових досліджень в 
умовах перехідної економіки пов’язане із 
створенням і подальшим розвитком методо
логічних основ управлінської діяльності, з 
пізнанням законів та закономірностей якісно 
нового етапу розвитку економіки країни; з 
розробкою нових принципів і методів управ-
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Схема 1. Фактори інтенсифікації управлінської діяльності керівників

пінської діяльності; із створенням та практич
ним використанням теоретичних основ органі
зації управлінської діяльності і, нарешті, з 
інформаційно-технологічним, методичним та 
кадровим забезпеченням управління вироб
ництвом. Умови, що сприяють здійсненню 
вказаних заходів, і є факторами інтенсифікації 
управлінської діяльності.

Подальша розробка методологічних 
основ управління виробництвом передбачає 
поглиблене пізнання об’єктивних еконо
мічних законів, закономірностей та форму
лювання принципів управління в перехідний 
період, а також свідоме використання їх 
вимог у практичній діяльності. Закони, 
закономірності та принципи управління слід
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розглядати як своєрідні обмеження на дію усіх 
чинників інтенсифікації управлінської діяль
ності, як умови позитивного результату їх дії. 
Зрозуміло, що розширення та поглиблення 
теоретичних знань в області управлінської 
діяльності відкриває нові можливості її подаль
шої інтенсифікації в межах суспільно-нормаль
ного рівня інтенсивності праці.

Для ефективного управління недостатньо 
знати загальний зміст вимог законів та законо
мірностей розвитку та управління виробниц
твом. Необхідно знати, як конкретно прояв
ляються ці вимоги і яке рішення може їм 
відповідати у кожній конкретній ситуації.

Так, закон пропорційності виробництва та 
управління вимагає враховувати необхідні 
пропорції в складі та побудові керуючої та 
керованої систем у ході впровадження заходів 
щодо інтенсифікації діяльності. Закон центра
лізації та децентралізації управління передба
чає обов’язковий розподіл та закріплення за 
відповідними рівнями керуючої системи 
необхідних повноважень у залежності від 
характеру та змісту управлінських ново
введень. Закон співвідношеності керуючої та 
керованої систем визначає необхідність збере
ження обов’язкової залежності рівня та дина
міки змін обох систем у процесі вдосконалення 
управління. Отже, пізнання законів управління 
та врахування їх дії у практиці господарю
вання виступає як найважливіший фактор 
інтенсифікації управлінської діяльності.

Науковий прогрес тісно пов’язаний з підви
щенням якісного рівня його організації. 
Проведення досліджень у галузі управління 
виробництвом створює теоретичні перед
умови до раціоналізації складу та змісту 
функцій управління, чітку регламентацію 
повноважень осіб та органів управління; 
використання прогресивних організаційних 
форм, структур управління; впровадження 
наукової організації управлінської діяльності; 
підвищення якості організації роботи з персо
налом; впровадження прогресивної організації 
використання технічних засобів забезпечення 
управлінської діяльності.

Вплив поглиблення наукових досліджень 
на систему управління відбивається також і 
на якості інформаційного забезпечення управ
лінської діяльності, сприяє його підвищенню. 
У результаті стає можливим впровадження 
типових рішень та процедур управління; 
проектування процесу управління; впрова
дження прогресивних методів розробки рішень.

Вказані результати якісного перетворення 
управлінської діяльності за рахунок її науко
вого рівня є основними факторами інтенсифі
кації останньої, що пов’язані з підвищенням

якості її інформаційно-технічного забезпе
чення. Вплив названих факторів на параме
три ефективності управлінської діяльності 
проявляється через зростання рівня обгрун
тованості рішень та зниження витрат праці 
у сфері управління за рахунок підвищення 
технологічної культури управління.

Поглиблення наукових досліджень в 
управлінні виробництвом та в інших 
суміжних галузях знань зумовлює впрова
дження прогресивних методів управління: 
економічних, адміністративних, соціально- 
психологічних. Це також сприяє підви
щенню ефективності управлінської діяль
ності за рахунок зростання її активності та 
економічності. Зокрема, особливо велике 
значення має вдосконалення методів, 
систем та організації планування і стиму
лювання. Роль в управлінні такого еконо
мічного методу як стимулювання вира
жається в тому, що воно не тільки підсилює 
дієспроможність рішення, але не рідко 
здатне його замінити. А тому, постійний 
якісний розвиток системи стимулювання 
сприяє інтенсифікації управлінської діяль
ності. Вдосконалення соціально-психо
логічних методів управління поліпшує 
моральний клімат у колективах, посилює 
творчий елемент в управлінський діяль
ності і на цій основі створює умови для 
підвищення продуктивності діяльності 
працівників управління.

Наукові дослідження у названих сфе
рах сприяють також якісному перетво
ренню кадрового забезпечення управління, 
у тому числі зростанню кваліфікації кадрів; 
вдосконаленню стилю керівництва; піліп- 
шенню соціально-психологічних умов 
праці. Під ідам впливом відбувається поси
лення творчого елементу у діяльності 
управлінського апарату, підвищення об
грунтованості управлінських рішень та 
культури управлінської діяльності, що є 
основою зростання економічності та якості 
управлінської діяльності.

Окрім поглиблення і розширення науко
вих досліджень проблем управління та 
прискорення впровадження їх результатів у 
практику управлінської діяльності, техніч
ний прогрес в управлінні виявляється в 
оснащенні робочих місць працівників 
засобами телекомунікації [2,с.277], персо
нальними комп’ютерами та відповідним 
програмним забезпеченням. Вплив таких 
техніко-технологічних чинників на процес 
інтенсифікації управлінської діяльності ви
ражається насамперед в економії най
дорожчого ресурсу управлінської діяль
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ності -  часу [3,с.64], в підвищенні оператив
ності інформаційних робіт, оптимізації 
процесу прийняття рішень, в скороченні 
витрат управлінської праці та підсиленні в 
ній творчого елементу за рахунок скоро
чення до мінімуму рутинних операцій і 
підвищення культури управління.

Серед факторів інтенсифікації управ
лінської діяльності важливе значення мають 
такі, що пов’язані з використанням ресурсів 
управління: трудових, матеріальних, фінан
сових. Полпшення використання трудових 
ресурсів означає раціональне використання 
фонду робочого часу, кваліфікації, профе
сійної підготовки та досвіду працівників. 
Здійснення заходів, спрямованих на вико
ристання вказаних чинників, передбачає 
орієнтацію на досягнення суспільно-нор
мальної інтенсивності управлінської діяль
ності, яка відбиває науково обгрунтований, 
необхідний рівень витрат праці, що забез
печує її високу ефективність на основі 
повного та продуктивного використання 
робочого часу, нормальну швидкість та 
напруженість трудових процесів. При цьому 
має бути забезпечена відповідність профе
сійно-кваліфікаційного рівня працівників 
характеру та складності здійснюваних'ними 
видів діяльності.

Поліпшення використання матеріальних 
ресурсів передбачає раціональне вико
ристання технічних засобів управління 
(комп’ютерів, засобів комунікації та зв’язку 
тощо), офісних приміщень, транспортних 
засобів, оргтехніки.

Поліпшення використання фінансових 
ресурсів означає раціональне та ефективне 
використання грошових коштів на технічне 
оснащення управлінської діяльності, рек
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ламу, заробітну плату персоналу, підви
щення його кваліфікації, службові відря
дження, соціальні заходи, охорону, канце
лярські, друкарські та інші витрати.

Аналіз чинників інтенсифікації управлін
ської діяльності передбачає не тільки їх виз
начення та систематизацію, але й встанов
лення взаємозв’язків між ними з метою з’ясу
вання механізму їх взаємодії. Вони не завжди 
пов’язані безпосередньо, а й мають місце 
взаємні, прямі та зворотні, опосередковані 
зв’язки. Ступінь опосередкованості та сила 
прямого і зворотного впливу можуть бути 
різні. Насамперед необхідно зазначити, що в 
загальному усі фактори інтенсифікації 
управлінської діяльності пов’язані з 
поліпшенням використання її ресурсів і, у 
першу чергу, ресурсу часу. Наприклад, 
впровадження нових інформаційних 
технологій на основі персональних 
комп’ютерів та сучасних засобів телекому- 
нікацій і зв’язку сприяють значному змен
шенню трудових витрат працівників управ
ління, тобто економії часу. Водночас підви
щення кваліфікації та перепідготовка персо
налу є передумовою більш ефективного вико
ристання технічних засобів управління, впли
ває на ефективність застосування останніх. 
Має місце і зворотній зв’язок -  впрова
джуючи нові технології в управлінської діяль
ності, необхідно подбати про перепідготовку 
та підвищення кваліфікації персоналу.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Стаття присвячена особливостям радикального оновлення національної економіки шляхом регулювання 
інвестиційної діяльності та проведення структурних змін у фінансовій системі. Пропонується ряд економічних 
заходів щодо поліпшення стимулювання інвестицій. Наводяться приклади досвіду зарубіжних країн зі сфери 
обміну -  розподілу.

This article is dedicated to the peculiarities of radical reconstruction of the national economy by the method of 
regulating of investing activity and providing structural changes in financial system. Some economic approaches are 
proposed for the purpose of improving of investment’s stimulation. Foreign economies experience is presented 
concerning restructuring of distribution sphere.

Прискорення радикального оновлення викликають структурні зміни у всій фінан-
національної економіки та перебудова її совій системі, що, у свою чергу, призводить
ринкової, соціально орієнтованої моделі до змін фінансової політики у виробничій та
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невиробничій сферах. У загальному потоці 
інвестиційних коштів безперервно зростас 
частка підприємств, організацій та інших 
ринкових структур недержавних форм 
власності.

Сучасний відтворювальний процес в 
Україні характеризується скороченням 
абсолютного обсягу нагромадження, падіння 
його частки в національному доході, змен
шенням капітальних вкладень і розміру 
прибутку підприємств, що направляється на 
розширення виробництва. За цих умов 
особливо актуальною є проблема активізації 
інвестиційної діяльності й вдосконалення її 
державного регулювання.

Регулювання інвестиційної діяльності 
здійснюється державою з метою реалізації 
таких пріоритетних напрямів інвестиційної 
політики:

-  становлення ринку інвестицій і роз
виток його інфраструктури;

-  стимулювання виробництв, що ство
рюються на базі нових технологій і випус
кають конкурентноспроможну продукцію;

-  оновлення виробничих фондів і про
гресивна зміна їх структури;

-  розвиток агропромислового комплексу 
та галузей, що насичують споживчий ринок 
товарами;

-  стимулювання експортного вироб
ництва та виробництва продукції, що заміняє 
імпортну;

-  створення робочих місць для громадян, 
які потребують соціального захисту;

-  розвиток соціальної інфраструктури в 
сільській місцевості.

Державне регулювання інвестиційної 
діяльності базується на принципах міні
мального втручання державних органів у 
інвестиційний процес, створення пільгових 
умов інвесторам, які здійснюють діяльність 
у найбільш важливих напрямах впливу на 
умови інвестування за допомогою еконо
мічних регуляторів.

Переважна більшість елементів меха
нізмів управління інвестиційною сферою є 
загальнодержавними й поширюються на 
основну частину національної економіки. 
Тому окремі складові механізму управління 
інвестиційною діяльністю необхідно роз
глядати в контексті загальнодержавної 
функції [2, с.4-21].

Перехід до регульованої ринкової еконо
міки повинен докорінно змінити підходи до 
економічної політики держави з метою 
посилення її впливу на інвестиційний процес. 
Головним об’єктом регулювання виступають 
інвестиції, а інструментами такі важливі

вартісні категорії, як гроші, фінанси, кредит, 
прибуток, ціни, які відображають процес 
відтворення. В основу інвестиційної політики 
держави має бути покладене гнучке поєд
нання адміністративних та економічних 
методів управління. Практично ця мета 
досягається тоді, коли 80-90% товарно- 
грошового потоку держави проходить по 
строго контрольованому ланцюгу міні
мальної кількості великих точок обміну -  
розподілу. Це означає прискорення товарно- 
грошового потоку, в результаті чого зни
жуються реальні ціни, процентні ставки 
кредиту, тарифи за послуги, що сприяє 
акумуляції грошових засобів у населення та 
на рахунках підприємств.

Інший, не менш важливий, фактор впливу 
держрегулювання полягає в одночасному 
спрямуванні за допомогою податкових пільг 
вільних грошових засобів, які з’являються 
внаслідок застосування вищезгаданого 
впливу, через інвестиційні фонди як під
приємств, так і держави на інновацію та 
розширення виробничої сфери, збільшення 
продуктивності праці по всьому нормативно- 
економічному контуру держави, який об
слуговує націю.

Продуктивність будь-якої національної 
економіки, тобто її здатність забезпечувати 
достаток населенню, що проживає на тери
торії держави, характеризується рівнем 
добротності економічного контуру. Цей 
показник визначає здатність самої структури 
контуру протистояти згасанню робочої та 
інвестиційної активності.

З огляду на це провідний ланцюг обміну 
-  розподілу економіки високого рівня обо
в’язково повинна обслуговувати мінімальна 
кількість продавців, банкірів, службовців 
бірж, економічних відділів, бухгалтерій і 
відповідно податкових інспекторів, митників, 
казначейства, службовців контрольно- 
ревізійних управлінь, міліції тощо. До того 
ж, увесь товарно-грошовий потік має прохо
дити по спеціально створеній і фактично 
централізованій мережі мінімальної кількості 
великих ланцюгових магазинів, банків, бірж, 
складів, посередницьких фірм тощо з міні
мальною кількістю власників, а також 
мінімальною торговельною націнкою, про
центною ставкою кредиту, ціною за послугу, 
але великою швидкістю товарно-грошового 
обороту, який дає можливість акумулювати 
грошові та інвестиційні ресурси на промис
лових підприємствах. У результаті з ’яв
ляється справжня свобода підприємництва в 
конкурентному середовищі саме товаро
виробників, а не продавців, банкірів та інших
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службовців провідної сфери, величезна 
кількість яких у ситуації ринкової анархії, а 
не порядку так чи інакше витягує всі грошові 
засоби з підприємств і держави через високі 
ціни та проценти, доводячи виробництво до 
згасання, а економіку -  до кризи недо- 
виробництва, вийти з якої можна тільки при 
мінімізації провідного споживання.

Першопричиною всього є ліберально 
розширена сфера обміну -  розп.оділу, яка 
збирає в цілому величезні прибутки, що 
грунтуються на високих цінах, процентах, 
тарифах тощо. Сюди належать також фак
тично усі нетрудові доходи виробництва, 
яким би чином виправдані вони не були. За 
цими напрямами розтікаються всі інвести
ційні ресурси виробничих підприємств, тому 
що працівники вимагають усі засоби на 
підприємствах використовувати на зар
плату, якої їм катастрофічно не вистачає на 
життя. Іноземні інвестиції тут не можуть 
виправити ситуації.

Наприклад, у СІЛА фірми, які вироб
ляють товари, в тому числі величезні 
корпорації, не мають власної торговельної 
мережі й постачають товари в центра
лізовану торгівлю, яка складається з великих 
торгових точок із мінімальною кількістю 
зайнятих. Централізований контроль не 
означає націоналізації. В результаті ство
рення контура економіки високого рівня в 
СІЛА торговий прибуток становить лише 
одну третину цента з кожного витраченого 
покупцем долара.

Основний грошовий потік у СІЛА про
ходить через централізовану Федеральну 
резервну систему (ФРС) і комерційні банки, 
які є членами ФРС і одержують від неї надійні 
номінальні дивіденди. Прибуток фРС понад 
визначений рівень, встановлений залежно від 
фази економічного циклу, повністю над
ходить уряду. Другим ярусом банківської 
системи СІЛА є вільні комерційні банки, які 
не належать до корпорації ФРС, але повністю 
їй підконтрольні. Таким чином, уся бан
ківська система працює на націю і; зни
жуючи облікову ставку кредиту до мінімуму 
чи за рішенням уряду надаючи в разі кризи 
безоплатну цільову інвестиційну допомогу 
для промисловця й аграрника, центральний 
банк стимулює пожвавлення ринкової 
кон’юнктури [3, с.54-58].

Вплив держави на інвестиційну діяль
ність відбувається у формах управління дер
жавними інвестиціями, регулювання умов ін
вестування та контролю за його здійсненням.

В умовах роздержавлення власності 
держава відійшла від адміністративного

управління інвестиційною діяльністю в 
межах усього суспільства. Прерогативою 
держави залишається керівництво виключно 
державними інвестиціями, що забезпечують
ся управлінською плановою та контрольною 
діяльністю органів влади та управління.

Інвестори всіх форм власності, що 
здійснюють вкладення за рахунок недержав
них коштів, самостійні у своїх рішеннях. 
Держава впливає на діяльність таких інвес
торів за допомогою економічних, організа
ційно-правових та адміністративних методів. 
Правовою основою державного регулювання 
інвестиційної діяльності виступають закони 
України “Про інвестиційну діяльність”, “Про 
зовнішньоекономічну діяльність”, Декрет 
Кабінету Міністрів України “Про режим іно
земного інвестування”, Державна програма 
заохочення іноземних інвестицій в Україні та 
інші нормативні акти. Вдосконалення впливу 
держави на інвестиційний процес має відбу
ватися через стимулювання тих видів інвес
тиційної діяльності, що забезпечують високу 
господарську ефективність і соціальну 
спрямованість інвестицій, пошук шляхів 
збільшення інвестиційних ресурсів.

Розв’язання зазначених проблем можливе 
за рахунок вдосконалення економічних 
методів: перегляду податкової політики, 
активізації ролі кредитних установ в інвес
тиційній діяльності, стимулювання фінан
сових інвестицій. Для цього необхідно 
здійснити наступне:

1. Запровадити гнучкий механізм оподат
кування суб’єктів інвестиційної діяльності 
шляхом диференціації ставок податків і 
податкових пільг, регулярного їхнього 
перегляду й зміни залежно від стану спожив
чого ринку і економічної ситуації в країні.

Податкові пільги необхідно запровадити 
для тих суб’єктів інвестиційної діяльності, які 
значну частину одержаного прибутку реін- 
вестують у виробництво, впроваджують 
прогресивні технології, освоюють вироб
ництво конкурентоспроможності продукції, 
в тому числі такої, що заміняє імпортну або 
експортується, скорочують нормативні 
терміни будівництва і прискорюють введення 
в дію інвестиційних об’єктів.

Доцільно збільшити обсяги інвестицій
ного податкового кредиту та направити його 
новоствореним і малим підприємствам на 
довготривалій основі.

2. Дозволити підприємствам самостійно 
встановлювати норми амортизаційних 
відрахувань на повне відновлення основних 
фондів у випадках, коли вони не займають 
монопольного становища на ринку, забезпе-
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чують збільшення обсягів виробництва 
продукції та її реалізації за вільними цінами.

3. Запровадити систему заходів, спрямо
ваних на стимулювання кредитних установ 
у здійсненні довгострокового кредитування 
інвестиційних програм і проектів на пільгових 
умовах. До таких заходів варто віднести зни
ження норм обов’язкових резервів комерцій
ного банку і зменшення ставки податку на 
прибуток відповідно до суми виданих креди
тів на інвестиційні цілі, пільгове кредитуван
ня Національним банком тих кредитних 
установ, що займаються систематичним 
кредитуванням інвестиційної діяльності.

4. Активізувати випуск муніципальних 
облігацій, кошти від розміщення яких напра
вити на розвиток об’єктів соціальної інфра
структури. Світова практика свідчить про 
те, що цінні папери місцевих органів влади 
стають привабливим об’єктом фінансових 
інвестицій за рахунок податкових пільг, що 
надаються їх власникам.

5. Звільнити від оподаткування доходи 
на корпоративні цінні папери, що емітовані 
підприємствами, розвиток яких має пріори
тетне значення для суспільства. Перелік 
таких галузей і підприємств може визнача
тися в рамках державної інвестиційної 
програми. За сучасних умов її застосування 
є актуальним для легкої та харчової промис
ловості, індустрії будівельних матеріалів, 
агропромислового комплексу.

Реалізація викладеного дасть можли
вість збільшити обсяг інвестиційних ресурсів 
і сконцентрувати інвестиційну діяльність на 
більш важливих для суспільства напрямах 
[4, с.23-28].

Із розпадом Радянського Союзу нега
тивний вплив структури виробництва на 
економічне становище України посилився, 
оскільки тут частка кінцевого продукту була 
незначною. Залежність від іноземних, часто 
ненадійних, партнерів, обмеженість енерго
носіїв спричинили різке падіння виробництва. 
Негативні процеси посилювались недоско
налістю фінансово-кредитної системи, 
взаємними платежами.

Деякі керівники держави бачать відро
дження життєдіяльності підприємств України 
у відновленні всіх розірваних економічних 
зв’язків, і в першу чергу, -  з підприємствами 
Росії. За усієї складності реалізації такого 
підходу, це значною мірою призвело до 
реанімації старого, неконкурентоспромож
ного, а отже, і безперспективного вироб
ництва. Тим більше, що сподіватися на 
дешеві енергоносії, в тому числі з Росії, 
абсурдно.

Удосконалення структури виробництва 
та забезпечення його життєдіяльності в 
умовах конкурентної боротьби необхідно 
здійснювати, виходячи із національних 
потреб і можливостей. Невизначеність уря
дової політики протягом років незалежності 
завдала великої шкоди національній еконо
міці, суттєво ускладнила розв’язання проб
леми структурної перебудови.

Основою для формування нової струк
тури національного виробництва повинні 
бути пріоритетні галузі виробництва. їх 
визначення необхідно здійснювати, виходячи 
з ресурсного потенціалу, а також можли
востей випуску конкурентоспром ож ної 
продукції. Вчені-економісти й практики 
можуть з огляду на технічний рівень вироб
ництва та структуру його витрат визначити 
можливості перспективи того чи іншого 
виробництва. В Україні є низка наукомістких 
галузей, підприємства яких оснащені віднос
но сучасним обладнанням. Саме вони мають 
становити основу національного вироб
ництва, одержувати всебічну підтримку 
держави -  пільгові кредити, менші податки, 
гарантії під іноземні інвестиції.

Певну роль у вдосконаленні структури 
національного виробництва мають відігра
вати промислово-фінансові групи. Саме вони 
найбільшою мірою можуть концентрувати 
зусилля багатьох підприємств у пріоритетних 
сферах, виділяти необхідні кошти, залучати 
іноземний капітал, підтягувати до вищого 
рівня слабші підприємства.

Формування раціональної структури 
національного виробництва вимагатиме 
відмови від підтримки багатьох неперспек
тивних виробництв, які внаслідок різних 
причин не можуть бути конкурентноспро- 
можними. На жаль, значна їх кількість 
знаходиться в галузях, які раніше були 
престижними, -  паливній, чорній металургії, 
електроенергетиці та ін. Майбутнє таких 
підприємств (і, насамперед, зайнятість їхніх 
працівників) залежить від того, чи будуть 
враховуватись економічні фактори і полі
тичні наслідки [6, с. 43-49].

Ринкова економіка розвивається за 
циклічними законами. Суспільне вироб
ництво в кожному циклі проходить фази 
депресії, пожвавлення, піднесення. За сьогод
нішніх умов господарювання особливий 
інтерес викликає характеристика кризи та 
механізму функціонування суспільного 
виробництва. Криза проявляється тоді, коли 
досягається фізична межа виробництва, 
додаткові вкладення праці та капіталу не 
дають адекватного надходження чистого
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доходу від реалізації продукції, витрати 
перекривають додаткові результати вироб
ництва, пропозиція значно перевищує попит. 
При цьому падають обсяги виробництва, 
знижується ціна, а зменшення витрат на 
виробництво продукції стає майже єдиним 
фактором отримання прибутку. Природа 
сучасної економічної кризи в Україні принци
пово інша. Вона не викликана надвироб
ництвом товарів, а виникла під впливом 
зовнішніх факторів на економіку, які своє
часно не усувались державою. Цьому 
сприяли руйнування системи управління 
народним господарством без відповідного 
впровадження економічних важелів регулю
вання економіки, створення й функціону
вання затратного механізму ціноутворення, 
паливно-енергетична криза, ускладнення 
становища із забезпеченням товаровиробни
ків матеріально-технічними та сировинними 
ресурсами, що традиційно завозилися до 
України. За оцінками спеціалістів, 70 -  80% 
загального обсягу промислового вироб
ництва в країні не мають на її території 
замкнених технологічних циклів. За таких 
умов і чинників в Україні спостерігається 
значний спад виробництва.

Економічна криза супроводжується 
фізичним і моральним зношенням основного 
капіталу, порушенням інвестиційних проце
сів і відтворенням основних фондів. Так, в 
Україні реальна зміна зношеної та застарілої 
частини виробничого обладнання вже протя
гом трьох десятиліть не перевищує 2% на рік. 
На початку 90-х років терміновій заміні 
підлягало понад 25% загального обсягу 
основних фондів, у тому числі близько 40% 
машин і всього устаткування. Сьогодні в 
багатьох галузях народного господарства 
зношеність фондів досягла 65% з тенденцією 
до подальшого погіршення ситуації.

Економічна криза в країнах Східної 
Європи має аналогічні тенденції з динамікою 
довготермінових коливань економіки країн 
Західної Європи, США, Японії. За даними 
ООН, середньорічні темпи зростання промис
лового виробництва в цих країнах знизились 
приблизно з 60% у 70-ті роки до 3,5% у 80-ті 
і 2,2% у 90-ті, а темпи фізичного обсягу їх 
міжнародного товарообігу скоротились 
відповідно з 7,5% до 5,5 і 4,5%. Тенденція до 
сповільнення динаміки загальноекономічного 
зростання спостерігалась і в більшості країн, 
що розвиваються.

Оскільки підприємство є індикатором, 
який відтворює економічний стан країни, то 
економічні фази істотно проявляються в 
динаміці завантаження виробництва. Так,

кризові періоди характеризуються рі:
. зниженням середньорічного завантажі 
виробничих потужностей. Таку ж тенде: 
викликають депресія й застій виробиш 
У період піднесення виробництва потужі 
завантажені оптимально з позицій отрим 
прибутку.

Підтвердженням цього є ситуація 
склалася сьогодні майже в усіх гал 
народного господарства із завантажеь 
виробничих потужностей. У провід 
галузях рівень їх використання в 1997 { 
перевищував 20%. У системі книгодр 
вання він дорівнював 48%. Однак на окре 
підприємствах, залежно від видів проду 
коливався в межах 14-65%. Через заі 
номенклатури продукції та невикористг 
значної кількості високопродуктивь 
обладнання спостерігається зменше 
величини середньорічної виробничої ПО' 
ності підприємств.

Зміна економічних умов господаркж 
вимагає від підприємств своєчасної реа 
на кон’юнктуру ринку. За сьогоднішніх ) 
це можна забезпечити, створивши спеціаі 
галузеву та внутрішньовиробничу ма; 
тингову службу з метою систематичи 
вивчення попиту, можливостей збуту, ана 
зовнішньоекономічної ситуації.

Щорічна потреба України в рідк 
паливі становить приблизно 62 млн.т. Де 
вірні поставки з нафтодобувних регіонів і 
тійно зриваються, і їх обсяг з кожним ро 
зменшується. Зокрема, якщо в 1989 
Україну було поставлено 61,7 млн.т нае 
то в 1990 р. -  58,5, а на початку 1991 
28,9 млн.т. У 1992 р. підприємства за 
печувалися сировиною лише на дві треті 
тобто близько 40 млн.т. На жаль, розві, 
запаси нафти в Україні дуже обмежеі 
тому сумарний обсяг її видобутку (разе 
газовим конденсатом) становить нині ме 
5 млн.т. на рік. Із 110-120 млрд.м3 природі 
газу майже 100 млрд.м3 транспортує! 
ззовні. Завозиться також 20-35 млі 
коксовного вугілля. Додамо, що /сирові 
ресурси лісової, хімічної та бавовні 
промисловості відсутні.

Кожна цивілізована країна ство] 
певний резерв нафти для передбачені 
непередбачених ситуацій. Наприкла, 
СІНА, де законсервовано всі місцеві резе 
нафтові родовища, в підземних резервуг 
зберігається понад 100 млн.т нафті 
Німеччині -  31, у Франції -  12, в Швеції 
в Канаді -  5,5 млн.т.

Бензин, якого Україні хронічно браї 
який вона змушена заощаджувати навіть
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час посіву та збирання врожаю, у перед
бачливих зарубіжних фірмачів завжди в 
достатку, незважаючи на те, що частина 
іноземних держав, у яких є нафтосховища, 
взагалі не мають власних природних наф
тових ресурсів. Чому ж не запозичити такий 
досвід, адже він веде до нафтового суве
ренітету України, її паливно-енергетичної 
незалежності.

Уряд України веде переговори з деякими 
країнами Близького Сходу. Була домов
леність про поставку в Україну іранської 
нафти. Щоб її надходження зберігати у 
великій кількості, необхідно збудувати новий 
нафтоперевалочний комплекс Будівництво 
нафтопроводу Іран -  Україна повинно 
пройти через Азербайджан і Росію. У будів
ництві, як очікується, візьмуть участь країни 
Західної Європи, які хотіли б отримувати 
іранську нафту і газ. Звичайно, це справа не 
одного року.

Наскільки ж існуючі переробні потуж
ності забезпечують потреби України в 
бензині, дизельному паливі, інших нафто
продуктах? В Україні на сьогодні 7 нафто
переробних заводів і 1 дослідний нафто
мастилозавод. Вони забезпечують потреби 
українських споживачів лише на 82%. У тому 
числі: бензином -  на 70%, дизельним паливом
- на 90%, нафтобітумом -  на 25%, мастилами
- на 40% і лише котельно-пічним паливом -  
повністю [І, с.9-14].

Науково-технічна революція висунула 
нафтову промисловість у число фундамен
тальних галузей сучасного суспільного 
виробництва. Наша держава тільки входить 
до системи світового господарства. І від 
того, як цей процес проходитиме, залежить 
можливість її подальшого економічного та 
соціального розвитку. У процесі інтеграції до 
світового економічного простору Україна 
зустрічатиметься з великими труднощами. 
Адже вона ще не визначилася повного мірою 
з основними напрямами та механізмом 
структурної перебудови економіки.

Варто зазначити, що структурна пере
будова економіки вже відбувається, але йде 
як стихійний, нерегульований процес. Струк

турні характеристики промислового спаду 
зводяться до того, що економіка України 
набуває явно вираженої сировинної спрямо
ваності. У структурі експорту переважають 
сировина й проміжна продукція, що забез
печує задоволення лише поточних потреб 
виробництва. Переорієнтацію економіки 
треба розглядати як соціальну реіндус- 
тріалізацію з метою прискореного розвитку 
виробництв, які дозволяють задовольняти 
весь комплекс соціальних потреб суспільства. 
Успішне проведення структурних пере
творень значною мірою залежить від вибору 
пріоритетних напрямів розвитку економіки 
та інтенсивності інвестиційних процесів.

Отже, варто зазначити, що в Україні, по 
суті, ще не створено необхідних умов для 
структурної перебудови економіки. Недос
татньо розвинуті ринкові структури та 
механізми, необхідні для переміщення капі
талу, робочої сили з однієї галузі в іншу. 
Оскільки процес структурних перетворень 
проходитиме поетапно й триватиме досить 
довго, доцільно використовувати перехідні 
форми господарювання, ефективні засоби 
державного регулювання структурних 
зрушень.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ 
ПРОЦЕСІВ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Стаття присвячена розгляду існуючих і потенційних інвестиційних потоків. Особлива увага акцентується на 
вивченні діючих, та пошуку можливих джерел фінансування інвестиційних ресурсів і на їхньому ефективному 
використанні в сучасних умовах.

This article is about, existent and potential investment flows, Special attention is payed to study of acting 
sourses and search for possible sourses of financing investment resources and their effective utilization in the 
modern conditions.

УДК 330.322.2

Здійснення економічних реформ в Україні 
невід’ємно пов’язано з інвестиційною діяльніс
тю. Це особливо важливо для підприємств, які 
з метою виживання, створення конкурентно1 
спроможної продукції стали на шлях реструк
туризації чи перепрофілювання своєї діяль
ності. Цей шлях обумовлює необхідність залу
чення додаткових коштів чи джерел фінансу
вання для забезпечення відтвор.ювальних 
процесів, фондів подальшого розвитку.

Подолання економічної кризи і подаль
ший економічний розвиток пов’язані з підви
щенням інвестиційної активності окремих 
підприємств, у тому числі й державної форми 
власності. Тому в сучасних умовах дедалі 
актуальнішими стають питання підвищення 
ефективності управління інвестиціями 
виробничих підприємств. Це зумовлено тим, 
що значна кількість провідних у минулому 
виробничих підприємств України приймала 
інвестиційні рішення, не звертаючи уваги на 
їхню ефективність, ризик, терміни окупності 
капіталу та інші фактори. Зараз це підвело 
такі підприємства до межі банкрутства і ляг
ло великим тягарем на державний бюджет. 
Без фінансової допомоги з боку державних, 
приватних та іноземних інвесторів дані 
підприємства в сучасних умовах не можуть 
не тільки повноцінно функціонувати, а й 
навіть елементарно існувати. Реальний 
розвиток таких підприємств та загальний 
розвиток виробничої сфери в Україні в 
сьогоднішніх умовах реформування її еконо
міки в цілому розпочнеться лише.тоді, коли 
виробничі підприємства суттєво підвищать 
рівень своєї прибутковості та значною мірою 
визначаться темпи та пропозиції інвестицій, 
що використовуватимуться в технологічно
му переозброєнні підприємств, зміні галузе
вої структури економіки. На сьогодні основні 
фонди переважної більшості підприємств 
України зношені, використовуються відсталі 
енерго- та ресурсомісткі технологічні 
системи. Для того, щоб своєчасно подолати

економічне відставання, інтегруватися в 
Європейські Співтовариства на засадах 
рівноправного партнерства, необхідно ство
рити конкурентоспроможну промисловість. 
Це потребує суттєвих інвестицій, перш за 
все у виробничу сферу.

Для успішного забезпечення інвестування 
підприємств виробничої сфери необхідно 
розв’язати наступні ключові проблеми:

• визначити джерела та обсяг інвес
тиційних ресурсів, які можуть бути залучені 
до виробничої сфери;

• обгрунтувати інвестиційні пріоритети;
• розробити ефективний механізм залу

чення та використання інвестицій.
Потреби в інвестиціях у виробничу сферу 

досить значні, тому важливо забезпечити мо
білізацію всіх можливих інвестиційних ресур
сів, оскільки для багатьох проектів необхід
ним є ефект масштабу (у галузях паливно- 
енергетичного комплексу; металургії, нафто
переробки тощо). Водночас слід виходити з 
того, що основа технологічної перебудови ви
робничої сфери є власні кошти підприємств.

При всій надії на активізацію інвестицій
ної діяльності в умовах, коли централізова
ний розподіл інвестиційних потоків практич
но відсутній, власні кошти підприємств 
залишаються відносно на довгий період 
основним джерелом внутрішнього фінансу
вання інвестицій. Типовий досвід країн 
Західної Європи свідчить, що при кризі, спаді 
та депресивному стані економіки, яке су
проводжується хронічним бюджетним дефі
цитом, високим рівнем оподаткування та 
інфляції, частка власних коштів підприємств 
у структурі інвестування може складати 98% 
і більше. Підприємство може здійснювати 
свою діяльність в основному на власних 
нагромаджених коштах. За даними 1996 року 
в Україні найбільшу питому вагу становили 
капітальні вкладення за рахунок власних 
коштів підприємств -  77% від загального 
обсягу [10, с.7].
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Серед внутрішніх (власних) джерел формування інвестиційних ресурсів, що
фінансування основну роль безумовно використовуються для фінансування інвес-

а відіграє чистий прибуток, що залишається в тиційної діяльності відносить: прибуток від
розпорядженні підприємства після виплати будівельно-монтажних робіт, виконаних
податків та інших обов’язкових платежів з господарським способом; надходження від
прибутку в бюджет. Частину прибутку ліквідації основних фондів та страхові суми
можна направляти на капітальні вкладення компенсації збитків, викликаних втратою

,а виробничого та соціального характеру. Ця майна; довгострокові фінансові вкладення
іу частина прибутку може використовуватись минулих періодів, термін погашення яких

на інвестиції в складі фонду нагромадження закінчується в поточному періоді; реінвесто-
ід чи іншого фонду аналогічного призначення, вану в інвестиції частину надлишкових
іе що створюється на підприємстві. обігових активів [2, с.71]. При цьому до

Іншим вагомим джерелом фінансування власних джерел фінансування слід віднести
інвестицій на підприємствах є амортизаційні також асигнування на капітальне будівниц-

в відрахування, що нагромаджуються у виг- тво із місцевого бюджету регіону та позики,
х ляді амортизаційного фонду. Нагромадження Прибуток, отриманий в результаті вироб-
> вартісного зносу на підприємствах проходить ничої діяльності виробничих одиниць, амор-
ь. систематично, в той час коли виробничі фонди тизаційні відрахування на реновацію за
іа не потребують оновлення в натуральній певними нормами перераховуються у фонди

формі після кожного циклу відтворення. В вищестоячих організацій. У результаті
ія результаті формуються вільні грошові кошти частина цих коштів повертається на ті самі
іо (шляхом включення амортизаційних відра- підприємства, але у вигляді централізованих

хувань у витрати виробництва), які можуть асигнувань на капітальне будівництво,
с- бути направлені для розширення та відтво- Власні кошти у вигляді нерозподіленого
ні рення основного капіталу підприємств. Вони прибутку та амортизаційних відрахувань -

дозволяють отримувати більш високу по- класична форма самофінансування в розви-
и; тужність і продуктивність обладнання, ніж нутих країнах Заходу. Проте у сьогоднішніх
у- та, яка могла б бути досягнута на ці ж кошти умовах фінансування інвестицій підприємств

в період нарахування зносу активної частини за рахунок власних джерел не може охоплю-
ру основних фондів. вати всі напрямки структури капіталовкла-
о- В економічно розвинутих країнах амор- день підприємства. Нове будівництво,
р- тизаційні відрахування є важливим джерелом технічна реконструкція підприємств як
д- інвестиційного фінансування і становлять форми розширеного відтворення основних
о- близько 40% від загального обсягу поточних фондів, що передбачають акумулювання
о- і капітальних затрат підприємств, що здій- значних асигнувань, в умовах незбалан-
і з снюються з позабюджетних джерел [6, с.12]. сованої системи цін, непомірних відрахувань
їй- В Україні даний показник дуже малий і від прибутку та амортизації у централізовані
гв. перебуває на рівні 10-15% (залежно від фонди і Державний бюджет, повинні фінансу-
ій- галузей і виробництв). З метою сприяння ватися за рахунок централізованих бюджет
ів- формуванню амортизаційних фондів влад- них коштів та коштів міністерств і відомств,
іч- ними структурами вже зроблено такі кроки: Власні кошти підприємств також допов-
тв “Програма діяльності Кабінету Міністрів”, нюються певною частиною емісії цінних
од Указ Президента “Про заходи з рефор- паперів та кредиту, отриманого з ринку
су- мування інвестиційної політики в Україні”. позичкового капіталу. На Україні ще досі не
іїн Орієнтація на власні фінансові джерела сформувався повноцінний ринок цінних
аді інвестування та розвитку вимагає глибокого паперів, а інвестиційний процес характери-
:у- аналізу їх формування та використання для зується головним чином розширеним відтво-
фі- забезпечення процесів простого та розши- ренням основних фондів. Даний процес
та реного відтворення в умовах існуючої передбачає відмежування значної частини
ств структури господарства, рівня діючих цін, сукупного суспільного продукту від поточ-
8% економічних нормативів і фактичної ефек- ного та власного споживання на цілі нагро-
іти тивності виробництва. Для з’ясування мадження. Інвестиційні ресурси виключають-
шх можливостей самофінансування регіону ся з розширеного відтворення на весь період
оку потрібно порівняти необхідні обсяги інвес- до вводу та освоєння виробничих потуж
иш тицій, необхідні для території з власними ностей та об’єктів. В майбутньому вони
гих фінансовими джерелами їхнього покриття. поступово повертаються інвестору в процесі
аго Крім названих основних джерел дехто з експлуатації об’єктів будівництва, випуску

дослідників до складу власних джерел та реалізації продукції. Велика тривалість
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інвестиційного циклу та висока вартість 
об’єктів вимагають виділення спеціальних 
матеріальних ресурсів, економічний оборот 
яких опосередковує грошові кошти. Специ
фіка кругообігу вартості основних фондів 
передбачає особливі джерела їхнього авансу
вання, форми акумуляції інвестиційних 
ресурсів та методи контролю за .їхнім 
використанням з боку конкретних інвесторів, 
державних органів та комерційних банків.

Проте частка вказаних джерел фінансу
вання інвестицій у структурі власних 
інвестиційних ресурсів підприємств незнач
на, а після прийняття в 1997 році рішення про 
механізм сплати ПДВ обігові активи підпри
ємств значно скоротились і згадані надлишки 
можуть утворюватись лише теоретично. 
Тому відзначимо, що поряд з традиційними 
джерелами відтворення основних фондів -  
прибутком і амортизацією -  у підприємств 
у зв’язку з падінням частки централізованих 
інвестиційних потоків на сучасному етапі 
з’явилася не тільки можливість, а й необхід
ність залучення коштів сторонніх недержав
них інвесторів. У сучасних умовах підприєм
ства різноманітних форм власності повинні 
самостійно розробляти інвестиційні програми 
та забезпечувати їхню реалізацію відпо
відними фінансовими ресурсами. '

Значним резервом інвестиційних ресур
сів є заощадження фізичних осіб. На руках у 
населення України, за даними експертних 
оцінок, перебуває близько 10 млрд. дол. 
СІЛА. Однак необхідно враховувати надзви
чайно низький рівень довіри населення до 
держави. Так, після рішення НБУ про відкрит
тя анонімних валютних рахунків у більшості 
державних та комерційних банків таких 
рахунків фактично не з’явилося. Подолання 
цієї недовіри потребує послідовних і зваже
них заходів. І сьогодні даний резерв інвести
ційних ресурсів знаходиться практично поза 
увагою владних структур та спостерігається 
відверте нехтування окремим приватним 
інвестором -  “фізичною особою” [5, с.98].

Тіньовий капітал безумовно також мож
на назвати важливим джерелом інвестицій
них потоків в Україні. За даними досліджень 
та експертних оцінок, в країні тіньова 
економіка становить понад 50%, а з  1991-го 
по 1995 рік нелегально було експортовано 
15-20 млрд. дол. СІЛА [6, с. 12]. У більшості 
випадків це було наслідком нестабільної, 
заплутаної податкової системи з гіпертрофо- 
ваною фіскальною функцією податків як 
економічного важеля, недосконалої фінан
сово-кредитної системи та інших негативних 
факторів. Це свідчить про те, що підприєм-

ницькі структури спроможні інвестувати 
. ресурси у виробничу сферу при забезпеченні 
відповідних умов і сприятливому інвести
ційному кліматі.

На сьогоднішній день ми не можемо 
розраховувати на серйозні надходження від 
фондового та фінансового ринків, оскільки 
вони поки що є лише структурами, що прис
корюють приватизацію і дають можливість 
ефективного функціонування ринку цінних 
паперів держави, банків і великих інвестицій
них компаній. Проте, фінансовий ринок істот
но розширює можливості залучення тимчасо
во вільних грошових коштів підприємств і 
громадян для інвестування на виробничі та 
соціальні заходи. Випуск цінних паперів у су
часних умовах повинен спонукати до мобілі
зації коштів підприємств для здійснення круп
них інвестицій та пом’якшити наслідки змен
шення об’ємів бюджетного та ліквідації відом
чого фінансування. Економічною основою 
становлення ринку цінних паперів особливо 
служать кошти населення, що постійно рос
туть та незабезпечені товарним покриттям.

Потужним джерелом поповнення інвести
ційних ресурсів регіонів потрібно назвати 
розвиток іпотечних відносин, які є дуже 
привабливими для більшості інвесторів, що 
дає змогу сконцентрувати на регіональному 
рівні чималі інвестиційні ресурси. Також 
джерелом інвестицій на регіональному рівні 
залишаються муніципальні позики, продаж 
об’єктів незавершеного будівництва та 
цілеспрямоване інвестиційне використання 
коштів від приватизації державного майна.

В умовах гострого дефіциту власних 
капіталовкладень, необхідних для проведення 
структурної перебудови та ефективного 
функціонування виробничої та невиробничої 
сфери важливого значення набуває залучення 
в Україну зовнішніх джерел фінансування, 
зокрема іноземних інвестицій. Україна, як 
відомо, належить до держав з високим рівнем 
попиту на іноземні інвестиції. їхня роль для 
економіки нашої держави дуже важлива, 
зокрема як одного із джерел коштів для 
економічного та науково-технічного роз
витку. Залучення іноземних інвестицій для 
цих цілей об’єктивно необхідне, оскільки об
сяги внутрішніх капіталовкладень в Україні 
останніми роками різко зменшився -  за 
період із 1991 по 1995 p.p. на 62,8%. 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 році[4, с.16]. За цих умов 
поєднання політики стимулювання внутріш
нього капіталотворення з інтенсивним
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залученням іноземного капіталу мало б стати 
стрижнем економічної політики в Україні.

Необхідно сказати, що іноземні інвестори 
приносять в економіку України позитивні 
тенденції. Вони пов’язані з тим, що процес 
міжнародного руху капіталу тягне за собою 
поширення досягнень у галузі техніки та 
технології, що сприяє реструктуризації на 
більш високому рівні. Іноземні інвестори 
мають дуже великий досвід роботи на 
міжнародних ринках. З допомогою іноземних 
інвесторів створюються стратегічні альянси 
між українськими та зарубіжними підприєм
ствами в різних країнах світу. Проте на 
сьогодні обсяг іноземних інвестицій в еконо
міку України ще дуже незначний і слід від
значити, що іноземні інвестиції в українську 
економіку значно менші, ніж в інші країни з 
перехідною економікою. До речі, в рейтингу 
інвестиційної привабливості країн світу наша 
держава посідає 135 місце. Наслідком цього 
є надзвичайно малий обсяг надходжень в 
Україну іноземних інвестицій: 503 млн. дол. 
США у 1996 році, що становило 0,1% до 
загальної суми іноземних капіталовкладень 
і 0,4% -  до загального обсягу цих вкладень в 
економіку країн, що розвиваються. Помірніс
тю надходжень іноземних інвестицій характе
ризується також 1997 рік -  615,6 млн. дол. 
США [7, с.20]. Питання тут значною мірою 
впирається в проблему забезпечення реаль
них гарантій для іноземних інвесторів.

Основна маса іноземних інвестицій в 
Україні залучається через механізм спільного 
підприємництва. Зокрема протягом 1996 
року через спільні підприємства було залу
чено 66,8% загальної суми іноземних інвес
тицій [4, с.16]. Найактивнішими капітало- 
вкладниками в економіку України на початку 
1997 року були партнери із СІІІА, які інвес
тували 245,3 млн. дол., Німеччини -182,9 млн. 
дол., Нідерландів -  119,2 млн. дол. Росії -  
114,1 млн. дол., Великобританії -  94,8 млн. дол. 
[4, с.17]. Нині іноземні інвестори утворюють 
в Україні невеликі спільні виробничі під
приємства на базі окремих структурних 
підрозділів -  частка таких інвестицій в 
Україні близько 80% від їх загальної суми.

Забезпечення зростання обсягу надходжен
ня в країну іноземних інвестицій залежатиме:

• по-перше, від Поліпшення макроеконо- 
мічної ситуації в країні в цілому. Це стосу
ється зміцнення фінансового становища дер
жави, зокрема скорочення дефіциту бюджету, 
зменшення внутрішнього та зовнішнього 
боргів, державного забезпечення стабільності 
національної валюти, зниження вартості 
кредитних ресурсів, реформування відносин

власності, вдосконалення податкової сис
теми, зміцнення економічної стабільності з 
подальшим зростанням темпів ВВП.

• по-друге, зростання обсягу іноземних 
інвестицій визначатиметься здійсненням 
заходів економічного, нормативно-правово
го, інформаційного та організаційного 
механізмів залучення іноземного капіталу 
для виробничої сфери, які забезпечили б 
нормальні, стабільні умови для інвесторів.

Що стосується обсягів інвестування, то 
потреби в інвестиціях у виробничу сферу 
можна розглядати у двох аспектах:

• з точки зору подолання кризових явищ 
тобто як критичні інвестиції, зволікання з 
якими лише поглиблюватиме кризу);

• з позиції досягнення вітчизняною 
промисловістю технологічного рівня роз
винутих європейських країн.

Перший аспект передбачає інвестування 
життєво важливих галузей і виробництв на 
рівні, який би не допускав їхньої зупинки. 
Другий аспект стосується суттєвої струк
турної перебудови виробничої сфери і 
потребує значно більше коштів, сума яких 
становить, за різними експертними оцінками, 
від 30-40 до 60-70 млрд. дол. США [6, с.11]. 
Про такий обсяг інвестування можна гово
рити лише за умови подолання кризи та 
пожвавлення економіки України.

Конкретні результати інвестиційної 
діяльності залежать насамперед від обраних 
пріоритетів економічного розвитку. Визна
чення пріоритетів вимагає використання 
системного підходу. На сьогоднішній день 
вибір пріоритетних напрямків інвестування 
в Україні пов’язується з першочерговими 
завданнями стабілізації економіки, довго
терміновими завданнями, спрямованими на 
перебудову економіки, піднесення рівня 
життя населення до раціональних нормативів 
і європейських стандартів. Стратегія пріори
тетів визначається на підставі відповідних 
цільових комплексних, галузевих та терито
ріальних програм. Виходячи з першочергових 
завдань економічної політики, пріоритетними 
визнані ті напрямки інвестування, які спро
можні за порівняно короткий термін забез
печити відчутні зрушення в економіці. Та
кими напрямками є галузі та виробництва з:

1. Коротким терміном окупності затрат 
(галузі АПК, легка, харчова промисловість). 
Дана група підприємств має важливе значен
ня для економіки з точки зору швидкого 
повернення інвестованих коштів і тому є 
досить привабливим об’єктом інвестування. 
Успішна реалізація інвестиційних проектів на 
цих об’єктах -  важливий фактор формування
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довіри до держави за умови дотримання 
останньою задекларованих зобов’язань і 
реальних кроків щодо підтримки вітчиз
няного виробника та інвестора.

2. Суттєвим мультиплікативним ефек
том, тобто такі, розвиток яких дає значний 
поштовх для економічного зростання супут
ніх виробництв (виробництво складної тех
ніки, машин, устаткування). Дана група під
приємств і виробництв важлива тим, що є 
однією з найважливіших базових галузей віт
чизняної економіки, яка забезпечує успішний 
розвиток усіх підприємств виробничого ком
плексу України. Вказана група підприємств 
дає змогу створити велику кількість робочих 
місць, забезпечити зайнятість і зберегти 
кадровий потенціал виробничої сфери. Поряд 
із прямим економічним результатом при 
цьому досягається суттєвий соціальний 
ефект -  підвищення рівня життя населення, 
скорочення безробіття, зростання доходів 
населення, його купівельної спроможності 
тощо. “Програмою діяльності Кабінету Мі
ністрів” на 1998 рік серед цієї групи підпри
ємств визначено пріоритет за літакобуду
ванням, суднобудуванням і виробництвом 
ракетно-космічної техніки, що підтверджує 
їхню важливість для економічного розйитку.

3. Значним експортним потенціалом і 
конкурентоспроможністю. Інвестування у 
дану групу підприємств і виробництв 
важливе для підвищення співвідношення 
імпорту та експорту. Сьогодні Україна має 
від’ємне сальдо у зовнішній торгівлі. Знач
ною мірою це зумовлено розривом еконо
мічних зв’язків, зокрема зв’язків з кооперації 
в межах країн СНД. Налагодження вироб
ництва імпортозаміннаї продукції дасть 
змогу в ряді випадків замкнути технологічні 
ланцюжки, досягти суттєвої економії витрат, 
пов’язаних із митними процедурами, і в 
кінцевому результаті -  скоротити дефіцит 
зовнішньої торгівлі.

Зазначені пріоритети повинні бути 
узгоджені та забезпечені відповідними 
економічними механізмами залучення і 
використання інвестицій. Сучасна економіч
на теорія приділяє багато уваги.питанням 
обгрунтування ефективних інвестиційних 
рішень, пов’язаних із стратегічним розвитком 
підприємств. В останні десятиріччя розробле
на велика кількість наукових праць та про
ведені дослідження, пов’язані з механізмом 
обгрунтування ефективних інвестиційних 
рішень. Водночас слід визначити, що досяг
нення світової економічної науки у сфері 
інвестицій ще не отримали належного 
відображення ні в законодавчій базі України,

ні в практиці інвестиційної діяльності окре
мих виробничих підприємств. Тому важли
вою передумовою досліджень, пов’язаних з 
обгрунтуванням рекомендацій щодо підви
щення ефективності інвестиційної діяльності 
виробничих підприємств є обгрунтування 
понятійного апарату в галузі інвестицій. 
Також на регіональному рівні інструментом 
узгодження напрямків та пріоритетів у інвес
тиційній діяльності суб’єктів господарювання 
повинні виступати відповідні програми. 
Ефективність такого підходу підтверджуєть
ся світовою практикою розробки та реаліза
ції державних програм соціально-економіч
ного розвитку регіонів. Відпрацьовано 
методологію формування даних програмних 
завдань та механізмів їхньої реалізації.

В основу побудови механізмів залучення 
інвестицій у виробничу сферу слід покласти 
принципи переважно економічного регулю
вання активізації інвестиційної діяльності. 
Останнім часом у вітчизняній науковій літе
ратурі багато уваги приділяється цій пробле
мі. Спектр економічного впливу досить широ
кий і охоплює велику кількість механізмів 
залучення та використання інвестицій.

Одним з таких механізмів є податкове 
регулювання. Зменшення податків підвищує 
прибутки від капіталовкладень і зумовлює 
зростання інвестиційних витрат. До податко
вого регулювання можна віднести інвести
ційний податковий кредит, диференціацію 
податку, звільнення від митних платежів 
імпорту обладнання, сировини, комплектую
чих виробів, пільгове оподаткування, аж до 
повного звільнення від податків власних 
коштів підприємств, спрямованих на інвесту
вання у виробничу сферу, на реконструкцію 
чи модернізацію активної частини виробни
чих фондів, на нове будівництво, розширення, 
введення і освоєння нових потужностей для 
виробництва товарів чи інвестиції в межах 
затверджених програм регіонального розвит
ку, інвестиції в галузі виробництва, що 
визначені як пріоритетні. Фінансування регіо
нальних програм та окремих структуроутво- 
рюючих інвестиційних проектів повинно 
передбачати передусім розв’язання стратегіч
них цілей -  стимулювання розвитку експорт
них та імпортозамінних виробництв у регіо
нах з найсприятливішими для цього умовами, 
оптимізацію чисельності виробничого персо
налу, забезпечення умов для постійного підви
щення рівня його кваліфікації, впровадження 
сучасного менеджменту, раціоналізацію 
організації виробництв, зміну енерго- та 
матеріаломістких технологій ресурсозбері
гаючими, оновлення парку устаткування. А
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також забезпечення на цій основі докорінного 
зростання продуктивності праці, підвищення 
якості продукції та зниження її собівартості. 
Саме на це мають використовуватися інвес
тиції, що направляються у виробничу сферу.

Отже, упорядкування системи оподатку
вання є важливий засіб державного регулю
вання залучення інвестиційних ресурсів у 
виробничу сферу. Тому необхідно завершити 
етап формування податкової системи шляхом 
зменшення кількості податків та спрощення 
податкового законодавства, забезпечення 
його стабільності і ліквідації існуючих вад і 
перекосів, суттєво послабити податковий тиск 
на товаровиробника і запровадити податкове 
заохочення інвестиційної діяльності.

Фінансово-кредитні механізми також є 
одними з найважливіших механізмів економіч
ного впливу, залучення та використання 
інвестицій. В цій сфері основа активізації 
інвестиційної діяльності -  це встановлення 
відповідних умов надання кредитів. Провід
ним інститутом фінансово-кредитного регу
лювання є Національний банк України. 
Регулюючи розміри банківських резервів 
комерційних банків у центральному банку, 
маніпулюючи обліковими ставками, банк 
може спричинити як зменшення, так і збіль
шення розмірів інвестицій, оскільки зниження 
процентної ставки за кредит робить кредит 
на розширення дешевшим, що стимулює 
інвестиції. Зростання попиту на кредит 
зумовлює зростання сукупного попиту, а 
отже відповідно, і збільшення інвестицій у роз
ширення виробництва, піднесення економіки. 
Проте сучасний стан економіки, економічна 
і політична нестабільність в Україні не сприя
ють кредитуванню інвестицій у виробничу 
сферу. Позичковий процент включає значну 

. премію за ризик і премію за великий лаг 
Ю інвестування, характерний для реальних 
З" інвестицій, що роблять умови надання креди- 
ф  тів несприятливими для підприємців. Світова 

практика виробила механізм подолання цього 
^  бар’єру. Таким механізмом може бути дотація 
^  до ставки процента за кредит, яка надається 
Я  державою комерційним банкам- за умов інве- 

стування пріоритетних галузей і виробництв.
До механізму мобілізації залучених 

коштів та інвестиційних ресурсів належать 
механізми акумуляції коштів і ресурсів через 
ринок цінних паперів -випуск ощадних та 
інвестиційних сертифікатів, акцій, облігацій. 
Важливим кроком на шляху формування 
повноцінної інфраструктури інвестицій є 
становлення недержавних пенсійних та 
пайових фондів, для чого будуть залучені 
кошти населення. Дані фонди повинні стати

ефективним інструментом спільного інвес
тування у першочергові сфери економіки. 
Також важливого значення у державному 
регулюванні припливу інвестицій у вироб
ничу сферу України набуває запровадження 
механізму заохочення комерційних банків до 
надання довгострокових кредитів під кон
кретні інвестиційні проекти. Нині пасивність 
комерційних банків у довготерміновому 
кредитуванні зумовлена недостатністю 
ресурсів. З іншого боку, високі процентні 
ставки призводять до того, що кредитні 
кошти стають економічно недоцільними. У 
зв’язку з цим, заслуговує на увагу досвід роз
винутих країн (зокрема Японії) щодо системи 
довгострокового кредитування [1, с.63]. Це 
стосується й створення відповідної банків
ської системи, банківських інститутів, які 
шляхом акумуляції та розміщення грошових 
вкладів і кредитів, сприяли б активізації 
інвестиційних процесів у виробничій сфері. 
Насамперед це створення спеціалізованих 
банківських установ -  банків довгостроково
го кредитування (БДК) [7, с.24-25]. У порів
нянні із звичайними комерційними банками 
БДК притаманні певні специфічні риси:

• по-перше, на відміну від кредитування 
звичайних комерційних банків інвестиції 
банків довгострокового кредитування 
спрямовані на розвиток підприємств і модер
нізацію їхнього устаткування, передбачають 
створення самого устаткування, його наван
таження на поступову появу прибутку на 
інвестиції. Таким чином, кредитування 
набуває форми довгострокових позик;

• по-друге, у зв’язку з необхідністю 
передбачення розмірів процентних виплат 
БДК встановлюється фіксований процент 
для кредитування підприємств;

• по-третє, для БДК необхідне залучення 
коштів на довгий термін і під фіксований 
процент. Однак при наданні цьому форми 
звичайних депозитів кошти вкладників були 
б зв’язаними. Але якщо виходити з інтересів 
інвесторів, то для масштабної мобілізації 
довгострокових капіталів найприпустимі- 
шим є такий спосіб, коли у своїй основі 
інвестиції здійснюються на довгий териін, але 
при цьому набувають форми цінних паперів, 
які завжди можна комусь передати. Це 
зумовлено тим, що БДК спираються в 
залученні коштів на випуск цінних паперів -  
грошових позик.

Тому банки довгострокового кредиту
вання мають спрямувати свою діяльність на 
підтримку українських підприємств, особ
ливо пріоритетних галузей, з метою ство
рення конкурентноспроможного та високо-
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розвинутого промислового комплексу в 
Україні.

Щодо залучення іноземних інвестицій 
потрібно сказати, що обережність західних 
партнерів щодо великих інвестицій в Україну 
зумовлена, мабуть, й відсутністю гарантій 
їхнього захисту, мінливістю українського за
конодавства: за сім років незалежності сім 
разів змінювалися умови інвестиційної діяль
ності. А як відомо, для інвесторів немає нічо
го гіршого, ніж постійні зміни правил гри. 
Отже, нині для суттєвої активізації припливу 
іноземного капіталу в Україну необхідні на
самперед стабілізація макроекономічного ото
чення та впорядкування у сфері законодав
ства, що коригує питання іноземного інвесту
вання. Крім окремих рішень та епізодичних 
намагань, Уряд України має здійснити цілий 
спектр заходів, які б стимулювали залучення 
іноземних інвестицій в України:

• фіскальні заходи;
• фінансові стимули;
• створення відповідного інфраструк- 

турного середовища;
• особливі заходи (створення вільних еко

номічних зон, надання землі чи будівель і спо
руд у безкоштовне користування або на піль
гових умовах, транспортні гаранти тощо);

Вкладення прямих іноземних інвестицій 
у виробничу сферу через приватизацію, як 
переконує зарубіжний досвід, належить до 
найрозповсюдженіших і чинних форм інозем
ного інвестування. Переважна більшість 
вітчизняних підприємств після відбору 
прямих іноземних інвестицій стає конку- 
рентноспроможнішою, оскільки продаж 
активів іноземним інвесторам зумовлює 
негайне надходження коштів і в кінцевому 
результаті веде до подальших інвестицій, 
реінвестування прибутку тоїцо. Беручи до 
уваги той факт, що сертифікатна привати
зація і нерозвиненість національного фондо
вого ринку не забезпечили повною мірою 
залучення іноземних інвестицій на розвиток 
виробництва, необхідно перейти від сертифі- 
катної до грошової приватизації та макси
мального залучення до цього процесу 
іноземних інвестицій.

Крім суто економічних методів активіза
ції активізації інвестиційної діяльності, 
необхідно використовувати і адміністратив
ні, особливо якщо враховувати критичний 
стан вітчизняної виробничої сфери. Такими 
можуть бути, зокрема, встановлення обов’яз
кової частки довгострокових кредитів для 
комерційних банків або акумуляція частини 
цих кредитів у спеціалізованих фондах 
регіонального розвитку, спрямованих для

інвестування, наприклад, регіональних 
програм економічного розвитку тощо.

Важливим аспектом інвестиційної полі
тики в розвиток системи захисту і механізмів 
повернення інвестованих коштів, їхнє страху
вання, дотримання задекларованих умов 
залучених коштів. Це потребує вдоско
налення нормативно-правової бази забезпе
чення прав інвестора -  юридичної та фізичної 
особи, що вклали свої заощадження в той чи 
інший інвестиційний проект чи цінні папери.

Використання економічних та адмініс
тративно-правових важелів регулювання 
інвестиційної діяльності повинно будуватися 
на принципах системності, комплексності та 
узгодження економічних інтересів усіх 
сторін. Державі необхідно перейти від 
політики ліквідації дефіциту бюджету до 
послідовних дій щодо реальної підтримки 
вітчизняного виробника, особливо в інвес
тиційній сфері.
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УДК 339.9(477)

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО ОБМІНУ ТА ФОРМУВАННЯ 
ЕФЕКТИВНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ

У статті аргументовано доводиться, що на сьогодні зовнішня торгівля є одним з найважливіших чинників 
на шляху переходу України до ринкових відносин. Стаття присвячена питанню необхідності розробки і прийняття 
науково обгрунтованої зовнішньоекономічної стратегії України, а також механізму її реалізації. Звертається 
увага на те, що така зовнішньоекономічна стратегія має бути комплексною, враховувати можливості й інтереси 
як на даному етапі, так і в перспективі, а також раціонально узгоджувати всі види зовнішньоекономічної 
діяльності. Ефективна зовнішньоекономічна стратегія має вирішальне значення для формування експортного 
потенціалу.

Foreign trade it proved to be one of the most important factors of the transition of Ukrainian economy to the 
market relations. The article is devoted to the developing and accepting of the scientific based foreign strategy of 
Ukraine and the mechanism of its realization as one of the most actual tasks. Foreign economic strategy should be 
complex and should take into consideration possibilities and aims of both current and future situation and also 
rationally coordinate all types of foreign economic activity. The decisive role of the efficient foreign economic policy in 
the formation of the export potential of a country is underlined.

Галина Крушницька

Досвід становлення України як незалеж
ної держави свідчить про те, що стан її еконо
міки та позиції на світогосподарській арені 
значною мірою залежать від структури, 
динаміки і ефективності зовнішньоекономіч
них відносин та торгівлі. Криза неплатежів, 
тривалий спад виробництва, фінансова криза 
негативно вплинули на становлення зов
нішньої торгівлі, відносна стабільність 
обсягів якої в 1992-1993 рр. змінилася спадом 
її в 1994 р. на 14,7%, зумовленим відсутністю 
активної зовнішньоекономічної політики, 
орієнтованої на інституційну та фінансово- 
економічну підтримку експорту.

Ряд заходів, спрямованих на лібераліза
цію вивезення та наближення системи регу
лювання експорту до світових стандартів, 
дав певні позитивні результати. Підтвер
дженням цього є зростання товарообігу в 
1996-1997 рр. на 19,5%, а також незвичайно 
високі темпи зростання експорту. Так, два 
роки поспіль його приріст становить 19 
відсотків, що особливо прикметне на фоні 
стрімкого падіння виробництва в країні. 
Більше того, експорт росте за рахунок 
вивозу в країни “далекого зарубіжжя” , 
завдяки чому частка останнього в спожи
ванні товарів і послуг українського вироб
ництва зросла з приблизно 14,6% в 1991 р. до 
43,1% в 1994 р. і 45,6% в 1996 р. Ця, безумов
но, позитивна динаміка є першим свідченням 
того, що в Україні на практиці реалізується 
модель експортноорієнтованого розвитку -  
що було одним з ключових моментів основ
них напрямів реформування економіки 
України, визначених в 1994 р. [7, с.15].

Розширення зовнішньої торгівлі в умовах 
кризового спаду виробництва супроводжу
ється збільшенням частки зовнішньоторго

вельних операцій у ВВП. Однак воно викли
кане не тільки прогресуючим втягненням 
національної економіки у сферу міжнародних 
господарських зв’язків, але й поетапним 
наближенням у минулому цін на експорт та 
імпорт до рівня світових. Різниця в темпах 
їхнього зростання і є причиною незмінно 
пасивного сальдо зовнішньої торгівлі Украї
ни, на розвитку якої позначився вплив двох 
складових:

- поступової інтеграції вітчизняної 
економіки у світову господарську систему;

- створення та зміцнення, внаслідок зрос
таючої залежності від критичного імпорту, 
силового поля, яке втягує нашу державу в 
орбіту регіонального товарообороту.

Якщо свідченням геоекономічної пере
орієнтації зовнішньої торгівлі України є 
збільшення в 1994-1996 рр. частки товаро
обміну з іншими державами світу на 15,5%, 
то наслідком впливу другої складової стало 
зростання в 1992-1996 рр. частки ввезення з 
Росії та Туркменистану на 8,9% від імпорту 
з країн СНД та Балтії [10, с.72].

Кожен з цих різноспрямованих процесів, 
зумовлених здебільшого дією економічних 
чинників, суттєво впливав і впливає на 
структуру, умови та результати товаро
обміну. Якщо багатовекторне розширення 
торговельних зв’язків з іншими країнами 
світу стимулювалося кризовими явищами в 
економіці традиційних торговельних парт
нерів, то згортання товарообміну з більшістю 
республік колишнього СРСР супроводжува
лося істотними змінами в регіональній 
структурі зовнішньої торгівлі. Підтверджен
ням цього є різке розширення товарообміну 
з основними постачальниками критичного 
імпорту. Питома вага Росії та Туркмениста-

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 54. Економіка 19



Галина Крушницька

ну в загальному обсязі торгівлі України з дер
жавами СНД та Балтії зросла за 1995-1997 рр. 
по імпорту -  на 8,9, а по експорту -  на 11,4%. 
Різниця між цими показниками (2,5%) зумов
лена відставанням у приведенні цін до рівня 
світових на експорт від випереджаючого 
зростання їх на імпорт. Викликана цим 
нееквівалентність товарообміну стала 
однією з основних причин пасивного сальдо 
торговельного балансу та заборгованості за 
енергоносії (10, с.72).

Такий розвиток подій викликаний обра
ною монопольними постачальниками критич
ного імпорту політикою форсованого приве
дення цін на сировину та енергоносії до рівня 
світових та порушенням умов режиму віль
ної торгівлі. Наслідком її реалізаціїпри успад
кованих від минулого значних відмінностях 
між рівнем внутрішніх та світових цін стало 
втягування ресурсно залежної України в 
систему регіонального товарообміну на не
вигідних для її економічних інтересів умовах.

У 1997 р. цей процес набув подальшого 
розвитку, про що свідчить зростання питомої 
ваги країн СНД та Балтії в загальному обсязі 
торгівлі України товарами та послугами на 
10,7%. При цьому товарообмін з Російською 
Федерацією зріс на 18,5% при переважанні 
приросту експорту товарів та послуг (24,7%) 
над їхнім імпортом (12,8%) і збільшенні 
пасивного сальдо торговельного балансу з 
2,70 до 3,96 млрд. дол. [10, с.73].

Успадкована Україною енергомістка 
структура економіки, недостатня забезпече
ність власними ресурсами і залежність від 
розвитку технологічної, кооперації дедалі 
ширше використовуються монопольними 
постачальниками для нав’язування нерівно
правних умов зовнішньої торгівлі. Вони 
активізують зусилля по втягуванню нашої 
держави в систему далеко не завжди вигід
ного для її економічних інтересів регіональ
ного товарообміну. Це звужує можливості 
інтеграції української економіки у світову 
систему поділу праці і дедалі частіше 
використовується як засіб економічного та 
політичного тиску.

За збільшенням на фоні стагнації еконо
міки експорту українських товарів криються 
не тільки результати нарощування обсягів 
виробництва за рахунок поставок продукції 
на зовнішний ринок, але й несприятлива для 
економічних інтересів держави структура 
вивезення, в якому понад 66% становлять 
сировина, напівфабрикати та продукція 
АПК. А якщо врахувати наявність багатьох 
кількісних та якісних обмежень на традиційні 
товари українського експорту і низьку

питому вагу в ньому продукції високотехно- 
логічних галузей, то не можна не бачити 
зростаючого “колоніального” забарвлення 
зовнішньої торгівлі України.

Несприятлива структура товарообміну 
посилює наслідки структурної кризи націо
нальної економіки, свідченням якої є виперед
жаючий спад виробництва у високотехно- 
логічних галузях. Погіршення пропорцій між 
сировиною, проміжною та кінцевою продук
цією і прогресуюче відставання в техноло
гічному переоснащенні переробних галузей 
обмежує можливості підвищення конкуренто
спроможності готових виробів. Внаслідок гос
трої нестачі інвестицій в умовах стагнації ви
робництва в Україні впровадження передових 
технологій дедалі більше відстає від зростаю
чих потреб, що прискорює деградацію та 
знижує конкурентоспроможність її економіки.

Загостренню структурної кризи значною 
мірою сприяло ослаблення та розрив тради
ційно господарських зв’язків внаслідок 
збільшення транспортних тарифів і різкого 
зростання цін на сировину. Це зробило пере
важну частину традиційних господарських і 
технологічних зв’язків економічно не доціль
ними в нових умовах. Що ж до налагодження 
взаємовигідних відносин, можливих лише в 
умовах рівноправності, врахування взаємних 
інтересів та пошуку компромісних рішень, 
то для їхнього розвитку потрібний час та 
відмова потенціальних партнерів від спроб 
забезпечення власних односторонніх переваг.

Суттєвого значення нині набув вплив і 
таких чинників, як подальший спад вироб
ництва, загострення кризи платежів і зрос
тання вивезення та ввезення продукції з 
давальницької сировини. Не остання роль 
належить також погіршенню кон’юнктури 
деяких товарних ринків, зниженню конку
рентоспроможності українських товарів 
внаслідок погіршення умов поставок продук
ції критичного імпорту та деградації нау
ково-технічного потенціалу.

Аналіз особливостей зовнішньої торгівлі 
в 1997 р. свідчить про те, що поряд з певними 
позитивними змінами (збільшення товаро
обороту, зростання обсягів наданих послуг, 
деяке зменшення рівня бартеризації торгівлі) 
мають місце і такі деструктивні процеси, як 
скорочення фізичних обсягів експорту та 
імпорту багатьох видів продукції, “відпливу 
капіталу за кордон”, переважно сировинний 
характер збуту при подальшому витісненні 
з внутріїпнього ринку вітчизняної продукції.

Незмінними залишаються властивий ук
раїнським експортерам комплекс “неповно
цінності” та “меншовартості” вітчизняної
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продукції, невміння враховувати зміни у 
кон’юнктурі світових товарних ринків, 
спиратися на вітчизняний науково-технічний 
та інтелектуальний потенціал. Про це 
говорить велике поширення невигідних для 
інтересів держави і товаровиробників зов
нішньоторговельних операцій, викликаних 
недовикористанням можливостей поліпшення 
умов поставок на основі їхньої географічної 
диверсифікації, втрата ринків 'збуту внаслі
док антидемпінгових санкцій, недостатня 
питома вага торгівлі послугами науково- 
технічного, дослідницького та інформацій
ного характеру.

Не меншу загрозу становить і відсут
ність адекватної реакції на вплив зовнішніх 
чинників, вирішальна роль серед яких нале
жить ринковій кон’юнктурі та зовнішньо
економічній політиці торговельних партнерів, 
орієнтованій на досягнення власних страте
гічних цілей, далеких від інтересів України.

Несприятливий розвиток зовнішньо
економічних зв’язків нашої держави за роки 
її незалежності значною мірою викликаний 
відсутністю чітко визначених пріоритетів у 
зовнішньоторговельній сфері та, засобів 
їхнього досягнення. Несвоєчасність розробки 
і реалізації заходів, спрямованих на зменшен
ня або недопущення деструктивного впливу 
негативних чинників погіршує економічне 
становище, ускладнює вихід з кризового 
стану, обмежує можливості структурної 
перебудови та ефективної зовнішньоеконо
мічної спеціалізації і загрожує економічній 
стабільності держави.

Набутий за минулі роки досвід показує 
безпідставність сподівань на автоматичне 
позитивне діяння ринкових регуляторів на 
розвиток зовнішньої торгівлі. Держава не 
може віддавати цю важливу для її станов
лення та економічної стабільності сферу 

Л діяльності на відкуп стихійному розвитку 
1 ринкових процесів, обмежуючись роллю 
? пасивного спостерігача. Важливим завдан

ням її в умовах перехідної економіки стає 
активний вплив на формування структури та 
умов товарообміну з урахуванням еконо
мічних реалій і прогнозних змін у діянні 
зовніпшіх чинників.

Докорінне поліпшення ситуації у сфері 
зовнішньоторговельного обміну -  комплексна 
проблема, розв’язання якої слід шукати як на 
загальнодержавному рівні, так і в удоскона
ленні механізмів регулювання структури та 
ефективності експортно-імпортних операцій.

Основним завданням державного регу
лювання зовнішньоторговельних зв’язків в 
умовах перехідної економіки стає створення

системи стимулів, спрямованих на лікві
дацію розриву між експортно- та імпорто- 
місткістю економіки, підвищення ефектив
ності зовнішньоторговельних контактів, 
зменшення залежності від імпорту, поліп
шення платіжного балансу і зміцнення еконо
мічної безпеки держави. Для розв’язання цих 
проблем необхідний комплексний підхід до 
зовнішньої торгівлі як сфери діяльності, 
результати якої визначаються економічною 
політикою держави, обраною стратегією 
зовнішньоекономічних зв’язків та впливом 
численних внутрішніх і зовнішніх чинників.

Вирішальне значення для підвищення 
ефективності зовнішньої торгівлі і поліпшен
ня умов інтеграції у систему світового 
господарства матимуть прискорення темпів 
ринкового реформування як основної умови 
стабілізації економіки і переходу її у сферу 
пожвавлення, а також своєчасна і адекватна 
реакція на нові процеси розвитку світової 
господарської системи. Розв’язання цих 
проблем є основною умовою подолання 
структурного перекосу виробництва та 
зовнішньоторговельного обміну і переходу 
від нинішньої торговельної до відтворюваль- 
ної (геоекономічної) моделі зовнішньо
економічних зв’язків.

Для впровадження цієї моделі необхідне 
максимальне сприяння формуванню ефектив
ної організаційно-функціональної структури 
національного господарства, приведення 
поведінки суб’єктів у відповідність з потре
бами, поліпшення умов інтеграції економіки 
в систему світогосподарських зв’язків, за
безпечення їх достатньо високого місця на 
геоекономічній карті світу.

Як відомо, з перших років незалежності 
Україна обрала стратегію побудови відкритої 
економіки, лібералізації зовнішньоекономічної 
діяльності. Цей процес, безумовно, пов’язаний 
з вимогами ГАТТ/СОТ, що ставляться до 
країни, яка має намір приєднатися до цієї 
багатосторонньої системи. Однак зростання 
обсягів зовнішньої торгівлі, що сприймається 
як позитивний результат лібералізації, відбу
вається в умовах занепаду вітчизняної 
економіки, зниження життєвого рівня насе
лення, кризи платежів (як в розрахунках між 
суб’єктами підприємницької діяльності, так і 
в розрахунках по оплаті праці).

Аналіз динаміки розвитку зовнішньої 
торгівлі багатьох країн світу та її вплив на 
стан економіки країн у цілому дозволяє 
зробити висновок, що зовнішньоекономічний 
порядок, який грунтується на принципі 
лібералізації, є найбільш ефективною на 
сучасному етапі формою організації зов
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нішньоекономічних зв’язків. Саме за цих умов 
виникає можливість дедалі більшою мірою 
інтегруватися у світову економічну систему 
і тим самим користуватися всіма перевагами 
міжнародного економічного співробітництва.

Економічна політика держави в цілому 
(в тому числі і та її частина, що має на меті 
просування торгівлі країни на світовому 
ринку) має бути спрямована на створення 
загального економічного порядку, який би 
забезпечував урівноважене економічне 
зростання і постійне підвищення рівня життя 
населення. Що ж стосується діяльності, пов’я
заної із зовнішньоекономічною політикою, то 
до прийняття її конкретних заходів повинна 
бути повна ясність щодо того, яке економічне 
конституювання в цілому необхідно здійсню
вати (цей принцип надзвичайно важливий 
тепер для України). Всі акти зовнішньо
економічної політики слід проводити з ураху
ванням цього конституювання, орієнтова
ного на створення певного вільного порядку.

Виходячи з цієї теоретичної концепції, 
ліберальна ідея повинна розглядатися 
насамперед як основа для формування такої 
економічної політики, що сприяла б забез
печенню конкурентного економічного 
порядку, бо лише за умов конкурентної 
боротьби існує необхідність постійного 
удосконалення і підвищення ефективності 
виробництва усіх видів продукції і послуг, 
що є основою економічного розвитку. У 
зв’язку з цим економічна політика, метою 
якої є поліпшення позицій держави на 
світовому ринку, має бути спрямована на 
підвищення конкурентоспроможності краї
ни, формування національних конкурентних 
переваг. При цьому треба розрізняти неста
більні короткотермінові конкурентні пере
ваги, які базуються головним чином, на 
цінових перевагах і дуже підвладні різно
манітним протекціоністським заходам з 
боку інших держав та ціновим зрушенням 
на світовому ринку, і конкурентні переваги 
вищого порядку, що базуються на високій 
якості, яка досягається завдяки підвищенню 
продуктивності та використанню.провідних 
технологій. Крім того, ця економічна по
літика повинна також сприяти реалізації цих 
конкурентних переваг на світовому ринку 
шляхом створення вільного зовніш ньо
економічного порядку. В цьому полягає 
головний принцип стратегії просування 
країни, що торгує, у світову економіку.

У цілому стратегія просування націо
нального експорту повинна полягати не в 
безглуздому нарощуванні його обсягів, а в 
сприянні створенню довгострокових конку

рентних переваг та стабільному розширенні 
і якісному поліпшенні на основі цих переваг 
позицій країни на світовому ринку. Для 
цього необхідно мати чітку концепцію еко
номічної політики, яка б сприяла розши
ренню експорту лише у поєднанні із загаль
ними цілями макроекономічної політики.

Відкритість економіки України (відно
шення сумарного експорту та імпорту до 
ВВП, %), за нашими розрахунками, становила 
у 1991 р. 95,5%, у 1992 р. -  37,6%, у 1993 р. -  
48,8%, у 1994 р. -  51,6%, у 1995 р. -  63,7%, у 
1996 р. -  67,1%. При цьому темпи зниження 
ВВП порівняно з 1991 р. становили, відпо
відно, 90,1%, 77,3%, 59,5%, 52,5%, 47,8%, а 
темпи падіння промислового виробництва -  
93,6%, 86,2%, 62,6%, 55,4%, 49,3%. За даними 
Українського центру економічних та полі
тичних досліджень, тільки 8% внутрішнього 
споживчого ринку належить вітчизняним 
товарам [4, с.5].

Втім, проблема полягає не в самому 
процесі лібералізації, адже він -  базова 
вимога будь-якої ринкової системи. Небез
пека приховується в неадекватній, досить 
швидкій лібералізації експорту, механізмах 
ринкового регулювання. Це призводить до 
того, що зовнішньоекономічна і структурна 
політика держави, яка намічає певні цілі 
розвитку, не має дійових інструментів їхньої 
практичної реалізації. А зважаючи на те, що 
економіка України ще не є ринковою, а тільки 
перехідною до ринкової системи, і механізми 
саморегуляції в ній ще не розвинуті, маємо 
ситуацію справді некеровану: таку, що може 
розвиватись у напрямах, які не узгоджуються 
з національними пріоритетами.

Тому в сучасних умовах, враховуючи 
зазначені тенденції, для України цілком 
виправданим було б застосування ряду 
протекціоністських заходів на захист віт
чизняного товаровиробника. Це передбачає 
багатоваріантний підхід до вирішення долі 
кожної галузі (яку з них належить згортати, 
а яку тимчасово субсидувати та пере
будовувати, де необхідно йти на розширення 
імпорту, а де -  відстоювати усталений 
національно-господарський комплекс). 
Реалізуючи цю модель зовнішньоеконо
мічної діяльності, не слід забувати про 
можливість використання переваг інтер
націоналізації регулювання світової тор
гівлі. Для України -  це активізація участі у 
міжнародних економічних угрупованнях, 
серед яких: СЙД -  з метою не втратити 
ринки на терені колишнього СРСР; ЦЄЗВТ 
-  з метою відновлення зв’язків з країнами 
Центральної Європи; ЄС -  з метою пе
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ребування на ринках Західної Європи в 
режимі найбільшого сприяння нації тощо.

Щодо приєднання України до ГАТТ/СОТ 
з метою доступу на ринки товарів та послуг, 
то необхідно визначити імовірні межі (в 
кількісних показниках), вихід за які може 
завдати шкоди національним інтересам 
України та її економічній безпеці. При розробці 
та реалізації ефективної зовнішньоекономічної 
стратегії необхідно враховувати як домінуючі 
закономірності розвитку світового господарс
тва, так і трансформації національної еко
номіки для забезпечення її ефективної взаємо
дії з світогосподарською сферою.

Створення відповідних виробничо-госпо
дарських та організаційно-функціональних 
структур на рівні підприємства, галузі, 
регіону та держави, а також впровадження 
виробничо-інвестиційної моделі структурної 
перебудови економіки є основною умовою 
широкого виходу на світовий ринок не 
окремих товарів, а цілісних їнфраструк- 
турних економічних комплексів. Поступове 
включення до їхнього складу виробничих 
структур (підприємств), окремих галузей, 
регіонально-виробничих анклавів зробить 
можливим формування розгалуженої системи 
суб’єктів господарювання та органів управ
ління, здатних забезпечити в сучасних 
умовах широкомасштабну інтеграцію націо
нальної економіки в систему світових 
господарських зв’язків.

Стан зовнішньої торгівлі значною мірою 
залежатиме і від ефективності механізмів її 
регулювання, а масштаби і засоби впливу 
держави на неї визначатимуться загальним 
станом економіки та її ринкової і структурної 
перебудови.

Надалі, як свідчить досвід, при форму
ванні механізмів впливу держави на розвиток 
зовнішньоторговельних процесів слід вихо
дити з того, що курс на їхню лібералізацію і 
приєднання до ГАТТ/СОТ пов’язаний не 
тільки з потенціальними перевагами (можли
вість збільшення валового національного 
доходу за рахунок зростання обсягу вклю
чених у зовнішньоторговельний оборот 
ресурсів, посилення ролі зовнішньої торгівлі 
як фактора економічного розвитку та 
структурних перетворень, прискореного 
формування конкурентного середовища, 
забезпечення ефективної зовнішньоеконо
мічної спеціалізації за рахунок переходу від 
традиційної торгівлі до науково-технічної 
кооперації та виробничої інтеграції на основі 
сучасних технологій), але може призвести при 
нинішньому стані економіки і до негативних 
наслідків. Для недопущення цього необхідне

поліпшення механізму регулювання імпорту, 
спрямоване на захист інтересів національних 
товаровиробників з урахуванням міжнародно 
визнаних норм і принципів.

Основними завданнями формування 
ефективного механізму захисту економічних 
інтересів держави та вітчизняних виробників 
стає створення системи стимулів, спрямо
ваних на найбільш повне забезпечення потреб 
у поставках на економічно вигідних для 
інтересів держави умовах товарів критич
ного імпорту та іншої продукції виробничо- 
технічного призначення та створення, при 
нестачі валютних коштів, ефективного 
механізму раціонального обмеження поста
вок товарів некритичного імпорту і поліпшен
ня їхньої якості з урахуванням інтересів 
вітчизняних товаровиробників та населення.

Не менш важливим для підвищення 
ефективності та збалансованості зовнішньої 
торгівлі є створення умов для поліпшення 
структури вивезення на основі реалізації 
заходів, спрямованих на зміцнення та роз
виток експортного потенціалу України. 
Основні завдання формування механізму 
регулювання експорту такі:

- розширення вивезення товарів, вироб
ництво яких перевищує внутрішні потреби і 
які можуть знайти збут на зовнішньому 
ринку на прийнятних для економічних 
інтересів держави умовах;

- географічна диверсифікація ринків 
збуту з метою підвищення ефективності 
експорту та зменшення частки бартерних 
операцій;

- захист економічних інтересів держави 
від експорту традиційної продукції на 
демпінгових умовах, які є причиною нееквіва- 
лентності товарообміну і втрати ринків 
збуту внаслідок антидемпінгових заходів 
країн-імпортерів;

- захист внутрішнього ринку від надмір
ного вивезення продукції, дефіцит якої 
призводить до імпорту аналогічних товарів 
на невигідних для економічних інтересів 
держави умовах;

- захист внутрішнього ринку від реекс
порту імпортованої продукції на умовах 
демпінгу та експорту вітчизняної продукції, 
обсяги виробництва якої недостатні для 
потреб внутрішнього ринку або не мають 
надійної ресурсної бази.

Не менш важливого значення набуває і 
розв’язання проблем забезпечення вищого 
рівня повернення валютної виручки від 
експорту, збільшення в загальному обсязі 
експорту частки послуг у сфері патентно- 
ліцензійної торгівлі, інжинірингу, ноу-хау,

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 54. Економіка 23



Галина Круиіницька

геологорозвідувальних, науково-дослідних, 
дослідно-конструкторських, транспортно- 
експедиторських, проектних, маркетингових, 
інформаційних та інших робіт і послуг.

Для поліпшення механізму регулювання 
імпорту необхідні заходи, спрямовані на 
забезпечення диверсифікації поставок дже
рел продукції виробничо-технічного призна
чення (насамперед товарів критичного імпор
ту) з метою зменшення ресурсної залежності 
від монопольних постачальників, а також 
посилення захисту інтересів національних 
товаровиробників та споживачів, приведення 
структури ввезення у відповідність з потре
бами виходу економіки з кризового стану та 
її структурної перебудови.

Розвиток зовнішньої торгівлі за минулі 
роки свідчить про те, що у ситуації, що 
склалася, одним з найактуальніших завдань 
є розробка і прийняття науково обгрунто
ваної зовнішньоекономічної стратегії Украї
ни, а також механізму її реалізації, котра 
враховувала б можливості й інтереси країни 
як на даному етапі, так і в перспективі.

Суть цієї зовнішньоекономічної стратегії, 
як уявляється, повинна визначати такі цілі:

- динамічний і збалансований розвиток 
зовнішньоекономічних зв’язків, перехід до 
прогресивних форм міжнародного спів
робітництва;

- формування власного експортного 
потенціалу, здатного запропонувати на 
експорт конкурентноспроможні товари, 
послуги і технології;

- поліпшення структури І пропорцій ЗОВг 
нішньоекономічного обміну за рахунок імпор- 
тозаміщення, збільшення частки наукомістких 
виробів і послуг в експорті, широкого 
залучення в Україну передових технологій і 
обладнання, а також іноземних інвестицій;

- забезпечення сприятливих зовнішніх 
умов для розвитку країни і зміцнення її 
міжнародних позицій.

Зовнішньоекономічна стратегія поклика
на розв’язати чимало проблем зовнішньо
економічної сфери, тому вона має бути ком
плексною, раціонально узгоджувати всі види 
зовнішньоекономічної діяльності -  зовнішню 
торгівлю, рух капіталів, передачу техно
логій, науково-технічні зв’язки, валютну 
політику і таке інше. Ефективна зовнішньо
економічна політика має визначальне зна
чення для формування експортного потен
ціалу країни, без неї не зможуть працювати 
ні матеріальні, ні людські ресурси. Досвід 
Японії, Тайваню, Південної Кореї перекон
ливо свідчить, що основа експортного 
потенціалу не природні ресурси, а організа

ційно-політичні чинники і мотивація активної 
діяльності осіб, зайнятих виробництвом.

Одним з найголовніших завдань для роз
витку експортної бази є створення в країні 
сприятливих умов для підприємницької діяль
ності, забезпечення купівельної спроможності 
населення як необхідного фактора оживлення 
виробництва і споживання.

Велике значення для розробки і реалізації 
зовнішньоекономічної стратегії має струк
турно-інвестиційна політика держави, яка 
повинна визначити галузеві та міжгалузеві 
пріоритети, що мають життєво важливе 
значення для розвитку країни, забезпечення 
її незалежності та економічної безпеки. При 
цьому першочергове значення має обгрун
тований вибір пріоритетних виробництв, 
котрі могли б бути основою міжнародної 
спеціалізації країни.

Ключовим моментом зовнішньоеконо
мічної стратегії є формування розвинутої 
експортної бази, здатної запропонувати на 
експорт конкурентноспроможні товари, 
послуги і технології. При цьому експортні 
пріоритети, як свідчить практика таких країн, 
як Японія, Південна Корея, Китай, варто 
визначати, орієнтуючись не на поточне 
співвідношення попиту-пропозиції, а на стійкі 
тенденції національного і світового розвитку. 
Експорт має бути стійким джерелом зрос
тання національного доходу, ефективним 
засобом реалізації конкурентних переваг 
національної економіки на світовому ринку.

Як експортну базу доцільно викорис
тати технологічно краще оснащені галузі 
промисловості, їхні провідні підприємства, а 
також новостворені виробничі структури. 
Саме вони, а не дрібні підприємства можуть 
вирішити (і то, не відразу) завдання вироб
ництва конкурентоспроможної продукції на 
експорт.

Найбільшу віддачу, як уявляється, може 
забезпечити такий підхід, за якого підвищення 
ефективності нинішніх експортних вироб
ничих структур поєднувалося б із створен
ням підприємств переважно експортної 
орієнтації. При цьому провідним експортно 
орієнтованим підприємствам у період ста
новлення і нарощування експортної бази 
держава має надавати максимальну під
тримку і сприяння (податкові пільги, кредити, 
пріоритетне забезпечення матеріальними 
ресурсами та інше).

Успішна діяльність вказаних виробничих 
структур дасть змогу підтягнути до свого 
рівня ряд суміжних підприємств, а ті, у свою 
чергу, ще по кілька промислових організацій 
і т.д. Створений таким чином експортний
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потенціал, реалізований на світовому ринку, 
дасть можливість підготувати потужну 
експортну базу, запобігти подальшому 
обвалу промислового виробництва, стабі
лізувати економічну ситуацію в країні в 
цілому. Без розвинутої високотехнологічної 
експортної бази Україна приречена на роль 
слаборозвинутої другорядної країни. Окрім 
того, формування експортного потенціалу 
держави сприятиме поповненню валютних 
резервів країни, таких потрібних для віднов
лення її науково-технічного потенціалу, що 
згодом, сприятиме розширенню експортних 
можливостей України.

Для збільшення експорту української 
продукції, просування товарів на світовий 
ринок держава повинна проводити політику 
прямої підтримки і сприяння експорту у різних 
формах. Це і надання гарантійних зобов’я
зань для кредитування експорту, і створення 
системи страхування експортних кредитіів 
від комерційних та політичних ризиків, і 
використання різних форм податкового 
заохочення виробників експортної продукції, 
насамперед машинотехнічного та високо- 
технологічного профілю. Скажімо, у США 
сукупні витрати на підтримку національного 
експорту в 1997 р. становили понад 10 млрд. 
доларів [2, с.98].

Діяльність загальнодержавної системи 
підтримки експорту дасть бажані результа
ти лише в тому разі, якщо буде створений і 
задіяний ефективний механізм експортних 
гарантій, фінансування і страхування, 
причому на умовах не лише короткостроко
вого, а й довгострокового кредитування 
експортних поставок продукції з тривалим 
терміном виготовлення.

Одним з важливих заходів розвитку 
експортної бази країни могло б стати ство
рення фонду підтримки експорту (за рахунок 
надходжень до бюджету від митного обкла
дення зовнішньоторговельних операцій), який 
своїми фінансами допомагав би просуванню 
на зовнішній ринок української промислової 
продукції та експортних послуг, а також 
надавав би експортерам технічну, консуль
таційну та інформаційну допомогу, сприяв 
у проведенні виставок та ярмарок.

Для створення ефективної системи 
державної підтримки розвитку експортного 
потенціалу України доцільно розробити і 
прийняти державну програму розвитку 
експорту, спрямовану на підвищення якості 
вітчизняного експорту, розширення його 
номенклатури і поліпшення структури в 
рамках прогресивних форм і напрямів 
міжнародної торгівлі.

Систему заходів державної підтримки 
промислового експорту доцільно поширити 
не лише на проекти, орієнтовані на розши
рення: і модернізацію виробництва виробів 
для експорту, а й на налагодження кооперації 
із зарубіжними країнами, а також на проекти, 
що мають на меті зміцнення транспортної 
інфраструктури і раціоналізацію схем 
зовнішньоторговельних перевезень.

Гострою проблемою, для вирішення якої 
потрібна активна державна підтримка, є 
подолання необгрунтованих антидемпінго
вих заходів і заборонного мита щодо ряду 
товарів українського експорту. Одним із 
варіантів розв’язання цієї проблеми могло б 
стати рішення, за яким до України застосо
вувалися б загальноприйняті світові правила 
торгівлі, включаючи проведення попередніх 
консультацій при запровадженні антидем- 
піногових заходів, аналіз затрат українського 
виробника та інші.

Ще один важливий напрямок -  сприяння 
держави у просуванні української високо- 
технологічної продукції і послуг на зовнішні 
ринки, а також повноправна участь України 
в міжнародних механізмах фінансово-еконо
мічного і торговельного регулювання.

Більш значну роль в обстоюванні еконо
мічних інтересів держави за кордоном покли
кані відігравати посольства і торгові пред
ставництва України. Актуальним є завдання 
відкриття торгових представництв України 
у таких країнах, як Бразилія, Японія, Іспанія, 
що також сприятиме розширенню експортних 
можливостей нашої країни.

Важлива складова розвитку експортної 
бази України -  створення системи гарантій
ного та післягарантійного обслуговування 
проданої за кордоном техніки і обладнання.

Цілеспрямоване використання вказаних 
факторів при створенні експортно орієнто
ваного комплексу України дасть можливість 
нашій країні задіяти переваги національної 
економіки для створення конкурентно- 
спроможної на світовому ринку продукції, 
зберегти і розвинути свій промисловий і 
науково-технічний потенціал.

Ж орсткі реалії, з якими зіткнулася 
Україна на світовому ринку, змушують її 
шукати своє місце в сучасній глобальній 
економіці, в системі світових господарських 
зв’язків, де за політичною картою світу 
дедалі очевидніше проглядають контури 
геоекономічного простору. У цьому зв’язку 
формування експортного потенціалу Украї
ни і його реалізація на зовнішніх ринках стане 
важливим фактором інтеграції нашої країни 
у світову економічну систему.
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УДК 330.322
Любов Петрушко 

РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ У РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Докорінна реструктуризація національної економіки України стала гострою необхідністю. Аналізу 
результатів приватизації в Україні, розгляду проблем структурної перебудови, інвестиційної діяльності присвячена 
стаття. В ній дається аналіз джерел формування інвестиційного потенціалу. Розглянуті проблеми підвищення 
прибутковості підприємств. Визначена система стимулювання стратегічних інвестицій складається з податкових 
пільг та протекціоністських дій.

A thorough restructuring of Ukraine's economy has gain in importance dramatically. The article is devoted to the 
coverage of effect of privatisation in Ukraine, as well as to studies into Restructuring and investment activity issues. 
It suggests an analysis of the possible sources of an economy” s investment potential. Also covered are the major 
challenges to profitability maximisation. An approach to strategic investment stimulation suggest a pool of fax-benefit 
and protectionist policies.

Україна за шість років незалежності 
досягла чимало, але минулі роки були також 
роками розчарування та стагнації, зокрема 
в економіці. Відомо, що перехід до дина
мічної, спрямованої на подальше зростання 
ринкової економіки не буває легким, але 
затяжний характер кризи економіки України 
не загрожує тривалою депресією. Умовою 
інтенсифікацій економіки є сучасна структу
рна перебудова. Для її здійснення потрібні 
значні інвестиції, які сьогодні в Україні дуже 
обмежені. Тому стимулювання інвестиційної 
активності має важливе значення для. пере
лому ситуації у позитивний бік. Інвестиції є 
найважливішим фактором економічного зро
стання, а інвестиційна політика держави -  
основою комплексу заходів, що проводяться 
у кредитно-грошовій, фінансовій, зовнішньо
економічній сферах і спрямовані на забез
печення цього зростання. Узгодження їхньої 
дії є однією з найскладніших проблем управ
ління економікою.

Сучасні структуроутворюючі еконо
мічні процеси пов’язані як з мікро- та 
макроструктурними процесами, так і з 
цілеспрямованою діяльністю держави. Рух

платоспроможного попиту і товарної пропо
зиції, цінова, фінансова та податкова полі
тика, зовнішньоекономічна та інноваційна 
діяльність безпосередньо впливають на 
структурні перетворення. Крім даних фак
торів, в умовах суспільного виробництва 
України структурні перетворення спону
каються. також завданнями переходу від 
тоталітарно орієнтованої економіки до 
соціально орієнтованої та до відповідного 
устрою всього суспільства [3].

Докорінна реструктуризація національ
ної економіки України стала гострою необ
хідністю. Проте розв’язання відповідних про
блем ускладнилося обмеженістю інвести
ційних можливостей, дефіцитом державного 
і місцевого бюджетів, сплеском інфляції.

Це відбувається тому, що Україна не 
завжди ретельно ставиться до проведення 
реформ і створення клімату, сприятливого 
для бізнесу й інвестицій. Крім того, що така 
ситуація веде до економічних збитків, люди 
починають асоціювати демократію, свободу, 
ринкову економіку з бідністю і корупцією. 
А це підриває політичну підтримку еконо
мічних реформ. Наприклад, проведення
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приватизації, яка звичайно створює належну 
основу для формування ринку інвестицій , і 
стимулювання ринкової діяльності в інших 
сферах, не справило значного впливу на 
економіку країни не тільки через її низькі 
темпи, але головним чином тому, що форму
вання нових відносин власності не ув’я
зувалося з цілеспрямованою структурною 
перебудовою, із завданнями експортної акти
візації виробництва, з розвитком ринкової 
інфраструктури, демонополізацією, створен
ням умов для підвищення доходів населення. 
Широке проникнення кримінальних способів 
роздержавлення власності, що пов’язане з 
юридичною незахищеністю процесу прива
тизації, також відіграло свою негативну роль.

Так і не сформоване конкурентне середо
вище позбавило економіку України основно
го ефекту, очікуваного від приватизації, -  
структурної перебудови, а також активізації 
інвестиційної діяльності. Найбільш приваб
ливими, з точки зору інвестицій, є фондоміст- 
кі об’єкти, тоді як в існуючих умовах 
взаємних неплатежів і слабкого державного 
бюджету реалізація довгострокових проектів 
має високий потенційний ризик, звужує 
можливості залучення іноземного капіталу. 
Це негативно позначається на здійсненні 
структурних перетворень в економіці.

В Україні обсяг прямих іноземних інвес
тицій в економіку в 10 разів менший, ніж в 
Угорщині, і в 6,5 разів менший, ніж у Польщі. 
Здебільшого вони мають форму рухомого та 
нерухомого майна, та якщо навіть пере
творити їх у гроші, то цієї суми не вистачить 
на погашення заборгованості по зарплаті [2].

На цей час Україна одержала приблизно 
З млрд. доларів позик (не рахуючи боргів за 
поставками енергоносіїв), а також 1,6 млрд. 
доларів прямих іноземних інвестицій. Здаєть
ся, завдяки таким сумам можна вирішити 
чимало проблем, але ці надходження поки що 
не поліпшили стан економіки. Крім того, ряд 
проектів, для фінансування яких було одер
жано кредит під гарантії уряду, залишилися 
на папері, і близько 40% таких боргів 
сплачуються не підприємствами-реципієн- 
тами, а з державного бюджету.

Поліпшення економічного стану країни 
у першу чергу залежить від виробника. 
Піднесення виробництва могло би розпо
чатися без капіталовкладень, без іновацій та 
структурної перебудови на основі повного 
завантаження потужностей, що вимагає 
збільшення оборотних коштів і усунення 
неплатежів. Але низька платоспроможність 
населення поряд з браком оборотних коштів 
є головною причиною стагнації виробництва.

Вихід у підвищенні платоспроможного 
попиту на капіталовкладення, оновленні та 
розвитку виробничо-технічної бази. Функціо
нальну роль інвестицій у піднесенні вироб
ництва слід розглядати крізь призму певної 
етапності процесів.

Інвестиції у виробництво часто-густо 
залишаються безрезультатними, мабуть, 
через низьку його ефективність. Безперечно, 
капітал надходить туди, де його прибутко
вість буде найвищою, тобто необхідне 
рентабельне використання кредитних ресур
сів. Загалом приплив капіталу визначається 
прибутковістю реальної економіки.

Приплив капіталу до якоїсь країни може 
спостерігатися і у разі низької рентабельності 
торгівлі, фінансово-банківської системи 
тощо. Тоді кошти йдуть саме у зазначені 
сфери, але не у виробництво. До речі, це одна 
з фундаментальних причин інфляцій: у комер
ційному обігу грошей багато, а у вироб
ництві їх не вистачає. За результатами дослі
джень Л. Ерхардта, інфляція виникає не через 
надлишок грошової маси, а через те, що 
доходи від непродуктивної діяльності стають 
вищими, ніж від продуктивної [1]. Тому 
боротьба з інфляцією повинна розпочинатися 
з направлення грошової маси у виробництво, 
на стимулювання виробничої активності.

Аналізуючи стан економіки України, 
сьогодні можна зробити висновок, що її інвес
тиційна сфера характеризується низькими 
темпами освоєння капітальних вкладень і 
введення виробничих потужностей, зростан
ням обсягів незавершеного будівництва, 
незадовільними параметрами структури 
капітальних вкладень. Зменшення інвести
ційних можливостей суб’єктів господарю
вання, зниження інвестиційної частки в 
бюджетах усіх рівнів, брак ефективних 
ринкових механізмів формування власного 
інвестиційного потенціалу, відсутність 
довгострокової концепції структурних змін 
призвели до малосприятливого інвести
ційного клімату в Україні.

Отже, одним із головних завдань госпо
дарської політики та вирішення соціально- 
економічних проблем є відродження і форму
вання інвестиційного потенціалу і повнокров
ного процесу відтворення виробничих фондів 
(основних і оборотних). Тобто необхідна 
розробка структурно-інвестиційної політики, 
формування інвестиційного потенціалу, 
сприятливого інвестиційного клімату з 
урахуванням реалій вітчизняної економіки і 
ринкової системи.

Але неможливо розв’язати за допомогою 
одночасних актів або організаційно-техніч
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них заходів проблеми відродження та подаль
шого розвитку інвестиційного потенціалу 
України. Тому необхідно інвестиційній діяль
ності надати характеру процесу, який постій
но зберігає динамізм відтворення капіталу, а 
також, розробити концептуальну схему 
інвестиційного процесу, виходячи, з одного 
боку, із реальних економічних та соціальних 
завдань, а з іншого -  із використання реальних 
можливостей ще не до кінця зруйнованого 
інвестиційного комплексу країни.

Тільки за умови залучення усіх джерел 
формування інвестиційного потенціалу, 
основні з яких -  прибуток, амортизація, 
заощадження, комерційний кредит, іноземні 
інвестиції, емісія цінних паперів, інвестицій
ний кредит, іноземні інвестиції, емісія цінних 
паперів, інвестиційний лізинг, цільове 
державне фінансування -  можливе ефективне 
здійснення структурної трансформації 
економіки.

Проблеми підвищення прибутковості 
роботи підприємств пов’язані із загальними 
напрямами подолання економічної депресії. 
Для цього необхідні фінансово-кредитна 
підтримка, збільшення частки грошей в 
оборотних засобах, підвищення платоспро
можності підприємств і населення, протекціо
нізм щодо внутрішнього ринку поряд із 
максимальним сприянням експорту.

Цілеспрямована інвестиційна політика 
повинна спиратися на концепцію еконо
мічних пріоритетів, сприяти виявленню та 
підтримці інновацій. Система стимулювання 
стратегічних інвестицій складається з двох 
частин -  податкових пільг і протекціо
ністських дій. Для вдосконалення системи 
необхідне проведення ряду заходів:

- податкові пільги мають надаватися для 
капіталів, що безпосередньо вкладаються у 
виробництво та його інфраструктуру;

- протекціоністські дії повинні бути 
вибірковими, такими, що не зачіпають прямо 
не конкуруючий імпорт;

- податкові пільги повинні надаватися за 
умови реінвестування доходів (прибутку й 
амортизаційних відрахувань).

Щодо привабливості дії пільг, то вони 
повинні бути докладно обумовлені не взага
лі, а по кожному конкретному виду податку 
(відрахування), а також можуть носити 
регресивний характер.

Чинна податкова система має бути 
скоригована за такими основними крите
ріями: регламентація взаємовідношень між 
державою і платниками податків; несупереч- 
ливість і стабільність податкової системи 
протягом фінансового року, її простота і

доступність; відповідальність за ігнорування 
податкового законодавства; скорочення 
кількості податків і суттєве спрощення 
процедури їх збирання; загальне зниження 
податкового тягара і захист вітчизняних ви
робників, посилення стимулювання капітало
вкладень, інвестиційної та інноваційної 
діяльності; реформування амортизаційної 
політики; підвищення ролі майнового і 
земельного оподаткування, ресурсних плате
жів; реформування системи розподілу дохо
дів; скорочення пільг.

Важливе джерело власних інвестиційних 
ресурсів підприємства -  амортизаційний 
фонд. З 1997 р. амортизаційні відрахування 
перевищують обсяг введення основних 
фондів, що свідчить про їхнє використання 
не за призначенням. В основному їх викорис
товують на поповнення оборотних засобів. 
Основні проблеми, які виникають у ході 
застосування нових норм амортизацій, 
полягають у невідповідності технічного й 
економічного зносів. Норма амортизації 
машин повинна базуватися на технічному 
ресурсі. Існуюча поки байдужість до цього 
закону зникне, як лиш підприємства почнуть 
рахувати гроші.

Велика увага має приділятися залученню 
заощаджень населення для інвестицій, оскіль
ки сформувати інвестиційний вітчизняний 
потенціал можна при збільшенні купівельної 
спроможності населення та створенні можли
вості заощаджувати кошти з подальшим їх 
акумулюванням і використанням в інвес
тиційній сфері. .

За статистичними даними, номінальні 
грошові доходи населення України в 1997 р. 
порівняно з 1996 р. зросли на 10,5 млрд.грн. (в 
1,3 рази) і становили 50,8 млрд.грн. Реальні 
грошові доходи населення, обчислені з ураху
ванням впливу інфляцій, зросли порівняно з 
1996 р. на 5,6 %. Грошові витрати та зао
щадження у 1997 р. порівняно з 1996 р. зросли 
на 24,9%, і їх обсяг становив 48,7 млрд. грн. [4].

Структура грошових витрат населення 
зазнала певної негативної зміни, передусім 
зменшення питомої ваги заощаджень та 
витрат на придбання цінних паперів.

На шляху формування повноцінної 
інфраструктури колективних інвестицій 
важливим кроком є становлення недержавних 
пенсійних та пайових фондів, до яких будуть 
залучені кошти населення.

Перевага пайових інвестиційних фондів 
полягає в тому, що існує система стримувань 
і противаг, ефективнішого контролю за цими 

. фондами внаслідок поділу депозитарних і 
управлінських функцій, а також незалежності
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спеціалізованого депозитарію від керуючого 
пайовим інвестиційним фондом компанії. Це 
зумовлює відповідно більш високу довіру 
колективного інвестора. Ці фонди повинні 
стати ефективним інструментом спільного ін
вестування у першочергові сфери економіки. 
Крім того, коли працюють із пайовими інвес
тиційними фондами, не виникає банківських 
ризиків і внаслідок цього зменшуються ризи
кові розміщення активів. У свою чергу поява 
пайових інвестиційних фондів і їх успішна 
діяльність запустять механізм конкуренції на 
ринку колективних інвестицій.

Світовий досвід переконує, що змін 
зазнають внутрішні джерела накопичень. На 
перший план виходять кошти приватних 
компаній, а також спеціалізованих фінансово- 
кредитних установ, які за допомогою цінних 
паперів акумулюють вільні грошові кошти 
для інвестицій. Тобто розвиток інфра
структури інвестиційного ринку має стати 
важливим для залучення інвестиційних 
заощаджень населення і господарюючих 
суб’єктів. Під “інфраструктурою” слід розу
міти певні суспільно-економічні відносини, в 
які вступають відповідні матеріально-речові 
елементи з метою створення певних умов 
економічних процесів.

Що стосується вітчизняного ринку 
фінансово-кредитних ресурсів, то він повинен 
бути природним економічним регулятором 
процесів структурної перебудови та реструк
туризації підприємств, але на сьогоднішній 
день він відзначається надзвичайною ко- 
роткостроковістю і відносною дороговизною. 
Це, звичайно, стимулює перетікання активної 
частини суб’єктів вітчизняної економіки до 
спекулятивної діяльності й розпаду сектора. 
Варто відмітити, що в Україні фактично 
відсутній єдиний ринок кредитних ресурсів. 
Для вирішення економічних проблем необхід
но зосередити зусилля на створенні ринку 
кредитів з метою посилення ролі фінансового 
капіталу у виробничій діяльності, надати 
можливість комерційним банкам брати 
активнішу участь у приватизації підпри
ємств, створити на їх основі промислово- 
фінанансові групи, міжгалузеві й тери
торіальні холдінги, спеціалізовані й універ
сальні інвестиційні компанії, які б мали 
широкі зв’язки з вітчизняними і зарубіжними 
виробниками, банками та інвестиційними 
корпораціями. Вивчаючи досвід еконо
мічного розвитку країн світу і не беручи до 
уваги ступінь розвитку й економічний та 
науково-технічний потенціал, можна зробити 
висновок про доцільність і ефективність 
використання іноземних інвестицій при умові

обгрунтованої концепції та високій інвести
ційній активності. Для залучення та викорис
тання інвестицій в Україні необхідні правові 
умови, які забезпечуються законодавством, 
стабільністю політичного та економічного 
режиму й зацікавленістю всіх структур влади 
в ефективному використанні іноземних 
коштів. Але також слід зазначити, що вико
ристання іноземних інвестицій має як пози
тивні, так і негативні сторони. До позитивних 
сторін належить збільшення обсягів капіталь
них вкладень та зменшення термінів їх 
накопичення; поліпшеїшя платіжного балан
су; впровадження сучасних технологій, ноу- 
хау; збільшення рівня використання природ
них ресурсів; прискорення темпів структур
ної перебудови економіки та впровадження 
ринкових реформ; стимулювання розвитку 
експортного потенціалу і зниження рівня 
імпортозалежності; забезпечення передового 
організаційного й управлінського досвіду; 
підвищення рівня зайнятості та кваліфікації 
робочої сили.

Трансферт за кордон частини прибутку; 
витіснення з ринку внутрішніх виробників і 
постачальників; жорстка експлуатація 
місцевих сировинних ресурсів; збільшення 
залежності країни від іноземного капіталу -  
негативні сторони функціонування іно
земного капіталу.

Високий підприємницький ризик інвес
тицій в Україну зумовлює незначний потік 
прямих інвестицій в економіку країни. 
Відсутність відповідного інвестиційного 
клімату; недосконалість ринкового меха
нізму; нестабільність політичної ситуації; 
брак зацікавлених партнерів; низький рівень 
ділової та професійної кваліфікації підпри
ємств; нестача привабливих інвестиційних 
проектів; руйнівна податкова система; 
відсутність дійової системи страхування 
інвестицій; надмірна монополізація еко
номіки; високий рівень інфляції; відсутність 
власності на землю -  є основними перешко
дами у залученні іноземного капіталу.

Тільки податкові пільги, спеціальні 
економічні зони, досконалий фінансовий 
механізм, митні пільги, система гарантій, 
інформаційне забезпечення можуть створити 
привабливий інвестиційний клімат. Політика 
державного регулювання, реформування 
структури власності на основі приватизації 
та концепція технічного переозброєння 
промислового виробництва із залученням 
коштів іноземних інвесторів забезпечить 
підвищення інвестиційної активності. Але 
тільки при умові створення ряду економічних 
передумов, тобто залучення іноземних

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 54. Економіка 29



Любов Петрушко

інвестицій з урахуванням цілей та завдань 
структурної трансформації і цільових прог
рам міжгалузевого розвитку; збільшення об
сягів інвестиційних ресурсів, які формують 
виробничий потенціал на новій науково-тех
нічній базі; ефективне використання інвести
цій; обгрунтування пріоритетних секторів 
матеріального виробництва; створення 
динамічного експортного потенціалу; розви
ток внутрішньої та зовнішньої кооперацій.

Отже, структурна перебудова, сприяння 
досягненню сучасного технічного рівня на 
основі нових технологій, розвиток ресурсо
зберігаючих, наукомістких та екологічно 
чистих технологій, збільшення обсягів 
експорту, подолання залежності від імпорту, 
створення виробників із використанням 
місцевих ресурсів, розвиток приватного 
сектора повинні стати основними цілями 
інвестиційної діяльності. Тільки розробка та 
реалізація вітчизняної стратегії залучення 
іноземного капіталу сприятиме досягненню 
зазначених цілей.

Плануючи перспективи інвестиційної 
діяльності та враховуючи велику капітало
місткість українських підприємств слід виді
лити стимулювання лізингових операцій -  
гарантованого виду товарного інвестування. 
По-перше, лізинг найближчий до довгостро
кових банківських кредитів, які так необхідні 
сучасним українським підприємствам; по- 
друге, він дає змогу забезпечити опера
тивність і гнучкість у вирішенні виробничих 
завдань шляхом тимчасового використання 
устаткування, а не придбання його у влас
ність. Крім того, лізинг надає підприємствам 
(користувачам усіх форм власності) доступ 
до найпередовішої техніки і дає змогу 
ліквідувати протиріччя між необхідністю 
використання передової техніки й швидким 
її моральним старінням. У свою чергу саме 
прискорення темпів науково-технічного 
прогресу ініціює бурхливий розвиток лізингу.

Створення мереж лізингових компаній та 
спеціалізованих фондів сприятиме роз-витку 
цього виду інвестування.

Вивчаючи досвід країн світу щодо умов 
іноземного інвестування у першій половині 
90-х років, треба підкреслити роль ринків 
цінних паперів для іноземних інвесторів як 
першочергової умови регулювання залу
чення іноземного капіталу.

Нерозвиненість фондового ринку в 
Україні, відсутність механізму участі інозем
них інвесторів в операціях на вторинному 
ринку цінних паперів гальмують дії інозем
них інвесторів. Для поліпшення інвестицій
ного клімату необхідне забезпечення освоєн

ня емісій середньо- і довгострокових цінних 
паперів із цільовим інвестиційним призна
ченням, а також подальший розвиток інфра
структури фондового ринку, в тому числі 
систем реєстрації власників, незалежних 
реєстраторів. Для прискорення створення 
такого важливого елемента фондового 
ринку, як система національного депози
тарію, бажано залучити кошти міжнародної 
технічної допомоги.

При сьогоднішньому розвитку економіки 
та фінансовому стані країни пасивність 
комерційних банків у довготерміновому 
кредитуванні, яка зумовлена недостатністю 
ресурсів, та високі процентні ставки призво
дять до того, що кредитні кошти стають 
економічно недоцільними. Тому важливого 
значення в державному регулюванні припли
ву іноземних інвестицій в Україну набуває 
запровадження механізму заохочення комер
ційних банків до надання довгострокових 
кредитів під конкретні інвестиційні проекти.

Застовуючи досвід країн світу, зокрема 
Японії, в Україні може бути використано 
створення банків довгострокового кредиту
вання. Саме вони мають спрямувати свою 
діяльність на підтримку українських під
приємств, особливо пріоритетних галузей з 
метою створення конкурентноспроможного 
та високорозвинутого промислового ком
плексу в Україні. Крім того, створення банків 
довгострокового кредитування надає мож
ливість розвитку наукомістких галузей.

Перехід на кредитний механізм інвесту
вання дасть змогу створити надійну, само- 
відтворюючу ресурсну базу, а державне 
регулювання процентних ставок за такими 
ресурсами зніме проблему збитковості креди
тів для позичальників.

Створення надійної системи страхування 
від ризиків прямих іноземних інвестицій, які 
сьогодні іноді важко прогнозувати, сприяє по
ліпшенню інвестиційного клімату в Україні. 
Врегулювання в законодавчому порядку 
страхування ризиків у період проведення 
інвестиційної діяльності, створення фонду 
державних гарантій на основі заставної 
системи, Національної страхової компанії, 
забезпечення активного виходу на міжнарод
ні страхові ринки з метою приєднання 
України до міжнародних конвенцій страху
вання інвестицій та захисту інвесторів 
сприятиме поліпшенню інвестиційного 
клімату в Україні.

Активізації залучення іноземних інвести
цій в Україну сприятиме подальша дерегу- 
ляція економіки, яка у свою чергу встанов
люватиме прозору й чітку систему взаємо
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відносин із міністерствами, іншими органами 
центральної та місцевої влади. Адже нега
тивний вплив на іноземне інвестування має 
значна невідпрацьованість і невідлагодже- 
ність правової сфери. Дублювання за
конодавчих актів, які продукуються різними 
урядовими структурами, введення законів 
зворотної дії шляхом зміни статей-поправ
ками, внесення до них доповнень і змін призво
дить до первинності інструкцій та листів різ
них закладів, а не самих законів, до існування 
громіздкої нормативної бази. Отже, макси
мальне спрощення процедур, що регламен
тують взаємовідносини у галузі залучення 
іноземних інвестицій, сприятиме покращанню 
інвестиційного клімату в Україні.

Світовий досвід переконує нас, що пошук 
об’єктів інвестування починається з аналізу 
інвестиційного клімату певної країни. Отже, 
для вирішення проблеми залучення іноземних 
інвестицій в економіку України необхідно

поліпшити макроекономічну ситуацію у 
країні в цілому. В першу чергу це приско
рення проведення реформ, удосконалення 
грошово-кредитної та валютної політики, 
створення умов для виникнення ефективних 
приватних власників, посилення боротьби з 
корупцією. А також послідовна реалізація 
системи взаємозв’язаних економічних, право
вих, організаційних і інформаційних заходів, 
спрямованих на утворення привабливого 
інвестиційного клімату й пожвавлення 
інвестиційної активності.
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Оксана Зибарєва, В’ячеслав Бєляєв

СТАН І ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ 
В ЗАХІДНОМУ РЕПОШ УКРАЇНИ

У статті розглянутий сучасний стан зайнятості та її тенденції в Західному регіоні України. Чернівецьку 
область проаналізовано більш докладно.

Використаний об’ємний статистичний матеріал. Зроблена спроба, крім офіційних даних, оцінити масштаби 
прихованою безробіття. Наведені причини безробіття та основні шляхи розв’язання проблем зайнятості.

The current condition of employment and unemployment in the Western region of Ukraine and tendency of it’s 
development are considered. Chernivtsi region is analysed on the local level.

Large statistical data used. Potential value of concealed unemployment presented besides official value of 
unemployment. Causes of unemployment and basic ways to solve problem's of employment are presented.

Донедавна такі поняття як “ринок 
праці”, “зайнятість” , “безробіття” мали 
формальне значення на теренах колишнього 
СРСР і в Україні.

За роки незалежності, перебіг яких, на 
жаль, супроводжувався всеохоплюючою 
кризою української економіки: і струк
турною, і фінансовою, й інвестиційною, 
згадані поняття набули дуже актуального 
значення. Більш того, вони перетворилися на 
ще один болючий аспект кризового стану в 
нашій державі. За останні три роки стрімко 
зростає безробіття, знижується частка 
зайнятих в народному господарстві. За таких 
умов виникає нагальна потреба в перегляді 
поглядів на зайнятість. При побудові соціаль
но орієнтованої економіки ринкового типу 
зайнятість повинна розглядатися як невід’єм
на частина комплексної соціально-економіч
ної політики, як один з головних орієнтирів 
розвитку економіки, що визначає пере

групування фінансових, матеріальних та 
трудових ресурсів в народному господарстві, 
пріоритетні напрямки НТП, розміщення 
продуктивних сил, шляхи підвищення якості 
та рівня життя. Це одна з принципових 
проблем, від визнання якої залежить значною 
мірою успіх розв’язання проблем функціо
нування ринку праці, а отже і реформування 
всієї економіки.

Об’єктом дослідження є Західний регіон 
України, який, як свідчить аналіз, в останні 
роки набуває ознак депресивності в кон
тексті зайнятості та безробіття. Аналізу
валося п’ять західноукраїнських областей, а 
саме: Закарпатська, Івано-Ф ранківська, 
Львівська, Тернопільська та Чернівецька. 
Отанню було розглянуто також окремо в 
субрегіональному розрізі.

Наведемо дані, що свідчать про основні 
тенденції і динаміку зайнятості населення по 
регіону в цілому та в окремих його областях.
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На початок 1996 р. на обліку в службах 
зайнятості Західного регіону перебувало 
46864 не зайнятих громадян, що склало 29% 
від загальнодержавної кількості. .

Найбільша питома вага (44,4%) припа
дала на частину працівників, звільнених з 
підприємств, установ та організацій з 
власної ініціативи. Головна причина такого 
звільнення зумовлена стримуванням керів
никами відповідних підприємств і установ 
процесу вивільнення надлишкової кількості 
працюючих у зв’язку з неспроможністю 
забезпечити їх вихідною допомогою.

У 1997 р. соціально-економічна напру
женість у сфері зайнятості поширилась і 
набула ознак кризи ринку праці.

Кількість незайнятих громадян на почаг 
ток 1997 р. збільшилася в два рази. Але 
кількість тих хто звернувся з питань праце
влаштування (179142 осіб) в 1,9 рази пере
вищувала чисельність перших, що свідчить 
про масштаби прихованого безробіття.

Кількість громадян, яким надано статус 
безробітних за 1997 р. збільшилася в областях 
від 1,5 до 1,8 разів, причому найбільше 
зростання мало місце в Тернопільській (1,8 
рази) і Чернівецькій (1,7) областях, і становило 
148444 осіб (23% від загальнодержавної 
кількості). Найбільше безробітних на кінець 
року було у Львівській (58710 осіб) та Івано- 
Франківській (37237) областях, відповідно 
39,6% і 25,1% від регіону. Рівна кількість була 
в Закарпатській (21708) та Тернопільській 
(21043), 14,6% і 14,2% відповідно, найменша -  
в Чернівецькій області (9736 осіб, 6,6%).

Серед безробітних, які перебували на 
обліку, жінок 59,3%, молоді віком до 28 років
-  32,6%. Ці пропорції в цілому зберігаються 
як на державному рівні, так і в обласному 
розрізі. Найбільша питома вага жінок серед 
безробітних у Чернівецькій області -  62,4%, 
а молоді до 28 років -  у Тернопільській 
області (38,3%).

Рівень зареєстрованого безробіття 
порівняно з 1 січня 1997 р. збільшився в цих 
областях у 1,5-1,8 раза, або від 0,8 до 1,7 в 
процентних пунктах, при загальнодер
жавному показнику 2,3%.

Найбільшим рівень безробіття був у 
Івано-Франківській області -  4,8%, Львівській
-  4,0%, Тернопільській -  3,5%, найменшим -  
у Закарпатській -  3,1%, Чернівецькій -  1,9%.

При приблизно рівних темпах зростання 
безробіття в 1996 р., в 1997 р. найбільшими 
темпами воно зростало в Тернопільській та 
Чернівецькій областях, що свідчить про 
початок вивільнення потенціалу прихо
ваного безробіття в цих областях,

Ситуація на регіональних ринках праці 
була неоднозначною. Найбільше наван
таження на одне вакантне робоче місце було 
в Західному регіоні.

На 1 січня 1997 р. на одне місце претен
дувало:

у цілому по Україні 11,2 незайнятих 
громадян, в Івано-Франківській області -  
112,8 осіб, у Львівській -  43,9 , у Закар
патській -  37.2 осіб, у Чернівецькій -  31,6 осіб, 
у Тернопільській -  18,4 осіб.

За рік цей показник зріс у середньому в
1,7 раза і становив на 1.01.98 р. в Україні -  
19,5 осіб, в Ів.-Франківській -  191,1 осіб, 
Львівській -  76,6 осіб, Закарпатській -  65,9 
осіб, Тернопільській -  46,6 осіб, Черні
вецькій -  43,2 осіб.

Зазначимо, що кількість вакансій, заяв
лених підприємствами, порівняно з січнем 
1997 р. зменшилося на 12,5% і становило на
I.01.98 р. -  2100 осіб. Найбільше вакансій як 
у 1996 р., так і в 1997 р. було у Львівській і 
Тернопільській областях (0,8 та 0,5 тис. осіб), 
найменше -  в Івано-Франківській і Черні
вецькій (0,2 тис. осіб).

Аналіз показує, що в останні роки в 
Західному регіоні як і в цілому по Україні, 
сформувалася стійка тенденція до зменшення 
рівня працевлаштування безробітних і тих, 
хто звернувся до служб зайнятості в офіцій
ному секторі ринку праці в усіх без винятку 
областях регіону. Найменший рівень праце
влаштування склався в Івано-Франківській, 
Львівській та Чернівецькій областях (7,7%,
II,1 %  і 12,6% відповідно). Найвищий, якщо 
можна назвати його високим, у Закарпатській 
(23,1%) та Тернопільській (20,2%).

Як свідчить аналіз, складні процеси фор
мування ринкової економіки, конверсії, роз
державлення і приватизації негативно відби
ваються на змінах у зайнятості та її струк
турі в окремих регіонах і по країні в цілому.

Дослідження динаміки безробіття та 
незайнятості в Західному регіоні в розрізі 
областей дозволяє констатувати таке:

а) стабільний характер незайнятості в 
регіонах з перевищеним рівнем безробіття на 
першому і наступному етапах ринкової 
трансформації економіки;

б) досить стійку тенденцію до зростання 
рівнів безробіття порівняно з іншими регіо
нами країни;

в) рухливість складу регіону: наявність 
у ньому міст та селищ, які з часом не 
відповідають критеріям середньорегіональ- 
ного чи обласного рівнів безробіття;

г) неоднакові темпи зміни рівнів безро
біття та незайнятості в цих регіонах, що може
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бути зумовлено неоднаковою мірою дії 
різнонаправлених факторів.

Разом з тим відносна стійкість тенденцій 
у стані та динаміці рівня безробіття в регіоні 
може бути пояснена головним чином причи
нами кризового стану економіки, що приз
вело до зростання безробіття.

Оцінюючи ситуацію на ринку праці по 
показнику офіційного безробіття як незагроз
ливу (порівняно з зарубіжними країнами, хоча 
з такими темпами зростання нам до них 
залишилося небагато), Західний регіон можна 
ідентифікувати як територію кризового 
стану. Визначені явища мають своєю зворот
ною стороною розповсюдження нерегламен- 
тованої зайнятості, яка перетворилася у 
форму вторинної зайнятості для значної 
частини населення. Для сучасного етапу 
формування ринку праці характерна транс
формація явища безробіття в проблему прихо
ваного безробіття. Це суспільне явище викли
кане бажанням адміністрації багатьох підпри
ємств зберегти трудові колективи на випадок 
поновлення господарських зв’язків, нестачею 
коштів на виплату вихідної допомоги, стра
хом працівників опинитися на відкритому 
ринку праці. Поєднання високого рівня 
прихованого безробіття з відносно низьким 
рівнем офіційного пояснюють такі фактори:

- кредитна фінансова підтримка держа
вою окремих збиткових галузей і виробництв;

- стримування процедури банкрутства;
- система оподаткування, що не стиму

лює скорочення кількості працюючих;
- здешевлення праці;
- недостатні темпи приватизації;
-різні тлумачення поняття “безробіт

ного” згідно з українським законодавством і 
методикою МОП.

Вихід з цієї ситуації керівники підпри
ємств і організацій вбачають у введенні 
режиму неповного робочого дня і неповного 
робочого тижня, а також прямому звільненні 
тих, хто не дав добровільної згоди на такий 
режим праці в умовах різкого зменшення 
доходів суб’єктів господарювання.'

Вагомим елементом у структурі прихо
ваного безробіття є надання робітникам 
відпусток без збереження чи з частковим 
збереженням заробітної плати. За даними 
Мінстату, в 1995 р.' примусові відпустки 
надавалися 17,7% середньооблікової чисель
ності працюючих на підприємствах, які 
подавали дані до статорганів. Середнє по 
країні -  61 людино-день, а в Закарпатській, 
Чернівецькій та Львівській областях цей 
показник склав відповідно 126, 101 та 98 
людино-днів.

Соціально-економічне становище кон
тингенту частково безробітних харак
теризується певними особливостями:

- для всього сегмента властиві включен
ня на умовах повного робочого часу, з фак
тичним відпрацюванням його деякої частини;

- скорочення відпрацьованого робочого 
часу відбувається з незалежних від праців
ників причин;

- часткове безробіття, як правило, поєд
нується із вторинною зайнятістю, яка для 
значної частини вимушено зайнятих про
ходить у нерегламентованій сфері (до 
половини частково безробітних).

Недовикористання праці в таких мас
штабах не корелюється з обсягами фактично 
вивільнених осіб (в 1996 р. в регіоні було 
скорочено лише 27% працюючих), супрово
джується затримками виплати заробітної 
плати. В боротьбі за виживання переважна 
частина населення вдається до додаткових 
заробітків, до самозайнятості, хоча працю
ючі все ще прагнуть зберегти робоче місце 
чи посаду в офіційному секторі економіки. 
За даними соціологічних обстежень в сфері 
нерегламентованої зайнятості постійно 
перебуває в середньому до 15%, а в окремих 
містах до 40% працездатного населення. 
Потенціал безробіття, в т.ч. приховане 
безробіття чи нерегламентована зайнятість 
складає за різними оцінками від 15% до 30% 
працездатного населення.

Аналіз показує, що ринок праці в захід
ному регіоні незбалансований. Це стосується 
всіх його сегментів -  субрегіонального, 
професійного., кваліфікаційного, галузевого, 
демографічного.

У результаті цього, наприклад, в 1-му 
кварталі 1997 р. при рівні безробіття в Івано- 
Франківській області 2,5%, Львівській -  
1,75%, Закарпатській -  1,39%; зокрема, в 
Яворівському районі Львівської області він 
становив 5,1%, у Галицькому районі Івано- 
Франківській області -  8,73%. Це в основно
му пояснюється демографічними, етнічними 
особливостями території, ступенем урбаніза
ції, галузевою структурою економіки міст і 
районів та динамікою змін форм власності.

Правда, існуюча нині статистика не 
відображає повною мірою ситуації на ринку 
праці. Вона дозволяє оцінити тенденції 
розвитку тільки офіційної частини відкритого 
ринку праці, до того ж переважно в держав
ному секторі економіки. Принаймні це 
означає, що служба зайнятості охоплює лише 
частину попиту на працю і пропозицію 
робочої сили. У результаті не враховується 
вся різноманітність нових явищ у сфері
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зайнятості, зв’язаних з особливостями 
реформування економіки, зокрема приховане 
безробіття. Відносно невисокий рівень офіцій
ного безробіття і значні масштаби прихова
ного безробіття деформують реальну карти
ну на ринку праці. У зв’язку з цим важливого 
значення набуває аналіз основних причин, що 
сьогодні гальмують процес становлення 
гнучкого ринку праці і роблять ситуацію у 
сфері зайнятості непрогнозованою.

По-перше, на рівні безробіття значною 
мірою відображається негнучкість техно
логій багатьох підприємств. Адже добре 
відомо, що вони вводилися в дію з наперед 
заданими потужностями, розрахованими на 
випуск конкретної продукції у визначеному 
обсязі. Переважно екстенсивний характер їх 
функціонування супроводжувався значним 
недовикористанням виробничих потужнос
тей і вимагає наявності зайвої робочої сили. 
Ця тенденція зберігається і сьогодні. Так під
приємства, що працюють у режимі неповного 
робочого тижня або відправляють кадрових 
працівників у неоплачувані відпустки, не 
звільняють їх з тієї причини, що це створило 
б загрозу повної зупинки підприємства.

По-друге, в економічній науці добре 
відомо, що стримуючим фактором безробіт
тя є інфляція. В Україні річна інфляцій вимі
рювалась такими величинами: у 1993 р. -  
1025,5%, у 1994 -  501,6%, у 1995 -  281,7%. 
Інфляційні процеси супроводжували кризу 
неплатежів, у результаті якої в 1995 р. забор
гованість мало кожне п’яте підприємство. 
Утримання інфляції на рівні 23,5% щомісяця 
певного мірою стримували безробіття.

По-третє, недосконалість системи со
ціального захисту безробітних призвела до 
того, що значна частина безробітних не 
реєструється в державній службі зайнятості. 
До того ж помітною є тенденція про зрос
тання недовіри з боку населення у реальних 
можливостях центрів зайнятості вирішувати 
питання працевлаштування. Так, у 1997 р. з 
179142 осіб, що звернулись у регіональні 
служби зайнятості з питань працевлаш
тування, було працевлаштовано 34668 осіб, 
що становить лише 19%. При цьому рівень 
працевлаштування в Івано-Франківській і 
Чернівецькій областях був ще меншим -  
11,8% і 13,9% відповідно.

По-четверте, не останню роль у стриму
ванні безробіття відіграє менталітет мислен
ня багатьох керівників корпусу управлінців, 
які ціною неймовірних зусиль намагаються 
утримати ядро трудового колективу.

Це є передумовою розширення формаль
ної зайнятості. Формальна зайнятість одер

жує нові імпульси завдяки значному розвитку 
в регіоні економічного туризму, спеціалізації 
на ввезенні в країну різних товарів широкого 
вжитку, продуктів харчування із сусідніх 
країн, а також широкому розвитку вуличної 
торгівлі. Формальна зайнятість в сукупності 
з іншими видами підприємницької діяльності 
становить подвійну зайнятість.

Останнім часом намітилась тенденція 
формування експортно-орієнтованої моделі 
зайнятості, основу якої у переважній більшос
ті становлять жителі гірських районів, де 
практично повністю зупинено виробництво. 
Експортно орієнтований тип зайнятості 
формується за двома напрямками. З одного 
боку -  це стабільні трудопотоки в країни 
СНД. Другий напрямок становить трудова 
міграція в країни Західної Європи.

Однозначно оцінити цей вид зайнятості 
важко, бо, з одного боку, частково розв’я
зується проблема зайнятості, а з іншого, 
експортно-орієнтована модель зайнятості 
являє собою варіант несприятливий ні з точки 
зору економічної, ні, тим більше, соціальної. 
Однак іншої реальної перспективи в найближ
чий період не простежується, оскільки в 
економіці регіону сьогодні не існує внутріш
ніх факторів економічної активності, пов’я
заних з розширенням потенціалу зайнятості. 
У цих умовах альтернатив для державної 
допомоги стимулювання пропозиції праці в 
регіоні не існує.

Серйозні соціально-економічні наслідки 
для населення Західного регіону намітили в 
майбутньому поширення інтелектуальної 
міграції. Виїзд спеціалістів вищої квалі
фікації на роботу за кордон внаслідок 
низької заробітної плати, поганих умов 
праці, неможливості проявити свої творчі 
здібності і науковий потенціал у віт
чизняному виробництві -  характерна особ
ливість протікання процесів мобільності 
українського населення. Через декілька 
років Україна може втратити більшу час
тину науково-технічної еліти. Тому в моделі 
ринкової трансформації повинно бути 
закладено концепцію активної підтримки 
науково-технічної інтелігенції.

Із викладеного можна зробити такі 
висновки. Незбалансованість ринку праці в 
Україні не спричинена демографічними 
причинами, як у більшості країн, що розви
ваються. Українське безробіття відрізняється 
від безробіття в розвинених країнах, але, як 
правило, зумовлене циклічними коливаннями 
попиту та пропозиції товарів і послуг, 
структурно-прогресивними, технологічними 
й організаційними змінами.
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Більшість закономірностей українського 
безробіття також не цілком відповідають 
теорії трансформації або переходу до ринку, 
відповідно до якої безробіття в господарстві, 
що реформується, має стрімко зростати в 
результаті демонополізації, розвитку конку
ренції та інших факторів підвищення ефек
тивності праці і виявлення прихованого 
безробіття. На жаль, зараз ці процеси слабо 
означені як в Україні, так і в Західному регіоні 
й істотно не впливають на ситуацію. Ук
раїнське безробіття спричинене нині перед
усім структурно-регресивним спадом вироб
ництва за умов руйнування попередніх 
ринків (економічного простору), механізмів 
функціонування господарства в ході повіль
ного реформування нових ринків і нових (рин
кових) механізмів регулювання і само
регулювання економіки. Тенденція до форму
вання безробіття закріплюється на перспек
тиву інвестиційною кризою, підтримується 
кризою неплатежів і може бути посилена в 
разі початку політики масових банкрутств. 
Істотно протидіють збільшенню масового без
робіття розвиток приватного сектора і мен
талітет значної частини директорського кор
пусу, який прагне до збереження прбфесійно- 
кваліфікованого ядра трудових колективів.

Таким чином, тенденції, що склалися на 
ринку праці, не є результатом цілеспрямо
ваного державного регулювання. Вони 
відбивають процес стихійного пристосування 
населення до нових економічних умов, 
оскільки політика зайнятості, що прово
дилась державою, виявилась пасивною.

Аналіз сучасного стану зайнятості та 
безробіття в Чернівецькій області. Черні
вецька область є найменшою серед цих 
областей України за територією, яка складає
8,1 тис. км2. При кількості населення на 1 січня 
1997 р. 940,8 тис. осіб вона посідає четверте 
місце в країні, та друге в регіоні після 
Львівської області за щільністю населення, яке 
складає 116 осіб на один квадратний кілометр.

Міське населення займає . 42,7%, 
сільське -  57,3% на 01 січня 1998 р. Жінки 
складають 53,3%, особи 46,7%. від кількості 
постійного населення.

За 1997 р. відбулося скорочення чисель
ності наявного населення на 2,3 тис. осіб. 
Природне скорочення склало 655 осіб.

У 1997 р. кількість осіб працездатного 
віку становила 519805 осіб (жінки -  49%, 
чоловіки -  51%), старше працездатного 
віку -  201771 осіб.

Демографічне навантаження населення 
працездатного віку на 01 січня 1998 р. було 
таким: на 1000 населення працездатного віку

припадало 819 осіб, непрацездатного віку, з 
них дітей до 15 р. -  423 особи, особами старше 
працездатного віку 390 осіб.

Кількість населення, яке звернулося до 
служби зайнятості з питань працевлаштуван
ня з причин незайнятості. За 1997 р. кількість 
осіб, які звернулися склало 11616 осіб, що на 
31,9% більше, ніж за 1996 р. (8803 осіб). З них 
було працевлаштовано 1609 осіб, що складає 
13,9% від тих, що звернулися. У 1996 р. ці 
показники були відповідно 1270 осіб і 14,4%.

У 1997 р. відбулося збільшення кількості 
тих, що звернулися, але їх працевлаштування 
суттєво не змінилось.

З причин незайнятості найбільше було:
- в 1997 р.: звільнено за власним бажан

ням -  4999 (43,0%), у зв’язку з вивільненням -  
3033 (26,1%), випускники учбових закладів, 
шкіл, ПТУ -  777 (6,7%);

- в 1996 р.: звільнено за власним бажан
ням -  3846 (43,7%), у зв’язку з вивільненням -  
2286 (26,0%), випускники учбових закладів, 
шкіл, ПТУ -  763 (8,7%).

Отже, тих, хто звільнився за власним 
бажанням стало на 30% більше, ніж тих, хто 
звільнився у зв’язку з вивільненням -  на 
32,7%, випускників -  на 1,8%.

Таким чином, люди, які звільняються, не 
задоволені умовами праці, її оплатою та 
відсутністю.

З тих, хто звернувся до служб зайнятості, 
більше половини становлять жінки: 58.4% 
(1996) і 55.0% (1997).

Приблизно така ж частка їх в усіх 
працевлаштованих: 50.8% (1996), 49.8 (1997), 
а з тих, що звернулися, працевлаштовано 
12.5%, 12.6% відповідно.

Отже, жінки складають половину від тих, 
хто звернувся, а рівень їх працевлаштування 
незадовільний.

Кількість безробітних з причин незай
нятості. В 1997 р. на обліку в службі 
зайнятості перебувало 9736 осіб, це на 78% 
більше ніж, у 1996 р. (5470 осіб) або в 1,8 раза 
більше ніж, у 1996 р. і в 4 рази більше ніж, у 
1995 р. (2300 осіб).

Рівень безробіття в 1997 р. склав 1,9% від 
працездатного населення в працездатному 
віці (в 1996 і 1995 рр. цей показник був 
відповідно 1,1% та 0,5%, тобто у 1997 р. він 
зріс в 1,5 раза, а у 1996 р. -  в 2,2 раза).

Бачимо, що найбільший стрибок безро
біття відбувся у 1996 р., коли почав вивільня
тися накопичений потенціал прихованого без
робіття. В 1996 р. темпи зростання безробіття 
були трохи нижчими, але все ж значимими.

Найбільше серед безробітних працівників 
робітничих спеціальностей -  67% в 1996 р. та
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53,7% у 1997 р., на тому ж рівні залишилась 
кількість службовців (31,6% та 31,5%), та 
значно зросла з 1,3% до 14,8% кількість осіб, 
що не мають професій та спеціальності, тобто 
випускників шкіл та декваліфікованих осіб.

Найбільшу питому вагу в сфері безробіт
тя з причини незайнятості мають:

- звільнені за власним бажанням, їх 
кількість зросла в 1,7 рази за 1997. р.;

-звільнені у зв’язку з реорганізацією, 
скороченням штатів, їх кількість зросла в 1,9 
рази за 1997 р.;   .

- випускники учбових закладів та ПТУ, 
їх кількість зросла в 1,3 рази за 1997 р.;

Найбільший приріст безробітних в 1997 р. 
був за рахунок:

- звільнених з ВТЧ та ЛТП -  в 4,9 рази;
- звільнених за порушення трудової 

дисципліни -  в 2,4 рази;
- осіб, раніше зайнятих у домашньому 

господарстві, — в 2,3 рази;
- демобілізованих з військової строкової 

служби- в 1,9 разів.
Від 42,6% до 78,8% від цих категорій 

безробітних складають жінки.
Кількість та склад безробітних за 

освітою та віком. За освітою безробітні 
розподіляються таким чином:

На 01 січня 98: повна вища -  10,7%, ба
зова вища -  20,7%, професійно-технічна -  21, 
9%, повна загальна середня -  37,8%, базова 
загальна середня -  8,2%, початкова -  0,7%.

На 01 січня 97: повна вища -  10,6%, базо
ва вища -  19,3%, професійно-технічна -  23, 
4%, повна загальна середня -  39,2%, базова 
загальна середня — 6,4%, початкова -  1,0%.

Таким чином, бачимо, що найбільше 
серед безробітних випускників ПТУ та вузів.

Аналіз вікової структури безробітних 
показує, що найбільшу питому вагу в них 
мають особи:

- віком від 28 до 50 р. -  65-67%,
- віком 21-25 р. -  11-12%,
- віком 18-21 р. -  10%.
Вивільнення працівників. У 1997 р: було 

вивільнено 4463 осіб, майже як і в 1996 р. 
(4817). З цієї кількості збільшилася частина 
службовців: з 24,2% до 37,1%. Вивчаючи 
вивільнення за формами власності, бачимо, 
що найбільше працівників вивільнялося на 
державних підприємствах: 68,7% в 1996 р. і в 
1997 р. На другому місці -  колективні 
підприємства -  31,1%. Найменше працівників 
звільнялося на приватних підприємствах -  
0,2% і 0,1% відповідно.

Із галузей економіки найбільше праців
ників було вивільнено:

У 1996 р.: в промисловості -  43,6%, в

транспорті і зв’язку -  11,7% , в торгівлі і 
громадському харчуванні -  7,2%, у народній 
освіті -  5,6%.

В 1997 р.: в промисловості -  23,5%, в на
родній освіті -  15,5%, у транспорті і зв’язку -  
9,4%, в.апараті органів державного управ
ління, органів управління кооперативними та 
громадськими організаціями -  9,4%, у торгівлі 
та громадському харчуванні -  8,6%.

Найбільший приріст вивільнених був у 
галузях:

- житлово-комунальне господарство -  в
3,8 рази;

- охорона здоров’я, фізична культура, 
соціальне забезпечення -  в 3 рази;

- народна освіта -  в 2,6 рази;
- апарат орґанів державного та громад

ського управління, органів управління коопе
ративними і громадськими організаціями -  в
2,3 рази.

Найменший приріст був у галузях:
- промисловість, зменшилося на- 29%;
- сільське господарство, на 29%;
- транспорт і зв’язок, на 25,0%;
- фінансування та страхування, на 18,9%.
В усіх категоріях 50-60% складають жінки.
Попит на робочу силу. Потреба у праців

никах в 1997 р. була на 27% вища, ніж у 19% р. 
(243 особи проти 191). Але вона всеодно не 
відповідала пропозиції робочої сили, тому що 
кількість тих, хто звернувся з питань праце
влаштування збільшилася на 31,9%  (11616 
осіб проти 8803 осіб). Співвідношення 
приросту попиту до приросту пропозиції: 52 
до 3813 осіб. Отже, навантаження на одне 
вакантне місце становило: в 1996 р. -  46 осіб, 
у 1997 р. -  47,8 осіб, що звернулися з питань 
працевлаштування.

Не зайнятих трудовою діяльністю: 1996 р. 
-  31,6 осіб, 1997 р. -  43,2 осіб.

Безробітних: 1996 р. -  28,6 осіб, 1997 р. -
40,1 осіб.

Структура попиту:
Із загальної кількості робочих місць:

1996 1997
Робітничі -  63,4%  47,3%
Службові -  36,6%  39,9%
Ж інки- 51,8% 24,7%
Молодь у віці до 28 р. -  38,2%  10,3%

Приватні підприємства ані в 1996, ані в 
1997 р. не представили офіційно потреби в 
робітниках.

У 1996 р.: державні підприємства -  57,6%, 
колективні -  42,4%.

У. 1997 р.: державні підприємства -  41,2%, 
колективні -  58,8%;
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За галузями економіки найбільший попит виявили підприємства:
1996 р. 1997 р.

Промисловість 71 осіб 
(37,2%) Промисловість 63 осіб 

(25,9%)
Охорона здоров’я, фізична 
культура та соцзабезпечення

32 осіб 
(16,7%) Сільське господарство 25 осіб 

(10,3%)
Будівництво 19 осіб 

(9,9%)
Житлово-комунальне
господарство

19 осіб 
(7,8%)

Фінанси та страхування 18 осіб 
(9,4%)

Охорона здоров’я, фізична 
культура та соцзабезпечення

18 осіб 
(7,4%)

Працевлаштування населення. В 1997 р. 
було працевлаштовано 1609 осіб, що на 
27,6% менше ніж у 1996 р. (1270 осіб).

З них: в 1996 р. -  робітників -  61,2%, 
службовців -  30,8%, жінок -  49,8%

в 1997 р. -  робітників -  65,1%, служ
бовців -  29,1%, жінок -  50,8%

Найбільше було працевлаштовано:
1996 р.

1 -  промисловості- 15,3%
(194 осіб)

2 -  торгівлі і
громадському харчуванні-

3 -  транспорті і зв’язку-

4 -  народній освіті -

5 -  будівництві -

1 -  промисловості-

2 - торгівлі і
громадському харчуванні-

13,5% 
(172 осіб) 

9,9% 
(126 осіб) 

9,8% 
(125 осіб) 

9,1% 
(115 осіб) 
1997 р. 

17,8% 
(287)

З - народній освіті- 

4- сільському господарстві-

15,7% 
(252) 

10,3% 
(166) 
8,8% 
(141)

Найбільший приріст працевлаштування 
був у таких галузях:

• Промисловість -  в 1,5 раза
• Сільське господарство -  в 1,6 раза
• Торгівля і громадське
харчування -  в 1,5 раза
• Житлово-комунальне 
господарство- в 1,7 раза
• Охорона здоров’я, 
фізична культура
та соціальне забезпечення -  в 1,8 раза

Втрати робочого часу та вимушена 
неповна зайнятість з ініціативи адміністра
ції. Втрати робочого часу збільшилися з 362,4

години на 1 працюючого до 391,3 години, 
тобто на 8%.

При цьому зменшилися простої та 
прогули (на 68% та 85%) та збільшилися 
неявки з дозволу адміністрації на 8,2%.

Найбільше збільшилися неявки з дозволу 
адміністрації:

- в сільському господарстві -  в 2,4 раза
- в міському господарстві -  в 2,3 раза
- в заготівлі -  в 3,6 раза
- в культурі -  в 6,1 раза
- в науці і науковому 
обслуговуванні -  в 2,3 раза
- в фінансуванні
і страхуванні -  в 6,9 раза
- в народній освіті -  в 10,5 раза
- в апараті органів 
державного і господарського 
управління, в тому числі 
кооперативних і громад
ських організацій -  в 34,6 раза.
В області зберігалася тенденція до

збереження робочої сили в умовах неповної 
зайнятості.

В 1997 р. у відпустках без збереження 
заробітної плати знаходилося 54022 осіб, або 
28,8% від загальної кількості працюючих. (В 
1996 р. 54475 осіб або 27,2%). Але це змен
шення кількості тих, хто у відпустках, відбу
валося при загальному скороченні працю
ючих, тому їх питома вага збільшилася.

Натомість, відбулося значне збільшення 
тих, хто працював в режимі неповного 
робочого дня (тижня) на 69%. У порівнянні з 
1996 р. їх частка в загальній кількості 
працюючих зросла з 6,1% до 11,1%.

В 1997р. частка тих, хто знаходився у 
відпустках без збереження заробітної плати, 
суттєво збільшилася в таких галузях:

-  у сільському господарстві -  з 19,4% до 
31.2% від усіх працюючих;

-  у лісовому господарстві -  з 11% до 
23,5%;

-  в заготівлі -  з 36,2% до 42,2%; 
Невиробнича сфера:
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-  побутове обслуговування -  з 29,0% до
37,7%

-  охорона здоров’я -  з 4,7% до 12,1%
-  народна освіта -  з 4,1% до 12,8%
Частка тих, хто працював в режимі

неповного робочого дня (тижня) найбільше 
зросла в наступних галузях:

-  сільському господарстві -  з 0,4% до 
4,0%

-  транспорті -  з 14,9% до 51,2%
-  будівництві -  з 0,1% до 8,4%
-  МТП та збуті -  з 0,1% до 15,5%
-  народній освіті -  з 0,2% до 6,2%
-  культурі -з  0,3% до 31,3%
-  науці -  з 2,1% до 23,5%
-  апараті органів управління -  з 0,1% до 

3,9%.
Отже, бачимо тенденцію до переведення 

працівників у режим неповного робочого дня 
(тижня) в невиробничих галузях і навпаки, 
тенденцію до надання неоплачуваних відпус
ток у промисловості.

Підсумовуючи зазначимо, що загальна 
кількість зареєстрованих безробітних на 01 
січня 1998 р. становила 9736 осіб. Рівень безро
біття становив 1,9% і порівняно з 1996 р. він 
збільшився на 0,8% пункти. Кількість зареєст
рованих безробітних збільшилася на 31^9%.

Але оцінка прихованого безробіття дає 
підстави вважати, що справжній рівень 
безробіття набагато вищий. Держава продов
жує утримувати збиткові підприємства. 
Керівники намагаються зберегти кадри з 
надією на майбутнє, переводячи працівників 
на скорочений робочий день (тиждень) 
переважно у невиробничій сфері, та відправ
ляючи їх у вимушені відпустки без збере
ження заробітної плати — у виробничій.

За даними обласного управління статис
тики, протягом 1996 р. у таких відпустках 
перебувало в області 54,5 тис. осіб, що 
становить 27,2% від середньоспискової 
чисельності працюючих в економіці. Середня 
тривалість відпустки одного працівника в 
цілому по області у 1996 р. становить 114 
днів, або майже половину нормативного 
фонду робочого часу.

Крім того, станом на 01 січня 97 р. в 
умовах неповного робочого дня (тижня) 
працювало 12,3 тис. осіб (6,1% від середньо
спискової чисельності працівників), з яких 
71% припадає на промисловість.

Таким чином, прихованим безробіттям 
охоплено майже третина працюючих.

У вимушених відпустках різної трива
лості протягом 1997 р. в області перебувало 
54,0 тис. осіб (28,8% від загальної кількості 
працюючих), в т.ч. у промисловості 30,0 тис.

осіб (56,1%), будівництві 70 тис. (58,5%), 
заготівлі 0,7 тис. (42,2%), невиробничих видах 
побутового обслуговування 0,2 (37,7%).

У режимі неповного робочого дня (тижня) 
працювало 20,8 тис. осіб (11,1%). В т.ч. на 
транспорті 5,2 тис. осіб (51,2%), в культурі
1,4 тис. (31,3%), науці і науковому обслу
говуванні 0,3 тис. (23,5%).

Причини безробіття різні. Основні -  це: 
загальний спад виробництва, через розір
вання господарських зв’язків, звуження ринку 
збуту, нестачу оборотних коштів, а також 
через повільне здійснення структурних змін 
в економіці області.

У структурі безробітних на 1 січня 98р. 
більше половини становлять жінки -  62,4%. Ро
бітники становлять 53,7%, службовці -  31, 5%.

Якщо розглядати освітній рівень безро
бітних, то найбільше серед них безробітних з 
повного загальною середньою освітою -  
37,8%, професійно-технічною -  21,9%, базо
вою вищою -  20,7%, повною вищою -  10,7%.

За віковою структурою безробітні роз
поділяються за такими пропорціями: до 18 р. 
-  1,2%, 18-21 -  10,2%, 21-25 -  11,6%, 25-28 -  
8,5%, передпенсійного віку -1,3%, інші -  67,2%.

З причин втрати роботи перше місце в 
Чернівецькій області займає звільнення за 
власним бажанням -  47,4%, друге -  у зв’язку 
із скороченням штатів, реорганізацією -  
26,6%.

З тих хто звернувся в обласний центр 
зайнятості в 1997 р. (11616 осіб), праце
влаштовано лише 13,9% (1609 осіб).

Загальна сума виплаченої допомоги 
безробітним за 1997 р. склала 917,33 тис. грн.

Кількість тих, хто звернувся з питань 
працевлаштування перевищує тих, хто 
офіційно не зайнятий трудовою діяльністю, 
а вони у свою чергу перевищують кількість 
зареєстрованих безробітних.

Спостерігаючи тенденції, що склалися з 
продовженням економічної кризи, структур
ної перебудови народного господарства, 
зміни форм власності, можна прогнозувати 
збільшення кількості вільних робочих місць 
на ринку праці.

Безумовно, найкращим засобом проти 
безробіття залишається поліпшення еконо
мічної ситуації в країні в цілому. Разом з тим 
є необхідність у спеціальних заходах з боку 
державних органів по регулюванню ринку 
праці, створенню додаткових робочих місць 
за рахунок коштів фонду зайнятості, орга
нізації навчання та перепідготовки кадрів, 
залученню безробітних до громадських робіт.

Саморозвиток і пристосування ринку 
праці до сучасної економічної ситуації
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сформували в Україні досить суперечливий 
клубок соціально-трудових відносин: регре
сивний характер змін у структурі зайнятості 
і погіршення якості робочої сили, зростання 
офіційного, наявність значного прихованого 
безробіття, масштабної нерегламентованої 
зайнятості та тінізації доходів, значної 
регіональної розбалансованості ринку праці, 
падіння життєвого рівня великої кількості 
населення. Результатом такого стану в сфері 
зайнятості стануть сучасні й перспективні 
втрати у використанні трудового потенціалу 
за рахунок розриву, що збільшується, між 
соціально-орієнтованою моделлю повної 
вільно обраної і продуктивної зайнятості та 
фактичним станом ринку праці. Регулю

вання ринку праці, процесів зайнятості насе
лення, формування продуктивної її сфери 
.вимагає взаємопов’язаного вирішення про
блем у сфері макроекономічної стабілізації, 
структурної перебудови фінансово-кредит- 
шої, бюджетної і податкової політики, со
ціального захисту населення.

Тому спробуємо запропонувати основні 
“апрямки стабілізації ситуації в сфері 
Зайнятості, а саме:
З І. Необхідно налагодити моніторинг за 

инком праці та процесами, що на них 
ідбуваються. Вдосконалити систему збору 
. обробки інформації на осноіві вибіркових 
остережень оскільки існуюча статистична 
етодологія не здатна зафіксувати всю 
ладність та багатогранність ситуації на 
нку праці. Також необхідно визначити та 
ебічно обгрунтувати пороговий рівень 
зробіття рівнів безробіття, що враховують 
гіональну диференціацію.

2. Потребують постійного вдосконален- 
законодавчі акти та державні програми

одо зайнятості, соціального захисту, 
приємництва, підтримки малого та серед

ою бізнесу, регіонального розвитку. Вони 
винні бути детально розробленими, гнуч- 
ми, враховувати регіональну специфіку та 

ути підкріплені фінансовим забезпеченням.
3. Найважливішим аспектом розв’язання 

облем на ринку праці є науково обгрунто
вана розробка комплексної регіональної
програми сприяння зайнятості населення та 
економічного розвитку в цілому, з врахуван
ням його трудоресурсного потенціалу, еконо
мічних, географічних, історичних передумов, 
структури попиту та пропозиції на ринку 
праці та перспектив економічного зростання.

4. Потужний потенціал зменшення безро
біття, створення нових робочих місць, підне
сення економіки регіону має розвиток малого 
та середнього бізнесу, механізм якого, на жаль,

не розкритий в даний час повною мірою. Це 
стримується недосконалим законодавством, 
не стимулюючими податками, нерозвиненіс
тю ринкової інфраструктури, відсутність не
обхідної інформації, корупцією в. державних 
органах, складною кримінальною ситуацією. 
Усунення цих завад на шляху розвитку під
приємництва, причому на всіх рівнях: держав
ному, регіональному, обласному, місцевому, 
районному, сприятиме збільшенню попиту на 
працю і підвищенню життєвого рівня.

5. Необхідно широко використовувати 
фінансові важелі впливу на суб’єктів ринку 
праці. Це повинно здійснюватися шляхом 
створення найбільш сприятливого клімату 
для тих підприємців, які у своїй діяльності 
сприяють реалізації соціально-економічних 
завдань. До складу таких важелів належать: 
податкові пільги, кредитна політика, пре
ференції, фінансові санкції, державні субсидії.

6. Необхідно надати пріоритетного 
значення мобілізації внутрішніх фінансових 
ресурсів регіону через розвиток іпотечних 
відносин, концентраціїо доходів від привати 
зації, надання муніципальних позичок, 
продаж об’єктів незавершеного будівництва 
тощо. Спрямування цих фінансових ресурсів 
на розвиток наукомістких і технічно склад
них галузей промисловості, об’єктів соціаль
ної інфраструктури та галузей, що працюють 
на споживчий ринок, у поєднанні з ефектив
ною матеріалізацією цих коштів забезпе
чують зростання попиту на робочу силу в 
перспективних сферах господарювання.

7. Досить прийнятним методом пожвав
лення процесів обігу робочої сили та розши
рення місткості сфери прикладання праці є 
формування різних типів вільних економічних 
зон. Основною метою їх заснування має 
стати саме створення нових робочих місць і 
вирішення проблем зайнятості на основі 
стимулювання припливу іноземного капі
талу, розширення експортної бази, ефектив
ного використання місцевих ресурсів.

8. Серед заходів активної політики на 
ринку праці слід відмітити насамперед орга
нізації© професійного навчання та перепідго
товки населення. Це дозволяє певною мірою 
подолати структурну незбалансованість 
попиту і пропозиції на ринку праці. Професій
на підготовка повинна здійснюватися на базі 
навчальних закладів, на підприємствах, в сис
темі підвищення кваліфікації, безпосередньо 
службами та центрами зайнятості. Причому 
необхідно посилити роль останшх.

9. Другим важливим елементом актив
ної політики має бути організація гро
мадських робіт.
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10. Служби зайнятості повинні сприяти 
розвиткові самозайнятості, через надання 
фінансової, інформаційної, організаційної 
допомоги.

Отже, сучасний стан зайнятості в Захід
ному регіоні свідчить, що основна причина 
наростаючої напруженості на ринку праці та 
складностей вирішення багатьох економіч
них проблем полягає в збереженні несприят
ливих макроекономічних умов зайнятості. У 
даний час досягнення будь-яких помітних 
позитивних змін потребує принципово нових 
підходів до розв’язання проблем зайнятості 
на макрорівні. Вони неможливі без активного 
включення зайнятості в макроекономічну 
політику. Це означає, що ефективність 
ринків у галузі структурної політики, 
розвитку галузей, інвестиційних, фінансових 
програм, політики доходів та народної освіти 
повинні оцінюватися з позиції їх впливу на 
трудову сферу та зайнятість.

На українському ринку праці ще не діють 
багато ринкових регуляторів сфери праці, які 
діють в країнах з розвиненою ринковою 
економікою. Звідси випливає, що поки 
формуються повноцінні ринкові механізми, 
держава повинна взяти на себе функцію 
регулювання зайнятості на макрорівні, 
пов’язуючи ситуацію в сфері зайнятості та на 
ринку праці з макроекономічними умовами 
функціонування народного господарства.
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СГРУКТУРИЗАЦІЯ АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ

У статті розглянуті місце та знамення агробізнесу в національній економіці. Досліджено стан та 
потенціал сільського господарства України. Автором розглядаються причини незадовільного положення 
аграрних підприємств та галузі, проблеми формування аграрного ринку та напрямки реформ на селі.

Analyzed is the importance agribusiness to the national economy. Adduced is a study into the current state, as 
well as the potential, of Ukraine's agricultural sector. Author elaborates further on reasons underlying the unsatisfactory 
performance as displayed by the business and the industry overall, as well as on the issues associated with the 
emerging market for agroproduce and agricultural reform priorities.

Агробізнес може бути визначений як 
сукупність дій, що включають виготовлений 
і поставки товарів для сільського госпо
дарства, безпосередньо сільськогосподарське 
виробництво, зберігання, переробку, розпо

діл та реалізацію продукції сільського 
господарства та виробів, зроблених з неї.

Основна ланка агробізнесу -  сільське 
господарство, яке здійснює виробництво 
продукції рослинництва і тваринництва.
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Структуризация агробізнесу в умовах переходу до ринку

Економіка сільського господарства має 
справу з тим, як люди роблять вибір щодо 
використання технічних знань і рідкісних 
продуктивних ресурсів (як, наприклад, земля, 
праця, капітал і менеджмент) з метою 
виробництва продовольства та сировини і 
розподілу їх для споживання різними членами 
суспільства через певний час [9, с.6].

Агробізнес і, зокрема, сільське госпо
дарство мають ряд суттєвих особливостей, 
які відрізняють їх від інших видів діяльності. 
Як відомо, -  це фізіологічні та біологічні 
властивості тварин та рослин; яскраво 
виражена сезонність виробництва, особливо 
в рослинництві, де отримують переважно 
один врожай за рік; вагомі авансові витрати 
коштів та значне незавершене виробництво; 
залежність від природно-кліматичних умов.

Сільське господарство має вирішальне 
значення в забезпеченні кінцевого спожи
вання. В Україні агропромисловий комплекс 
виробляє дві третини товарів народного 
споживання [6, с. 22], близько половини ВВП. 
Вагомим є і соціальне значення АПК.

Україна за потенційними можливостями 
сільськогосподарського виробництва нале
жить до країн з найбільш високим рейтингом 
і в докризовий період виробництво сільгосп
продукції на душу населення було співмірне 
з розвиненими країнами Заходу.

Майже 70 % території України займають 
сільськогосподарські угіддя, в тому числі 12% 
городи і присадибні ділянки громадян [3, с. 183]. 
Українські грунти, зокрема чорноземи, -  одне 
з найвагоміших національних багатств. .

З одного боку, -  грунти, сприятливі 
кліматичні умови, географічне положення, 
працьовиті селяни, з іншого, -  наявність 
місткого ринку збуту продукції АПК, 
експортні можливості сільського господар
ства України повинні були б сприяти розвит
ку цього сектора національної економіки.

Незважаючи на потенційні можливості 
розвитку аграрного сектору зменшення 
сільськогосподарського виробництва (порів
няно з попередніми роками) за статистичними 
даними склало у 1994 р. 17%, у 1995 р. - 2%, 
у 1996 р. - 8%, у 1997 р. - 2 % [3, с. 181; 8]. З 
початку 1998 р. порівняно з відповідним пері
одом 1997 р. в усіх категоріях господарств 
АПК спостерігається деяке зростання вироб
ництва продукції за рахунок поліпшення 
показників вирощування худоби та птиці, 
вищими темпами збирання врожаю. У 1998 
році валова продукція сільського господар
ства порівняно з 1997 роком зменшилась на 
8,3%, що значно перевищує падіння в промис
ловості та інших галузях.

Також показовим є те, що у 1998 р. майже 
90 % сільськогосподарських підприємств 
збиткові.

Якщо в 1986-1990 рр. в Україні у серед
ньому за рік валовий збір зернових культур 
складав 47,4 млн. тонн (в 1990 році був 
отриманий рекордний урожай - 51,0 млн. тонн) 
то в 1996 р. - тільки 24,6 млн. тонн [3, с. 190]. 
Відповідно у 1997 та 1998 роках урожай зерна 
понад 30 млн. тонн сприймається як не такий 
вже й поганий. Спостерігається падіння 
виробництва і по інших видах продукції 
рослинництва (крім картоплі). Прикро, що 
зменшується не тільки валовий збір, але й 
урожайність культур.

Практично наполовину скоротилось за 
останнє десятиліття поголів’я основних видів 
продуктивної худоби та виробництво про
дуктів тваринництва [3, с. 207-208].

Як наслідок, не дивлячись на збільшення 
імпорту, спостерігається суттєве зменшення 
споживання громадянами України продуктів 
харчування, що, напевно, можна розглядати 
як один з факторів зростання смертності 
населення.

Продуктивність праці в сільському 
господарстві в докризовий період була в 4-5 
разів нижчою від рівня західних країн. 
Відповідно і зайнятість в сільському госпо
дарстві СІЛА - 3 %, Західної Європи в 
середньому 5-10 %, причому Німеччини - 3%, 
Нідерландів - 4%, а Португалії - 12% серед 
зайнятих в усіх сферах економічної діяль
ності. Україна приблизно на одному рівні з 
Грецією, Польщею, де в сільському госпо
дарстві зайнято близько 20% [7, с. 48].

У процесі розвитку сільськогосподар
ського виробництва і підвищення продуктив
ності праці частина зайнятих в цьому 
виробництві буде вивільнятись, питома вага 
зайнятих на селі буде зменшуватись і 
наближатись до рівня розвинутих країн. 
Одночасно з цим постає проблема старіння 
населення і збільшення кількості пенсіонерів, 
що мешкають в сільській місцевості.

В АПК зосереджена третина основного 
капіталу країни, однак його технічний рівень, 
не говорячи вже про стан та використання, 
не витримує найменшої критики. Стан 
вітчизняного машинобудування для сільсько
го господарства віддзеркалює ситуацію в 
економіці в цілому.

В Україну завезено 650 тракторів Джон 
Дір, які можуть надаватись на умовах лізингу 
на 5 років. Однак не беруть -  покупці 
вважають, що ціна завищена.

Змінюється і співвідношення в забезпе
ченні технікою між різними формами господа
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рювання. В Чернівецькій області в госпо
дарствах - 5 тис. тракторів, у приватників - 
більше двох тисяч.

За рішенням уряду організовано 200 
машино-технологічних станцій і 500 механі
зованих загонів на базі техніки, поставленої 
за рахунок лізингу.

Наявний в сільському господарстві 
потенціал використовується вкрай незадо
вільно. Слабо розвинена охорона грунтів. 
Недостатнє внесення органічних та мінераль
них добрив призводить до того, що в області 
в середньому за 3 роки з грунту втрачається 
0,1 % гумусу, на відновлення якого потрібно 
вже значно більше часу. Зменшується вміст 
основних елементів живлення. А через падіння 
родючості грунтів зменшується врожайність. 
За останні 5-6 років урожайність зернових у 
Чернівецькій області з різних причин зменши
лась мало не вдвічі.

Висловлюється багато трактувань 
причин такого стану АПК. До основних з них 
можна віднести такі:

1. Криза збуту, пов’язана з низькою пла
тоспроможністю споживачів сільськогоспо
дарської продукції і втратою значної частини 
як внутрішнього, так і зовнішнього ринків.

2. Дроблення, руйнування і протистояння 
складових елементів агробізнесу.

3. Недосконала організація сільськогос
подарських підприємств.

4. Низька мотивація праці в сільському 
господарстві.

5. Відсутність належної технічної бази 
та ін.

Не можна сказати, що держава явно 
нічого не робить. Неодноразово проголо
шувалась пріоритетність розвитку сільського 
господарства, зокрема в Програмі економіч
ного розвитку України на 1997 р.

Прийнято багато Законів, Указів (зокре
ма Указ Президента України “Про основні 
напрямки розвитку агропромислового ком
плексу України” від 29 квітня 1998 р.), 
Постанов, розроблені напрямки реформ. 
Земельним кодексом визнана колективна і 
приватна форми власності на землю. Прове
дено бонітування земель і розроблений зе
мельний кадастр. Приймається багато 
цільових програм: розвитку насінництва і 
племінної справи, підвищення родючості 
грунтів і меліорації, ветеринарного забезпе
чення, підготовки кадрів та ін. Формується 
державний насіннєвий страховий фонд 
елітного та репродукційного насіння. Функ
ціонує “Національна програма відродження 
села та розвитку агропромислового ком
плексу на період 1998-2005 рр.” [2].

Змінами (1997 р.) до Закону України 
“Про пріоритетність розвитку села та агро
промислового комплексу в народному 
господарстві” розмір державних капітало- 
вкладень_що спрямовуються на зміцнення 
матеріально-технічної бази соціальної сфери 
села та агропромислового комплексу, має 
становити не менше одного процента від 
вартості валового внутрішнього продукту 
України [1].

У 1998 р. були передбачені дотації 
сільськогосподарським виробникам за 
надані переробним підприємствам молоко і 
м’ясо із зарахуванням коштів на спецра- 
хунок “Урожай-98” із спрямуванням цих 
коштів на розвиток тваринництва (зокрема 
за рахунок коригування ПДВ). Починаючи 
з 1995 р. не проводились емісійні вливання в 
сільське господарство. Як відомо, в най
більш розвинених країнах ЄС або в США 
сільське господарство дотаційне, рівень 
дотацій виробників досягає ЗО % [8].

Механізм державної підтримки вітчиз
няного сільгоспвиробника так і не створений. 
Регулююча функція держави в повній мірі не 
проявляється, децентралізація управління не 
завершена.

Відмова від абсолютного держзамовлен
ня (зокрема на зерно за низькими цінами) 
повинна позитивно вплинути на формування 
ринку сільськогосподарської продукції. Адже 
держава не розраховувалась з селянином 
роками. Держзамовлення на продукцію 
сільського господарства для формування 
резервів і задоволення потреб держави, 
заготівлі для регіональних потреб, повинні 
бути благом для виробників, а не тягарем.

Державі доцільно, на нашу думку, більш 
широко використовувати фінансові важелі 
(ціни, субсидії, дотації), при наявності коштів 
здійснювати певну дотацію сільського 
господарства, в першу чергу тваринництва, 
і кредитування закупок пального, міндобрив, 
засобів захисту рослин, видачу авансів, 
насіннєвих і фуражних позичок під майбутній 
урожай та продукцію тваринництва.

Реструктуризація боргів сільгоспвироб
ників до бюджету на суму понад 3 млрд. грн. 
станом на 1 січня 1998 р. повинна була 
покращити фінансовий стан та розрахунки в 
сільському господарстві, АПК в цілому, 
розблокувати рахунки підприємств. Однак 
це чергове списання боргів не принесло 
суттєвого зрушення.

У країні здійснюється поміркований 
протекціонізм, адже в Україну сьогодні 
ввозять більше 40 % сільськогосподарської 
продукції [8].
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Структуризация агробізнесу в умовах переходу до ринку

Поступово створюється інфраструктур- 
на мережа, на жаль, не чисто ринкова. Це, 
зокрема, державна акціонерна компанія 
(ДАК) “Хліб України”, національні асоціації 
“Укрм’ясо”, “Укрмолпром”, “Укрцукор”.

Становленню конкурентного середовища 
(як продавців, так і, в першу чергу, покупців), 
формуванню цінового паритету на продук
цію, захисту інтересів сільськогосподарських 
виробників повинна сприяти Українська аг
рарна біржа. 5 років відмітила Українська ліга 
підприємств агропромислового- комплексу.

Реалізуються спільно із Світовим банком 
ряд інвестиційних проектів, за якими нада
ються кредити під гарантії уряду для закупі
вель сільгосптехніки, запчастин, пально

го мастильних матеріалів, насіння, засобів 
^ захисту рослин. Також налагоджуються 
!  безпосередні зв’язки вітчизняних сільськоґос- 
і подарських підприємств із зарубіжними 
І інвесторами.
І  Що стосується організації сільсько- 
I  господарського виробництва в Україні, то 

■  тут представлені різні форми власності і 
В  господарювання: державні сільгосппідпри- 
В  ємства, асоціації, селянські спілки, колектив- 
В  ні сільськогосподарські підприємства (КСП), 
В  інші кооперативні об’єднання, фермерські 
В  господарства, особисті підсобні господарст- 
В>ва, присадибні ділянки громадян.
В  У Чернівецькій області переважають 
В  агроспілки. де майнові і земельні відносини 
В  подібні до товариств з обмеженою відпові- В дальністю, а кількість фермерських госпо- 
В  Дарств так і не перевищило 700, їх середня 
В рлоща 5,4 га.В 4 По Україні майже 36 тис. селянських 
ВШіермерських) господарств, у користуванні 
И Вдсих знаходилось більще 1 млн. га сільгосп- 
ВнгіДь №]■ Однак в останні роки спостері- 
Н гається  затухання фермерського руху, 
ВрЬісельність представників якого практично 
Шг.не зростає.

Формування аграрного ринку - одне із 
^  важливих завдань реформ і в сільському 
' господарстві, і в економіці України в цілому.

, , Агроринок повинен бути прозорий і прогнозо
ваний, що дозволить покращити реалізацію 
сільськогосподарської продукції, зменшить 
бартеризацію відносин, дозволить встано
вити реальні ціни. '

Сільськогосподарська продукція влас
ного виробництва частково витісняється з 
внутрішнього ринку, в силу ряду причин 
втрачаються зовнішні ринки. Однак на ринку 
СНД (і в першу чергу Росії) потрібно 
працювати хоча б по бартеру, закріпити за 
собою цю нішу.

Інша ситуація з реалізацією вітчизняної 
аграрної продукції на ринках Центральної та 
Східної Європи, світових агроринках, де 
український товар повинен шукати своє 
місце. Передбачається дефіцит зерна на Землі 
в наступному столітті. В розвинених країнах 
на сучасному етапі майже вичерпано потен
ціал зростання його виробництва. Безумов
но, Україна могла б частину зерна експорту
вати. Однак, не дивлячись на прогнози, поки 
що на світовому ринку попит на зерно і ціни 
на нього знижуються.

За Національною програмою розвитку 
агропромислового комплексу і соціального 
відродження села експорт основних видів 
сільгосппродукції у 2000 р. має складати: 
зерно 10 млн. т., цукор - 2,3 млн. т., олія - 
до 300 тис. т., м’ясо - 240 тис. т., молоко - 
понад 1,3 млн. т., спирт етиловий - 30 млн. 
дал. [2].

Порівняльні переваги української еконо
міки зосереджені, зокрема, в сільському гос
подарстві. 1 % росту виробництва сільсько
господарської продукції за рахунок перероб
ки, реалізації може дати декілька процентів 
приросту ВВП. Адже переробна промисло
вість, сфера реалізації - галузі з найшвидшим 
оборотом капіталу. Це досить важливо в 
умовах спаду виробництва в Україні.

Завдання - зупинення спаду сільськогос
подарського виробництва, подолання глибо
кої кризи, в якій знаходиться сільське 
господарство. Однак це може розглядатись 
як тактичне завдання, тоді як магістральне 
завдання: забезпечення населення продук
тами харчування, промисловості сировиною.

Реформи в сільському господарстві 
України, на нашу думку, узагальнено можуть 
бути зведені до таких напрямків:

-  законодавчо-політичний,
-  економічний та структурно-органі

заційний,
-  технічний,
-  агро-біологічний.
Безумовно, що всі напрямки тісно пов’я

зані і переплітаються між собою.
Законодавчо-політичний напрямок виз

начає концепцію і стратегію реформ, а 
найголовніше те, що реформи або є, або їх 
немає, або вони йдуть, або ні.

Центральне місце займають економічні 
реформи на селі, серед яких можна виділити 
такі елементи: реформування системи відно
син, зміна форм власності і форм господарю
вання (організаційної структури).

Вагоме місце належить реформуванню 
земельних відносин, яке має відбуватися за 
такими етапами:
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Михайло Лопатинський

1 - передача земель у колективну влас
ність сільськогосподарським підприємствам;

2 - паювання земель, переданих у колек
тивну власність, визначення розміру і 
грошової вартості земельних паїв з видачею 
сертифікатів членам КСП на право земельної 
частки (паю);

3 - передача земель у приватну власність.
Це приватизаційні етапи, які майже

завершені. Майже 6 млн. селян стали власни
ками землі. Середній розмір земельного паю 
по Україні - 4,2 га [8]. Далі - самовизначення 
селян відносно форм господарювання на 
приватизованій землі, де є два шляхи: перший
- вилучити землю в натурі і використовувати 
як особисте підсобне господарство або 
заснувати фермерське господарство, другий
- об’єднатись з такими ж селянами і продов
жувати перебувати в колективному госпо
дарстві. Можлива здача землі в оренду.

В АПК задіяно майже півсотні пілотних 
(випробовувальних) проектів, які відпра
цьовують різноманітні моделі господарю
вання в сільському господарстві України. В 
Чернівецькій області здійснюється Проект 
приватизації землі та реорганізації КСП за 
сприяння Міжнародної фінансової корпорації 
і з методичною та фінансовою підтримкою 
Британського Фонду “Ноу-Хау”, з фінансу
ванням урядами Японії, Швеції, Норвегії, 
Данії. На першому етапі реформування 
відбулося в 4-х господарствах. На їх базі 
створено 6 товариств з обмеженою відпові
дальністю, 33 підприємці створили фермер
ські господарства. На 1999 р. планується 
реорганізація 25 господарств.

Однак питання власності на землю ще 
остаточно не вирішено. А це важливо в 
умовах кредитного дефіциту, відсутності 
обігових коштів (чи можна використовувати 
заставу землі або навіть продаж).

Районування також суттєво впливає на 
можливі форми господарювання, організа
ційну структуру сільськогосподарських 
підприємств. В Чернівецькій області виділя
ють три зони: лісостепову, передгірну і 
гірську. Вони розрізняються як за типом 
рельєфу, природно-кліматичними умовами, 
так і за площею земель, що припадає на 
одного працівника сільського господарства. 
Відповідно форми організації сільсько
господарських підприємств тут можуть бути 
різні. Наприклад, в гірській і частково в 
передгірній зонах з низькою забезпеченістю 
землею акцент може бути спрямований на 
розпуск колективних господарств і передачу 
земель селянам в якості особистих підсобних 
ділянок, навіть без утворення фермерських

господарств. Адже фермерське господарство 
вимагає додаткових витрат часу і коштів як 
при його створенні, так і при роботі, обліку, 
сплаті податків тощо.

Важливе значення має взаємодія сіль
ського господарства з навколишнім середо
вищем, з постачальними, переробними, агро- 
сервісними, заготівельними та торговельних 
підприємствами, банками, вітчизняними та 
іноземними інвесторами, встановлення дійсно 
партнерських відносин між ними на пари
тетних засадах. Потрібен сприятливий для 
сільського господарства економічний клімат. 
Нове доцільно впроваджувати швидко, або 
не впроваджувати взагалі, оскільки його 
переваги з часом знецінюються. Наприклад, 
розмови про єдиний земельний податок 
точились п’ять років, поки справу було 
зрушено з мертвої точки.

Нераціональна система відносин на селі, 
відсутність мотивації праці та зрівнялівка, 
залишки державних форм господарювання, 
які формально є кооперативними, відсутність 
передових методів та прийомів стримують 
хід реформ і розвиток сільського господарст
ва, зумовлюють потребу в зміні організа
ційної структури сільськогосподарських 
підприємств. Доцільно організовувати в 
господарствах переробку, продаж готової 
продукції або хоча б напівфабрикатів, а не 
сировини. Це певним чином перерозподілить 
прибутки між сільгоспвиробниками і пере
робними галузями, покращить фінансовий 
стан і підвищить зайнятість на селі.

Із закордонного досвіду можна навести 
приклад Румунії та Молдови, де розпущені 
практично всі колгоспи. Окремі поля декілька 
років були вкриті бур’янами. Відсутність 
налагодженої системи збуту зумовлює 
проблеми з реалізацією продукції. Знахо
дяться бізнесмени, які беруть в оренду сади 
за 10 % вартості реалізованої продукції. 
Україні доцільно більш ретельно придив
лятись до досвіду організації сільського 
господарства в інших країнах.

Технічний напрямок реформ сільського 
господарства вимагає як більш широкого 
впровадження нової техніки і технологій, так 
і змін в організації виробничих процесів, 
наприклад в умовах Чернівецької області, 
особливо гірської і передгірної зон, більш 
широкого використання луко-пасовищної 
системи утримання та випасу худоби, яка 
сприяє зменшенню витрат у тваринництві. В 
рослинництві це добре відоме внесення 
добрив, меліорація, роботи з охорони і 
поліпшення грунтів, диверсифікація посівів, 
сівозміни. Одне зерно вирощувати немож
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ливо. А деякі господарства вже перестали 
вирощувати трудомісткі картоплю і овочі.

Агро-біологічний напрямок передбачає 
впровадження нових сортів і порід тварин з 
більш високою продуктивністю. За між
народними оцінками за рахунок сортності 
можна досягнути до 50 % підвищення врожай
ності, стабілізації виробництва [8]. Доцільно, 
на нашу думку, виводити нові сорти з 
урахуванням напрямків подальшого вико
ристання даної культури, з використанням її 
споживчих властивостей. І хоча Україна 
володіє непоганими сортовими ресурсами, 
можливе широке використання зарубіжних 
сортів, адже це значно дешевше, ніж втра
чати роки і кошти на виведення нових 
власних. Таким чином можна сформувати 
ринок насійня.

Показовими є. досягнення біотехнології: 
наприклад, трансгенна картопля (“Новий 
лист”), яка сама “бореться” з колорадським 
жуком. Цікава розробка -  гібрид пшениці та 
жита (тритікале). МРжягаа, за генною інже
нерією майбутнє сільського господарства.

І, звичайно, найбільш важливий фактор 
реформ в агробізнесі (і не тільки тут) -  
людський.

В комплексі згадані напрямки і заходи
та багато інших сприятимуть розвитку не
лише бізнесу в аграрній сфері, а й української
економіки в цілому.
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УДК 336.71
Тетяна Гордіца

ЗАСТОСУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ У ВИРШІЕНШ ПРОБЛЕМ 
СТРУКТУРНОЇПЕРЕБУДОВИЕКОНОМПСИ

У статті висвітлені можливості впровадження в практику діяльності комерційних банків України нових 
видів послуг як одного з чинників створення конкурентного середовища, тобто подолання монополізму на 
фінансово-кредитному ринку, що є однією з проблем структурної перебудови економіки. Основну увагу 
приділяється впровадженню таких нових послуг, як випуск та обслуговування кредитних карток “Visa”- Classik, 
Bisness, Gold, “American Express” типу Grenn, Company, Gold, продажу та видачі готівки за подорожними чеками 
американських банків тощо.

Дано аналіз використання банківського маркетингу Акціонерним Товариством “Укрінбанк” у впровадженні 
■нових банківських послуг.

The article enlightens entering into toe practice of activities of Ukrainian commercial banks new kinds of servise 
as one the factors of creating c&mpetition environment, that is winning monopolism at financial and loans market, 
that is one of the problems of structural reconsructionof the economy. The main attention is paid to entering such new 
services as issuing and servicing ViSA -  Classic, Business, Gold, American Express -  Green, Company and Gold 
credit cards, selling and giving cash on. travelling cheques of American banks, etc.

The analisys of use of bank marketing by Joint-stock Compani “Ukrinbank” in introduction of new bank servise 
is given.

Економічна іфиза української держави на 
даний час досить загрозлива. Вихід з неї 
потребує розв’язання цілого комплексу 
проблем, одна з яких -  подолання монопо
лізму та створення конкурентного середо
вища. З іншого боку, структурна перебудова 
економіки вимагає масової появи на ринку

фінансово-кредитних установ, основна ланка 
яких -  комерційні банки. Саме комерційні 
банки у своїй діяльності, в основному через 
депозитні, кредитні операції, консуль
тування, нові нетрадиційні послуги тощо, 
виконують функції фінансування механізму 
господарювання, в якому основою ринкового
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регулювання є конкуренція. І щоб вижити в 
конкурентній боротьбі, банки повинні освою
вати нові види послуг.

Отже, в такій ситуації значну роль 
відіграє банківський маркетинг. Особливість 
його в тому, що маркетинг не можна ввести 
в дію наказом Президента або іншого 
урядового органу. Він втілюється в ділове 
життя, коли в ньому виникає потреба. Банки, 
при спрямуванні маркетингової стратегії 
взаємовідносин, враховують такі показники: 
зміни в технології, постійне зростання 
вимогливості покупців та конкуренції, яка 
вимагає від банку диференціації своєї 
пропозиції за рахунок переваг в управлінні 
взаємовідносинами. Посилення конкуренції 
між банками щодо залучення клієнтів, 
вимагає від комерційного банка особливої 
уваги до проблеми організації взаємо
відносин з ними, розширення кола банків
ських послуг, зростання їх якості, а не тільки 
кількості, встановлення партнерських взає
мовідносин між банком та його клієнтами в 
проведенні взаємовигідної політики, що 
приведе до підвищення як добробуту насе
лення, так і прибутковості самого банку.

Банк, як економічна категорія, є підпри
ємством, що виробляє продукт, який носить 
вартісний характер. Продуктом банку служать 
платіжні кошти, що входять разом з кредитом 
в грошовий обіг, і певного роду послуги, до яких 
належать традиційні види послуг -  організація 
розрахунків (готівкою і безготівкою), 
заощаджень, кредитувань, і нетрадиційні -  у 
вигляді надання гарантій, запорук, 
консультацій, продаж та обслуговування 
кредитних карток і тощо. Отже, специфіка 
банківського маркетингу визначається 
особливостями банківського продукту 
(послуг). В концепції маркетингу під 
послугами розуміється велика різноманітність 
видів діяльності. Ф.Котлер визначав: -  
“послуга -  це будь-який захід, діяльність або 
вигода, які одна із сторін може запропонувати 
іншій стороні, що в основному не відчуваються 
і не дають права володіння. Виробництво 
послуг може бути пов’язане з товаром, а може 
бути і не пов’язане з його матеріально-речовим 
виглядом” [2, с.328]. В США прийнято під 
продукцією банку розуміти послугу або 
операцію, підприємницьку акцію, що 
направлена на поліпшення умов бізнесу [1, с.12]

Оскільки банки своєю діяльністю впли
вають не тільки на розвиток фінансового 
ринку в умовах структурної перебудови 
економіки, а й на ринок вцілому, доцільно 
розглянути їх роль у основних секторах 
ринкової економіки, а саме: 1) ринок засобів

виробництва та виробничих послуг. На цей 
ринок комерційні банки виходять у ролі 
продавців банківських послуг для під
приємств (розрахункове обслуговування, 
ведення рахунків), фінансових посередників 
(кредитування виробничих об’єктів), а також 
у ролі покупців виробничих ресурсів (прид
бання офісного обладнання); 2) ринок пред
метів споживання та споживчих послуг. Тут 
банки виступають як фінансові посередники 
(надання позичок на споживчі цілі), але в 
деяких випадках як покупці (організація 
фуршетів у межах роботи з громадськістю); 
3) ринок праці (банк -  покупець на ринку 
праці, постійно поновлює та поповнює свій 
персонал); 4) ринок інтелектуально-інфор
маційного продукту. Банки -  продавці 
банківських послуг (фінансове консуль
тування) та покупці виробничих ресурсів 
(програмне забезпечення для ЕОМ); 5) ринок 
нерухомості, на якому банки виступають як 
фінансові посередники (іпотечне креди
тування) та як покупці (купівля земельних 
наділів та приміщень для офісів) або продавці 
(реалізація застави по іпотечному кредиту, 
що не повернувся); 6) фінансовий ринок: 
ринок позичкових капіталів, ринок цінних 
паперів, ринок валют та дорогоцінних 
металів, де банк виступає як в ролі продавця, 
так і в ролі покупця, тобто сфера банківської 
конкуренції тут більш велика. Внутрі
шньогалузева банківська конкуренція, як 
відомо, існує у двох основних формах: 
предметній, яка виникає між банками, що 
використовують ідентичні банківські про
дукти, та за видами, тобто теж викорис
товуються продукти того самого виду, 
призначені для однієї і тієї ж мети, але 
розрізняються за певними суттєвоважливими 
параметрами. З іншого боку, виділяють 
міжгалузеву конкуренцію, яка розгортається 
між банками, інтереси яких не перетинаються. 
Вона здійснюється у вигляді переливу 
капіталу (при зміні надання банком переваг) з 
однієї сфери діяльності в іншу або її диверси
фікації. В залежності від використання мето
дів конкуренції, розрізняють цінову та неці- 
нову конкуренцію. Цінова здійснюється шля
хом зміни цін, а нецінова грунтується на поліп
шенні якісних характеристик продукту та про
веденні цілеспрямованої політики його дивер
сифікації (включаючи рекламу та засоби сти
мулювання збуту). Особливістю цінової кон
куренції в банківському секторі економіки є 
відсутність чіткого взаємозв’язку споживчої 
вартості товару (банківської послуги) та йо
го ціни. Але межі, в яких банк має можливість 
широко маневрувати відсотковими ставками,
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рівнем комісій та тарифів на послуги, достат
ньо еластичні. На практиці покупці банків
ських послуг, особливо якщо вони є постій
ними клієнтами банку, можуть в процесі 
переговорів впливати на ціну, отримуючи 
суттєві знижки.

Перевагами банку при проведенні ціно
вої конкуренції можуть бути: 1) прискорення 
процесу підготовки надання нових послуг 
при одночасному зниженні їх собівартості; 2) 
контроль над великою кількістю ринкових 
сегментів або клієнтів; 3) швидкість та 
доступність купівлі послуги, супутнього їй 
-сервісу, надання будь-яких додаткових 
послуг або консультацій; 4) скорочення жит
тєвого циклу конкретних послуг. Водночас 
$ банківській справі діють внутрішні та зов
нішні сили, які зменшують можливості ціно
вої конкуренції. Так, наприклад відсоткові 

авки в основному залежать від рішень НБУ 
'о розмір іноземної валюти, що вивозиться, 
егламентується “Правилами перетину 
люти через митний кордон”. Крім того, 
меженість ціїювої конкуренції в банківській 
раві визначається і тим, що існує межа 
^сотку, нижче якого банк вже не буде 

имувати прибуток. Тому більшість банків 
гне не конкурувати в галузі цін на 
ківські послуги, тобто конкуренція вже 
ймає більш неціновий характер. Нецінова 

'"куренція пов’язана, насамперед, зі зміною 
сті послуг. Тому банки пропонують все 
ший спектр нових якісних послуг.
Якщо провести аналогію з “новим 
ром”, саме поняття “новий банківський 
дукт” достатньо умовне. Якщо банк 

‘ ваджує для себе послугу, що раніше ним 
икористовувалася, то для інших банків 
бний продукт є вже нецікавим. Те саме 

■уеться і клієнтури. Якщо конкретний 
нт раніше не використовував дану пос- 
, то для нього вона на даний момент вже 
. Для банку ж впровадження в практику 

есу нових продуктів -  можливість про- 
:ення на нові ринки, їх освоєння та задово- 
я нових побажань клієнтів і тим самим 
мання нового прибутку. Особливо ви- 
прибутки має банк тоді, коли він просу- 

на ринок цілковито новий продукт, який 
де розроблявся і не надавався іншими бан- 
и, він на певному етапі стає монополіс- 
що дає можливість отримувати стабіль- 

[ доход. Комерційний банк обов’язково 
винен пропонувати клієнтам послуги, які 
жуть бути рентабельно реалізовані. Такі 
слуги надаються в такому вигляді, по 

"кій ціні, в такий час і в такому місці, що 
відповідають попиту клієнтури.

На даний час фінансово-кредитні уста
нови в країнах з розвинутою ринковою 
економікою проводять обслуговування 
фізичних та юридичних осіб, надаючи їм біля 
300 видів різноманітних послуг, а в Україні 
використовується не більше 70. .

Саме з метою використання західного 
досвіду у сфері збільшення банківських послуг 
було розроблено ряд проектів різноманітних 
корпорацій платіжних систем, наприклад, 
проект банків “Зевс” та “Олбанк”, проект 
систем розрахунків типу “електронний 
гаманець” “Легбанку”, проект “IN T” в 
м.Славутич, системи з використанням плас- 
тикових карток в “Ощадбанку” та АПБ 
“Україна” [3, с.19].

До нових послуг можна також віднести 
й випуск та обслуговування українськими 
банками кредитних карток платіжної сис
теми “Visa international” наприкінці лютого 
1996 p., до якої було прийнято 7 великих 
українських банків. У свою чергу Акціо
нерним Товариством “Укрінбанк” була 
проведена рекламна компанія і маркетин
говий аналіз по розробці програми впрова
дження даної системи у діяльність, що 
привело до певних результатів. Розглянемо 
детальніше і проаналізуємо етапи виконання 
даного впровадження як по всій системі AT 
“Укрінбанк”, так і по Чернівецькій філії цієї 
системи. Було випущено кілька видів карток:

Кредитна картка VISA-Укрібанк- 
CLASSIC, BUSINESS, GOLD -  це багато
разовий платіжний засіб, який дозволяє 
утримувачу картки:

- оплатити товари та послуги більш ніж 14 
мільйонам торговців майже в усіх країнах 
світу;

- одержувати готівку в 300000 банкома- 
тів в 105 країнах світу по курсу більш 
привабливому, ніж, якщо утримувач картки 
міняв би готівкову ВКВ;

- одержувати знижки до 40% при оплаті 
карткою авіаквитків і готелів, оренди машин;

- терміново одержати необхідне медич
не, юридичне обслуговування в будь-якій 
країні світу;

- на протязі 24 годин замінити картку в 
разі її втрати, за будь-яких причин (вкрадена, 
загублена, пошкоджена і тощо), де б власник 
картки не знаходився;

- не мати ніяких проблем, пов’язаних з 
декларуванням і з обмеженням сум вивозу 
валюти при перетині кордону;

- автоматично стати володарем страхо
вого полісу.

Утримувачам картки VISA-Укрібанк 
щомісяця надається виписка по спеціальному
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картковому рахунку (СКР) з переліком всіх 
операцій по картці за місяць.

Існують такі тарифні ставки AT 
“Укрінбанк”, які в основному не відріз
няються від інших банків, що входять в дану 
систему [4, с.18]:

1. За операціями еквайрингу:
- плата з торговця, у відсотковому 

відношенні від суми сплати за кожну опе
рацію -  4%;

- плата за видачу готівки у відсотковому 
відношенні від суми видачі -  3%;

- щомісячна плата, яка стягується з 
торговця за використання одного POS- 
терміналу -  120 USD.

2. За випуск кредитних карток VISA:
VISA-CLASSIC Випуск картки -  30 USD;

щорічний платіж -  40 USD; мінімальний 
первинний вклад на СКР -  500 USD; дозво
лений кредит -  500 USD; депозит -  1000 USD; 
кількість дозволених додаткових карток -  4. 
VISA-BUSINESS Випуск картки -  40 USD; 
щорічний платіж -  50 USD; мінімальний 
первинний вклад на СКР -  1000 USD; 
дозволений кредит -  1000 USD; депозит -  
2000 USD; кількість дозволених додаткових 
карток -  не обмежена. VISA-GOLD Випуск 
картки -  50 USD; щорічний платіж -  250.USD; 
мінімальний первинний вклад на СКР -  5000 
USD; дозволений кредит -  5000 USD; депозит 
-  10000 USD; кількість дозволених додат
кових карток -  не обмежена. На 1 січня 98р. 
утримувачів карток VISA по всій системі 
Акціонерного Товариства “Укрінбанк” (далі 
AT УІБ) нараховувалося 356, на 1.03.98 -  387 
картки. Розглянемо динаміку випуску 
карток в AT УІБ. (таб. 1) [5].

Таблиця 1
Динаміка випуску карток в AT “Укрінбанк”

Період Кількість
карток

29.1Q 96- 01.01.97 42
01.01.97-31.03.98 78
01.04.97-01.07.97 104
01.07.97-300897 144
01.09.97-31.12 97 192
01.09.97-01.0398 223

Також 164 картки випущено для спів- 
робітніків АТ УІБ. Розглянемо динаміку 
операцій даних карток (списання) та отри
мання доходів. Слід зазначити, що вони вклю
чають комісію за виготовлення карток, а не 
тільки комісійні за здійснення операцій, та 
питому вагу Чернівецької філії Акціонерного 
Товариства “Укрінбанк” (ЧФ УІБ) по даних

картках (з урахуванням кількості операцій) 
(таблиця 2) [6].

Таблиця2
Динаміка операцій по обслуговуванню карток VISA 
______ _______ (долари США)______________

Період AT "Укрінбанк" Чернівецька філія
"Зелена Буковина"

сума Дохід сума кількість питома
списання списання операцій вага%

09.01.96-
01.01.97 1598
01.01.97-
31.03.97 55692 6247 1176 2 2.1
01.04.97-
30.06.97 28020 7360 6916 3 24.68
01.07.97-
30.09.97 48179 9525 6062.40 8 12.58
01.10.98-
31.12.97 93721.72 10135 1957 6 2.08
01.01.98-
20.03.98 100939.80 10436 3760 6 3.72

Як бачимо, питома вага ЧФ УІБ в 
діяльності АТ УІБ є досить малою, але 
зіставимо кількість операцій та обсяги ЧФ 
УІБ з іншими філіями АТ УІБ, що займаються 
даною послугою (табл.3)[7].

ТаблицяЗ
Обсяга та кількість операційпо кредитних картках 

VISA, Master Card по філіях, які надають ці послуги 
(долари США)

Філії

Чернівецька

Обсяг

19871.4

Кількість операцій 

25
Черкаська 1197 6
Севастопольська 11938.8 14
Оболонська 17817 17
Броварська 14866 27

Отже, ЧФ У Б є лідером серед філій у
впровадженні даної послуги. Відзначимо, що 
початком роботи філії з цією операцією є 
березень 1997 року.

Головна контора АТ УІБ почала роботу 
з даною операцією з жовтня 1996 року, 
підписавши угоду з 207 підприємствами по 
еквайрінгу (коміся 3,5%-4%) та з АПБ 
“Україна” на обслуговування 600 клієнтів 
(комісія УІБ -  2%). ЧФ УІБ на протязі 1998 
року підписала 3 договори еквайрінгу з 
підприємствами по обслуговуванню карток 
VISA, Master Card. Комісія, отримана за 
видачу готівки з цих карток становила 3% 
(0,60 доларів -  комісія УІБ), і за виготовлення 
у 1997 р. склала 1071,61 грн. Кількість 
утримувачів карток VISA ЧФ УІБ -  16 (10- 
співробітників), M aster Card -  1, Cirus 
Maestro -  3 (у тому числі 1 -  співробітник). 
Тобто дана операція знаходиться на етапі 
випробування та впровадження.
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В 1997 році емітовано майже 5 тис. 
карток VISA, близько 1100 торговців обслу
говують картки VISA в Україні, і хоча 
оборот ще не дуже великий (2.5 млн.), але 
достатньо надійний. AT “Укрінбанк” випус
кає як приватні, так і корпоративні кредитні 
картки VISA-Укрінбанк: Classic, Business, 
Gold, забезпечує приймання усіх видів 
кредитних карток VISA, а також є єдиним 
банком на Україні, який укдав угоду по 
розповсюдженню карток American Exprès 
типу Green, Company, Gold. Всі операції за 
даними картками -  безкоштовні [4, с.17]. 
Укрінбанк розпочав випуск кредитних 
карток Eurocard/Mastercard Mass, Business, 
Gold і дебетових карток Cirrus Maestro. 
Також був проведений маркетинговий аналіз 
впровадження такої огґерації, як продаж та 
прийняття до оплати чеків у іноземній 
валюті. З вересня 1996 р. “АТУІБ” почав 
здійснювати операції з подорожніми чеками 
“American Exprès” (а також еквайрінг 
кредитних карток “American Exprès”), було 
продано чеків на суму в декілька мільйонів 
доларів (чеки випускаються в і ї  валютах) на 
даний час, комісія за продаж чеків складає 
1,5%, одноразова купівля -  до 5000 USD 
[4, с.13]. Вже у 1997 році подорожніх чеків 
“Thomas Cook” реалізовано на суму 1422550 
доларів СІЛА, 658 000 німецьких марок, за 
перше півріччя 1998 року відповідно 1141800 
доларів СІЛА та 455500 німецьких марок, 
подорожніх чеків “American Exprès” -  
1167000 доларів СІЛА, на 1.07.98 -  1005600 
доларів СІЛА. За угодою з компанією 
“Interpayment Services Ltd” у 1997 за перше 
півріччя 1998 р. реалізовано подорожніх чеків 
“VISA” на суму 309200 USD. За угодами з 
найбільшими банками Німеччини -  Commerz
bank AG (Франкфурт-на- Майні), Deutche 
Bank AG, Dresdner bank, розповсюджуються 
ордерні чеки цих банків. Упродовж 1997 -  пер
шого півріччя 1998 року реалізовано ордерові 
чеки на суму 5395800 німецьких марок.

Питома вага ЧФ УІБ у системі AT УІБ за 
чеками в доларах СІЛА склала 26,59%, у 
1997р. -  42,96%, у першому півріччі 1998 р. -  
20,24%, в німецьких марках у 1996 р. -  23,22%, 
1997р. -  69%, у першому півріччі 1998 р. -  
55,75%. За даною діаграмою ми також бачимо, 
що Хмельницька та Вінницька філії мають теж 
певну вагу в обслуговуванні даної операції.

Було впроваджено у систему AT УІБ 
локальну платіжну систему ПС INCARD, 
яка має високий ступінь захисту від несанк- 
ційованого проникнення, дозволяє обслу
говувати довільну кількість клієнтів (під
приємств, фірм та організацій) і дає змогу

залучатись до неї іншим банкам. Укрінбанком 
укладено угоду з компанією Integrated 
Payment Systems Inc. (СІЛА) на встановлення 
і функціонування міжнародної, програми 
переказів і термінового одержання готівки 
(Money Gram Servise), що стало фактом 
приєднання банку до глобальної міжнародної 
мережі банків, які здійснюють термінові 
перекази готівки по всій земній кулі. Таким 
чином, стратегічним напрямком у розвитку 
операцій Укрібанку за картками і чеками має 
стати впровадження пластикових карток у 
розрахунки, якомога повне задоволення 
громадян у нових видах банківських послуг 
та підвищення рівня конкурентоспромож
ності серед українських банків [4, с.19].

Не можна не враховувати інтересу 
клієнта до споживання нових видів послуг, 
при цьому маючи на увазі те, що різнома
нітність фінансових послуг дозволяє зробити 
життя більш зручнішим, а вирішити свої 
фінансові проблеми можна практично в 
одному місці. Багатоваріантність послуг, що 
надається банками, дозволяє зробити вис
новок, що банківські структури зацікавлені 
не тільки в отриманні максимального при
бутку від своїх операцій на грошовому 
ринку, але й в залученні максимальної 
кількості клієнтів. Конкурентоспроможність 
банку, а також і його продуктів полягає в 
постійному вдосконаленні, в пошуку ідей, у 
поновленні. Розраховувати на прибутковість 
тільки однієї нової послуги, яка “принесе 
максимальні гроші”, не можна. Якщо потра
пити на ринок з новою послугою першим, 
можна отримати певні, досить великі комер
ційні результати, після чого необхідно знову 
розробляти та впроваджувати нові пер
спективні види діяльності. Наприклад, якщо 
запропонувати клієнтам використання 
карток типу VISA та Master Card, відкри
ваючи при цьому тільки один рахунок, тоді 
клієнту буде надана можливість вибирати 
самому -  проводити всі розрахунки з одного 
рахунку, або відкривати спеціальні рахунки 
для кожного виду карток, останні принесуть 
деякі незручності в поповненні рахунку або 
в сплаті комісій за користування ним. Отже, 
багато комерційних банків не залишаються 
в рамках одного певного ступеня розвитку. 
Саме цьому сприяє міжбанківська конку
ренція, яка в багатьох випадках визначає 
господарський напрямок політики розвитку 
банків. В Україні більшість банків прямує до 
універсальної діяльності, але разом з тим 
якість обслуговування та прибуток банків
ських послуг визначається ступенем спеціалі
зації банків. І основним засобом вирішення
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цих завдань, на наш погляд, є конкуренція в 
банківському секторі, яка може стати 
могутнім фактором розвитку в тому ви
падку, якщо банки будуть пропонувати 
ринку набагато більшу кількість послуг, ніж 
на даний момент.

Отже, впровадження на українському 
фінансовому ринку передового досвіду 
промислово-розвинутих країн у розробленні 
або трансформації та впровадженні нових 
послуг -  перспективне джерело забезпечення 
конкурентоспроможності комерційного 
банку, що є однією із умов структурної 
перебудови економіки та поступового 
переходу її до ринкової.
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УДК 331.5(477)
Богдан Баласинович

ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКУ ПРАЩ В УКРАЇНІ

Розглянуто сучасні проблеми, які виникають на ринку праці з розвитком науково-технічною прогресу, а 
також соціально-економічні наслідки HTR зміни галузевої структури зайнятості в Чернівецькій області в 1990 
1997 pp. Вказано на особливу важливість забезпечення висококваліфікованими кадрами банківської сфери та 
установ фондового ринку. Визначено необхідність широкого дослідження ринку праці в Україні.

This article deals with modem problems which arise on labor market with development of scientific and technical 
progress and socio-economic consequences of STR as well. The changes in branch structure of employment in 
Chernivtsi region during 1990-1997 have been considered.

The particular importance of providing the banking sphere and establishments of fund market by highly - skilled 
staff is pointed out.

The necessity of wide study of labor market in Ukraine is determined.

Особливе значення в умовах соціально 
орієнтованої ринкової економіки має ринок 
праці. Оскільки він функціонує не ізольовано 
від інших ринків, то питання підвищення 
якості робочої сили займають провідне місце 
при вирішенні проблеми конкурентоспромож
ності національної економіки в цілому. 
Фінансування розвитку людського капіталу 
підвищення витрат на поліпшення освіти, 
здоров’я та регулювання мобільності трудо
вих ресурсів -  це один з основних шляхів до 
подолання економічної кризи, активізації 
ринкових реформ.

Науково-технічний прогрес -  основа 
сучасного економічного розвитку. Однією з 
найважливіших його передумов є постійне 
вдосконалення та підвищення якості робочої 
сили, що у свою чергу призводить до змін її 
характеристик на ринку праці. Якість 
робочої сили -  це “сукупність якостей 
людини, які проявляються в процесі праці і 
які включають в себе кваліфікацію та 
особисті характеристики робітника, його 
фізіологічні та соціально-психологічні 
особливості, а також адаптованість, в тому

числі гнучкість, мобільність, мотиваційність, 
інноваційність, професійну орієнтованість та 
професійну придатність” [5, с.272].

До найважливіших соціально-економіч
них наслідків науково-технічного прогресу 
можна віднести:

-  зміну характеру та змісту праці;
-  підвищення культури праці;
-  підвищення технічного рівня праці;
-  поліпшення режиму праці;
-  удосконалення професійної структури 

кадрів;
-  появу прогресивних форм праці.

З усіх вище перелічених соціально- 
економічних наслідків науково-технічного 
прогресу найбільший вплив на якість робочої 
сили мають зміни характеру та змісту праці. 
Це виражається в зміні функцій праці — 
проста праця витісняється комплексом нових 
більш складних функцій. Значно зростає 
кількість нових професій, які потребують 
високого рівня освіти та високої кваліфікації. 
Відбуваються значні зміни у кваліфікаційній 

. структурі -  головного значення набувають 
спеціальні фахові знання, а вже потім досвід
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і навики. Також змінюється напруженість 
праці — якщо раніше це було в основному 
фізичне навантаження, то сьогодні переважає 
нервово-психологічне навантаження, що в 
подальшому призводить до великої стресо- 
вості на сучасних робочих місцях.

У даний час вчені шукають нові гнучкі, 
реалістичні та ефективні способи розв’язання 
проблем, які виникають на сучасному етапі 
науково-технічного прогресу, який порушує 
існуючий баланс в сфері соціально-еконо
мічних відносин.

За К. Марксом [2, с.551] робоча сила є 
товаром, який реалізується відповідно на 
ринку праці. А він у свою чергу (ринок праці), 
як і інші різновиди ринків (капіталу, товарів, 
послуг та інші) орієнтований на максимальну 
прибутковість свого існування і тому 
постійно знаходиться в динамічному стані 
пошуку такої можливості, яка реалізується 
в результаті вільного переливання із однієї 
сфери ринку в іншу, більш прибуткову.

За статистичними даними зміни галузе
вої структури зайнятості населення Черні
вецької області в 1990-1997 роках мали такий 
вигляд (див. табл. 1).

З таблиці видно, що для робочої сили в 
конкретних умовах по Чернівецькій області за 
період 1990-1997 років найбільш привабливими 
адресами перетоку і функціонування були 
фінансово-кредитна та держуправлінська сфери 
діяльності, а також охорона здоров’я. Якщо 
перша приваблива для працівників своєю 
офіційно високою та регулярною (в порівнянні 
з іншими галузями) зарплатою, то друга, 
очевидно, - своїми розподільчими функціями.

Таблиця 1
Галузева структура зайнятості населення 
в Чернівецькій області в 1993-1997 роках 
(у % до загальної чисельності зайнятих)

Г алузі (по області) 1990 1993 1994 1995 1996 1997
Промисловість 34.1 29.8 29.2 27.9 27.7 28.2
Сільське господарство 5.3 5.2 4.6 4.6 4.2 2.0
Будівництво 7.4 5.6 6.0 5.9 6.2 6.2
Транспорт та зв'язок 8.1 8.7 8.2 8.4 8.3 8.1
Торгівля та громадське 
харчування 10.3 9.5 9.0 8.6 8.0 9.1

Охорона здоров'я 8.1 10.4 10.4 11.0 11.7 12.4
Освіта, культура, 
мистецтво 15.9 17.5 18.0 18.8 19.5 19.9

Житлово-комунальне
господарство 4,1 3.7 3.9 4.0 4.0 4.3

Наука 1.1 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
Фінансування та креди
тування в т ч. банківські

0.8 1.0 1.1 1.1 1.1 .1.2

установи та організації 
фондового ринку 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9
Державне управління 2.1 4.3 5.2 5.8 4.8 4.0
Інші галузі і сфери 
економіки 2.7 3.8 3.9 3.3 3.9 4.0

Варто відзначити, що посилення фінансо
вого сектора економіки відбувається в ре
зультаті реалізації кроків, пов’язаних з 
виходом економіки з кризи та створенням 
інфраструктури ринку. При порівнянні 
галузевої структури зайнятості населення 
Чернівецької області в 1990 та 1997 роках 
видно, що різко скоротилась частка насе
лення, зайнятого у виробничій сфері і в той 
же час зросла частка населення, зайнятого в 
бюджетних сферах економіки (тобто в 
нематеріальному виробництві).

Розраховано за даними Держкомстату 
України, Чернівецьке обласне управління 
статистики “Соціально-економічне стано
вище Чернівецької області”, форма №2, за 
1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 pp.

Особливо в 1997 році в порівнянні з 1990 
роком зросла частка зайнятих у державному 
управлінні -  на 90%, у банківських установах 
та організаціях фондового ринку -  на 80%, 
взагалі у сфері фінансування та кредитування 
-  на 50%, в охороні здоров’я -  на 53%, в освіті, 
культурі та мистецтві -  на 25,2%.

Треба також підкреслити, що за статис
тичними даними в 1997 році найвищий рівень 
заробітної плати був зареєстрований в 
фінансово-кредитній сфері, а найнижчий -  в 
сільському господарстві, культурі та мис
тецтві. Також високооплачуваними є праців
ники будівництва та державного управління. 
Головна проблема вимірювання заробітної 
плати пов’язана з існуванням великої забор
гованості по її виплаті. У дійсності багато 
людей своєчасно не одержують зарплати, 
інколи така затримка триває протягом 
кількох місяців.

Очевидний той факт, що різке зростання 
частки зайнятих в банківських установах та 
організаціях фондового ринку було викли
кане створенням ринкових інститутів та 
зумовлене нагальною потребою в кадрах 
якісно нового рівня. Із запровадженням нових 
сучасних видів діяльності та створенням 
нових робочих місць виникла потреба в таких 
спеціалістах: брокери, ділери, фахівці 
депозитарної справи, менеджери з обслу
говування кредитних карток типу “Visa” 
(еквайрінг), подорожніх чеків, маркетологи, 
фахівці з валютних операцій (операції “спот” 
та “форвард” на УМВБ) та по операціях з 
цінними паперами, фахівці з лізингу, ауди
тори та спеціалісти по валютному та страхо
вому ризику і таке інше.

З розвитком ринку в Україні та участю 
її у світових інтеграційних процесах постійно 
зростає потреба у вищезгаданих кадрах 
нової професійної якості та кваліфікації.
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Зазначимо, що основний приріст кількості 
вакансій забезпечується підприємствами 
недержавного сектора економіки (комерційні 
банки та інші види акціонерних товариств). 
Ці нові професії обов’язково потребують знан
ня комп’ютерної техніки, іноземних мов, пси
хології тощо на рівні міжнародних вимог до 
підготовки висококваліфікованих спеціаліс
тів. Тому це поле діяльності для молодих 
(віком до 22 років) високоосвічених людей.

Кадрове забезпечення фондового ринку 
посідає особливе місце серед ефективно 
функціонуючих інфраструктурних підсис
тем. На сьогодні 26 навчальних закладів 
України уклали з Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку договори 
про співробітництво з питань навчання 
фахівців на право ведення реєстру власників 
іменних цінних паперів. На базі 16 з них 
організована робота атестаційних комісій, 
які приймають іспити з видачею кваліфіка
ційних посвідчень фахівцями на право 
здійснення цієї діяльності [4,с.42].

Проблема кадрового забезпечення фон
дового ринку актуалізується в умовах його 
динамічного розвитку та інтернаціоналізації. 
Одночасно виникає проблема певної уніфіка
ції освітніх програм, яка інтерпретується у 
проблему взаємного визнання країнами- 
партнерами національних дипломів (сертифі
катів). Особливо це важливо для тих країн, 
які з певних об’єктивних та суб’єктивних 
причин опинилися на “периферії” освіти у 
галузі ринкової економіки, фінансового та 
інвестиційного менеджменту. На “периферії” 
не з точки зору освітніх традицій та здобут
ків і особливо кадрового забезпечення” а з 
погляду домінуючих у світі тенденцій 
ринкової уніфікації.

Міжнародний відділ Комісії з Цінних 
Паперів СПІА проводить програми техніч
ного сприяння країнам, де ринки цінних 
паперів знаходяться на стадіях формування, 
їх метою є гармонійне поєднання технічного 
забезпечення і контактів в сфері міжнарод
ного регулювання операцій з цінними папе
рами. Вже 450 слухачів із 80 країн пройшли 
цю програму, в тому числі із України, і вже 
працюють по перекваліфікації кадрів фондо
вого ринку на Україні [1, с.30]. Тобто держава 
використовує всі можливі види фінансування 
на освіту і перекваліфікацію трудових ресур
сів як власних так і позичених.

Варто зазначити, що забезпечення зайня
тості через активну інвестиційно-кредитну 
політику є характерним для більшості 
зарубіжних країн У Швеції держава прово
дить енергійну політику прямого і непрямого

регулювання зайнятості, направлену на 
запобігання масовому безробіттю і одночасно 
на прискорення розвитку технічного прог
ресу шляхом надання податкових пільг і 
кредитів галузям “високої технології” , а 
татож на створення нових підприємств в 
регіонах, де існує надлишок робочої сили. 
Шляхом надання державних субсидій і 
кредитів заохочується також розвиток 
малого бізнесу. При цьому стартовий капітал 
підприємств може бути забезпечений на 
рахунок його власника лише на 10%. 70% 
можуть становити державні субсидії, а 20% 
кредити [3, с.156]. У випадку, коли підприємс
тво дає прибуток, воно звільняється на 4 роки 
від сплати податку, що створює йому умови 
для виживання Це дозволяє створити значну 
кількість робочих місць для робітників.

Одночасно і в основу банківської страте
гії має бути покладена не тільки ідея організа
ції нових робочих місць саме для банківських 
фахівців, але й організація інвестування 
виробництва, тобто його оздоровлення і 
збільшення обсягів, що сприяє створенню в 
цих галузях нових вакансій. Працюючи саме 
з інвестиціями, комерційні банки в теперішніх 
умовах є фактично єдиними елементами 
системи закладів, необхідних для інвестицій
ної інфраструктури. Ця інфраструктура зна
ходиться лише у стадії формування. Немає ще 
маркетингових центрів підприємств з підго
товки інвестиційних проектів та інвестицій
ного планування. Лише створюються кредитні 
та рейтингові бюро, які володіють інформа
цією про якість потенційного позичальника або 
інвестиційного інституту.

Отже, ринок праці є одним із важливих 
соціально-економічних компонентів суспіль
ного організму. Його складові елементи і 
відносини на ньому глибоко інтегровані в 
структуру більшості інших компонентів 
суспільства. Тому, в Україні дослідженню 
ринку праці необхідно приділити більше 
уваги як економістам, так і політикам, а 
трудові ресурси як фактор інвестиційної, 
діяльності потребують глибокого і широко
масштабного вивчення, адже вони є однією з 
головних складових інвестиційного процесу 
і від них теж залежить інвестиційна при
вабливість країни.
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Валентина Камбург

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПОБІГАННЯ НЕДОБРОСЮВІСШЙ КОНКУРЕНЦІЇ 
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Проаналізовано необхідність втручання держави в ринкові відносини. Розглянуті ситуації, коли виправдані 
дії Уряду на прикладах реалізації конкурентної політики А Йк України. Використовується зарубіжний досвід 
для характеристики поняття “недобросовісної конкуренції'. Розглянуті перспективи вдосконалення законодавчої 
зази в галузі економічної політики в цілях розвитку добросовісної конкуренції в Україні в умовах реструктуризації 
жономіки в соціально-ринкове господарство та створення ринкової інфраструктури.

The necessity of the state interference into the market relations was analyzed. Situations of justifiable governments 
actions were observel according to the examples of the realizations policy of the Academy of Science of Ukraine. The 
axperience of foreign researchers for the nation unfair competition was used. Perspectives for the legislative system 
mproverments in the sphere of economic policy aimed at the development of fair competition in Ukraine in the 
:ondition of restructuring the economy and building market infrastructure were discussed.

Трансформація державних економік у 
колишніх соціалістичних країнах -  перший 
приклад (принаймні у новітній історії) того, 
як економіка, що знаходилась у державній 
власності, перетворюється в економіку на 
засадах конкуренції і як при цьому єдина 
свого часу державна монополія розпо
діляється, по можливості, між приватними 
конкуруючими між собою підприємствами. 
У західному світі таких претендентів не було.

Центральним питанням економічного та 
суспільного устрою є питання про те, хто 
контролює економіку. Хто повинен вирі
шувати, що і в якій кількості виготовляти та 
за яку ціну пропонувати виготовлену 
продукцію. Кому належить право прийняття 
рішення про те, куди і скільки інвестувати. 
Як контролювати тих, хто приймає рішення? 
Хто повинен здійснювати цей контроль?

Виходячи з політичного та адміністра
тивного устрою, в соціально ринковому 
господарстві рішення приймаються самос
тійними підприємствами, а не центральною 
установою. Управління та контроль здій
снюється за рахунок прив’язки конкуренції 
до державних ринкових умов.

Конкуренція з політичної точки зору 
означає децентралізацію та прийняття рішень 
в економічному секторі, передбачає розподіл 
економічної влади за рахунок прав та 
прийняття рішень в економічному секторі, 
розподіл економічної влади за рахунок прав 
та прийняття рішення серед маси самостійних 
носіїв цього права. Тому конкуренція і ринок 
-  необхідні (навіть невід’ємні) елементи 
суспільства, що базується на принципах 
свободи. Система конкуренції вважається 
доповненням до політичної демократії.

Конкуруючий або вільний ринок, як 
правило, працює на користь споживачів, 
допомагає підтримувати низькі ціни та більш 
високу якість продукції, пропонує спожи
вачам велику свободу вибору. В умовах 
вільного ринку конкуренція повинна бути 
чесною та енергійною. На практиці ж фірми 
можуть збільшувати свої прибутки шляхом 
укладення угод щодо зменшення конкуренції. 
Фірми можуть також збільшити свої прибут
ки нечесним шляхом:

- укладення секретних угод з метою 
підтримання високих цін;

- прихованих угод, допомагаючих запо
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бігти конкуренції;
- нечесна реклама;
- приховування важливих фактів від 

споживачів;
- невиправдано складних схем ціно

утворення.
Але навіть у випадках, коли ринок буває 

не в змозі сприяти розвитку конкуренції, така 
ситуація найчастіше тимчасова. З плином 
часу ринкові сили починають працювати у 
напрямку відновлення переваг, які має 
конкуренція. Цьому сприяє, в першу чергу, 
поява на ринках нових фірм та навіть при 
розвинутій ринковій економіці недолік чесної 
конкуренції може відчуватись протягом 
тривалого часу. Хоча ця ситуація часто 
носить тимчасовий характер, шкода, яка 
наноситься споживачам, дуже велика. У 
таких ситуаціях уряд повинен вживати 
відповідні заходи, спрямовані на попере
дження нечесної конкуренції.

Як відомо, зусилля уряду, спрямовані на 
розвиток енергійної конкуренції, носять 
назву “політики з розвитку конкуренції” . 
Прийняття рішень про необхідні розміри 
втручання, ймовірно, є одним з найсклад
ніших завдань, з якими стикається уряд. Тому 
будь-яке його втручання в дії ринкового 
механізму обертаються новими витратами 
для споживачів, причому непідходящі зусилля 
уряду щодо захисту споживачів можуть 
також сприяти збільшенню витрат на ведення 
бізнесу. Ці витрати лягатимуть на плечі 
споживачів. Отже, існує зв’язок між “захис
том споживача” та політикою з розвитку 
конкуренції. Перед тим. як прийняти нові 
постанови або почати втручання в ринковий 
механізм, уряд повинен з’ясувати, як нова 
політика вплине на конкуренцію між фірмами 
та чи буде така політика гарантувати 
споживачам захист від обману. З’ясування 
таких питань має особливо важливе значення 
для нашої економіки, яка знаходиться на 
стадії трансформації у ринкову систему.

Як свідчить іноземний досвід, найкращою 
політикою є та, яка передбачає найменше (на
скільки це можливо) втручання уряду. Вису
нення до фірм вимог про розкриття спожива
чам спеціальної інформації, як правило, є дос
татнім засобом, щоб запобігти обману або 
шахрайствам. Результатом урядового втру
чання може стати зменшення можливостей 
споживчого вибору та підвищення цін.

Отже, при надмірній зарегульованості 
переваги, які отримуються від вільного 
ринку, не матеріалізуються [3, с.17].

Але можуть виникнути і ситуації, коли 
дії уряду будуть виправдані:

1. Коли існує монополія. Це характерний 
випадок для економіки перехідного періоду, 
зокрема для економіки України.

За наявності природної монополії -  
конкуренція неможлива. В цій ситуації 
урядове регулювання може виявитись необ
хідним. Однак конкуренція, яка на перший 
погляд здається неможливою може виник
нути, якщо ринок починає перебудовуватись. 
Найдоцільніше у такому випадку заохочення 
конкуренції шляхом зменшення перешкод при 
виході на ринок.

В Україні в 1997 році суб’єкти природних 
монополій найбільше намагалися використо
вувати свою ринкову владу для неправомір
ного перекладання своїх витрат (здебільшого 
непродуктивних або зумовлених застарілою 
структурою та неефективністю методів 
господарювання) на ціни, тобто на спожива
чів. За існуючої системи державного управ
ління та регулювання на ринках природних 
монополій (залізничний транспорт, зв’язок 
загального користування, нафто- газо- та 
електророзподільчі мережі, житлово-кому
нальне господарство, інфраструктура повіт
ряного та водного транспорту та деякі інші) 
уникнення зловживань з їх боку не можуть 
бути гарантованими. Ці зловживання, зокре
ма, встановлення суб’єктами природних 
монополій завищених тарифів на послуги 
зв’язку, транспорту, електро- газо- та 
водопостачання, водовідведення тощо, 
створюють істотний бар’єр для вступу на 
ринки господарюючих суб’єктів, у першу 
чергу малих та середніх підприємств. За 
кількістю малих підприємств на 1 тис. 
населення наша держава втричі відстає від 

. Росії і в тридцять разів від країн з розвиненою 
ринковою економікою.

Тому, як відзначалось у річному звіті 
Антимонопольного комітету України за 1997 
рік, подальший перерозподіл внутрішнього ва
лового продукту на користь суб’єктів природ
них монополій перетворюються на істотний 
антиконкурентний, антисоціальний чинник 
загальноекономічного характеру [1, с.116].

2. Продавець продукту або товару не 
зацікавлений у підтриманні своєї репутації. 
Як правило, бажання продавця повторювати 
ділові операції є достатнш, щоб вести бізнес 
чесно. Якщо покудці незадоволені, то 
наступного разу вони підуть в інше місце.

Але в ряді випадків це не завжди може 
вважатись правильної.

Існує ряд покуй® та послуг, які відбу
ваються не часто (автаробілі, холодильники, 
обручки, послуги іюковання тощо). Для 
розв’язання цієї пр^Ш ии необхідне розкрит
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тя даних, коли це потрібно, тобто споживачі 
повинні бути проінформовані. В нашій країні, 
наприклад, до обстежуваних АМК ринків 
належить ринок ритуальних послуг.

3. Споживачі не можуть оцінити продук
цію. В таких випадках вони повинні спира
тися на інформацію, яку отримують від про
давця. Це випадки, коли вживання продукції 
пов’язане зі здоров’ям та безпекою спожива
ча. В таких ситуаціях ціна навчання спожива
ча методом спроб та помилок є надто висо
кою і певне регулювання просто необхідне.

4. Не існує стандартів, які б дозволили 
споживачам проводити порівняння товарів. 
У цій ситуації уряд повинен створити такий 
стандарт або заохотити фірми у його роз
робці та прийнятті.

Одним з найважливіших принципів 
“політики з розвитку конкуренції”, визнаним 
світовою практикою, є “суверенітет спо
живача”. Реалізація цього принципу перед
бачає надання споживачу, а не державним 
органам, права на прийняття рішень про те, 
яку продукцію, або які послуги купувати та 
як. їх використовувати.

Але споживач може скористатися своїм 
суверенітетом тільки в тому випадку, якщо 
він володіє достатньою інформацією про 
дану продукцію або вид послуг. Інформація 
повинна бути точною. Якщо на ринку 
розповсюджена хибна інформація, то спожи
вач не може зробити розумний вибір і 
захистити себе.

У 1996 році продовжував діяти Указ 
Президента України від 5 грудня 1994 року 
№ 723/94 “Про заходи щодо запобігання 
недобросовісній рекламі та її припинення”.

Відповідно до цього акту законодавства, 
недобросовісною рекламою вважаються 
замовлення, виготовлення та розміщення 
рекламодавцями інформації, спрямованої на 
формування або підтримку інтересу до 
товарів (робіт, послуг), цінних паперів, 
грошових вкладів, інших інвестицій, яка може 
завдати шкоди громадянам, підприємствам, 
організаціям або державі. Недобросовісною 
вважають рекламу із зазначенням розміру 
дивідендів, що виплачуються за простими 
акціями та інвестиційними сертифікатами з 
обіцянками чи пропозиціями про майбутню 
ефективність або прибутковість діяльності 
юридичної чи фізичної особи, яка містить 
неправдиві або неточні відомості щодо 
виробників погодження сертифікації, ліцензу
вання товарів та цін на них, а також реклама 
тютюнових виробів, алкогольних напоїв 
тощо. Застосування цього Указу призвело до 
припинення реклами фінансових пірамід, що

дозволило зменшити масштаби шахрайських 
дій трастових компаній.

З прийняттям Верховною Радою України 
Закону України “Про рекламу (3 липня 1996р.) 
повноваження щодо припинення “оманливої” 
реклами вилучені з компетенції Антимоно- 
польного комітету України, хоча саме зазна
чена реклама є однією з найпоширеніших у 
світі форм недобросовісної конкуренції.

У 1997 році дії АМК щодо попередження 
недобросовісної конкуренції були спрямовані 
також на підготовку правової та методичної 
бази, узагальнення розгляду цих справ.

Найважливішою нормою Закону Украї
ни “Про захист від недобросовісної конкурен- 
ції”(набув чинності 1 січня 1997 року) є 
правове визначення поняття недобросовісної 
конкуренції як будь-яких дій конкуренції, що 
суперечать правилам торгівлі та іншим 
чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Невелика історична довідка. Поняття 
“недобросовісної конкуренції” .виникло у 
Франції в середині XIX ст. Ним стали 
оперувати суди з метою захисту інтересів 
підприємців, які вступили в конкурентну 
боротьбу та зазнали збитків від нелояльних 
дій нерозбірливих у коштах колег.

Так французькі суди, діючи на підставі 
загальних норм громадського права (статті 
1382 -  1383 Французького громадського 
кодексу -  ФГК), розробили подання про при
пинення недобросовісної конкуренції. Від
правною точкою при цьому були міркування 
про порушення моральних норм, правил 
професійної етики торговця та промисловця 
“чесних”, “лояльних” або “добрих” звичаїв 
підприємницької діяльності. На початковому 
етапі розвитку конкурентного законодавства 
суб’єктами охорони виступають лише 
конкуренти -  індивідуальні підприємці, 
фірми, союзи підприємців.

Встановлення державно-монополістич
ного капіталізму у розвинутих капіталістич
них країнах вплинуло на правову регла
ментацію конкуренції.

Змінилися акценти відносно конкурен
тного права.

Сам термін “конкурентне право” в 
широкому розумінні слова охоплює як 
антимонопольне право, так і охорону від 
недобросовісної конкуренції.

Актуальним став захист інтересів спо
живачів, а не тільки конкурентів підприємців. 
Особливо це помітно на конкурентному 
праві ФРН, де з 1965 року подання про 
припинення недобросовісної конкуренції 
стали збуджувати союзи споживачів.

Під впливом конкурентної боротьби
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підприємці змушені звертати більшу увагу 
на якість продукції, що випускається, 
передбачати більш тривалі гарантійні строки 
обслуговування та ряд інших заходів, які 
об’єктивно поліпшують позиції споживачів.

Конкурентне право як галузь законо
давства носить комплексний характер, 
включає, зокрема, норми громадського, 
кримінального, адміністративного права. 
Крім того, воно досить неоднорідне, оскільки 
регулює конкурентні відносини, які вини
кають з приводу об’єктів промислової 
власності (наприклад, товарних знаків, 
фірмових найменувань, промислових зразків), 
договірних зобов’язань (угоди по збуту, 
виняткові угоди), особистісних прав під
приємців (наприклад, честь, репутація).

З моменту свого виникнення законо
давство про припинення недобросовісної 
конкуренції капіталістичних країн зазнало 
значних змін[2,26]. Внесення до Закону 
України “Про захист від недобросовісної кон
куренції” поняття “недобросовісної конку
ренції” дало поштовх розробці та прийняттю 
передбачених статтею 33 цього Закону пра
вил професійної етики у конкуренції для галу
зей економіки та відповідних сфер, підприєм
ницької діяльності, сприяло ствердженню в 
правосвідомості підприємців необхідності 
чесної поведінки у сфері підприємництва.

АМК України у 1997 році вже погоджено 
правила професійної поведінки у вигляді 
кодексів поведінки у конкуренції членів 
Асоціації “Граніти України”, членів союзу 
“Хіміки України” та інші.

Засновниками асоціації “Граніти Украї
ни’̂  12 юридичних осіб. Асоціація “Граніти 
України” -  добровільна, недержавна, не- 
комерційна організація, яка не втручається 
у господарську діяльність її членів, не є 
господарським товариством чи підприємст
вом, не здійснює підприємницької діяльності, 
не отримує прямих прибутків, не засновує і 
не виступає співзасновником нових госпо
дарюючих суб’єктів, не здійснює контроль 
або управління, в тому числі довірчого, щодо 
господарюючих суб’єктів, є вільною до 
вступу та виходу нових учасників.

Засновниками асоціації був прийнятий 
Кодекс поведінки, який призначений для 
“сприяння добросовісній ринковій поведінці”, 
чесному веденню справ та є справжнім 
принципом усієї діяльності асоціації та її 
учасників. Указаний Кодекс визначає прин
ципи і правила становлення асоціації до 
контрагентів, їх поведінки на ринку, взаєм
них стосунків, правил добросовісної конку
ренції, стосунків між учасниками й органами

асоціації, ставлення учасників асоціації до 
своїх працівників та державних органів.

Труднощі захисту підприємців від непра
вомірного використання фірмових наймену
вань пов’язані з недостатнім розвитком 
законодавства про фірмові найменування. 
Правовідносини у цій сфері регулюються ще 
досі чинним “Положенням про фірми” (1927 
року) [1, с.25]. У США право на відповідальні 
дії приватної організації, яка зазнала комер
ційної шкоди в результаті надання рекламних 
оголошень хибного характеру, випливає із 
Закону про торгові знаки 1946 року (Закон 
15 иБС параграф 1051- 1127), відомого під 
назвою Закона Ленхема. Стаття 43 а даного 
Закону (стаття 15 ГГБС параграф 1125а) 
передбачає, що: “...чи особа, яка застосовує 
або додає чи використовує... хибне марку
вання... несе відповідальність у громадському 
порядку перед будь-якою особою, яка вважає, 
що вона зазнала шкоди від застосування 
такого хибного використання” [4, с.27].

У зв’язку з цим фахівці Антимонополь
ного комітету разом зі спеціалістами Держ- 
комітету приступили до розробки нового 
проекту Закону України “Про охорону прав 
на фірмові найменування”.

Наприклад, у США патентною роботою 
займається офіс патентів і товарних знаків, 
який входить до складу Міністерства тор
гівлі. Офіс патентів перевіряє та випускає 
патенти на нові та корисні винаходи, а також 
перевіряє та реєструє товарні знаки, які 
використовуються для товарів та послуг, 
торгівля якими ведеться між різними шта
тами. Перевіряються замовлення на три види 
патентів: патенти на конструкцію (видають
ся терміном на 14 років), патенти на заводи 
та побутові комунальні послуги (обидва ви
даються строком на 14 років). Патенти на
дають винахідникам виняткове право на ви
користання результатів їх творчої діяльності.

Щ орічно випускається більше 70000 
патентів. Товарний знак складається з будь- 
яких шарів, імен, символіки та пристроїв, які 
носять визначений характер, що викорис
товується виробниками, продавцями, а 
також бізнесменами для ідентифікації товарів 
чи послуг, або для їх розрізнення від продук
ції, яку виробляють інші виробники чи 
продають інші продавці.

Щорічно реєструється більше 30 000 
товарних знаків і знаків для послуг, а десь 5 
000 таких знаків щорічно відновлюється 
[З, с.38-47].

У нашій країні існує необхідність подаль
шого вдосконалення патентного законо
давства, окремі норми якого є колізійними
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відносно норм конкурентного права. Так, 
прийняті з дотриманням Закону України 
“Про охорону прав на знаки для товарів і 
послуг” рішення Держпатенту України щодо 
видачі свідоцтв на деякі знаки для товарів і 
послуг, які внаслідок їх використання 
багатьма підприємствами колишнього СРСР 
набули рис колективних (наприклад, щодо 
знаку для цигарок “Прима”), мають ознаки 
порушення антимонопольного законодавст
ва, зокрема, дискримінації підприємств 
органами влади у вигляді обмеження прав 
підприємців щодо набуття та реалізації 
товарів. Тому АМК готує пропозиції Держ
патенту про внесення відповідних доповнень 
до Закону України “Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг”.

Особливістю ж останніх років є те, що 
господарюючі суб’єкти почали усвідом
лювати свою роль у конкурентній політиці 
та, використовуючи інститути громадського 
суспільства (лобіювання, об’єднання гро
мадян, публічні дискусії на засадах масової 
інформації тощо), чинити тиск на органи 
влади й управління, щоб відстояти своє право 
діяти в умовах добросовісної конкуренції, 
усунути монополізм у тій чи іншій сфері.
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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ

Розглянуто значення інновацій, як визначного фактору економічного зростання. Подано ретроспективу 
поглядів щодо впливу інновацій на розвиток економіки. Особлива увага звертається на місце ринку інновацій в 
системі ринків. Дано визначення ринку інновацій та приведено характеристику його об’єкту купівлі-продажу -  
інновації. Приведені характерні властивості інновації.

The article is dealt with the role of innovation in the process of economical growth. Different thoughts and ideas 
of this problem of innovation influence over the economic development are given here. Special attention is paid to the 
innovation market place in the system of markets. The innovation market definition and its buying -  selling object -  
innovation character are given in the article. The innovation characteristic features are given, too.

Значення інновацій в народному госпо
дарстві неодноразово підкреслювалося в 
економічній літературі. Вважається, що “Інно
вації в сучасній світовій економіці складають 
конкурентоспроможність фірм, галузей та 
країн. Саме вони дозволяють без ризику вхо
дити у цінову війну з конкурентами... вигра
вати змагання за ринки збуту та закупівель 
шляхом освоєння нових, більш привабливих 
для споживачів продуктів, або .більш еконо
мічних нових технологій по випуску попе
редніх продуктів та послуг” [11, с. 3].

Інновації набувають рис визначного 
фактору економічного росту в сучасному 
постіндустріальному суспільстві, стаючи 
“головною “діючою особою” теоретичних 
сценаріїв та практичної реалізації сучасної 
науково-технічної революції” [13, с. 12], яку 
деякі західні спеціалісти назвали революцією 
в технології, економіці та соціальній сфері 
[8, с.З], стаючи в один ряд з інвестиціями, які 
володарювали досі.

М. Портер виділяє чотири стадії конку
рентного розвитку країни (7):

- стадія розвитку на основі факторів 
виробництва;

- стадія інвестиційного розвитку;
- стадія інноваційного розвитку;
- стадія розвитку на основі добробуту.
На основі розглянутого поділу стадій

конкурентного середовища професор Фатхут- 
дінов Р.Б. [12, с. 19-20] виділяє такі структурні 
джерела економічного розвитку країни:

1) розвиток на основі факторів вироб
ництва;

2) розвиток на основі інвестицій;
3) розвиток на основі інноваційної діяль

ності.
Кожна країна одночасно використовує 

всі джерела розвитку. Конкурентність та 
ефективність економіки визначається струк
турою джерел.

Якщо для функціонування та розвитку 
народного господарства країни, придбання
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споживчих товарів використовується в 
основному валюта від експорту природних 
ресурсів, то рівень економічного, розвитку 
такої країни буде низьким.

Розвиток на основі інвестицій характери
зується розміщенням капіталу не у підви
щення конкурентоспроможності окремих 
галузей країни, а у їх просте відтворення. 
Економічна політика, орієнтована на міжна
родні кредити безперспективна) оскільки 
кредити треба повертати, ще й з відсотками.

Пріоритет повинен бути наданий не 
розвитку країни на основі факторів вироб
ництва та інвестицій, а розвитку на основі 
активізації інноваційної діяльності в галузі 
базових наукомістких галузей народного 
господарства, які є двигуном розвитку 
економіки. Фактори виробництва та інвес
тиції є засобами науково обгрунтованої 
інноваційної діяльності, а не її метою. На 
думку німецького вченого-економіста, про
фесора Карла X. Оппенлендера, це зовсім не 
принижує значення інших факторів вироб
ництва, оскільки “не наявність виробничих 
факторів та їх примноження веде до підви
щення результату, а лише ефективне поєд
нання різних факторів [6, с.78]”.

Цього погляду вчених про вирішальне 
значення інновацій у розвитку будь-якої 
сучасної господарської системи дотри
мується і більшість практиків. Так, опитуван
ня управляючих біля 1000 підприємств 
Японії, США та Європи, проведене ще у 80- 
ті роки товариством Артура Д. Літтла, 
показало, що при оцінці факторів майбут
нього розвитку ринку та умов конкуренції 
біля 90 % опитаних менеджерів виходили з 
того, що інноваціям у майбутньому належить 
головна роль [3, с.4].

Існування зв’язку між наукою, техно
логічним прогресом, промисловими іннова
ціями та економічним зростанням не є 
досягненням сучасного індустріального 
суспільства. Такий зв’язок встановився в 
Європі ще в епоху Відродження. Початок 
застосування парової машини в ХУІІ та 
ХУІІІ ст.ст., а також її використання в ХУІІІ 
та XIX ст.ст., що привело до промислового 
перевороту, були результатами досліджень, 
які проводилися в наукових закладах Фран
ції, Бельгії, Голландії, Німеччини і особливо 
Великобританії.

Для України інноватика відносно молода 
галузь та практично незвідана сфера рин
кових відносин і тому вона є цікавою для 
дослідження. Наукова традиція вже утворила 
цілий пласт робіт, які представляють базові 
ідеї та моделі, визначають опорні точки в

теоретичному осмисленні інновацій та 
їхнього впливу на структурні зрушення 
економічних систем, якісні зміни в сус
пільному відтворенні.

Ще Давід Рікардо та Адам Сміт звертали 
увагу на причини зростання багатства. Так, 
Давід Рікардо в главі “Обладнання” в 
“Принципах політичної економіки” під
креслює: “ ... Той, хто зробив відкриття 
машини, або хто першим приклав це, буде 
насолоджуватися додатковими перевагами, 
продукуючи більший прибуток....” [16, с. 378- 
379]. Рікардо розглядав також зростаючу 
економіку, на яку “скоріше всього” впливає 
технологічний прогрес, що проявляється у 
двох типах змін техніки:

1) землезберігаючі нововведення, які 
збільшують вихід продукції з даної площі 
землі “шляхом більш раціональної сівозміни 
або кращого добору добрив” ;

2) інновації, які зберігають капітал та 
працю, які скорочують дози капіталу та пра
ці, що потрібні для виробництва даного об
сягу продукції на даній площі землі [2, с.107].

Цікавими є роботи М.Туган-Баранов- 
ського, який пов’язав фази економічних 
циклів саме з попитом на нові засоби вироб
ництва: “ ... висхідний фазис капіталіс
тичного циклу характеризується посиленням 
попиту на засоби виробництва, спадний -  
послабленням попиту на них. Але засоби 
виробництва (залізо, вугілля, дерево та інше) 
знаходяться в посиленому попиті тоді, коли 
створюється новий основний капітал країни 
-  будуються нові залізниці, фабрики, заводи, 
будинки тощо. Фазис підйому це -  період 
прискореного будівництва та заснування 
нових промислових підприємств” [10, с.267]. 
Вчений описав вплив розширення вироб
ництва на зростання споживання в період 
піднесення, заперечивши існуючу думку про 
те, що фази періодичних промислових криз 
залежать від законів споживання: “Всяке 
виробництво вже одним фактом свого 
існування викликає попит на інші товари. 
Неможливо що-небудь виробити з нічого; щоб 
виробити нові товари, необхідно придбати 
сирий матеріал, знаряддя праці, предмети 
споживання для робітників. Розширення 
виробництва в кожній галузі праці завжди 
посилює попит на товари, які виробляються 
в інших галузях.... В періоди створення 
нового основного капіталу зростає попит 
абсолютно на всі товари” [10, с.270]. В цьому 
питанні М.Туган-Барановський погоджуєть
ся з К.Марксом у тому, що “вся промис
ловість країни, увесь товарний ринок, 
приходить у збуджений стан завдяки тому,
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що створюється новий основний капітал -  
будуються нові залізниці, фабрики та будин
ки, споруджуються кораблі тощо” [10, с.231- 
232]. М.Туган-Барановський підкреслив роль 
капіталізму в розвитку технологій на науко
вій основі, що “зробило удосконалення техніки 
законом конкуренції виробників” [10, с.282].

Специфічне інноваційне спостереження 
було зроблене російським економістом 
М.Д.Кондратьєвим, який виявив “великі 
цикли”, або “довгі хвилі”, що утворюються 
(фаза відродження кондратьєвського циклу) 
від кожного базового нововведення і пред
ставляють собою велику кількість вторин
них, удосконалюючих нововведень. Цей зв’я
зок між технологічною інновацією та фазами 
економічного циклу носить довгостроковий 
та комплексний характер і складає в серед
ньому 55 років.

Автором достатньо систематизованої 
концепції впливу інновацій на розвиток 
економіки є Й.Шумпетер, яку він виклав у 
фундаментальних працях “Теорія економіч
ного розвитку” (1912) та “Економічні цикли” 
(1939). Шумпетер звів всі “збуджуючі” 
економічні зміни до інновацій та ототожнив 
інноватора з підприємцем [14, с:430]. На його 
думку; підприємець-новатор використову
вав інновацію як засіб отримання більш 
високого прибутку. Після піонерного втілен
ня нововведення, коли воно довело свою 
життєздатність, на ринку з деяким часовим 
лагом з’являються імітатори, завдяки яким 
нововведення розповсюджуються, прони
каючи в усі галузі господарства, стимулю
ючи зростання інвестицій та загальний 
економічний підйом. Подальша поява на 
ринку великої кількості послідовників 
приводить до падіння норми прибутку і це 
знову примушує підприємця йти на ризик для 
освоєння інновацій. З цього приводу Й.Шум
петер пише: “Масова поява підприємців є 
єдиною причиною явища “підйом”, оскільки 
має на народне господарство вплив, що 
якісно відрізняється від впливу їх неперерв
ної, рівномірно розподіленої в часі появи, 
тому що проходить як крупне, таке що 
відбувається окремими імпульсами пору
шення рівноваги....саме масовою появою 
нових комбінацій пояснюються основні риси 
періоду підйому” [14', с.407].

Вклад Шумпетера в економічну думку 
полягає насамперед в тому, що він вперше 
розвив чітку концепцію, яка пояснює сучас
ний хід науково-технічного прогресу як 
нерівномірного процесу, вирішальну роль в 
якому відіграють підприємництво та ризик. 
В основі більшості сучасних інноваційних

теорій лежить схема, яку описав Шумпетер.
Ідеї Кондратьева та Шумпетера популя

ризували Г.Менш (1979р.), Кларк (1980, 
1981рр.), К.Фрімен (1982р.), Я. ван Дейн 
(1981р.) та А.Клайкнехт (1981р.). Ідея 
кластерів була прийнята Форрестером та 
його дослідницькою групою (1974, 1981рр.). 
Менш емпірично підтвердив ідею кластера 
інновацій і виявив, що інноваційні кластери 
мають місце в періоди тривалих депресій. На 
сучасному етапі розвитку, який, за оцінками 
Менша, здійснюється в рамках четвертого 
кондратьєвського циклу (1954-2009 рр.), за 
його прогнозами на 1979-1993 рр. прихопила
ся фаза депресії, а на 1994-2009 рр. -  фаза 
відродження. В цій фазі інновації здійснюють
ся молодими малими підприємствами, які в 
силу своєї гнучкості та адаптивності сприя
ють дифузії одного або декількох крупних 
винаходів. В результаті цього утворюється 
кластер інновацій, який і приводить до 
значного економічного прогресу.

Країни, які входять у світове технологіч
не ядро (США, Японія, Німеччина, Велико
британія, Франція), розвиваються на основі 
активізації інноваційної діяльності. Дос
лідження, які провели українські еконмісти 
Б.А.Малицький, Б.І.Гінзбург, В.П.Соловйов, 
Ю.Н.Бажал, підтверджують, що останнім 
часом в цих країнах намічається радикальний 
перехід від традиційної науково-технічної 
політики до інноваційної науково-техноло
гічної. У США, Західній Європі, насамперед 
у Франції та Німеччині, відбувається корек
ція науково-технічної політики в сторону 
перетворення її в інноваційну [1, с.З 
Українській економіці варто врахувати ці 
тенденції і активізувати дії по формуванню 
передумов переходу з переважно першого та 
другого рівня розвитку до третього -  на 
основі інновацій.

Дуже прикро, що визначальним у за
гальнодержавній стратегії є формування 
більш класичних видів ринків (ринку спожив
чих товарів, ринку засобів виробництва, 
ринку капіталів, ринку фінансів, ринку 
грошей, ринку цінних паперів, ринку праці 
тощо) без адекватної уваги до доповнюючих 
сфер. Автор згідний з тим, що саме ці ринки 
є індикатором ринкової економіки, але існує 
ще й вертикальна структура, центральною 
ланкою якої є саме ринок інновацій, який 
виникає на певному етапі історичного 
розвитку і має цікаву особливість: не може 
бути сформованим, поки промисловість 
байдужа до його товару. Саме тут виникає 
тісний зв’язок між горизонтальною струк
турою ринків та ринком інновацій: попит на
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інновації буде відсутній доти, поки не буде 
сформовано повноцінні ринки товарів, 
капіталів, робочої сили тощо. Поряд з цим, 
якщо вказані ринки та їхня інфраструктура 
під час свого становлення та подальшого 
розвитку не будуть використовувати про
дуктів ринку інновацій, то в ринковій еко
номіці вони приречені, тому що будуть 
неадекватними вимогам НТП та умовам 
конкуренції. Стан цього ринку відіграє 
вирішальну роль для НТП, є двигуном 
суспільного прогресу. Світова економіка не 
знає прикладів ефективно функціонуючої 
економіки, яка сприймає нововведення і є 
орієнтованою на споживчий попит, без 
розвинутих ринкових відносин на всіх 
структурних рівнях.

Деякі автори розглядають інновації, як 
компонент інших ринків: ринку інтелек
туального продукту, ринку інформації, 
ринку ідей тощо. На думку автора інновації, 
не можуть бути об’єктом купівлі продажу ні 
на ринку винаходів, ні на ринку ідей, оскільки 
на стадії винаходу інновації ще не існує. 
Навпаки ринок винаходів (або інтелек
туальної власності) можна включити в 
структуру ринку інновацій. На користь такої 
ідеї свідчить те, що більшість “теорій 
інновацій” нововведення не ототожнюють з 
винаходами, оскільки:

-  винахід чи відкриття робиться, як 
правило, на фундаментальному рівні (парова 
машина, електрика тощо);

-  відкриття може бути зроблене винахід- 
ником-одинаком чи кустарем, а інновація 
розробляється комплексними промисловими 
лабораторіями;

-  відкриття за своєю природою є “не
корисливим” актом, а інновація має на меті 
підвищення продуктивності в результаті 
застосування цього нововведення в процесі 
виробництва чи управління;

-  відкриття може відбутися випадково, 
а інновація -  результат комплексного 
використання елементів (систематичні 
технічні розробки, науково-дослідницькі 
програми тощо).

И.Шумпетер також наголошував на 
різниці між винаходом як відкриттям нового 
технічного знання та нововведенням -  його 
практичним застосування в промисловості. 
Російській вчений Гончаров В.В. визначає 
нововведення, як процес знаходження комер
ційного використання вже існуючого вина
ходу [4, с.346]. Схожу думку висловлює 
Брайян Твіс “винахід стає інновацією, якщо 
отримує успіх на ринку” (9). В роботах 
Давидової Л.А. підкреслюється, що “наукові

розробки, винаходи являють собою проміж
ний продукт, кінцеве споживання якого 
реалізується у вигляді інновацій (ново
введень) по мережі міжгалузевих взаємо
зв’язків” [5, с.6].

Можна вважати, що наявність винаходів, 
патентів, ноу-хау тощо є необхідною перед
умовою формування ринку інновацій в 
Україні. За інформацією, опублікованою у 
французькому виданні “L’Expansion” № 548, 
Україна ввійшла до списку країн, які заяв
ляють найбільшу кількість патентів. Зокрема, 
наведені такі показники 1995 року: патенти 
заявлені резидентами на 10000 мешканців - 1 
(25 місце у світі -  на рівні Бельгії, не набагато 
нижче, ніж в Угорщині(1,1), Росії(1,2), Італії 
(1,4)); загальна кількість заявлених патентів 
резидентами - 4804 (більше ніж у Швейцарії, 
Швеції, Канаді, Австрії); патенти заявлені 
нерезидентами, тобто здійснюються інозем
цями в країні -  17548; коефіцієнт залежності 
по відношенню до іноземних технологій -  3,6 
(один з найнижчих показників, можна оціню
вати двояко: з одного боку позитивно, оскіль
ки технологічна безпека в певній мірі гаранто
вана; з іншого, -  негативно, оскільки той са
мий низький показник заявок нерезидентів 
свідчить про недостатню зацікавленість іно
земців в інвестиціях, зокрема технологічних).

Але знову ж таки наявність винаходів ще 
не свідчить, що вони будуть втілені. Саме 
перетворення винаходів в комерційний 
продукт є завданням ринку інновацій.

Використовуючи загальне поняття ринку 
як способу реалізації економічних відносин 
між продавцями та покупцями з приводу 
купівлі- продажу продукту, визначимо ринок 
інновацій, як систему економічних відносин 
між продавцями та покупцями з приводу 
створення, втілення, розповсюдження та 
споживання нововведень (інновацій).

Об’єктом купівлі-продажу на запропоно
ваному ринку є нововведення (інновації), що 
характеризуються наступними властивостями:

-  є кінцевим результатом інноваційної 
діяльності, який матеріалізований в нові або 
удосконалені види промислового продукту, 
засоби та предмети праці, технології, методи 
управління та організації виробництва;

-  задовольняє нові або розвиває теперіш
ні споживчі потреби і таким чином володіє 
споживчою корисністю та має ринкову 
новизну. В тих випадках, коли в процесі 
реалізації інновації здійснюється матеріалі
зація наукових знань, вона набуває, окрім 
ринкової, ще й науково-технічну новизну, що 
в цілому сприяє прогресивному розвитку 
суспільства;
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-  дає дохід (винахід чи ідея набувають 
економічного змісту), тобто інновація нап
равлена на досягнення комерційного успіху.

/'^Необхідність формування ринку іннова
цій в умовах реструктуризації економіки -  
сьогодні одна з головних задач не тільки 
технічного, але й економічного розвитку 
країни. Дж. Серван-Шрейбер писав: “ ... ні 
легіони, ні сировина, ні кацітал не є ні 
ознаками, ні інструментами могутності. І 
самі заводи є лише зовнішніми ознаками. 
Сучасна сила -  це здатність винаходити, 
тобто наука, здатність перетворювати 
винаходи в продукцію, тобто технологію. 
Джерела, з яких можна черпати силу, знахо
дяться не в землі і не в машинах: джерелами 
є розум, точніше здібність людей думати та 
творити ” [15, с. 62 -63]^
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ДЕЯКІ МОМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ВИРОБНИЧИМИ ФОНДАМИ

У статті розглядаються проблеми управління оборотними виробничими фондами в період формування 
ринкових відносин. Підкреслюється важливість цього аспекту управління як для окремого підприємства, так і 
для національної економіки в цілому. Аналізуються показники використання оборотних виробничих фондів у 
ретроспективі. Висвітлені також питання нормування оборотних засобів.

The problems of management of current assets in the market transformation period are discussed in the 
article. The importance of this aspect of management is underlined for both: the enterprise and the national economy. 
The indicators of current assets usage are analyzed in retrospective. The issues of setting the rates of current assets 
are also highlighted.

Успішне функціонування підприємств в 
умовах ринку в значній мірі залежить від 
забезпеченості і раціонального використання 
засобів виробництва. Тому питання орга
нізації оборотних засобів набувають першо
чергового значення.

Проте використання оборотних засобів 
характеризується не лише їх розміром, як 
кількісним показником. Оскільки будь-який 
виробничий процес проходить в часі, тр 
якісним показником їх використання є

тривалість одного обороту. На її величину 
впливає діючий при будь-якій економічній 
формації закон економії часу.

У здійсненні управління суспільним 
виробництвом першочергове значення має 
свідома організація виробництва в масштабі 
суспільства, яка означає його планомірність 
і пропорціональність.

Планування і на його основі дальше по
ліпшення використання оборотних засобів 
постійно розглядається керівництвом об’єд
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нань і підприємств у нерозривному зв’язку із 
вдосконаленням механізму управління 
виробництвом.

Умови ринкової економіки посилили 
зацікавленість підприємств в ефективному 
використанні оборотних засобів внаслідок 
широкого впровадження ними нових прин
ципів управління. В першу чергу це стосу
валось принципу планування: підприємства, 
працюючі в нових умовах, самостійно 
визначають і затверджують норматив 
оборотних засобів.

Із літературних джерел відомо, що 
оборотні засоби забезпечують безперервність 
кругообороту виробничих фондів, і на цій 
основі досягається безперервність процесів 
виробництва і реалізації продукції. Мета 
організації оборотних засобів, виходячи з їх 
ролі в процесі виробництва і реалізації 
продукції, була сформульована Н.С.Шумо- 
вим як забезпечення оптимальних умов для 
безперервного здійснення розширеного 
відтворення і отримання найкращих резуль
татів при можливо мінімальних вкладеннях. 
Звідси можна зробити висновок, що при 
організації управління оборотними засобами 
необхідно враховувати дві сторони. З одного 
боку, їх організація повинна забезпечити 
безперервність виробництва, а з другого -  
забезпечення безперервності повинно дося
гатися не будь-якими, а мінімальними 
розмірами авансових коштів.

По відношенню до оборотних засобів це 
означає, Що за рахунок всебічного вдоско
налення виробництва безперервність про
цесу виготовлення і реалізації продукції 
повинна протікати при обсязі оборотних 
засобів, який постійно зменшується, тобто 
при прискоренні їх оборотності. Першо
черговою умовою прискорення оборотності 
є перевищення темпів росту обсягу продукції 
над темпами росту авансованих засобів. 
Таким чином, прискорення оборотності є 
свідченням і результатом саме інтенсивного 
використання оборотних засобів, а його 
абсолютне значення росту - в міру росту 
масштабів виробництва. На нашу думку, в 
змісті організації оборотних засобів доцільно 
відобразити зростаючу роль фактора приско
рення їх оборотності та доповнити визначення 
М.С.Шумова так: організація оборотних 
засобів полягає в забезпеченні оптимальних 
умов для безперервного здійснення розши
реного відтворення при їх мінімальних 
вкладеннях і планомірному прискоренні 
оборотності.

Нові умови господарювання, з одного 
боку, сприяють поліпшенню умов викорис

тання оборотних засобів і збагаченню прак
тики управління ними, а з іншого -  вима
гають значного їх збільшення у зв’язку з роз
ривом зв’язків, які склалися між постачаль
никами і споживачами, що призвело до 
сповільнення оборотності оборотних засобів.

Результати досліджень приведені в табл.1. 
На основі даних таблиці спостерігаються такі 
тенденції використання оборотних засобів, 
зокрема в радіопромисловості України.

Починаючи з 80-х років темпи росту об
сягу випуску промислової продукції і обо
ротних засобів зрівнялись, а показник оборот
ності оборотних засобів помітно погіршився.

До 1992 року темпи росту обсягів 
випуску продукції порівняно з 1980 роком 
зросли на 200-230 %, а оборотність оборот
них засобів мала тенденцію до зниження з 77 
днів до 70-75 днів.

Починаючи з 1993 р., обсяги випуску 
продукції почали падати, разом з тим 
оборотність оборотних засобів збільшу
валась. Загальний обсяг оборотних засобів 
також знижується, що негативно впливає на 
забезпечення ритмічності випуску продукції 
і величини її обсягів. На думку деяких 
наукових працівників і господарників, в цей 
же період діючі нормативи оборотних засобів 
не відповідали потребам в них, виходячи з 
умов виробництва і реалізації продукції.

Оскільки використання оборотних засобів 
проходить на плановій основі, то принцип 
плановості є першим і основним принципом 
організації авансованих засобів, який забезпе
чує реалізацію загальних функцій управління.

Таблиця 1 
Темпи використання оборотних засобів 

в радіопромисловості України за 1980- 1994 рр.

Роки

Оборотність 
оборотних 
засобів в 

днях

Темпи росту до 1980 р, в %
Обсягу
випуску

продукції

Заг обсягу 
оборотних 

засобів
1980 81,0 10Q 0 1000
1981 77,3 1121 109,0
1982 744 13Q0 119 3
1983 73,4 138 9 122 8
1984 724 15Q7 134 7
1985 72 8 159,4 142 1
1986 72 5 169,2 151,3
1987 71,1 18Q1 1580
1988 704 192 2 167,8
1989 71,0 202 9 1805
1990 72 3 212 6 192 3
1991 742 222 0 2041
1992 760 2327 217,9
1993 77,2 1885 160 5
1994 720 167,4 154 8
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Плановість означає планування обсягів 
оборотних засобів і використання їх для 
цілей, передбачених планами виробництва і 
реалізації продукції.

Планування оборотних засобів скла
дається із обгрунтування потреби в них і 
визначення джерел їх фінансування. Обгрун
тування потреби в оборотних засобах, в свою 
чергу, включає два різновиди робіт:

-  періодичне нормування оборотних 
засобів;

-  щорічне планування (уточнення) пот
реби в оборотних засобах.

Періодично нормування складається в 
прямому детальному розрахунку норм і 
нормативів по всіх елементах (статтях) 
оборотних засобів об’єднання (підприємства). 
В ході прямого поелементного нормування 
можуть розраховуватись норми оборотних 
засобів двох видів: для наступного року та 
довго діючі норми. Другий вид норм повинен 
використовуватись для щорічного плануван
ня оборотних засобів з врахуванням зміни 
плану випуску і реалізації продукції. Отже, 
довгодіючі норми повинні бути основою 
взаємозв’язку між перспективним і поточним 
плануванням оборотних засобів. Найважли
віше значення планування оборотних засобів 
і в його складі нормування полягає у визна
ченні планових пропозицій по розподілу 
фінансових ресурсів між стадіями круго- 
обороту виробничих фондів об’єднань і 
підприємств, на основі чого встановлюються 
(уточнюються) внутрішньогалузеві і між
галузеві пропорції для регулювання обсягів 
оборотних засобів. В цьому проявляється 
зв’язок планування і пропорційності в 
управлінні оборотними засобами.

У здійсненні процесів управління сус
пільним виробництвом облік планомірності і 
пропорційності розвитку підприємств і 
об’єднань реалізується не тільки шляхом 
планування, але й через збалансованість 
показників оборотних засобів з основними 
видами ресурсів -  матеріальними, фінан
совими і трудовими.

Особливу роль при цьому відіграє 
товарно-грошова збалансованість, що впли
ває на пропорційний розвиток економіки і 
вдосконалення ринкових відносин. Особливу 
роль в її досягненні повинно зіграти вдоско
налення управління оборотними засобами.

Такі можливості надає організований 
ринок. Підприємства і об’єднання самостійно 
планують матеріальні ресурси в натуральній 
і вартісній формах. Планується також обсяг 
необхідних для їх покриття фінансових ресур
сів і в їх числі - обсяг оборотних засобів. В

таких умовах взаємопов’язаність руху обо
ротних засобів з рухом оборотних фондів і фон
дів обороту можна використати для взаємо
зв’язку планування фінансових і матеріальних 
ресурсів, а звідси - і для збалансованості 
матеріальних і грошових потоків. Оскільки 
планування грунтується на нормуванні еле
ментів виробничого процесу, то для викорис
тання оборотних засобів як фінансового 
важеля досягнення товарно грошової збалан
сованості в першу чергу необхідно здійс
нювати взаємопов’язане нормування обо
ротних засобів з розмірами матеріальних 
ресурсів (запасів) в натуральному виразі, 
тобто виробничими запасами, незавершеним 
будівництвом і готового продукцією.

При цьому слід враховувати основні 
особливості виробничої діяльності об’єднань 
і підприємств оборонних галузей. Найбільш 
суттєвою з них є висока матеріаломісткість 
і значна багатономенклатурність продукції 
при невеликій тривалості періоду. її виготов
лення і значній серійності випуску. Величина 
матеріальних витрат в собівартості продук
ції галузі складає 35-40 %. Номенклатура 
продукції галузі включає майже 1000 назв, 
хоча велику питому вагу займає продукція 
підприємств з одиничним і дрібносерійним 
характером виробництва, тривалість періоду 
виготовлення більшості її видів перевищує 20 
днів. Тому в структурі оборотних засобів 
галузі більш високу питому вагу займають 
виробничі запаси і залишки готової продукції, 
зате дещо знижену питому вагу має незавер
шене виробництво.

Підвищена питома вага виробничих 
запасів, крім матеріаломісткості продукції, 
викликана необхідністю утворювати запаси 
значної номенклатури сировини і матеріалів 
для забезпечення випуску широкого асорти
менту готових виробів. Значна серійність їх 
випуску вимагає у свою чергу підвищення 
витрат часу на підбір і комплектацію перед 
відвантаженням споживачам, що приводить 
до росту питомої ваги залишків готової про
дукції. Названі галузеві особливості, які 
впливають на формування структури обо
ротних засобів, необхідно враховувати при 
їх плануванні в умовах ринкової економіки.

Організація аналізу за використанням 
оборотних засобів включає:

-  вибір показників, які характеризують 
стан і використання оборотних засобів;

-  здійснення математичного спостере
ження за використанням оборотних засобів і 
фіксування параметрів їх стану, тобто облік 
фактичних показників використання аван
сових засобів;
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- порівняння планових і фактичних показ
ників використання оборотних засобів, 
визначення відхилень фактичних показників 
від планових і встановлення причин їх 
утворення;

-  розробка заходів по поліпшенню 
використання оборотних засобів.

Для аналізу за станом і використанням 
оборотних засобів застосовується ряд абсо
лютних та відносних показників, серед яких 
найбільше розповсюдження отримали показ
ники норми, нормативу і тривалості одного 
обороту оборотних засобів. Можливе також 
використання показників мінімальних і 
максимальних норм, нормативів по окремих 
різновидах матеріалів системи “максимум- 
мінімум”. Сукупність планових і фактичних 
показників, які використовуються в плану
ванні, регулюванні, контролі і аналізі оборо
тних засобів, складає інформаційну базу 
управління ними.

В управлінні виробництвом важливу 
роль відіграють принципи матеріальної заці
кавленості і матеріальної відповідальності.

Досягнення ефективного стимулювання 
можливе при правильному поєднанні колек
тивних та особистих інтересів. Тому мате
ріальна зацікавленість, як правило, забез
печується двома шляхами - економічним сти
мулюванням підприємств (об’єднань) в 
цілому і матеріальним стимулюванням кон
кретних виробничих колективів та їх окре
мих робітників. У відповідності з метою 
управління оборотними засобами еконо
мічне та матеріальне стимулювання повинно 
бути направлене на забезпечення безперерв
ності процесів виробництва та реалізації 
продукції і прискорення оборотності аван
сованих засобів. Звідси витікає, що для 
забезпечення стабільності фінансового стану 
і дотримання встановлених нормативів 
оборотних засобів повинна стимулюватися 
ритмічна і безперебійна робота підприємств, 
об’єднань, а також виробничих одиниць, 
цехів, ділянок і т.п.

Інтенсивне використання оборотних 
засобів вимагає в першу чергу стимулю
вання безперебійної і ритмічної роботи при 
знижуючих нормативах або нарощуванні 
обсягів випуску продукції при стабільних 
нормативах. Досягнення таких показників 
можливе при комплексному стимулюванні 
використання оборотних засобів із стимулю
ванням економії матеріальних, сировинних та 
паливно-енергетичних ресурсів, підвищення 
якості продукції та ін.

Для реалізації принципу матеріальної 
відповідальності необхідно покласти ма

теріальну відповідальність за використання 
оборотних засобів на конкретних посадових 
осіб і встановити систему штрафних санкцій 
за їх нераціональне використання.

Першочерговою умовою управління та 
ефективного функціонування оборотних за
собів є формування їх раціональної структури.

Як відомо, оборотні засоби складаються 
з оборотних фондів та фондів обігу. За 
прийнятою класифікацією оборотні вироб
ничі фонди поділяються на:

1) сировину, основні матеріали та покуп
ні напівфабрикати;

2) допоміжні матеріали;
3) паливо;
4) тару;
5) запасні частини для ремонтів;
6) малоцінні та швидкозношувані пред

мети;
7) незавершене виробництво та напів

фабрикати власної виробки;
8) витрати майбутніх періодів.
Для забезпечення неперервності процесу 

виробництва підприємства повинні мати в 
наявності також відповідні фонди обігу, до 
складу яких входять:

1) готова продукція на складі;
2) готова продукція відвантажена, але 

ще не оплачена покупцями;
3) грошові засоби в касі підприємства, на 

розрахунковому рахунку в банку і в розрахун
ках з іншими підприємствами чи організаціями.

Загальна схема кругообігу оборотних 
засобів має такий вигляд:

Г-Т...В...Т‘-Г .
З даної схеми можна зробити ряд прак

тично значимих висновків, що прямо стосу
ються проблеми управління оборотними 
засобами.

Висновок перший. У процесі свого руху 
оборотні засоби проходять три стадії, в т.ч. 
дві стадії обігу і одну стадію виробництва. 
Звідси випливає, що продовжуваність круго
обігу формується як в сфері виробництва, 
так і в сфері обігу.

Висновок другий. Щоб забезпечити 
неперервний рух оборотних засобів, вони 
повинні в кожний даний момент існувати 
одночасно у всіх своїх функціональних 
формах.

Висновок третій. Для забезпечення 
нормального кругообігу необхідно, щоб між 
різними функціональними формами оборот
них засобів підтримувалось досить чітко 
виражене співвідношення.

Висновок четвертий. Для нормального 
кругообігу оборотних засобів дуже важливо
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забезпечувати самоокупність, тобто пов
ністю відшкодовувати за рахунок виручки 
від реалізації продукції витрати виробництва 
та реалізації виробів. Якщо підприємство 
збиткове, то в кінці кругообігу воно отримує 
грошей менше, ніж було на початку круго
обігу. Щоб повторити кругообіг, необхідно 
виділення додаткових грошових засобів.

Висновок п’ятий. Швидкість руху обо
ротних засобів - один з основних факторів, 
що визначає абсолютну потребу в ресурсах, 
важливий показник ефективності викорис
тання оборотних засобів.

В умовах існування товарно-грошових 
відносин для формування, а також збільшення 
необхідних оборотних виробничих фондів та 
фондів обігу підприємства повинні володіти 
відповідними грошовими засобамй. Функціо
нування будь-якого підприємства починаєть
ся з авансування певних грошових засобів в 
основні і оборотні виробничі фонди, а також 
у фонди обігу даного підприємства.

За джерелами формування оборотні 
засоби можна поділити так:

1. Власні засоби, постійно закріплені за 
підприємством в його статутному фонді.

2. Засоби, прирівняні до власних (стійкі 
пасиви), які в основній своїй частині не 
належать підприємству, але постійно знахо
дяться в його господарському обігу.

Власні засоби та прирівняні до власних 
покривають потребу підприємства в оборот
них засобах у межах нормативу.

3. Позичкові засоби, переважно, у вигляді 
банківських короткотермінових кредитів.

4. Залучені засоби у вигляді кредитор
ської заборгованості.

5. Інші засоби.
За рахунок позичених і залучених засо

бів покривається зверхнорматйвна потреба 
в оборотних засобах і потреба в ненор- 
мованих оборотних активах.

До стійких пасивів, що прирівнюються 
до власних оборотних засобів, належать:

а) мінімальна заборгованість по нарахованій 
заробітній платі працівникам підприємства;

б) мінімальна заборгованість по відра
хуваннях на соціальне страхування;

в) мінімальний залишок резерву май
бутніх платежів;

г) мінімальна заборгованість за авансами 
покупців (в тих галузях, де викорис
товуються такі аванси, наприклад, в побу
товому. обслуговуванні);

д) мінімальний залишок фонду матеріаль
ного стимулювання.

Планування потреби в оборотних за
собах в даний час здійснюється у формі

нормування і визначення загального рівня 
запасів товарно-матеріальних цінностей.

Норми характеризують відносну потре
бу в оборотних засобах і встановлюються 
здебільшого в днях витрат відповідних 
матеріальних цінностей (а також в процентах 
та інших відносних величинах). Норми є 
основою для розрахунку нормативів, які 
визначають абсолютну планову потребу у 
власних оборотних засобах і встанов
люються в грошовому виразі на певну дату 
(кінець кварталу, року). В процесі норму
вання не тільки визначаються норми і 
нормативи оборотних засобів по окремих 
статтях, але і виявляються можливості 
скорочення потреби в ресурсах за рахунок 
раціоналізації господарських зв’язків, зас
тосування прогресивних форм розрахунків, 
скорочення продовжуваності виробничого 
циклу та інших факторів.

Нормування здійснюється трьома мето
дами:

1) методом прямого рахунку;
2) аналітичним методом;
3) методом коефіцієнтів.
При першому методі розрахунок норм і 

нормативів здійснюється в розрізі окремих 
найменувань товарно-матеріальних ціннос
тей, і, як правило, на основі даних май
бутнього планового періоду.

Даний метод -  основний при нормуванні 
оборотних засобів на підприємстві. Однак він 
надто трудомісткий. Тому при незначній 
питомій вазі окремих статей допускається 
одночасне застосування аналітичного ме
тоду. При цьому методі розрахунок норм і 
нормативів здійснюється в цілому по статті. 
Причому вихідною інформацією для роз
рахунку виступають дані про практичну 
наявність запасів у звітному році. Ана
літичний метод застосовується також як 
основний метод нормування в процесі 
перспективного планування, на перших 
стадіях складання проекту фінансового 
плану. Він використовується також в як 
контрольний до методу прямого рахунку.

При методі коефіцієнтів нормативи обо
ротних засобів на планований рік визначають
ся шляхом коректування нормативів, що діяли 
звітному періоді, з врахуванням зміни обсягу 
виробництва. При цьому всі статті оборотних 
засобів поділяються на дві групи:

1) умовно змінні, які знаходяться в прямій 
залежності від обсягу виробництва;

2) умовно постійні, які не мають функ
ціональної залежності від динаміки обсягу 
виробництва.

По першій групі статей нормативи на
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кінець звітного року збільшуються чи 
зменшуються прямо пропорційно зміні 
виробничої програми.

По другій групі статей нормативи 
коректуються з деяким відставанням від 
темпу зміни виробничої програми.

Метод коефіцієнтів застосовується 
головним чином в процесі зведеного плану
вання вищестоячими організаціями.

Загальна планова потреба в запасах 
товарно-матеріальних цінностей визначаєть
ся на основі стабільних нормативів гранич
ного рівня запасів товаро-матеріальних 
цінностей на гривню обсягу реалізації 
продукції, робіт та послуг, які встанов
люються для кожного підприємства.

Головним завданням нормування оборот
них засобів, що здійснюється на кожному

виробничому підприємстві та в організації, 
повинно бути визначення економічно обгрун
тованих нормативів власних оборотних 
засобів, що забезпечують при мінімальному 
розмірі засобів безперебійний процес вироб
ництва і реалізації продукції та своєчасність 
розрахунків.
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УДК 65.012.12
Тетяна Ковальчук

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НАСКРІЗНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Досліджено економічний аналіз крізь призму наскрізної системи. Виходячи із логічних передумов 
практичної діяльності, доведено необхідність виділення в ній таких складових: аналізу зовнішнього середовища, 
маркетингового, фінансового та управлінського аналізу, а як якості їх методичного забезпечення підсистеми 
перспективного, оперативного та ретроспективного аналізу. Обгрунтовано їх підсистеми та взаємозв'язки.

The economical is explored though the prism of transparent system, going from the logical conditions and 
politicai reasonability. It is proved the necessary of emphasis on such ingrédients: the analysis of internai environment, 
the marketing, financial and leading analysis, and as quaiity of that methodical providence the sub Systems of the 
perspective, current and rétrospective analysis? The subsystems and connections are grounded.

Управління господарською одиницею, яка і зворотні зв’язки. Керівники структурних 
являє собою відкриту систему, -  складна і підрозділів мають добре знати, як їхні рішення 
відповідальна робота. Воно має пов’язувати впливають на роботу довірених їм підроз- 
воєдино її мету, внутрішні ресурси і зовнішнє ділів, інших структурних підрозділів, які 
середовище, тобто носити системний характер, знаходяться з ними у взаємов’язках та на

Це вимагає від керівництва (посадових досягнення кінцевої мети, 
осіб) системного мислення при виробленні Отже, виникає необхідність узгодження
управлінських рішень. Процес прийняття управлінських рішень на всіх рівнях внутрі- 
рішень починається із виявлення та чіткого господарської піраміди. Вирішення цієї проб- 
формулювання кінцевих цілей. При цьому вся леми не можливе без створення наскрізної 
проблема розглядається як єдина система, в системи економічного аналізу, тобто такого 
межах якої виявляються наслідки і взаємо- напрямку методології соціально-наукового 
в’язки кожного часткового рішення, вивчають- пізнання, в основі якого лежить дослідження 
ся можливі альтернативні варіанта досягнення господарської одиниці як сукупності взаємо- 
цілей (цілі окремих підсистем не можуть пов’язаних елементів таких, як ресурси, 
вступати в конфлікт з цілями всієї системи), люди, структура, завдання і технологія, які 
Керівництво вищого рівня має бачити перспек- зорієнтовані на досягнення цілей в умовах 
тиви розвитку підприємства (в єдності його змінного зовнішнього середовища, 
складових частин, нерозривному зв’язку із Вона має вирішити такі завдання: забез-
зовнішнім середовищем), чітко знати, як печення можливосгі системного дослідження 
пов’язані між собою структурні підрозділи та регульованого об’єкта, підпорядкованого 
вплив кожного з них на досягнення мети, як єдиній меті у потрібні для управління 
зміни, які виникають в одній частині (елементі) проміжки часу: обгрунтування мети госпо- 
системи впливають на стан іншої, тобто прямі, дарської одиниці, виходячи із стану внутріш-
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нього і зовнішнього середовища, корегування 
ЇЇ у випадку їх зміни; дослідження впливу 
кожної підсистеми на досягнення мети, пошук 
найефективніших шляхів її реалізації; вивчен
ня потреб і запитів, по відношенню до яких 
необхідно вживати спеціальні заходи в даний 
момент або в найближчому майбутньому; 
виявлення систем взаємозв’язків між підсис
темами та елементами, вивчення впливу 
кожного елемента на систему в цілому і 
навпаки виявлення, підсистеми (елементів 
систем, які є “вузькими місцями”, а які 
“ведучими ланками”); порівняльна оцінка 
конкуруючих альтернативних курсів дій 
кожної підсистеми для вибору варіанту, який 
у найбільшій мірі відповідає цілям системи в 
цілому, вироблення своєчасних, виважених 
ефективних управлінських рішень.

Перевагою наскрізної системи економіч
ного аналізу є те, що вона базується на прин
ципах системного і комплексного підходу.

Системний підхід забезпечує більші мож
ливості в пізнанні, створюючи передумови 
пізнання механізму цілісності об’єкта, як 
системи, що складається з елементів, де кожен 
з них розглядається з позиції системи в 
цілому і вносить свій вклад у її харак
теристики. Він дозволяє керівництву обгрун
тувати мету господарської одиниці як склад
ної системи, яка має набір взаємопов’язаних 
цілей, де існує складний горизонтальний 
поділ за рахунок утворення підрозділів, які 
виконують конкретні завдання, спрямовані 
на досягнення цілей організації, тобто є її 
підсистемами, а також вертикальний поділ 
праці (координація роботи групи), для 
досягнення успіху здійснювати постійний 
контроль за рівнем досягнення мети, вивчати 
тенденції і закономірності розвитку.

Основними властивостями даної системи 
є: велика складність, зумовлена наявністю 
достатньо сильних матеріальних та інформа
ційних зв’язків між підсистемами і елемента
ми: відкритість (має вхідний і вихідний кана
ли, по яких обмінюється інформацією та сиг
налами із зовнішнім середовищем) та непе
рервність (всі сигнали та стан всіх елементів 
задаються неперервними параметрами).

Отже, наскрізна система економічного 
аналізу враховує всю складність, властиву 
регульованому об’єкту (системі): наявність 
множинних і достатньо сильних інформацій
них з в ’я з к і в  м і ж  підсистемами і елементами 
системи, неперервний, динамічний, неповтор
ний характер розвитку, вплив зовнішнього 
середовища (при впливі на систему зовнішнє 
середовище одночасно відчуває реакцію 
системи -  дію з її боку).

Комплексний характер наскрізної сис
теми аналізу визначає організаційну і мето
дологічну послідовність у проведенні аналізу. 
Організаційна -  означає логічну послі
довність у дослідженні.

Методологічна -  поетапне проведення 
аналізу (постановка проблеми, вибір об’єкта 
дослідження, визначення мети і критеріїв його 
вивчення; структуризація досліджуваної 
системи (поділ її на підсистеми, створення 
моделі і синтез системи після одержання 
результатів моделювання).

Методологічною основою такого ком
плексного дослідження є системний аналіз. 
Вітчизняною наукою проведено ряд дослі
джень за цієї проблеми. Так, В.М. Глушковим 
обгрунтовано суть системного аналізу, вихо
дячи із об’єктної необхідності його в управ
лінні узагальненими динамічними процесами.

М.Г. Чумаченком розроблено методи і 
прийоми системного аналізу для рішення 
управлінських проблем, ряд вчених пра
цюють в галузі розробки методики систем
ного аналізу для дослідження окремих тема
тичних проблем тощо.

Провідний спеціаліст в галузі систе
много аналізу Е.Квейд стверджує, що на 
основі розвитку системного аналізу і його 
використання, аналіз систем можна було б 
схарактеризувати як дослідження, яке 
допомагає тому, хто приймає рішення, 
вибрати напрямки дій шляхом системного 
вивчення своїх власних цілей, кількісного 
порівняння витрат, ефективності і ступеня 
ризику, пов’язаних із здійсненням альтерна
тив політики і стратегії, необхідних для 
досягнення поставлених цілей, а також 
шляхом формування додаткових альтер
натив, якщо вивчені альтернативи вияв
ляться недостатніми [2, с. 110-112]. Аналіз 
систем представляє собою підхід до розгляду 
або спосіб розгляду складних проблем вибору 
в умовах невизначеності.

Отже, системний аналіз є важким еле
ментом методу наскрізної системи аналізу 
дослідження складних проблем в галузі 
управління шляхом системного вивчення 
своїх власних цілей з допомогою методів 
дослідження операції, евристичних методів, 
детермінованого та стохастичного фактор
ного аналізу. Цілісність системи пропонує і 
відособлений аналіз її елементів, шляхом 
збереження їх як цілеспрямованих систем та 
вивчення цих систем і взаємовідносин між 
метою і засобами їх реалізації з позиції 
системи в цілому.

Однак донині ще не сформована наскріз
на система економічного аналізу. Для її
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створення потрібно розробити всі підсистеми, 
визначити інформаційні зв’язки між ними, 
обгрунтувати елементи та її зв ’язки із 
системою управління.

Відповідно до теорії системного підходу 
вона має мати вхід та вихід. Під входом в 
наскрізну систему економічного аналізу слід 
розуміти сукупності обставин, які породили 
досліджувану проблему (існуючу ситуацію), 
а під виходом -  умови, які мають бути після 
вирішення проблеми (бажана ситуація), 
тобто оптимальний варіант управлінських 
рішень, у чітко визначений час (схема 1).

Схема 1. Аналітичний процес наскрізної системи 
економічного аналізу

Корисна інформація є основою для 
прийняття виважених управлінських рішень 
як внутрішньогосподарської одиниці, так і 
поза нею. Наскрізна система економічного 
аналізу забезпечує релевантну інформацію 
для реалізації всіх функцій управління, в 
обсязі достатньому для задоволення вимог 
різних користувачів, при мінімальних витра
тах в чітко визначених часових рамках.

Виходячи із необхідності наскрізної 
системи економічного аналізу в системі 
управління та принципів системного і 
комплексного підходу, наскрізною системою 
аналізу господарської діяльності можна 
вважати сукупність підсистем (видів ана
лізу), які знаходяться в таких відношеннях і 
взаємозв’язках, котрі утворюють визначену 
цілісність (єдність), яка здатна виробляти 
управлінські рішення в умовах невизначе
ності спрямовані на обгрунтування опти
мального напрямку розвитку регульованого 
об’єкта та ефективне досягнення наперед 
заданої мети.

Ефективне функціонування наскрізної 
системи аналізу потребує виділення таких 
підсистем та елементів, які б в максимальній 
мірі відповідали критерію ефективного 
функціонування системи в цілому.

Теорія систем свідчить, що будь-яка 
підсистема може бути розділена на велику 
кількість утворюючих її елементів, які 
виконують свою специфічну функцію в 
системі і в свою чергу можуть існувати як 
окремі самостійні системи.

Виходячи з логічних передумов і прак
тичної доцільності, на нашу думку, в 
наскрізній системі аналізу потрібно виділити 
такі підсистеми: фінансового, управлінського 
і маркетингового аналізу, аналізу зовніш

нього і внутрішнього середовища, а як їх 
методичного забезпечення підсистеми перс
пективного, оперативного та ретроспек
тивного аналізу (схема 2).

Вони матимуть визначену типову внут
рішню структуру і представлятимуть утво
рення, які характеризуються більшою стій
кістю, ніж система в цілому.

Підсистеми та елементи в наскрізній 
системі економічного аналізу з’єднуються 
інформаційними зв’язками, тобто процесами 
обміну інформацією. Такими ж зв’язками 
наскрізна система економічного аналізу та її 
підсистеми взаємопов’язані із системою 
управління. Отже, наскрізна система аналізу 
є підсистемою інформаційної системи вищого 
рівня -  управління.

Функціональна побудова наскрізної 
системи аналізу завершується формуванням 
множин її задач. При цьому кожну задачу в 
межах однієї із трьох методичних систем, 
виділених за ознакою періодичності, можна 
визначити як сукупність дій по відношенню 
до конкретного показника, або системи 
показників спрямованих на вироблення 
одного з трьох різновидів управлінських 
рішень. Отже, кількість задач аналізу зале
жить від переліку всіх можливих на підпри
ємстві управлінських рішень, поставивши при 
цьому кожному рішенню три аналітичні 
задачі (прогнозування, оцінка, пошук).

Розвиток ринкових відносин, привати
зація, конкурентна боротьба між окремими 
товаровиробниками породили проблему 
комерційної таємниці, яка має захистити 
підприємство від зловживань його секретами 
і від використання засекреченої інформації у 
конкурентній боротьбі. В цих умовах зов
нішня інформація, яка публікується у відкри
тій пресі має бути правдивою, але водночас 
лаконічною і не дозволяти зловживати 
довірою підприємств. Це викликало необхід
ність поділу обліку на фінансовий і управ
лінський, що у свою чергу створило підгрун
тя для виділення в наскрізній системі аналізу 
господарської діяльності підприємств підсис
тем фінансового і управлінського аналізу. 
Підсистема фінансового аналізу має сприяти 
обгрунтуванню рішень поточного, тактич
ного і стратегічного фінансового управління. 
Вона будується на базі фінансового обліку, 
який охоплює інформацію, що використо
вується як всередині підприємства його керів
ництвом, так і повідомляється тим, хто знахо
диться поза підприємством і має прямі або 
непрямі фінансові інтереси до нього [5, с.11]. 
Це вимагає виділення у підсистемі фінан
сового аналізу двох підсистем: підсистеми
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Аналіз господарської діяльності

Фінансовий аналіз Секретний аналіз фінансів Управлінський аналіз

Аналіз зовнішнього Маркетинговий Аналіз внутрішнього
середовища

------------------- X--------
аналіз середовища

Аналіз Аналіз Аналіз Аналіз Аналіз
рослин тварин допоміж проми обслуго
ництва ництва них слових вуючих

вироб підпри- вироб
ництв £МСВ. ництв

Схема 2. Наскрізна система економічного аналізу.

аналізу загальних фінансових проблем та 
підсистеми секретного аналізу фінансів. 
Перша досліджуватиме: наскільки успішно 
були досягнуті цілі підприємства в плані 
прибутковості і яка його ліквідність, фінан
сові перспективи підприємства, взаємозв’язки 
підприємства з бюджетом, з регулюючими 
органами, органами планування економіки 
та іншими елементами зовнішнього оточення; 
даватиме оцінку активів підприємства і 
джерел їх фінансування, величини і складу 
ресурсів, необхідних для підтримання досяг
нутого економічного потенціалу підпри
ємства і розширення його діяльності, 
забезпечуватиме пошук джерел додаткового

фінансування, росту віддачі на інвестований 
капітал та зменшення ризику, .постійний 
контроль за станом і ефективністю викорис
тання фінансових ресурсів. Підсистема 
секретного аналізу фінансів вирішуватиме 
такі проблеми: обгрунтування довго- і 
короткострокових фінансових планів (бю
джетів); пошук найефективніших форм 
представлення фінансових ресурсів в потріб
ний час; своєчасне визначення можливого 
ризику від різних джерел коштів; оцінка 
ефективності капітальних вкладів; визна
чення ризику; обгрунтування економічних і 
фінансових програм по виходу з небезпечного 
фінансового стану; аналіз динаміки та струк
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тури прибутку у звітному періоді; спів- 
вимірювання норм прибутку власників із їх 
очікуванням; виявлення найбільш прибут
кових видів продукції; пошуки шляхів забез
печення рентабельної діяльності, не попадан
ня в банкрутство і великі фінансові невдачі.

Як бачимо, ефективне вирішення цих 
проблем не можливе без взаємозв’язку 
підсистеми фінансового аналізу із підсис
темами управлінського, маркетингового 
аналізу та аналізу зовнішнього і внутріш
нього середовища.

Побудова ефективного фінансового 
управління потребує інтеграції всіх складо
вих: постановки мети, перетворення її у 
фінансові плани, постійного дослідження 
ходу виконання фінансових планів, бюджетів, 
вивчення причин відхилень.

Для прийняття оптимальних рішень 
потрібно мати інформацію про діяльність 
підприємства в минулому, яка дозволяє 
оцінити фінансові перспективи. У свою 
чергу це потребує створення як методичного 
забезпечення підсистеми перспективного, 
оперативного і ретроспективного аналізів.

Проте для управління виробництвом 
потрібна докладніша інформація, яка врахо
вує взаємозв’язок ресурсів виробництва, 
виробничого процесу (технології, органі
зації) і результатів виробництва [1, с.15]. З 
цією метою виділяється підсистема управлін
ського аналізу. Вона досліджуватиме діяль
ність господарської одиниці у виробничому 
аспекті з метою вироблення оперативних, 
тактичних і стратегічних рішень, спрямо
ваних на підвищення ефективності вироб
ничої і реалізаційної діяльності. Підсистема 
управлінського аналізу має вирішувати такі 
проблеми; наукове обгрунтування оператив
них, тактичних і стратегічних планів, норм і 
нормативів виробництва і реалізації продук
ції; оцінка результатів діяльності і вироблен
ня корегуючих заходів, спрямованих на те, 
щоб цілі були досягнуті і плани реалізовані; 
дослідження використання виробничих 
потужностей, трудових і матеріальних 
ресурсів, їх вкладу у кінцеві результати; 
виявлення відхилень за статтями витрат, 
визначення факторів, які вплинули на ці 
відхилення (залежних і незалежних від даної 
ланки) і розробка заходів їх регулювання; 
пошук можливостей локалізації виявлених 
відхилень від встановлених завдань за 
місцями їх появи; постійний контроль за 
формуванням собівартості продукції в розрізі 
сегментів діяльності; виявлення шляхів 
раціоналізації виробничих витрат і ефектив
них змін в обсязі і структурі виробництва.;

використання результатів аналізу для 
корегування початкової мети; постійне спів- 
вимірювання витрат, випуску і результатів 
у всіх сферах і сегментах діяльності, струк
турних підрозділах, центрах відповідальнос
ті; визначення місця кожного структурного 
підрозділу у фінансових результатах.

Управлінський аналіз, використовуючи 
зовнішню та внутрішню інформацію, дозво
ляє системно розглянути питання ефектив
ного здійснення всіх видів діяльності в розрізі 
галузей, структурних підрозділів. Це потре
бує виділення в підсистемі управлінського 
аналізу на нижчому рівні підсистем, які 
відповідають галузевій структурі підприємс
тва (рослинництва, тваринництва, промис
лових допоміжних і обслуговуючих вироб
ництв). Дані підсистеми вирішуватимуть 
проблеми ефективного використання мате
ріальних, грошових і трудових ресурсів з 
врахуванням специфічних особливостей 
кожної галузі, зокрема пошук шляхів опти
мального поєднання ресурсів виробництва, 
виробничого процесу (технології, організації) 
і результатів виробництва.

Для проведення оперативного аналізу 
виробничих результатів, визначення слабких 
місць виробництва на нижчому рівні виді
ляються підсистеми в розрізі центрів відпові
дальності (від підрозділів першого порядку 
до робочого місця).

Управлінський аналіз включає у свою 
систему і фінансовий аналіз, без нього 
керівництво господарської одиниці не може 
здійснити свою фінансову стратегію.

Вибір оптимального курсу виробництва 
потребує інформації, яка характеризує 
глобальне та конкретноекономічне оточення 
підприємства, його власні можливості, 
ринкову ситуацію, тощо. Це свідчить про 
взаємозв’язки підсистеми управлінського 
аналізу із підсиртемами фінансового, марке
тингового аналізу, внутрішнього і зовніш
нього середовища. Щоб ідентифікувати шанс 
і ризик підприємства як відкритої системи в 
глобальному оточенні та в конкретному 
економічному (підприємницькому) оточенні 
(виживає той, хто може пристосуватися до 
свого оточення) виникає гостра потреба 
виділення у наскрізній системі аналізу 
підсистеми аналізу зовнішнього середовища. 
Це дозволить постійно контролювати зов
нішні по відношенню до господарської 
одиниці фактори (міжнародні, національні, 
політичні, правові, економічні, соціальні та 
інші), з метою передбачення потенційної 
небезпеки і своєчасного використання 
можливостей, що відкриваються; своєчасно
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спрогнозувати появу ринкової безпеки; 
розробити стратегію, яка дозволить досягти 
поставлених цілей і перетворити небезпеку 
у вигідні можливості, укріпити позиції на 
ринку, своєчасно змінювати їх під впливом 
швидкозмінювального середовища; визна
чити, які фактори зовнішнього середовища 
представляють особливу загрозу для поточ
ної стратегії підприємства, і яю можливості 
представляють інтерес для досягнення мети.

Так, в ході аналізу економічних факторів, 
які характерні для України, потрібно вивчати 
стан і динаміку змін законодавства, норма
тивних актів місцевих органів влади і уряду 
України, темпи інфляції, податки, характер і 
рівень зайнятості населення, платоспромож
ність підприємств партнерів, ртан грошових 
розрахунків тощо.

В ході аналізу політичних факторів 
розглядають стан і динаміку змін законодавс
тва, нормативних актів місцевих органів 
влади і уряду країни, рівень розвитку правого 
регулювання економіки, зокрема, антимоно- 
польного законодавства, кредитну політику, 
обмеження на одержання кредитів і найм 
робочої сили тощо.

Ринкові фактори мають безпосередній 
вплив на ефективність роботи підприємства, 
їх вивчення дозволяє керівнику уточнити 
стратегію і зміцнити позиції підприємства на 
ринку. Тут досліджують зміну демографіч
них умов, рівень конкуренції в галузі, долю 
ринку, захищеність його урядом та ін.

Керівництво фірми повинно постійно 
слідкувати і за технологічним зовнішнім 
середовищем, щоб не упустити момент появи 
в ньому змін, які могли б ускладнити існу
вання господарської одиниці.

Аналіз факторів конкуренції пропонує 
постійний контроль з боку керівництва 
господарської одиниці за діями суперників. 
В цій сфері виділяють чотири діагностичні 
зони: аналіз майбутніх цілей конкурентів, 
оцінка їх поточної стратегії, оцінка реальних 
можливостей конкурентів, вивчення сильних 
і слабких сторін конкурентів.

Аналіз соціальних факторів зовнішнього 
середовища із суспільними цінностями, що 
змінюються відношенням, очікуваннями і 
звичаями. В умовах екологічної нестабільності 
саме в соціальному середовищі зароджується 
багато проблем, які становлять велику 
загрозу для господарської одиниці. Щоб ефек
тивно справлятися з цими проблемами, вона 
як соціальна система сама має змінюватися, 
пристосуватись до зовнішнього середовища.

Розгляд міжнародних факторів отримав 
особливо велике значення для вітчизняних

підприємств після відміни державної монопо
лії на зовнішню торгівлю. Керівництво 
підприємств, які діють на міжнародному 
ринку, має Слідкувати за ситуацією, яка 
складається в його сегменті.

Однак, поглинаючи аналітичну роботу 
на певних ділянках управління, керівництво 
підприємства часто не приділяє достатньої 
уваги аналізу оточуючого середовища і 
делегує цю важливу функцію у маркетин
говий підрозділ, забуваючи при цьому, що 
зовнішнє середовище підприємства є як 
джерелом його життєвої сили (вміщує 
потенціал, який дає можливість підприємству 
функціонувати, і виживати у визначеному 
проміжку часу), так і джерелом його проблем 
і краху при умові, якщо воно не забезпечує 
необхідних умов функціонування. Тому 
завдання даної підсистеми -  виявити фактори 
оптимальної взаємодії господарської одиниці 
із середовищем, що дозволило б їй підтри
мувати свій потенціал на рівні, необхідному 
для досягнення мети, і забезпечило б можли
вість для виживання в умовах конкурентної 
боротьби в довгостроковій перспективі.

З метою результативного вивчення 
впливу зовнішнього середовища на різні види 
діяльності в підсистемі аналізу зовнішнього 
середовища потрібно виділити дві підсис
теми: підсистему аналізу визначення підпри
ємницької стратегії та підсистему аналізу 
підприємницької сфери.

Підсистема аналізу визначення підприєм
ницької стратегії має на меті дослідити, як 
соціально-політичне, географічне, економіч
не, технічне, правове, екологічне, оточення 
впливають на визначення рамок підприєм
ницької діяльності.

Підсистема аналізу підприємницької 
сфери досліджуватиме постачальників, 
покупців, продукти замінники,, конкурентів, 
суперництво продавців, взаємовідносини 
підприємств з метою вироблення управлін
ських рішень для стратегічного управління 
підприємством, обгрунтування необхідності 
пошуку нових постачальників та, вирішення 
питання придбання нових клієнтів, розробки 
заходів по стимулюванню економіки.

У зв’язку з тим, що без аналізу зовнішньо
го середовища господарська одиниця не може 
визначити стратегії своєї поведінки в галузі 
фінансів, виробництва і менеджменту, а тим 
більше провести цю стратегію в життя, 
підсистема аналізу зовнішнього середовища 
має інформаційні зв’язки зі всіма функціо
нальними підсистемами наскрізної системи 
аналізу (схема 2).

Оскільки організації представляють
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собою створені людьми системи, ті внутрішні 
змінні, за словами М.Х.Мескона, М.Альберга 
та Ф. Ходоурі, є результатом управлінських 
рішень [4, с.89]. Це потребує постійного 
вивчення внутрішніх змінних і зумовлює 
необхідність виділення підсистеми аналізу 
внутрішніх змінних. Вона має дати відповідь 
на питання, чи володіє господарська одиниця 
достатніми внутрішніми силами для ефектив
ного використання виникаючих можливостей; 
які вона має слабинки, що ускладнюють 
вирішення проблем, пов’язаних із зовнішньою 
безпекою.

Дана підсистема вирішуватиме проблеми 
обгрунтування цілей господарської одиниці, 
структури, завдань, технології і людських ре
сурсів, вивчення взаємозв’язку і взаємозалеж
ності між ними, визначення впливу кожної 
змінної на інші та на функціонування госпо
дарської одиниці в цілому; обгрунтування, 
наскільки відповідає життєвий цикл облад
нання, технічних нововедень, самої продукції 
вимогам науковотехнічного прогресу і 
задовольняє можливості виробництва конку
рентоспроможної продукції.

Підсистема аналізу внутрішнього сере
довища має інформаційні зв’язки із підсис
темами аналізу зовнішнього середовища, 
маркетингового, фінансового і управ
лінського аналізів.

Для прийняття оптимальних рішень в 
умовах жорсткої конкурентної боротьби не 
можна обійтись без створення підсистеми 
маркетингового аналізу, яка має обгрун
тувати генеральну стратегію підприємства, 
головний напрям його діяльності на основі 
дослідження ринку, оцінки власних експорт
них можливостей, визначити становище 
господарської одиниці в конкурентному 
середовищі і оцінити шанси на успіх в 
коротко-, середньо- і довгостроковій 
перспективі в кожній із сфер діяльності.

Підсистема маркетингового аналізу має 
забезпечити вироблення виважених рішень 
оперативного, тактичного і стратегічного 
маркетингового управління шляхом вирі
шення таких завдань: дослідження ринку по 
напрямках виробничого, збутового, торгі- 
вельного, рекламного, цінового та інших 
видів діяльності підприємства; обгрун
тування стратегії маркетингу і організація 
всіх підрозділів підприємства на задоволення 
потреб споживачів і досягнення наміченої ме
ти на ринку із максимальним прибутком; вив
чення споживчих властивостей продукції, її 
конкурентоспроможності; вивчення кон’юнк
тури ринку і попиту на продукцію; виявлення 
факторів, які формують структуру і дина

міку споживчого попиту на продукцію 
підприємства, аналіз відповідності продукції, 
яка виробляється підприємством запитам 
покупців внутрішньої і зовнішньої ринкової 
ситуації, реальним можливостям виробника; 
дослідження діяльності підприємств конку
рентів, оцінка власних виробничих можли
востей, конкурентоспроможності; оцінка 
всієї маркетингової діяльності з точки зору її 
відповідності реальним процесам, що прохо
дять на ринку; обгрунтування коротко- 
довго- і середньострокових прогнозів потре
би у продукції, яка виробляється і можливос
тей виробництва нової високорентабельної 
продукції на основі ув’язки потенційних 
можливостей ринку і підприємства; визна
чення, наскільки впливає підприємство на 
ринок, на формування його найновіших 
потреб і стимулювання збуту; вивчення, які 
види продукції продані по різних каналах і 
споживачах принесли найбільшу віддачу на 
кожну гривню, вкладену у виробництво і 
реалізацію; розробка конкретних заходів по 
підвищенню і утриманню на досягнутому 
рівні конкурентоспроможності продукції.

З метою системного вирішення цих зав
дань в підсистемі маркетингового аналізу 
потрібно виділити такі функціональні підсис
теми: підсистему аналізу ринку, підсистему 
аналізу конкурентних можливостей підпри
ємства, підсистему аналізу нововведень.

Підсистема аналізу ринку досліджува
тиме проблеми кон’юнктури загально
господарського і товарного ринку, попит, 
пропозицію, загальну конкуренцію.

Підсистема аналізу власних конкурент
них можливостей підприємства займатиметь
ся вивченням сильних і слабких сторін госпо
дарської одиниці з метою визначення віднос
ної значимості встановлених переваг і недо
ліків порівняно з конкурентами та пошуком 
шляхів росту конкурентних можливостей.

Підсистема аналізу нововведень ство
рюється з метою обгрунтування напрямків 
стратегічної маркетингової діяльності 
підприємства, виходячи із взаємозв’язку між 
факторами зовнішнього середовища, вклю
чаючи дії конкурентів, зміни їхньої продук
тивності, ринкової і технологічної політики, 
покупців, постачальників, банків та напрям
ками діяльності господарської одиниці, 
оцінки прибутковості виробництва і комер
ційної діяльності одержаної від постійної роз
робки і практичної реалізації нових науково- 
технічних ідей і розробок для виробництва 
перспективних для ринку товарів.

У зв’язку з тим, що маркетинг акумулює 
в єдиний технологічний процес всі окремі
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елементи підприємницької, господарської, 
виробничо-збутової діяльності, підсистема 
маркетингового аналізу має бути в інформа
ційному процесі пов’язаною із підсистемами 
фінансового і управлінського аналізу, 
зовнішнього і внутрішнього середовища.

Управління маркетингом, за словами 
Ф.Котлера, це аналіз, планування, перетво
рення в життя і контроль за проведенням 
заходів, розрахованих на встановлення, 
зміцнення і підтримання вихідних обмінів з 
цільовими покупцями заради досягнення 
визначених завдань організації, таких як 
одержання прибутку, ріст обсягу збуту, 
збільшення долі ринку тощо. Це потребує 
розробки методичних підсистем таких як 
оперативний аналіз, планування та ретро
спективний аналіз. Вони забезпечать вироб
лення тактичних і стратегічних управлін
ських рішень у заданих часових параметрах.

Отже, між функціональними підсис
темами існує тісний взаємозв’язок одна і таж 
вихідна інформація використовується при 
рішенні багатьох задач різних підсистем. 
Тільки наскрізна система дозволить обгрун
тувати склад логіко-інформаційних взаємо
дій аналітичних задач різних підсистем, 
виходячи із причинно-наслідкових взаємо
зв’язків між показниками по аналізу та 
розподілу відповідальності між різними 
ланками управління.

Для реалізації задач підсистем фінансо
вого управлінського та маркетингового 
аналізу, зовнішнього та внутрішнього 
середовища необхідно створити підсистеми 
методичного забезпечення (перспективного, 
оперативного і ретроспективного аналізів).

Підсистема перспективного аналізу має 
забезпечити з’ясування коротко- і довгостро
кових перспектив, обгрунтування цілей 
господарської одиниці; створення інформа
ційної і теоретичної бази для прийняття 
управлінських рішень фінансового, вироб
ничого і маркетингового характеру в най
ближчому майбутньому та відносно майбут
нього розвитку. Розкриваючи картину 
майбутнього, перспективний аналіз забез
печує управляючу систему інформацією про 
майбутнє для розв’язання задач тактичного 
і стратегічного управління.

Підсистема оперативного економічного 
аналізу має забезпечити вироблення дієвих 
своєчасних управлінських рішень по оптимі- 
зації як швидкозмінних та регулярно повто
рювальних операцій господарської діяль
ності, так і операцій ситуаційного характеру. 
Для цього вона вирішуватиме проблеми 
постійної економічної оцінки змін, які відбу

ваються в господарських процесах відносно 
регламентованого рівня, пошуку альтерна
тивних варіантів дій, вибору оптимального 
курсу із альтернативних варіантів дій.

Підсистема оперативного економічного 
аналізу з одного боку має визначати ефек
тивність поточної діяльності за періоди, які 
дозволяють активно втручатися у хід 
виробництва з метою досягнення поставленої 
мети, а з іншого, -  можливі напрямки 
розвитку цієї діяльності на поточний період.

Підсистема ретроспективного аналізу 
має забезпечити дослідження фінансової, 
виробничої і маркетингової діяльності за 
важливіші планові періоди. Її головне зав
дання -  об’єктивна оцінка результатів госпо
дарської діяльності, комплексне виявлення 
невикористаних ресурсів, мобілізація їх для 
підвищення економічної ефективності вироб
ництва в майбутніх планових періодах, вияв
лення тенденцій і закономірностей розвитку.

Між забезпечуючими підсистемами 
також існує взаємозв’язок. Так, розробці 
реальних перспективних планів передує 
ретроспективний аналіз, короткострокових 
оперативний. Існують зв’язки і між і підсис
темами оперативного та ретроспективного 
аналізів. Об’єктивною основою цих зв’язків 
є кінцева мета аналізу забезпечувати сис
тему управління інформацією, необхідною 
для прийняття обгрунтованих рішень. Резуль
тати оперативного аналізу використовують
ся в ретроспективному аналізі. Результати 
ретроспективного аналізу, проведеного за 
важливіші планові періоди, доповнюють 
одержані в ході оперативного аналізу виснов
ки, розширюють і узагальнюють дослідження 
про хід виробничої фінансової і маркетингової 
діяльності на тому, або іншому рівні системи 
управління. Прогнозний аналіз створює 
реальну базу для проведення оперативного і 
ретроспективного аналізу.

Вироблення тактичних і стратегічних рі
шень зводиться до вирішення конкретних еко
номічних задач шляхом логіко-математичних 
перетворень значень конкретного показника.

Тому перелік задач має базуватися на 
системі показників. На нашу думку, такий 
підхід дозволяє розробити модель аналі
тичного забезпечення таких функцій управ
ління як планування, організація, мотивація 
і контроль. Правда для функції організації і 
мотивації модель аналізу може бути визна
чена лише в загальних рисах, тому що виник
нення потреби у розв’язанні разових аналітич
них задач передбачити в деталях завчасно не 
можна. Тут багато чого визначається 
конкретними ситуаціями.
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РИЗИКВАУДИП

У статі показано, що прогнозування оптимального рівня аудиторського ризику залежить від організації 
контрольно-аудиторського процесу, його інформаційного, методичного і кадрового забезпечення.

It is proved, that prognosis of the optimal level of audit market depends on organization processes in audit 
controlling and of it’s informational, methodical and personal maintenance.

З аудитом фінансів безпосередньо пов’я
зано декілька аспектів ризику -аудиторський 
ризик та ризик у бізнесі.

Аудиторський ризик -  це помилкове 
підтвердження аудитором достовірності 
фінансової звітності, яка у подальшій 
перевірці не підтверджена іншими ауди
торами або контрольними органами.

Про актуальність оцінки аудиторського 
ризику свідчить той факт, що це питання 
розглядається в шести з діючих на сьогодні 
29 міжнародних нормативів. Особлива увага 
йому приділяється в нормативі №6 “Оцінка 
ризику та внутрішній контроль аудиту”, де 
розглядаються питання можливого ризику 
помилок при проведенні аудиту; в нормативі 
№25 “Обгрунтованість та аудиторський 
ризик”, де ведеться мова про достовірність 
інформаційного забезпечення та запобігання 
ризику. Крім того про аудиторський ризик 
йдеться і в інших міжнародних нормативах 
при розгляді пов’язаних з ним питань: у 
нормативах №1 “Мета та основні , принципи 
проведення аудиту”, №3 “Основні принципи 
регулювання аудиту” , №4 “Планування 
аудиту”, №8 “Аудиторські докази”, №19 
“Аудиторська вибірка” та інші.

Згідно з розробленим проектом націо
нальних стандартів аудиту, затвердженого 
Аудиторською палатою України, який 
налічує 20 основних нормативів, особлива 
увага аудиторському ризику відведена в 
нормативі №5 “Оцінка ризиків та вплив їх 
на аудиторські процедури”, де даються реко
мендації щодо оцінки власного та контроль

ного ризику та вплив їх на застосування 
аудиторських процедур, в нормативі №9 
“Ризик впливу конкретних факторів та вибі
ркових спостережень”, де подано методичні 
рекомендації щодо проведення вибіркових 
спостережень у аудиторському контролі та 
можливий ризик у оцінці конкретних факторів.

В інших національних нормативах йдеть
ся про аудиторський ризик, зокрема, в норма
тиві №1 “Мета та завдання проведення 
аудиту”, №3 “Основні принципи, які регулю
ють аудит”, №4 “Планування аудиту”, №8 
“Аудиторські свідчення” та інші.

Для того, щоб усвідомити та оцінити 
вирішальне значення визначення аудитор
ського ризику для належного виконання ним 
своїх професійних обов’язків з найменшою 
вірогідністю допущення помилок або неточ
ностей у роботі, забезпечення найбільшої 
ефективності перевірки звернемося до 
історичних етапів розвитку аудиту та 
професії аудитора.

Про історію розвитку вітчизняного 
аудиту говорити поки що рано, оскільки в 
Україні Закон “ Про аудиторську діяльність” 
було прийнято в 1993 році. Та українські 
аудитори мають незначний досвід (порівняно 
із світовою практикою).

Із зарубіжної літератури та практики 
відомо, що аудит має кілька підходів:

1) підтверджуючий аудит;
2) процедурний аудит;
3) системний аудит;
4) аудит зон ризику.
Не вдаючись до докладних подробиць
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суті кожного із зазначених підходів, коротко 
відзначимо, що підтверджуючий аудит поля
гає у перевірці дуже великої кількості фактич
ного матеріалу, різних бухгалтерських запи
сів для того, щоб зробити загальний висно
вок. При цьому має місце майже дублювання 
бухгалтерських записів клієнта із великими 
затратами праці аудитора. Проте навіть при 
цьому може мати місце ризик неправильного 
висновку про фактичний стан справ, на
приклад, через невідповідність тлумачення 
добутих даних і узагальнення їх та інше.

З використанням процедурного аудиту 
обсяг роботи аудитора трохи скорочується 
у зв’язку з тим, що на підприємстві діють 
заздалегідь визначені процедури обробки 
даних, а аудитор перевіряє їх надійність. 
Однак і в цьому випадку аудитор може 
застосовувати невідповідні методи одер
жання аудиторських доказів, що також 
становить аудиторський ризик.

При системному аудиті оцінюють ефек
тивність функціонування систем (системи 
бухгалтерського обліку та системи внутріш
нього контролю) підприємства -  клієнта, тому 
необхідно передбачити, а отже, й оцінити 
ризик того, що в цих системах в певних місцях 
можуть виникнути збої або вони є недоско
налими, тобто оцінюється не власне самі дані, 
а якість одержання та контролю їх.

Найбільш значну увагу приділяють виз
наченню величини аудиторського ризику при 
використанні четвертого із зазначених нами 
підходів - аудиті зон ризику. При цьому 
підході визначають найбільш суттєві позиції 
об’єкта перевірки (фінансової звітності під
приємства), з врахуванням особливостей 
діяльності підприємства, яке перевіряють (га
лузі; структури управління; організації сис
тем обліку і контролю, їх методики та інших 
факторів), а також зони ризику у всіх напрям
ках аудиторської перевірки, тобто місця з 
більш високою вірогідністю виникнення, 
допущення і можливого невиявлення помилок 
або обману. Такий підхід до проведення ауди
ту є найбільш перспективним, оскільки він 
дуже економічний у зв’язку з тим, що скоро
чується строк проведення аудиторської пере
вірки, її трудомісткість і підвищує ефектив
ність. Проте зазначимо, що аудиторський ри
зик має місце при використанні всіх чотирьох 
зазначених підходів, але різною' мірою. 
Особливо великого значення визначення ауди
торського ризику набуває при' застосуванні 
підходу системного аудиту зон ризику.

Вище нами було подано визначення 
загального аудиторського ризику. Загальний 
аудиторський ризик згідно з міжнародними

нормативами аудиту включає:
1) власний ризик;
2) ризик контролю;
3) ризик виявлення,
Зазначені складові частини аудиторсько

го ризику називають у різних країнах по- 
різному, проте мають приблизно однакове 
тлумачення.

У міжнародних нормативах їх називають 
компонентами, у Франції -елементами, у 
Шотландії - частинами.

Власний ризик (внутрішній ризик - у 
Ш отландії; загальні ризики пов’язані з 
підприємством, -  у Франції) являє собою всі 
можливі ризики, пов’язані з функціонуванням 
підприємства, тобто це всі помилки, неточ
ності, які можуть бути допущенні внаслідок 
діяльності підприємства. Ризик виникнення 
таких помилок пов’язаний з дією різних 
факторів як зовнішніх, так і внутрішніх, 
часто безпосередньо непов’язаних з підприєм- 
ством-клієнтом (це інфляція, конкуренція, 
безробіття та ін.), а також таких обставин;

-  ринком збуту продукції;
-  загальною організацією і структурою 

підприємства;
-  політикою управління і господарю

вання;
-  кадровою політикою і штатами;
-  кваліфікацією працівників та неналеж

ним виконанням ними своїх обов’язків.
Наприклад, несвоєчасно застраховане 

майно, знищене внаслідок стихійного лиха; 
підприємство раптово втратило постійного 
клієнта; головний бухгалтер не має необ
хідного рівня освіти та ін.

Такі фактори і обставини особливо 
повинні враховувати аудитори України, 
оскільки вітчизняні підприємства перебу
вають у нелегких економічних умовах 
функціонування, пов’язаних із загальною 
економічною обстановкою в країні. Існує 
чимала вірогідність, що деякі підприємства 
можуть збанкрутувати або зазнати значних 
збитків у зв’язку із зовнішніми умовами, що 
склалися - втратою клієнтів, постачальників, 
перебоями з поставками, умовами кредиту
вання, оподаткування та ін. Все це і стано
вить власний ризик підприємства. Аудитор 
при цьому не може нічого змінити, проте він 
повинен оцінити ситуацію, що склалася, для 
того, як підкреслюють шотландські ауди
тори, щоб зосередити зусилля у ході пере
вірки на галузях, пов’язаних з потенційними 
труднощами.

Власний ризик оцінюється аудитором ще 
на підготовчій, початковій стадії аудиту, 
коли він тільки ознайомлюється з діяльністю
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підприємства, умовами роботи його складо
вих частин та іншими питаннями. Аудитор 
для цього використовує як інформацію, 
подану підприємством-клієнтом, так і 
інформацію із зовнішніх джерел.

При оцінці власного ризику аудитор 
повинен звертати увагу на ті моменти, які 
можуть впливати на якість бухгалтерської 
звітності, тобто ризик оцінюється на рівні 
фінансової звітності. А це означає відділення 
з усієї сукупності кола ризиків підприємств, 
не пов’язаних із складанням бухгалтерської 
звітності, підтвердити яку повинен аудитор.

Наступною складовою аудиторського 
ризику є ризик контролю.

Згідно з міжнародним нормативом №25 
ризик контролю є побоюванням того, що 
недостовірна інформація, яка може виник
нути і бути суттєвою окремо або разом з ін
шою недостовірною інформацією, не буде ви
явлена або своєчасно застережена системою 
внутрішнього контролю. Нагадаємо, що ви
ходячи із зарубіжного досвіду суттєвою або 
матеріальною вважають помилку, яка сама 
або в сукупності з іншими спотворює фінан
сову звітність на суму 4-5% від загального 
підсумку звітності, або сама по собі незначна, 
проте змінює фінансовий результат на 
протилежний (збиток на прибуток і навпаки).

Ризик контролю у Шотландії назива-ють 
ризиком, пов’язаним з контролем, а у Франції 
-  ризиком, пов’язаним з характером оброб
люваних операцій, а також влаштуванням і 
функціонуванням систем, що трохи відріз
няються від міжнародних нормативів. З 
наведеного визначення ризику контролю 
можна зробити висновок, що ризик контролю 
складається з двох компонентів: ризику 
системи бухгалтерського обліку і ризику 
системи внутрішнього контролю.

Як вважають шотландські фахівці, є 
ризик, що помилкам не вдасться запобігти 
завчасно і що вони однак будуть допущені 
або їх не буде виявлено після виникнення. 
Аудитор мало що може зробити, щоб випра
вити таку ситуацію у короткий строк, проте 
він повинен її оцінити, щоб правильно сплану
вати аудиторську перевірку. Тому аудитор 
повинен при визначенні ризику контролю 
оцінити надійність, ефективність і дієвість 
систем бухгалтерського обліку і внутріш
нього контролю підприємства-клієнта.

Ризик системи бухгалтерського обліку 
полягає в тому, що можливо будуть допущені 
помилки або обман внаслідок документування 
господарських операцій, неправильного 
відображення їх у регістрах бухгалтерського 
обліїсу і складання фінансової звітності.

Інакше кажучи, це означає, що система, 
обліку є неефективною, не повністю надійною. 
Оцінка такого ризику особливо важлива у цей 
момент для аудиторів України. Тепер перед 
бухгалтерами України поставлено завдання 
правильного ведення бухгалтерського обліку 
в ситуації, що склалася, коли часто зміню
ється законодавство, нормативи інструкцій, 
що потребує великої уваги, сумлінності, чес
ності, збільшує обсяг облікових робіт, що у 
свою чергу, зумовлює збільшення можливості 
допущення помилок як внаслідок не достат
нього розуміння суті, так і арифметичних 
неточностей, пропусків інформації та ін.

Усе це підсилює і збільшує ризик для 
аудитора у системі бухгалтерського обліку 
підприємства-клієнта.

У недалекому майбутньому система 
обліку в Україні зазнаватиме значних змін 
після прийняття Закону України “Про 
бухгалтерський облік і звітність”, і не всі 
бухгалтери на достатньому рівні зможуть 
розв’язати поставлені перед ними завдання 
щодо зміни системи бухгалтерського обліку 
на своїх підприємствах, що зумовить ще 
більше зростання аудиторського ризику.

Для оцінки величини ризику системи 
бухгалтерського обліку аудитор повинен 
вивчити характер діяльності підприємства- 
клієнта, господарські операції (звичайні), які 
найчастіше повторюються, а також виділити 
незвичайні, нетрадиційні, надзвичайні опе
рації і причини, що зумовили їх; вивчити 
систему бухгалтерського обліку, яка засто
совується на підприємстві, і сам процес 
ведення обліїсу і складання звітності; склад і 
кваліфікацію працівників бухгалтерії, 
особливо головного бухгалтера, а також 
посадові інструкції і розподіл функціональ
них обов’язків між обліковим персоналом та 
інші важливі питання.

На величину ризику контролю впливає 
також факт виявлення помилок, неточностей 
у системі бухгалтерського обліку, виявлених 
попередньою аудиторською перевіркою, що 
знижує довіру до системи бухгалтерського 
обліку і збільшує ризик (це повинні врахо
вувати аудитори при проведенні наступних 
аудиторських перевірок).

У зарубіжній літературі і практиці, 
зокрема в США, виділяється концепція 
відносного ризику щодо умов, при яких 
збільшується або зменшується ефективність 
і надійність обліку. Є статті активів і пасивів 
балансу, які являють собою зону ризиків, тоб
то за якими вірогідність помилки або обману 
більша, ніж за іншими статтями або показ
никами. До статей високого ризику можна
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віднести, наприклад, такі: “Каса”, “Роз
рахунковий рахунок”, “Матеріальні запаси”, 
“Дебітори”, “Кредитори”, “Нематеріальні 
активи” та ін. Тому аудиторська перевірка 
має бути проведена більш ретельно за 
статтями з відносно високим ризиком, 
особливо в разі низької оцінки загальної 
ефективності системи обліку.

Зазначимо, що згідно з міжнародними 
нормативами аудиту аудитора не стосу
ються ті рішення і процедури у рамках систем 
обліку і внутрішнього контролю, які не 
належать до фінансової інформації. •

У випадку, якщо аудитор перевіряє 
підприємство тривалий час (протягом 4-6 
років), то визначення ступеня ризику систем 
обліку і внутрішнього контролю дещо 
полегшується, проте з’являється вірогідність 
того, що аудитор не помітить зниження 
ефективності внутрішнього контролю в 
цілому або по окремих його напрямках, вико
ристовуючи дані про систему внутрішнього 
контролю, добуті при попередніх перевірках.

Зі схеми аудиторського ризику видно, що 
третім компонентом, складовою частиною 
аудиторського ризику є ризик виявлення.

Ризик виявлення (ризик, пов’язаний з ви
явленням помилок -  у Шотландії, ризик не- 
виявлення помилок, пов’язаний з аудитом -  у 
Франції) означає, що суттєві помилки можуть 
залишитися невиявленими у ході аудиторської 
перевірки. У міжнародному нормативі аудиту 
№25 “Обгрунтованість і аудиторський ризик” 
зазначено, що певний ризик виявлення завжди 
матиме місце, навіть якщо аудитор повинен 
був обстежити 100% залишків по рахунках, 
оскільки він може вибрати невідповідну 
аудиторську процедуру або неправильно 
інтерпретувати результати аудиту.

Визначення аудитором величини ризику 
виявлення (тобто він установлює його сам для 
себе) тісно пов’язане із величиною ризику сис
теми обліку і внутрішнього контролю. Чим ви
ще ризик останніх, що означає невисокий сту
пінь довіри аудитора до систем обліку і внут
рішнього контролю тим, менший ризик вияв
лення необхідно встановити для цієї перевірки. 
Це означає, що з цією метою аудитор повинен 
запланувати і виконати значний обсяг під
тверджуючих і незалежних процедур. Інакше 
кажучи, ризик виявлення - це частка похибки 
у проведенні аудиторської перевірки, яку 
аудитор може собі дозволити при системах 
обліку і внутрішнього контролю, що склалися 
на підприємстві-клієнті, при додержанні умови 
якості проведення робіт і відповідності їх 
установленим аудиторським нормативам.

Ризик контролю і власний ризик не

залежать від аудитора, і він не може на них 
вплинути і, як зазначено в міжнародному 
нормативі №25, вони існують незалежно від 
аудиторської перевірки фінансової звітності 
і є результатом діяльності клієнта незалежно 
від проведення аудиту. На відміну від цих 
двох складових частин аудиторського 
ризику” ризик виявлення є результатом 
проведення аудиторської перевірки, наслід
ком виконаної аудитором роботи. За цей 
ризик аудитор несе повну відповідальність, 
тобто він визначає ступінь якості, рівня 
діяльності його.

Отже, аудитор повинен зробити все 
можливе (провести аудиторську перевірку 
так, щоб це давало найбільшу вірогідність 
виявлення суттєвих помилок), щоб звести 
ризик виявлення до мінімуму. Цього можна 
досягти, проводячи більшу кількість і пра
вильно обравши спосіб одержання аудитор
ських доказів. Так, аудиторські докази, 
добуті самим аудитором, вважають більш 
достовірними порівняно, наприклад, з одер
жаним від підприємства.

В аудиторів України, на жаль, ще не
достатній досвід у визначені аудиторського 
ризику. Тому необхідно використовувати 
найкраще у зарубіжному досвіді з цього 
питання, особливо при використанні такого 
підходу до проведення аудиту, як аудит зон 
ризику. Так, як стверджують видатні про
фесійні аудитори Ш отландії, за умови 
надійних систем обліку і внутрішнього 
контролю, як правило, встановлюють висо
кий поріг виявлення помилок, що дає змогу 
скоротити обсяг аудиторських процедур, 
тестів і зосередити увагу на галузях, пов’я
заних з найбільшим ризиком враховуючи 
специфіку конкретного підприємства (це 
записи, кошти та ін.), а також здебільшого 
використовувати такі методи і прийоми, які 
спрямовані на виявлення помилок після 
здійснення їх, а не на запобігання їм.

Як свідчить зарубіжна спеціальна літера
тура (Р.Додж, Дж.Робертсон), ризик виявлення 
складається з ризику аналітичного огляду і 
ризику неефективності тестового контролю, 
що обов’язково необхідно враховувати.

Визначений таким чином на підготов
чому етапі аудиторський ризик не є величи
ною сталою. Його значення може змінюва
тися, корегуватися у ході проведення ауди
торської перевірки. Тобто може збільшу
ватися кількість аудиторських процедур, 
змінюватися напрям аудиторської перевірки, 
корегуватися план роботи. Оцінку аудитор
ського ризику і уточнення в процесі аудиту 
подано в схемі 1.

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 54. Економіка 77



Валентин Дудко

Оцінка 
аудиторського 

ршику до 
планувати 
перевірки

-»І Планування аудиторської перевірки

Проведення аудиторської 
перевірки

Звіт аудитора 
і аудиторський 

висновок

Виявлення відхилень 
від оцінки аудитор*

Нова оцінка величини і 
аудиторського ризжу

X
— Зміна плану і ір о гр ат  перевірки

Схема 1. Оцінка аудиторського ризику 
і уточнення її у процесі аудиту

Звертаємо увагу на те, що не варто 
ототожнювати розглянутий нами аудитор
ський ризик із загальним ризиком аудитор
ської фірми, безумовно тісно пов’язаним з 
ризиком виявлення. Це означає, що аудитор
ська фірма має ризик втратити або погіршити 
свою репутацію, імідж внаслідок низької 
якості проведення аудиту, що призводить до 
втрати потенційних клієнтів, а у гіршому 
випадку припинення діяльності її і позбав
лення ліцензії. Тому, ЯКЩ О помилку не ВИЯВг 
лено, але вона передбачається, то це має бути 
обов’язково застережено, аудитором у його 
звіті й аудиторському висновку, що стало 
правилом у зарубіжній практиці.

Дуже важливим питанням для аудитора 
є методика визначення величини аудитор
ського ризику. Зазначимо, що єдиної такої 
методики немає. Вона, як правило, розроб
ляється кожною аудиторською фірмою або 
окремим аудитором відповідно до умов 
конкретної перевірки. З цією метою ство
рюють так звані моделі аудиторського 
ризику, які постійно вдосконалюються.

Як свідчить зарубіжний досвід, прийнята 
величина загального аудиторського ризику 
становить 1-5% (0,01-0,05). Вибираючи мето
дику визначення аудиторського ризику і 
допустиму величину, необхідно враховувати 
конкретні умови перевірки, строк її, характер 
діяльності клієнта, компетентність і кваліфіка
цію аудитора, попередній досвід аудитор
ських перевірок і багато інших факторів.

Проте, виходячи зі спеціальної зарубіж
ної літератури (Р. Додж, Дж. Робертсон), 
можна подати найбільш загальну методику 
(модель) розрахунку аудиторського ризику, 
яка може бути запропонована:

Ра = Рвг • Рвк • Рвп,
де Ра - аудиторський ризик прийнятий;
Рвг -  внутрішньогосподарський ризик 

(системи обліку);
Рвк -  ризик внутрішнього контролю;
Рвп - ризик виявлення (невиявлення) 

помилок аудитором. Найбільш повно мето
дику розрахунку аудиторського ризику в 
доступній для українських аудиторів літера
турі розкрито Дж. Робертсоном, який зазна-

чає ряд важливих моментів:
-  аудитор не може повністю довіряти сис

темам обліку і внутрішнього контролю під- 
приємства-клієнта. У такому випадку ризик 
системи обліку або внутрішнього контролю 
зводиться до нуля (Рвг=0, Рвк=0), а це озна
чає, що і загальний аудиторський ризик, вихо
дячи з формули, дорівнюватиме нулю, чого 
не може бути, оскільки кожна аудиторська 
перевірка супроводиться певним ризиком;

-  аудитор не може дозволити собі вста
новити високий рівень ризику виявлення 
(наприклад, більш як 50%) при високих ризи
ках систем обліку і внутрішнього контролю, 
оскільки в цьому випадку загальний аудитор
ський ризик буде також дуже високим (більш 
як 50%), чого допустити не можна, бо 
перевірку будуть вважатимуть проведеною 
не на належному рівні. Припустимо, що 
аудитор, оцінюючи попередньо програму 
аудиту для клієнта, визначив, що внутріш
ньогосподарський ризик становить 80%, 
ризик контролю 50% і ризик виявлення 10%.

За моделлю прийнятий аудиторський 
ризик становитеме:

Ра= Рвг (0,8) • Рвк (0,5) • Рв (0,1) = 4,0%
Якщо аудитор дійшов висновку, що дос

татній рівень прийнятого аудиту у цьому ви
падку має бути не менше 4,5%, то він може 
вважати ризик цілком задовільним. Це озна
чає, що за цього аудиторського ризику ні май
нових, ні матеріальних збитків клієнту і ауди
тору (аудиторській фірмі) завдано не буде.

З урахуванням поданої вище загальної мо
делі аудиторського ризику і того, що ризик ви
явлення, як уже було зазначено, складається з 
ризику тестового контролю аналітичного об
ліку, то розрахунок може бути зображений так: 

Ра = Рвг • Рвк • Рао • Рис,
де Рао -  ризик аналітичного огляду,
Ртк -  ризик тестового контролю.
Такий принцип оцінки широко викорис

товується на практиці аудиторських фірм 
Німеччини.

Зарубіжний досвід свідчить, що величину 
оцінки аудиторського ризику можна вира
жати не тільки у відсотках, коефіцієнтах, 
абсолютному числовому значенні. Вона може 
бути визначена аудитором словами: “низь
кий” , “середній”, “високий”, що часто 
використовується на практиці.
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УДК 657.471

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ В УМОВАХ РЕСГРУКТИЗАЩЇ 
ЕКОНОМІКИ

Стаття присвячена питанням теорії нормативного обліку витрат. Розглядаються принципи нормативного 
методу обліку, способи виявлення відхилення від норм, облік витрат за місцями виникнення і центрами 
відповідальності.

The paper deals with the aspects of the normative cost accounting theory The principles of normative accounting 
method, the ways of determination of deviation from the norms, the cost amounting according to the places of origin 
and the centers of responsibility are analyzed.

Анатолій Ярошовець

В умовах реструктуризації великих 
підприємств різного типу важливого значення 
набуває забезпечення ефективної діяльності 
підприємств, насамперед у посиленні гнуч
кості системи управління виробництвом. Без 
трансформації управлінського (виробничого) 
обліку цього досягти неможливо.

Облік витрат займає одне із центральних 
місць в управлінському обліку, який пос
тупово завойовує своє належне місце у 

| системі управління виробництвом. На базі 
даних управлінського обліку можливі прог
нозування та прийняття управлінських 
рішень. Мета управління реалізується в 
очікуваних результатах господарювання. За 
допомогою інформації управлінського обліку 
необхідно ці результати передбачити, а також 
забезпечити їх досягнення. Отже, за допо- 

і могою управлінського обліку реалізуються 
завдання як оперативного управління, так і 
стратегічного розвитку підприємництва. З 
цією метою слід спрогнозувати такі харак
теристики, як витрати, обсяг виробництва, 
прибуток та ціну продукції. Одним із 
прогресивних методів обліку витрат є 
нормативний, який має значні переваги перед 
іншими, за кордоном цей метод називається 
“ станд арт-кост ”.

Однак, не дивлячись на переваги нор
мативного методу обліку витрат на вироб
ництво і калькулювання собівартості про
дукції, повсюдного поширення він не одер
жав. На наш погляд, основною причиною 
такого положення є незадовільна розробка 
наукових принципів нормативного методу, 
а також його конкретизація. Більша частина 
економістів (теоретиків і практиків) ототож
нюють нормативний облік з методом обліку 

| витрат і калькулюванням собівартості 
продукції. Таке визначення передбачено в 
Типових Положеннях з планування обліку і 
калькулювання собівартості продукції 
(робіт, послуг) у промисловості [5,с.43].

В останні роки вченими Росії і України

Аксененко А.Ф., Ламикіним I.A., Литвином 
Ю.Я. та іншими проведені значні дослідження 
з проблем нормативного обліку, однак досі є 
відмінності в поглядах на суть і принципи 
цього методу.

За своїми якостями, можливостями і 
охопленням сфер діяльності нормативний 
облік стоїть вище від поняття “Метод обліку 
витрат на виробництво” і його застосування 
не виключає, а навпаки допускає застосу
вання інших методів обліку витрат на 
виробництво. На наш погляд, правильно 
зазначено в праці Новиченко П .П .,” що 
впровадження нормативної системи не 
суперечить сформованим методам обліку 
витрат на виробництво (попередільному, 
позамовному, повирібному) а, навпаки, 
допускає необхідність групування витрат за 
певнимми об’єктами обліку (переділами 
замовлення, виробами і групами однорідних 
виробів)” [3, с.49].

В економічній літературі все більш 
наполегливо висловлюється й інша точка 
зору на поняття нормативного обліку. Нор
мативний метод пропонується не обме
жувати лише ділянкою обліку витрат на 
виробництво і практикувати його лише як 
метод обліку, оскільки цей метод передбачає 
якісні зміни в плануванні. При нормативному 
методі планування облік допускає розробку 
і впровадження технічно обгрунтованих норм 
і нормативів, постійний контроль і облік зміни 
норм, удосконалення організації вироб
ництва на базі виявлених відхилень, впро
вадження передових методів, нових техно
логій та інших. Отже, цей метод пов’язаний 
не тільки з обліком витрат і калькулюванням 
собівартості продукції, але й значною мірою 
з плануванням витрат управлінням ними і 
організацією виробництва.

На жаль, важко знайти на Буковині 
підприємства, де можна було б ознайомитись 
з досвідом впровадження нормативного 
методу обліку витрат виробництва. Правда,
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на деяких підприємствах застосовують його 
окремі елементи, але їх використання суттєво 
не впливає на дійовий контроль за рівнем 
витрат виробництва, що не дає змоги 
використовувати дані обліку для виявлення 
резервів зниження собівартості продукції та 
оперативного керівництва виробництвом.

Більшість вчених економістів серед 
причин, які заважають впровадженню норма
тивного обліку вказують різні, однак в 
основному вони пов’язані з недоліками в 
організації виробництва, технологічного 
процесу, нормативного господарства, низь
ким рівнем механізації планово-облікових 
робіт.

На наш погляд однією з причин такого 
положення є неповна розробка методології 
побудови обліку процесу виробництва. 
Основним недоліком практики використання 
нормативного обліку до нинішнього часу є 
те, що він розуміється тільки як метод обліку 
витрат на виробництво і калькулювання 
собівартості готової продукції, але як метод 
управління взагалі. В дійсності його слід 
розуміти набагато ширше, тобто як метод 
організації обліку витрат, який виникає на 
всіх стадіях господарської діяльності під
приємства. Про необхідність розширення 
сфери застосування нормативного обліку 
підтверджує той факт, що всі виробничі 
витрати потребують обов’язкового обліку і 
контролю. А ці витрати виникають не тільки 
в процесі виробництва, але і в сфері пос
тачально-заготівельної і маркетингової 
діяльності підприємства. Налагодити дійовий 
контроль за ними можливо тільки в умовах 
застосування нормативного метода.

Тому, на наш погляд, приходить до більш 
правильного висновку Аксененко А.Ф.: -  
“Нормативний метод обліку на першому 
етапі необхідно послідовно перетворювати в 
нормативний метод організації планування і 
обліку витрат на виробництво, тобто забез
печити тотожність методології планування і 
обліку витрат на другому етапі -  в нор
мативний метод організації планування і 
обліку виробничо-фінансової діяльності 
підприємств, об’єднань з широким і ефек
тивним застосуванням обчислювальної 
техніки” [1, с.60-61].

Питання про принципи нормативного 
методу обліку є в теперішній час дис
кусійним. Так, один із них Передбачає 
складання і періодичне коригування нор
мативної калькуляції, що базується на 
діючих нормах витрат. Однак попередньо 
обчислюють собівартість (складають кош
торисні, планові калькуляції) на кожному

підприємстві при будь-якому методі обліку 
витрат на виробництві. Отже, попереднє 
складання нормативної калькуляції не є 
відмінною особливістю нормативного ме
тоду обліку витрат на виробництво, його 
принциповим положенням. Прихильники 
принципу попереднього обчислення собі
вартості продукції стверджують, оскільки 
калькуляція складена заздалегідь на основі 
діючих норм, то фактична собівартість 
повинна майже збігатися з нормативною. 
Тому, стверджують вони, відпадає потреба 
в пооб’єктному аналітичному обліку витрат 
на виробництво. Таким чином, цей науковий 
принцип перетворюється його прихиль
никами в теоретичне обгрунтування зне
особленого (“Котлового”) обліку витрат на 
виробництво. На нашу думку, його пот
рібно виключити із нормативних доку
ментів.

Одне з важливих завдань нормативного 
обліку -  правильний вибір способів виявлення 
відхилень від норми. Вони повинні бути 
настільки оперативними, щоб сприяти швид
шому усуненню причин негативних від
хилень, нормалізації технології і організації 
виробництва. При існуючій нині системі 
контролю витрат відхилення від норм за 
статтями витрат у більшості підприємств 
виявляють 3-6 числа наступного за квар
талом місяця. Особливість інформації про 
відхилення норм, виявлена таким шляхом в 
тому, що вона засвідчує вже допущені 
перевитрати, здійснення порушень нор
мального технологічного процесу вироб
ництва. Перевитратам виробничих ресурсів 
за даним відхиленнями не можна запобігти, 
потрібно тільки потурбуватися про усунення 
їх причин на майбутнє.

Більшість вчених економістів виділяють 
5 методів виявлення відхилень фактичної 
величини витрат від встановлених норм: 
сигнальне документування, облік розкрою за 
партіями, інвентарний метод, зіставлення, 
комбінований метод. Перші три передбачені 
Типовими положеннями з планування, обліку 
і калькулювання собівартості продукції 
(робіт, послуг) у промисловості [5,с.45]. На 
нашу думку, теоретично обгрунтовані 
мають практичне застосування перші чотири 
методи, крім комбінованого.

Метод сигнального документування 
застосовується при наднормативному від
пуску матеріальних цінностей, а також 
заміна одного виду матеріальних ресурсів 
іншим. Заміна і наднормативний відпуск 
оформляється спеціальним сигнальним 
документом.

80 Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 54. Економіка



Актуальні питання обліку витрат в умовах реструктуризації економіки

По обліку праці і виконаних робіт 
сигнальні документи виписують на види 
оплат і виконання робіт, не передбачених 
технологічною картою. Врахуємо доцільним 
виписувати сигнальні документи з червоною 
і синьою полосою. Перші застосовуються при 
заміні матеріалів, виконанні робіт, не
передбачених технологією, а другі, -  в 
останніх випадках (відпуск матеріалів понад 
норму споживання тощо).

Метод зіставлення може застосову
ватися для виявлення відхилень від норм по 
витратах, які не підлягають сигнальному 
документуванню.

По суті до методу зіставлення можна 
віднести інвентарний метод. Недолік інвен
тарного метода -  знеособлення відхилень. 
Для з’ясування причин, які вплинули на їх 
величину, необхідно вдатися до спеціальних 
аналітичних розрахунків.

У зв’язку з великою трудомісткістю 
виявлення відхилень ручним способом, на 
початковому етапі можливо виявляти від
хилення за місяць. Для цього в реєстрі 
аналітичного обліку витрат на виробництво 
при нормативному методі необхідно внести 
деякі зміни -  графу “Відхилення від норм” 
розділити на документовані і не докумен
товані відхилення, змінити норми. В графу 
“Документоване відхилення” записи прово
дити на основі сигнальних документів і 
розрахунковим шляхом виявлених в процесі 
виробництва на протязі місяця, а недокумен- 
товане відхилення виявляють як різницю між 
загальною сумою відхилень від норм витрат 
(яка визначається як різниця між фактичними 
витратами і витратами по нормах) і докумен
тованою їх частиною.

Ефективність нормативного методу 
буде вищою, ніж нижча питома вага не 
документованих відхилень. А в подальшому, 
впровадження автоматизованої системи 
обліку витрат виробництва підсистеми 
“Бухгалтерський облік” на базі ЕОМ доз
волить обліковувати відхилення від норм за 
більш короткі проміжки часу(декаду, день і 
за зміну).

Нині інтенсивно досліджується питання 
обліку виробничих витрат по місцях виник
нення й центрах відповідальності. Дос
лідженню даної проблеми присвячені роботи 
економістів Росії й України (П.С.Безруких,
A.С.Бородкіна В.Ф.Палій, Б.І.Валуєва,
B.О.Ластовецького, Я.В.Соколова, М.Г.Чу- 
маченка) і зарубіжних: Г.Голла, Е.Шуберта, 
Л.Бенеша (Чехія), І.Душанова (Болгарія). У 
них містяться розв’язання окремих теоре
тичних і практичних задач, і все ж деякі

питання залишаються ще не розв’язаними або 
носять дискусійний характер.

Місця витрат в економічній літературі 
трактуються як функціонально розмежовані 
сфери діяльності підприємства.

В умовах інтенсифікації виробництва 
місцем витрат є не тільки функціонально 
відокремлені підрозділи, але й безпосередньо 
робочі місця, машини (групи машин), а також 
окремі елементи й сторони виробничого 
процесу (технологічний процес і його окремі 
ділянки).

У сучасних умовах господарювання 
первинною виробничою одиницею є бригада, 
яка й повинна бути центром відповідальності 
за формування витрат виробництва. Центру 
відповідальності у вигляді бригади повинен 
відповідати центр витрат, який об’єднує всі 
первинні місця їх виникнення, що є сферою 
діяльності бригади. Місце витрат може 
збігатися з центром витрат і може бути 
частковим по. відношенню до нього, наприк
лад, у випадках, коли бригада охоплює 
декілька робочих місць, за якими органі
зується відокремлений облік витрат. Таким 
чином, на відміну від місця витрат, яке 
зв’язане з формуванням певного виду затрат, 
центр витрат являє собою область відпові
дальності за їх формування. При формуванні 
собівартості продукції важливе значення 
надається підвищенню рівня інформованості 
зацікавлених осіб про результати вико
ристання ресурсів, факти виявлення витрат 
на кожному робочому місці.

Оскільки серед учених економістів 
висловлюються думки про те, що центри 
витрат і місця їх виникнення не варто 
відокремлювати один від одного, їх відмін
ності не значні, необхідно детально роз
глянути об’єктивні основи й межі відмінності 
цих понять.

Утворення багатьох центрів витрат 
дозволяє частину витрат на утримання та 
експлуатацію устаткування й інші не прямі 
витрати відносити на ці центри прямим 
шляхом, що створює умови для їх прямого 
віднесення або більш точного, не прямого 
розподілу за об’єктами калькулювання.

Застосування робототехніки, впро
вадження гнучких автоматизованих вироб
ництв створює ситуацію, яка збільшує 
значення організації виробничого обліку за 
центрами витрат. Автоматизація техно
логічних процесів корінним чином змінює 
участь робітника у виробництві продукції: 
він тільки підтримує устаткування в справ
ному стані й змінює програму його роботи. 
Трудові зусилля робітника спрямовані на
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устаткування і не пов’язані з конкретними 
продуктами виробництва. У результаті, 
пряма заробітна плата перетворюється в 
непряму. Її включають у витрати на утри
мання та експлуатацію устаткування, а в 
складі прямих витрат залишається тільки 
вартість спожитої сировини, основних 
матеріалів, покупних виробів і напівфаб
рикатів. У калькулюванні виникає задача за 
підвищенням точності віднесення витрат на 
утримання й експлуатацію устаткування і 
загальновиробничих витрат на калькуляційні 
об’єкти. Зростає актуальність їх групування 
по групах устаткування, окремих робото- 
технічних комплексах, тобто пр центрах 
витрат. Таким чином, центри витрат у 
найбільш загальному вигляді є місцями, де 
ці витрати виникають. Але вони відріз
няються від місць виникнення витрат -  
структурних підрозділів: за метою групу
вання витрат і за характеристикою об’єктів, 
які виступають ознаками такого групування. 
У реальних умовах виробництва місця 
виникнення відрізняються від центрів витрат 
чітким місцем у структурі підприємства, 
економічною характеристикою й Соціальним 
змістом (наявністю стійкого трудового 
колективу). Тому немає підстав для об’єд
нання цих двох груп виробничих витрат в 
одне поняття, вони відрізняються один від 
одного і являють собою два самостійних 
об’єкти обліку виробничих витрат. Місця 
виникнення витрат -  це структурні під
розділи, по яких організується планування, 
нормування й облік витрат виробництва для 
контролю та управління затратами вироб
ничих ресурсів.

Місця виникнення витрат є об’єктами 
аналітичного обліку витрат на виробництво 
по елементах виробництва і статтями 
собівартості. По відношенню до процесу 
виробництва місця виникнення витрат можна 
класифікувати на виробничі, обслуговуючі 
та умовні. До виробничих належать цехи, 
бригади, ланки; до обслуговуючих - відділи 
й служби управління, склади тощ о; до 
умовних -  не пов’язані з конкретними 
структурними підрозділами витрати, які слід 
групувати, виходячи з обліково-технічних 
міркувань, у вигляді самостійних об’єктів 
обліку (наприклад, та частина загально- 
виробничих витрат, яка не належить до 
конкретних управлінських служб цеху) 
[4, с.102].

Номенклатура (перелік) місць виник
нення витрат встановлюється на певний 
період і закріплюється розпорядження керів
ника підприємства. Вона обов’язкова для

виконання всіма працівниками. Докладність 
їх аналітичної деталізації залежить від 
доцільності виділення окремих об’єктів з 
точки зору трудомісткості обліку й можливої 
ефективності використання одержаної інфор
мації. Номенклатура місць виникнення 
витрат повинна передбачати єдину систему 
їх кодування, яка використовується при 
організації обробки облікової інформації. 
Схеми побудови коду повинні передбачати 
можливість сортування й групування даних 
про витрати за будь-якими закодованими 
ознаками в різних комбінаціях. У мето
дологічному відношенні групування витрат 
забезпечує більшу однорідність витрат за 
економічним змістом і функціональним 
призначенням, кращу порівнювальність 
облікових витрат з показниками вико
ристання техніки, що експлуатується, більш 
правильне віднесення витрат на конкретні 
види робіт відповідно до технології їх 
виробництва.

Отже, вказане групування не тільки 
підвищує можливість контролю витрат, але 
й створює умови посилення точності кальку
лювання собівартості продукції. Для фор
мування інформації про витрати по місцях і 
центрах необхідно використати норма
тивний метод обліку витрат.

Нормативний облік витрат дозволяє 
оперативно виявляти відхилення від норм з 
наступним їх групуванням за причинами і 
винуватцями. Групування відхилень від норм 
витрат по винуватцях являє собою форму 
локалізації витрат за- центрами відпо
відальності. Ці центри припускають дета
лізацію відповідальності всередині місць 
виникнення витрат, по окремих відхиленнях 
майже до кожного працівника, як наприклад, 
за браком у виробництві, непродуктивних 
витратах і т.д. Одне місце виникнення витрат 
охоплює декілька таких центрів відпо
відальності, які можуть у певній частині 
збії'атися з центрами витрат. Функціональні 
відділи і служби управління підприємств не 
можуть відповідати тільки за величину 
витрат, які виникають у цих виробничих 
підрозділах. Величина споживання вироб
ничих ресурсів у місцях виникнення витрат 
залежить не тільки від зусилля їх виробничих 
колективів, але й пов’язана також з резуль
татами роботи відділів управління, конструк
торських, технологічних, маркетингових та 
інших служб підприємства. Тому зона їх 
відповідальності значно ширша, ніж місця 
виникнення витрат відповідних відділів як 
структурних підрозділів. Функціональні 
служби й відділи впливають на величину

82 Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 54. Економіка



Актуальні питання обліку витрат в умовах реструктуризації економіки

витрат у виробничих підрозділах в основному 
через зміну норм виробничого споживання 
ресурсів під впливом різних удосконалень 
продукції та способів її виготовлення. 
Контроль зниження витрат у функціональних 
центрах відповідальності здійснюється за 
допомогою обліку зміни норм у виробничих 
підрозділах. Такий центр відповідальності 
дійсно охоплює декілька виробничих місць 
виникнення витрат.

Центр відповідальності -  це особа або 
функціональна служба, яка відповідає за 
використання ресурсів та їх ефективність, 
забезпечує контроль планових і нормативних 
затрат, колективну та індивідуальну відпові
дальність і зацікавленість у зниженні собі
вартості.

Покладання відповідальності за викорис
тання ресурсів тільки на керівників окремих 
структурних підрозділів свідчить про відсут
ність взаємозв’язку конкретного місця 
виникнення витрат з певним центром відпові
дальності, а тому малоефективне.

Однак окремі питання в теоретичному 
плані не розв’язані, наприклад, встановлення 
взаємозв’язку місця виникнення витрат з 
центром відповідальності. На думку окремих 
економістів, “ ... не всяка відповідальність 
пов’язана з відповідними витратами” і таке 
твердження стосується в основному затрат 
пов’язаних з обслуговуванням виробництва 
й управління, а також витрат непродук
тивного характеру [2, с.63]. Проведені 
дослідження діючого порядку планування 
обліку витрат на обслуговування вироб
ництва й управління свідчить про серйозні 
недоліки, які негативно впливають на 
здійснення режиму економії та ефективність 
використання ресурсів.

Так, відсутність персональної відпові
дальності конкретного функціонального 
підрозділу за проведені витрати приводить до 
відсутності оперативного контролю за їх 
обслуговуванням у процесі господарської 
діяльності. Інформацію про результати 
виконання кошторису витрат на обслу
говування й управління одержують протягом 
звітного періоду в загальному вигляді без 
виявлення конкретних причин і винуватців, 
та використовується вона практично лише 
зведеними центрами відповідальності в особі 
керівника підприємства, головного бух
галтера і керівників окремих служб і під
розділів підприємства.

Стосовно витрат, пов’язаних з обслу
говуванням виробництва й управління, 
пропонується організація їх планування та 
обліку не знеособлено, а по функціональних

підрозділах з визначенням конкретного 
центру відповідальності за певну частину 
затрат. Так, наприклад, центром відпові
дальності за витрати на підготовку кадрів і 
організований набір робочої сили повинен 
стати відділ кадрів підприємства, а на 
охорону праці й техніку безпеки -  відповідна 
служба чи особа і т.д.

Номенклатура центрів відповідальності 
затверджується керівником підприємства й 
містить систему кодування, необхідну для 
організації аналітичного обліку.

Аналітичний облік витрат по центрах 
відповідальності передбачається вести у 
від омості-машинограмі.

Для здійснення контролю за виконанням 
виробничих завдань і виявлення відхилень від 
встановлених нормативів на кожний центр 
відповідальності рекомендується відкривати 
особові рахунки, в яких щоденно і нарос
таючим підсумком повинні бути відображені 
відхилення. Важливо при цьому підкреслити, 
що при побудові обліку витрат по кожному 
центру відповідальності необхідно прагнути 
до уніфікації показників, яка міститься в 
первинній документації. Це дозволить 
створити комплексну систему контролю за 
затратами основної діяльності підприємства.

Таким чином, нормативний облік витрат 
дозволить забезпечити грунтовний підхід до 
планування затрат, здійснення оперативного 
та дійового контролю за їх формуванням і 
прийняття управлінських рішень.
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УДК 657.4
Одарка Миронюк 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ 
УПЕРЮДРЕСТРУКТУРИЗАЦЙ ЕКОНОМІКИ

В статті розглянуто значення обліку витрат у сучасних умовах. Дано характеристику зарубіжних і вітчизняних 
методів і систем обліку витрат.

The paper deals with the role of cost accounting under the modem conditions. The characteristic of foreign and 
national methods and systems of cost accounting arigiven.

Перехід народного господарства Украї
ни до ринкових відносин вимагає подальшого 
вдосконалення обліку як на рівні суб’єктів 
господарювання, так і на рівні їх окремих 
виробничих ланок. Адже бухгалтерський 
облік часто називають “мовою бізнесу” . 
Його головним завданням є забезпечення 
користувачів фінансовою інформацією про 
діяльність підприємства. С.Барац з цього 
приводу зауважив, що в загальному, мета 
бухгалтерії може бути сформульована так:

-  бухгалтерія має мету пояснити всі 
факти, які мали місце в даному господарстві 
або впливали на нього;

-  вона повинна бути організована таким 
чином, щоб у будь-який час можна було без 
труднощів ознайомитися зі станом даного 
господарства і отримати вказівки стосовно 
заходів, які в даний час можна здійснити;

-  вона повинна, нарешті, подати досить 
точну дохідність як всього господарства 
(підприємства), так і окремих його галузей.

Отже, бухгалтерський облік являє собою 
інформаційну систему про господарські 
процеси, використання ресурсів підприємства, 
формування собівартості та отримання 
прибутку.

Особливої актуальності набувають 
питання обліку витрат та обчислення 
собівартості продукції з метою визначення 
ринкової ціни на продукцію, що її виробляє 
підприємство. Значну увагу тут варто приді
ляти застосуванню більш прогресивних 
методів обліку витрат, яким є нормативний 
метод і нормативно-чекова система.

Але зміни, що відбулися за останні роки 
у сфері управління національним господарс
твом, визначають необхідність вивчення і 
застосування кожним підприємством прогре
сивних зарубіжних методів і систем обліку 
витрат таких, як американська система 
стандарт-кост, директ-костинг, контролінг і 
центри відповідальності.

Система стандарт-кост передбачає 
окремий облік витрат, стандартний (за 
нормами) і відхилень від стандартів (від 
норм). Ця система має багато спільного з

нормативним методом. У системі стандарт- 
кост усі витрати розраховують до початку 
виробництва. Вироби, операції та процеси 
калькулюють з використанням стандартів у 
кількісному і вартісному відображеннях.

Розробляють спеціальні рахунки для 
відображення фактичних витрат. Різниця між 
фактичною і стандартною собівартістю 
збирається на окремих рахунках. Систему 
стандарт-кост розглядають як один із 
важливих інструментів контролю витрат у 
системі управлінського обліку.

Розглянута система являє собою облік і 
калькулювання повної собівартості продукції 
(робіт і послуг), тобто всі витрати відносять 
на собівартість продукції і обліковують у 
системі рахунків виробничого обліку.

Інше значення має система директ- 
костинг, яка є методом зрізаної (неповної) 
собівартості.

Основною особливістю “директ-костин- 
гу” (зрізаної собівартості) є розподіл витрат 
на постійні і змінні. При зрізаній собівартості 
включаються лише змінні витрати /сировина 
і основні матеріали, паливо й енергія на 
технологічні цілі, знос інструментів , основна 
і додаткова заробітна плата/, тобто ті 
витрати, що вимагають більше уваги з боку 
ефективного їх використання.

Отже, тільки прямі витрати розподіляють
ся на готову продукцію, а непрямі повністю 
належать до загальних фінансових результатів 
того звітного періоду, коли вони виникли. 
Якщо по кожному виду продукції із виручки 
від реалізації, тобто від відпускної ціни, 
відняти витрати на виробництво цієї продук
ції, отримаємо брутто, прибуток всієї реалізо
ваної продукції, що призначений для покриття 
загальної суми постійних витрат. При даній 
системі постійні витрати не співвідносяться із 
запасами готової продукції і не фіксуються в 
обсягах незавершеного виробництва.

На думку деяких вчених, даний метод 
обліку витрат при зрізаній собівартості має 
свої недоліки:

1) не завжди можна чітко розмежувати 
змінні і постійні витрати;
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2) він не дає відповіді на питання, скільки 
вартує вироблений продукт;

3) цей метод не дозволяє складати точну 
калькуляцію фактичної собівартості [7].

Перелічені недоліки можна вважати 
несуттєвими. Зокрема щодо першого недо
ліку то існують напівзмінні витрати, однак 
вирішити цю проблему можна, наприклад, 
об’єднавши амортизаційні відрахування по 
утриманню обладнання із загальновиробни- 
чими витратами в групу нерозподілених 
витрат, які покриваються за рахунок вало
вого прибутку (Венгрія, 1985 р).

Вирішення і усунення другого недоліку 
у тому, щоб при цьому методі не ставити за 
мету визначення повної собівартості випуще
ної продукції.

Щодо третього недоліку, то тут справді 
не можливо при повній номенклатурі статей 
забезпечити точну калькуляцію, оскільки 
для розподілу загальновиробничих і загально
господарських витрат важко вибрати базу 
розподілу, а непряме включення цих витрат 
до складу собівартості не дає тих резуль
татів, на які очікують.

Всупереч недолікам, перевага цього 
методу в тому, що роздільний облік змінних 
і постійних витрат дає можливість керувати 
обсягом масового випуску товарів на ринок.

Для впровадження даного методу обме
женої собівартості в практику вітчизняного 
обліку, зокрема в бавовно-прядильній галузі, 
на нашу думку, варто використовувати 
згідно з Законом України “Про оподатку
вання підприємств” і “Типовим положенням 
з планування, обліку і калькулювання 
собівартості продукції (робіт і послуг) у 
промисловості” таку номенклатуру статей:

1. Прямі змінні витрати:
1.1. Сировина і основні матеріали за 

мінусом зворотних відходів.
1.2. Допоміжні матеріали.
1.3. Основна заробітна плата.
1.4. Втрати від браку.
2. Непрямі змінні витрати:
2.1. Витрати, пов’язані з утриманням і 

обслуговуванням обладнання.
2.2. Загальновиробничі витрати.
2.3. Загальногосподарські витрати.
Наступним важливим моментом методо

логії обліку витрат ї калькулювання є необ
хідність групування їх по місцях виникнення 
і центрах відповідальності. Тобто облік 
витрат на виробництво доцільно вести там, 
де відбувається сам процес виробництва.

Такі поняття, як “центри виникнення і 
центри відповідальності” досить давно 
зустрічаються в економічній літературі, але

трактування їх дещо неоднозначні.
Центр витрат, на думку Н.Г. Чумаченка 

-  представляє собою первинну ячейку 
аналітичного, обліку, яка встановлюється для 
контролю за цими витратами. Центр витрат 
може збігатися з організаційною одиницею 
(цехом, відділенням, дільницею) або бути її 
підрозділом [8].

Такої ж думки дотримується і A.C. 
Бородкін, тобто центри виникнення витрат 
формуються в залежності від рівня управ
ління, ними можуть бути: об’єднання, філіал, 
підприємство, цех, дільниця, відділ, служба, 
група обладнання, машини.

В.Б.Івашкевич підтримує такі тракту
вання, але він одночасно розрізняє центр і 
місце виникнення витрат. Місце виникнення 
витрат -  це “сукупність первинних центрів 
виникнення витрат у сфері виробництва” [2].

За структурою виробництва центри 
виникнення витрат бувають 2-х рівнів:
1) цехові функціональні бригади, служби;
2) відділи і служби в цілому заводоуправління.

Щодо визначення центру відповідаль
ності, то тут також є свої точки зору.

A.C. Бородкін вважає, що в основу 
обліку витрат по центрах відповідальності 
закладено принцип закріплення витрат за 
керівниками відповідних рівнів, звідки слідує, 
що їх кількість залежить від структури 
управління підприємством [1].

B.Б. Івашкевич і Н.Г. Чумаченко вважа
ють центрами відповідальності персональну 
відповідальність за рівень витрат.

Формування центру персональної відпо
відальності дасть можливість краще контро
лювати використання матеріальних ресурсів, 
оскільки при цьому будуть залучені праців
ники всіх спеціальностей і служб різних рівнів.

Така форма відповідальності просто 
необхідна, але вона вимагає документальної 
реєстрації всіх операцій, по кожному робо
чому місцю, групі обладнання, що не завжди 
можливе і залежить від технологічних 
особливостей виробничого процесу, а також 
це є дуже трудомісткий процес.

Отже, на нашу думку, визначенню 
центрів відповідальності повинні сприяти 
певні критерії:

-  можливість структурного або функціо
нального виділення центру відповідальності;

-  необхідність контролю витрат (резуль
татів) діяльності даної дільниці;

-  тісний зв’язок між процесом форму
вання витрат і результатів.

Основною метою визначення і застосу
вання на практиці центрів виникнення і 
центрів відповідальності є контроль за рівнем
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зростання або зниження собівартості.
Якщо взяти витрати прядильної фабрики 

за певний період і розглянути їх , як сукуп
ність витрат, то можна визначити місця ви
никнення і центри їх відповідальності:

-  місце виникнення витрат -  прядильна 
фабрика;

-  центри відповідальності витрат -  
тіпально-сортувальний цех, чесально-стріч
ковий цех, рівничний і прядильний цехи, 
машини і обладнання прядильного вироб
ництва, робочі місця і т.д.

В обліково-економічній літературі часто 
вважають, що місця виникнення та центри 
відповідальності витрат збігаються. Н.Г. 
Чумаченко пише, що в США місце виник
нення витрат прирівнюють до центру від
повідальності, об’єднуючи кілька центрів 
витрат, що представляють собою “первинну 
виробничу одиницю, яка одержує матеріали 
і послуги від інших центрів, робить власні 
витрати і може передавати вироблені мате
ріали і послуги іншим центрам”.

Таку точку зору на сучасному етапі 
підтримує і С.А. Ніколаєв (“Облік по місцях 
виникнення дає уяву про горизонтальну 
структуру витрат підприємства”), а першим 
завданням при організації такого обліку і 
можливості проведення контролю за форму
ванням витрат є те, що “місця виникнення 
витрат повинні збігатися з центрами відпові
дальності за витрати” [3].

Виходячи з цього кожне місце витрат є 
одночасно і центром відповідальності, 
оскільки в місці витрат виконується одно
рідна робота, а значить і витрати на вико
нання її також однорідні.

Необхідна вимога при визначенні вироб
ничих центрів витрат -  можливість розділь
ного обліку напівфабрикатів, послуг або го
тових виробів по кожному з них. Загальна ма
са витрат без зіставлення з кількістю вироб
леної продукції на тій чи іншій дільниці ви
робництва не може достатньо об’єктивно 
схарактеризувати використання матеріаль
них, трудових і грошових ресурсів. Крім то
го, в більшості випадків, наприклад, в допо
міжних цехах і службах, пропорційно обсягу 
споживання цієї продукції розподіляються 
витрати даного місця витрат і розраховуєть
ся собівартість одиниці виробів і послуг.

Правильна організація технічних можли
востей обліку і обсягу виробництва або 
ступеня використання послуг по місцях і 
центрах витрат значною мірою залежить від 
уособлення в самостійні облікові підрозділи.

У виробничій сфері деталізація обліку 
витрат по місцях і центрах залежить від

багатьох факторів, головним з яких є 
виробнича структура, особливості техноло
гічного процесу, рівень технічної забезпече
ності. Найбільшим місцем витрат є фабрика 
або цех, до складу яких входять дільниці і 
центри витрат. В цехах і на дільницях центри 
витрат доцільно підрозділяти на групи 
однорідного технологічного обладнання.

Ступінь деталізації витрат по місцях, 
центрах витрат і центрах відповідальності 
для кожного підприємства повинна бути 
індивідуальною. Персональна відповідаль
ність повинна охоплювати всі витрати 
підприємства. Основним критерієм для її 
уособлення є кількість статей або елементів 
витрат по видах, частота одержання даних, 
точність розміру інфляції.

Різнонаправленість дії цих критеріїв 
приводить до того, що після детального 
аналізу конкретних умов підприємства, а 
також потреб управління виробництвом в тім 
чи іншим підрозділі.

Для отримання інформації про втрати по 
місцях і центрах слід сприяти впровадженню 
нормативного методу обліку витрат, при 
застосуванні якого відбувається групування 
витрат за причинами і винуватцями -  тобто 
витрати групуються по центрах відповідаль
ності в середині місць виникнення про 
кожного робітника.

Застосування нормативного методу 
обліку в розрізі місць і центрів витрат дасть 
можливість виявити:

-  додаткові відхилення від нормативів, 
які викликані зміною технологічного режиму, 
організацією виробництва і праці.;

-  вести контроль за виробничо-госпо
дарською діяльністю по підрозділах;

-  виявляти резерви підвищення ефек
тивності використання матеріальних, трудо
вих і фінансових ресурсів.

А це у свою, чергу дає можливість вважа
ти нормативний облік в розрізі центрів виник
нення і центрів відповідальності подальшим 
розвитком системи виробничого обліку.

Необхідно зазначити, що на практиці опи
сані системи обліку витрат поки що не 
знайшли свого повного застосування, а 
використовуються тільки їх елементи, тому 
що ні одна із них не має вирішальних переваг, 
а вибір підприємством тієї чи іншої системи 
обліку витрат залежить від багатьох причин, 
серед яких витрати на отримання додаткової 
інформації відіграють далеко не останню роль.

Наступна причина полягає в тому, що за
стосування цих методів обліку на підприємст
вах України обмежене, оскільки не передбачене 
чинними нормативними документами.
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УДК 657.47
Олена Зеленська

ЗВЕДЕНИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА ОБЧИСЛЕННЯ 
СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

У статті обгрунтовано застосування різноманітних варіантів зведеного обліку витрат і обчислення 
собівартості продукції. Доказано вплив організаційно-технологічних факторів на методику і техніку зведення 
витрат. Розкрито варіанти базових моделей побудови калькуляційного процесу в галузях харчової промисловості.

In the article the application of various variants the summary account of the charges and calculation the cost 
price of production is grounding. The influence factors of technology and organization on a technique and engineering 
of creation the report of the charges is shown. The variants of base models the construction of calculation process are 
considered in the field of a food-processing industry.

Бухгалтерський облік є не тільки інстру
ментом і умовою розвитку ринкової еконо
міки, але й наслідком цього розвитку. Тому 
еволюція системи обліку повинна відповідати 
потребам фінансового ринку й бізнесу.

Як одна із функцій управління, бухгал
терський облік завжди був системою збирання, 
вимірювання й передавання інформації про 
економічну діяльність господарюючого 
суб’єкта для прийняття управлінських рішень. 
Однак, на відміну від централізованої системи 
управління, де облік був інструментом 
централізованого державного планування й 
контролю, перехід до ринкових відносин 
ставить перед ним нові завдання. Бухгалтер
ський облік повинен стати, перш за все, засо
бом ефективного розміщення ресурсів суб’єк
тів господарської діяльності як на макроеко- 
номічному рівні, так і на рівні підприємства.

Найточніше, з нашої точки зору, бухгал
терський облік як систему взагалі характери
зує визначення: “Систему бухгалтерського 
обліку утворюють факти господарської 
діяльності, які реєструються і узагальнюються 
на рахунках” . Елементами системи бух
галтерського обліку виступають рахунки

(узагальнення фактів), які розкривають зв’язок 
між фактами через подвійний запис (перший -  
методичний рівень систем бухгалтерського 
обліку). Обробка фактів господарської 
діяльності змушує використовувати регістри 
і створювати різні форми рахівництва (другий 
-  рівень систем бухгалтерського обліку). Сама 
організація бухгалтерського обліку -  це 
третій (організаційний) рівень систем бухгал
терського обліку.

Зведений облік витрат на виробництво -  
поняття багатопланове, суть і місце якого в 
системі бухгалтерського обліку ще не вивчені 
до кінця. Це поняття застосовується в обліку 
тільки на промислових підприємствах. Зведе
ний облік витрат на виробництво щодо його 
мети та завдань формується в сучасній еконо
мічній літературі недостатньо чітко, а часто 
й з протиріччями.

Зведений облік залишається способом 
узагальнення собівартості кінцевих продуктів 
за даними аналітичного обліку витрат по 
об’єктах калькулювання в розрізі структур
них підрозділів підприємства й центрах затрат 
[5, с.202-213].

Зведення витрат -  це третій етап обліку
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процесу виробництва. До цього спочатку 
виконуються процедура формування елемен
тів витрат по центрами первинного викорис
тання ресурсів, а потім елементи витрат 
групуються та перегруповуються за необхід
ними направленнями і об’єктами обліку витрат, 
видах затрат, продукції та іншими ознаками.

Зведення затрат дозволяє отримати сукуп
ну характеристику про виробничі витрати.

Зведення витрат здійснюється за двома 
напрямами: по вертикалі (ієрархії організації 
виробництва й управління -  бригада, діль
ниця, цех, виробництво, підприємство, об’єд
нання) і по горизонталі (за видами витрат на 
підготовку й освоєння виробництва; транс
портно-заготівельні, заготівельно-складські, 
загальновиробничі та ін.).

На побудову зведення витрат впли
вають різні фактори (схема 1). До них нале
жать: організація виробництва, його тип, 
характер технології виробництва, кількість 
виробленої продукції, наявність (або відсут
ність) напівфабрикатів, варіанти обліку 
напівфабрикатів. Поєднання цих різних 
факторів визначає основні типи зведення 
витрат на виробництво.

Різноманітність перерахованих організа
ційно-технологічних факторів враховується 
при визначенні напрямів і рівня зведень 
витрат для конкретних підприємств і об’єд
нань. Спостереження й дослідження довели, 
що на підприємствах застосовується один із 
цих варіантів зведеного обліку витрат:

-  однопередільний -  одновирібний;
-  однопередільний -  багатовирібний;
-  по (багато)передільний -  одновирібний 

(однопродуктний);
-  по (багато)передільний -  одновирібний 

з послідовним накопиченим витрат;
-  по (багато)передільний -  багатовиріб

ний із попередільним і безнапівфабрйкатним 
варіантом зведення витрат;

-  по(багато)передільний -  багатовиріб
ний з послідовним накопиченням витрат по 
напівфабрикатах (напівфабрикатний варіант 
зведення витрат).

Більшість підприємств здійснює зве
дення витрат за напівфабрикатним або 
безнапівфабрйкатним варіантом. Для пра
вильного ведення групування витрат необ
хідно уточнити поняття напівфабрикат. 
Напівфабрикат -  це продукт окремих стадій 
виробничого процесу (цехів, переділів), який 
повинен пройти ще одну або декілька стадій 
обробки, перед тим як стати головним 
виробом, готовим до споживання. Якщо 
напівфабрикат призначений для реалізації на 
сторону, то в бухгалтерському обліку його 
обліковують як готову продукцію і на 
методику зведеного обліку витрат він 
впливає як готовий продукт. Якщо напів
фабрикат призначений для подальшої об
робки на цьому ж підприємстві, то його рух 
обліковують тільки за кількістю (безнапів- 
фабрикатний варіант зведення витрат) або й 
за кількістю й за вартістю (напівфабри-

Схема 1. Класифікація факторів, які впливають на методику й техніку побудови зведеного обліку 
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катний варіант зведення витрат).
При безнапівфабрикатному варіанті 

зведення витрат для контролю за збереженістю 
напівфабрикатів, а також визначенням обсягу 
виробленої продукції й станом залишків 
незавершеного виробництва у виробничих 
підрозділах організується оперативний облік 
руху напівфабрикатів у натуральному виразі. 
Підставою для обліку є документи внутріш
ньовиробничого переміщення цінностей по 
ходу технологічного процесу, а також ті, що 
формулюють прийомку виробітку. У даному 
випадку бухгалтерія зобов’язана система
тично контролювати повноту й своєчасність 
обліку внутрішньовиробничого переміщення 
напівфабрикатів диспетчерськими службами 
підприємства. При цьому варіанті в кожному 
цеху (переділі) обліковуються тільки власні 
витрати.

Собівартість готового виробу визна
чається шляхом сумування пайової участі 
витрат кожного цеху. Це означає, що в 
незавершеному виробництві кожного цеху 
(переділу) будуть рахуватись витрати по 
деталях і вузлах усіх цехів до випуску 
готових виробів. При безнапівфабрикатному 
варіанті вираховується тільки собівартість 
продукції останнього переділу (готової 
продукції). При цьому витрати обліко
вуються окремо за кожним переділом без 
обліку собівартості продукції (напівфабри
катів) попередніх переділів.

Собівартість продукції містить витрати 
на її виробництво з усіх переділів. При 
попередільному методі обліку витрат і 
калькулювання спочатку визначають собі
вартість усієї продукції, а потім собівартість 
її одиниці.

Собівартість одиниці продукції вирахо
вується різними способами в залежності від 
особливостей технологічного процесу.

Так, якщо на переділі отримують один вид 
продукції, то для розрахунку її собівартості 
застосовують простий спосіб, в якому ділять 
суму витрат на кількість одиниць продукції.

Якщо в результаті обробки вихідного 
матеріалу отримують декілька видів продук
ції, то застосовується коефіцієнтний спосіб, 
тобто сума витрат розподіляється між 
видами продукції за встановленими коефі
цієнтами.

При напівфабрикатному варіанті зве
дення витрат бухгалтерського обліку руху 
напівфабрикатів ведеться протягом техно
логічного процесу. їх передача з цеху в цех 
або на склад відображається на рахунках 
бухгалтерського обліку як за кількістю, так 
і за вартістю. Собівартість напівфабрикатів

у кожному цеху (переділі) визначається 
сумуванням власних витрат і собівартості 
напівфабрикатів, прийнятих від інших цехів. 
Собівартість готової продукції розра
ховується шляхом послідовного сумування 
витрат у цехах протягом технологічного 
процесу. Основною ознакою напівфабрикат- 
ного варіанту зведення затрат є відображення 
у витратах цехів комплексної вартості та 
напівфабрикатів, які поступили з інших цехів. 
Цей варіант є обов’язковим при організації 
внутрішньогосподарського розрахунку в 
цехах основного виробництва. З метою 
полегшення обліку при напівфабрикатному 
варіанті напівфабрикати власного вироб
ництва оцінюють або за нормативною, або 
плановою собівартістю, а різницю між 
фактичною собівартістю й вартістю за 
обліковою ціною відображають окремо.

При напівфабрикатному варіанті зведен
ня обліку витрат на виробництво продукції 
рух напівфабрикатів обліковується в систем
ному порядку. Напівфабрикати, які пере
даються з цеха в цех, оцінюються за встанов
леними (постійними) цінами або за собівар
тістю (планового, нормативного, фактичного).

Витрати окремих цехів складаються із 
власних витрат плюс вартість напівфаб
рикатів, отриманих з інших цехів.

При напівфабрикатному варіанті розра
ховується собівартість продукції з кожного 
переділу, яка складається з собівартості 
продукції попереднього переділу й витрат з 
даного переділу. Собівартість продукції 
останнього переділу є також і собівартістю 
готової продукції.

При будь-якому варіанті зведеного 
обліку витрат обов’язковим є системний облік' 
напівфабрикатів і напівпродуктів у цехах, а 
в деяких випадках -  у окремих дільницях.

Для підвищення вірогідності калькулю
вання собівартості напівфабрикатів і готової 
продукції обов’язковою умовою є організація 
оперативного кількісного та вартісного 
обліку напівфабрикатів і напівфабрикатів 
безпосередньо в цехах. Необхідний точний та 
ефективний облік напівфабрикатів на кожній 
стадії технологічного процесу. В іншому 
випадку незалежно від варіанту зведеного 
обліку неврахований брак, відходи, втрати, 
кошторисні помилки автоматично вклю
чаються в собівартість готових виробів без 
виявлення причин та винуватців.

Тобто при всіх можливих варіантах зве
деного обліку необхідно забезпечити його пос
лідовну побудову й відповідність з рівнями 
управління, які існують на підприємстві:
І -  зведення витрат по первинних центрах
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формування: групи виробничого облад
нання, технологічні лінії , бригади, 
дільниці, фази, стадії технологічного 
процесу;

II -  зведення витрат по проміжних центрах
формування: комплексні технічні лінії, 
відділення, переділи технологічного 
процесу;

III -  облік по зведених центрах затрат: цехи, 
виробництва. Виробничі одиниці;

IV -  зведений облік витрат по підприємству 
або об’єднанню в цілому.
Зведення затрат по первинних та проміж

них центрах формування в розрізі елементів 
дозволяє визначити сукупну суму витрат з 
кожного центру (бригаді, дільниці, від
діленню, фазі, стадії технологічного процесу) 
і здійснити групування витрат з такими 
напрямами: окремі найменування, види, 
групи виробів і напівфабрикатів; види витрат 
на технологічні цілі, освоєння виробництва, 
організація й управління з кожного із діючих 
ієрархічних рівнів управління.

Наявність підсумкових даних про ви
трати на виробництво по центрах первинного 
нагромадження дозволяє, у свою чергу, 
отримати загальну суму витрат по цеху, 
виробництву, згруповану за необхідними 
напрямами.

Поетапна організація зведеного обліку 
є обов’язковою при формалізації та алгорит
мізації облікового процесу в умовах викорис
тання ЕОМ і найповніше забезпечує отри
мання системних даних про фактичні витрати 
на виробництво на кожному етапі за нор
мами і відхиленнями від норм. Питання 
обліку витрат процесу виробництва розг
лядалось в основному з точки зору побудови 
обліку ресурсів, які використовувалися, і 
групування їх за різними ознаками й пере
групування за об’єктами обліку витрат. Але 
для правильного, економічно обгрунтованого 
управління підприємству недостатньо знати 
тільки загальну суму фактичних витрат, 
також необхідно визначити собівартість 
продукції. Якщо в цілому зведений облік 
характеризується кількістю й напрямом 
зведень витрат, то калькулювання собівар
тості продукції розкриває цільовий характер 
виробничих витрат відносно конкретних 
найменувань, груп, видів виробів, робіт і 
послуг. Таким чином, калькулювання фак
тичної собівартості продукції є завершаль
ним етапом процесу обліку виробництва.

В основі обчислення собівартості про
дукції лежить метод балансового узага
льнення витрат у процесі виробництва, який 
базується на рівності між поточними витра

тами звітного періоду й перехідними залиш
ками незавершеного виробництва й вит
ратами на закінчену й не закінчену в звітному 
періоді продукцію; відходи, які викорис
товуються, і ті, які не використовуються; 
покупну й побічну продукцію, виправний і 
кінцевий брак, ця рівність може бути вира
жена формулою:
Сф +НВх=ПВ -Ввв+Ввн-Пс-Пп-Бк+ Бв + НВп,

де Сф -  фактична собівартість;
НВк -  незавершене виробництво на 

кінець звітного періоду;
НВп -  незавершене виробництво на 

початок звітного періоду;
ПВ -  поточні витрати звітного періоду;
ВВв -  відходи виробництва, які викорис

товуються;
Ввн -  відходи виробництва, які не 

використовуються;
Пс -  сукупна продукція;
Пп -  побічна продукція;
Бв -  брак виправний;
Бк -  брак кінцевий.
Балансове узагальнення витрат є загаль

ним принципом обчислення собівартості 
продукції і не залежить від різних методичних 
та технологічних прийомів, які визначають 
той чи інший метод калькулювання. В 
економічній літературі суть методу кальку
лювання трактується по-різному. У деяких 
випадках його розглядають як обчислення 
собівартості одиниці продукції. Таке обме
жене поняття калькулювання не можна 
визнати задовільним. У поняття кальку
лювання собівартості продукції входить 
обчислення собівартості всієї виробленої 
продукції підприємством, розрахунок собі
вартості окремих видів, груп однорідних 
виробів; обчислення конкретних найменувань 
(одиниць видів) продукції; обчислення 
собівартості напівфабрикатів, незавер
шеного виробництва, відходів, супутньої й 

. побічної продукції, браку.
Калькулювання -  науково обгрунтоване 

обчислення собівартості визначеної продукції 
(її одиниці або частини) об’єднання, його 
підрозділів і процесів з метою управління 
виробництвом, економічного обгрунтування 
цін, планових показників і проектних рішень 
[1, с.130].

В останні роки були зроблені спроби 
створити нову класифікацію методів кальку
лювання собівартості продукції. Академік
Н.Г. Чумаченко і професор І.Р. Басманов не 
тільки обгрунтували необхідність відособ
леного розгляду методів обліку витрат на 
виробництво та методів калькулювання
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собівартості продукції, але й запропонували 
принципово нову класифікацію калькуля
ційних методів обчислення собівартості. 
Були запропоновані наступні основні методи 
калькулювання собівартості продукції: 
прямий розрахунок, розподіл витрат, виклю
чення затрат, сумування затрат, індексний 
метод, нормативний і комбінований методи.

В основі запропонованої класифікації -  
об’єктивні технологічні та організаційні 
особливості різних галузей та виробництв, які 
визначають практичне застосування конк
ретного методу калькулювання.

Можливі такі варіанти базових моделей 
побудови калькуляційного процесу в галузях 
харчової промисловості:
І Сф=ПВ

Е Сф=ПВ-ВВв

Ш Сф=ПВ-ВВв+Ввн

IV Сф = ПВ-ВВв ч-ВВн-Бк

V Сф = ПВ-ВВв +ВВн-Бк +Бв

VI Сф=ПВ-ВВв +ВВн-Бк+Бв+НВп

VII Сф=ПВ-ВВв +Ввн -Бк +Бв =НВп-НВк,
де Сф -  фактична собівартість;
НВк -  незавершене виробництво на 

кінець звітного періоду;
НВп- незавершене виробництво на 

початок звітного періоду;
ПВ -  поточні витрати звітного періоду; 
ВВв -  відходи виробництва, які викорис

товуються;
Ввн -  відходи виробництва, які не 

використовуються;
Бв -  брак виправний;
Бк -  брак кінцевий.
Таким чином, досягається побудова 

калькуляційного процесу у відповідності з 
реально існуючими технологічними й органі
заційними умовами тих або інших харчових

виробництв, а показник фактичної собівар
тості відображає реальні витрати під
приємства на випуск окремих найменувань, 
груп, видів, виробів. Використання запро
понованих базових виробничих моделей 
побудови калькуляційного процесу разом із 
поетапною організацією зведеного обліку за 
рівнями управління і центрами формування 
витрат дозволяє вирішувати питання про 
паспорт метода [7, с.23-31] або декількох 
методів, застосування яких найбільш підхо
дить для конкретного цеху, виробництва.

Розв’язання даної проблеми має важливе 
методичне та практичне значення і значно 
спрощує формалізацію та алгоритмізацію 
процесу обліку собівартості в умовах 
застосування ЕОМ. Поетапна побудова 
зведеного обліку витрат та використання 
базових моделей калькулювання забезпечує 
управління системними даними про фактичні 
витрати на виробництво за нормами й 
відхиленнями від норм на кожному етапі, а 
також із необхідною повнотою відображає 
рівень витрат, за видами виробів напівфабри
катів і напівпродуктів на різних етапах 
виробництва.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
В УМОВАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Показана методика проведення аудиту готової продукції, намічені основні фактори, які впливають на 
розмір прибутку від реалізації продукції.

The methods of auditing of final product is shown, the basic factors that influence on the size of profit of selling 
products are analyzed in the article.

УДК 657.22:658.2

На початку 90-х років Україна вступила 
на шлях формування ринкової економіки. 
Економічне реформування в Україні здійс
нюється під впливом системи внутрішніх та 
зовнішніх факторів.

Долаючи політичні бар’єри, які пов’язані 
з економічними перепонами, Україна послі
довно, крок за кроком інтегрується у світо
вий простір стабільності, безпеки, демократії 
та добробуту, намагаючись нарощувати 
зусилля, щоб відігравати належну їй роль у 
міжнародних організаціях, виходячи зі свого 
геополітичного значення, індустріального й 
інтелектуального потенціалу.

Важливою сферою цих перетворень 
виступають міжнародні валютно-кредитні та 
фінансові відносини держави та значною 
мірою збалансування й модернізація фінан
сового потоку, що досить швидко еволю
ціонує від монопольного до поліцентричного.

Інтеграція України в світову економіку, 
вступ її до міжнародних фінансових організа
цій створюють передумови для залучення 
зарубіжних інвестицій, фінансової допомоги 
та іноземних кредитів. Адже Україні в 
умовах здійснення радикальних економічних 
реформ зовнішня фінансова підтримка 
необхідна як для фінансування структурних 
перетворень платіжного балансу країни так 
і для прискорення економіки технічного 
переобладнання та модернізації промисло
вості для насичення внутрішнього ринку 
товарами народного споживання.

Для того, щоб забезпечити внутрішній 
ринок продуктами першої необхідності, 
потрібно вдосконалювати облік та контроль 
за витратами на їх виробництво [2, с. 44-45].

У вартісному виразі виробництво гото
вої продукції містить такі складові: вартість 
сировини та матеріалів, витрати на електро
енергію, амортизацію основних засобів, 
основну та додаткову заробітну плату 
виробничого персоналу, нарахування на 
заробітну плату. Витрати на виробництво 
продукції в теорії бухгалтерського обліку 
називають собівартістю продукції, яка є

одним із найважливіших показників роботи 
підприємства. Аналізуючи цей показник у 
цілому і за окремими складовими, виявляють 
причини зменшення чи збільшення витрат на 
виготовлення продукції та шляхи подаль
шого їх зниження.

Щоб тримати під контролем даний 
показник, потрібен систематичний аналіз 
витрат виробництва. Завданнями аналізу 
собівартості є:

1) виявлення та оцінка причин відхилень 
від нормативу;

2) пошук резервів подальшого зниження 
собівартості.

Для здійснення аналізу собівартості 
необхідно мати різні дані про витрати 
виробництва: загальну суму собівартості 
всієї продукції, виготовленої на підприємстві, 
а також кожної складової частини окремо; 
дані стосовно окремих видів витрат, у тому 
числі на обслуговування виробництва та 
управління; показники, які характеризують 
витрати щодо окремих видів продукції. 
Більшість цих даних міститься у звітах 
підприємств. Для отримання деяких з них слід 
звертатися до первинних документів.

Обсяги виробництва та реалізації го
тової продукції характеризуються такими 
показниками, як відвантажена та реалізована 
готова продукція. Обсяг реалізованої про
дукції є найбільш загальним показником, 
розмір якого залежить від випуску та 
відвантаження готової продукції. Обсяг 
випущеної продукції підраховується за 
окремий період (місяць, квартал, рік). Проте 
в кінці звітного періоду виробничий період 
продовжується, а незакінчені вироби зали
шаються у вигляді незавершеного вироб
ництва. Для підрахунку випуску готової 
продукції необхідно загальні витрати на 
виробництво, до яких належить і незавершене 
виробництво на початок звітного періоду, 
зменшити на незавершене виробництво по 
кожному із цехів на кінець звітного періоду. 
Цей показник має назву “товарна про
дукція”.
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Основні фактори, які впливають на 
розмір прибутку від реалізації товарної 
продукції, такі:

-  обсяг реалізованої продукції. Чим він 
більший, тим більший прибуток отримує 
підприємство в умовах рентабельної роботи;

-  рівень фактичної собівартості продук
ції. Ціни встановлюються, виходячи зі 
співвідношення попиту та пропозиції на 
ринку, тому для кожного підприємства 
важливо порівнювати нормативну собівар
тість з фактичною, щоб вчасно реагувати на 
відхилення від нормативу. Зниження фактич
ної собівартості є основним джерелом 
підвищення рентабельності підприємств;

-  розмір позавиробничих витрат пов’я
заних в основному з реалізацією продукції; 
їх зниження також приводить до збільшення 
прибутку на підприємстві;

-  структурні зрушення в асортименті 
реалізованої продукції. Для продукції з 
новими якісними характеристиками, яка 
виготовлена на високо технологічному 
обладнанні, встановлюється більш високий 
рівень рентабельності (за наявності конку
рентоздатної ціни).

Усі наведені фактори діють разом, тому 
визначити вплив кожного окремо неможливо. 
Для визначення цього впливу необхідно 
застосувати умовності та використовувати 
метод ланцюгових підстановок.

Обсяг випущеної продукції визначається 
за показниками трудомісткості, матеріало
ємності та рентабельності. Показник трудо
місткості -  це відношення кількості витрат 
праці до кількості виготовленої продукції або 
обсягу замовлення.

Показник матеріалоємності визначається 
як відношення сировини та матеріалів, що 
передаються у виробництво, до кількості 
виготовленої продукції.

Показник рентабельності виготовленої 
продукції -  відношення прибутку в якісному 
виразі до фактичної собівартості.

Обліковувати якість затраченої праці 
основного виробничого персоналу можна 
шляхом виміру продукції не в нормо-годинах, 
а в нормативній заробітній платі. Звичайно 
для підрахунку витрат на кожний виріб 
складають сумарну відомість витрат на 
оплату праці робочої сили, в якій відобра
жають або витрати з окремих операцій, або 
сукупні цехові експлуатаційні витрати. Ці 
показники підсумовують по кожному цеху 
для визначення загальних прямих витрат на 
заробітну плату. Якщо система калькулю
вання виробництва готової продукції вима
гає обліковувати накладні витрати по

заробітній платі разом з прямими, необхідно 
записати витрати по кожній операції разом 
із ставкою накладних витрат. За умови 
облікової системи витрат, коли загальні 
прямі витрати на заробітну плату по цеху 
використовуються для підрахунку наклад
них витрат, бухгалтер чи економіст підсу
мовує всі операції, використовуючи ставку 
накладних витрат по одному цеху.

Для кожного виробу проблему визна
чення прямих витрат на оплату робочої сили 
можна вирішити кількома способами. Якщо 
неможливо визначити норматив часу за 
допомогою дослідження, то найкраще вико
ристати розрахунковий час за кожною 
операцією. Метою підрахунку прямих 
витрат на робочу силу для кожного виробу 
у всьому цеху (у виробничому відділі) є виз
начення точки відліку для контролю за рів
нем виробничих витрат. Витрати на вироб
ництво, які не розділені на прямі витрати по 
заробітній платі при виготовленні кожної де
талі та науково розроблені норми витрат на 
матеріали, навряд чи зможуть бути достат
ньою підставою для контролю за рівнем 
виробничих витрат та сприяти їх скороченню.

Бухгалтер повинен розробити таку 
систему обліку витрат, яка включала б у 
розрахунок усі витрати за цією статтею для 
кожного виду продукції. Тому відразу ж після 
оформлення замовлення на виріб кожній 
партії слід присвоїти номер. Також повинна 
бути розроблена система ідентифікації партії. 
У такому випадку прямі витрати на робочу 
силу записуються за номером кожного 
виробу, а потім зіставляються з норма
тивними. Нормативні виробничі витрати 
визначаються через добуток нормативних 
витрат на заробітну плату для кожного виду 
продукції та загальної кількості виробів, 
виготовлених та зданих на склад. Мета 
такого розрахунку -  зіставити по кожному 
номеру партії фактичні витрати на робочу 
силу з допустимими нормами витрат.

Різниця між фактичними витратами та 
нормативними називається відхиленням у 
процесі роботи для кожного виробу. Ці 
відхилення вказують на можливі зміни в 
ставках заробітної плати або в нормах 
витрат часу, які частково залежать від:

-  продуктивності праці;
-  змін у тарифній сітці;
-  додаткових трудових витрат, які 

збільшують прямі витрати на робочу силу з 
кожним номером партії.

Відповідно відхилення в процесі роботи 
є функцією кількох змінних величин. Під
приємство повинно знати, як застосовувати
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дисперсію (різниця між фактичними та норма
тивними витратами) для контролю за рівнем 
виробничих витрат. Відхилення, які належать 
до управління виробництвом, повинні пока
зати різницю в грошових витратах і резуль
тати використання праці різного кваліфі
каційного рівня та продуктивності. Однак у 
даному випадку картина не буде остаточно 
зрозумілою, оскільки продуктивна нормо- 
година виражається встановленою фор
мулою, яка поєднує грошові витрати з розра
хунковим нормативом витрат часу (на 
відміну від фактичних погодинних витрат). 
Для контролю велике значення мають 
відхилення, які стосуються щогодинних 
норм, та зіставлення фактичних погодинних 
витрат на кожний номер партії з норматив
ними витратами часу. Витрати (в грошовому 
виразі) можна підрахувати застосовуючи 
основний тариф плати до погодинної різниці. 
Це найбільш динамічний, об’єктивний та 
простий метод.

Щоб зрозуміти, як відшкодовані витрати 
часу можна використовувати як засіб конт
ролю за рівнем виробничих витрат, припус
тимо, що кожен виріб складається з однієї чи 
декількох деталей, для виготовлення яких 
потрібно здійснити ряд операцій у різних 
цехах. Для підрахунку нормативних прямих 
витрат на робочу силу необхідно викорис
товувати відомість трудових витрат, в якій 
підсумовуються всі операційні витрати.

Таблиця містить дані для визначення 
відшкодованих витрат часу та нормованих 
виробничих витрат на основі стандартних 
операційних нормативів. Крім того, якщо діє 
система стимулювання, операційні нормати
ви можуть бути використані для виплати 
заробітної плати. Коли ж така система не 
застосовується, операційний норматив 
служить для визначення продуктивності 
праці та нормативних витрат на всі робочі 
операції. Однак при діючій системі стиму
лювання нормативи набувають великого 
значення, тому відхилення від них є критерієм 
аналізу стану виробництва.

Для визначення відтворених витрат часу 
на кожний вибір необхідно підрахувати всі 
фактичні витрати часу на кожну деталь та 
порівняти їх з нормативними витратами. 
Використовуючи цей метод, підприємство 
може підсумовувати всі фактичні витрати 
людино-годин та зіставляти їх з  відтворе
ними витратами часу на виготовлення 
кожного виробу як по кожному цеху окремо, 
так і по кожній деталі. Результат по всіх 
конкретних цехових операціях зіставляється 
з загальною кількістю виготовлених виробів.

Контрольні зведення по робочій силі 
дозволяють здійснювати простий та послідов
ний нагляд за виробництвом продукції по 
кожному номеру виробу (партії). Вони також 
можуть бути використані як загальнозавод
ський журнал, в якому містяться дані про 
щомісячні витрати. При цьому застосо
вується методика бухгалтерського обліку та 
контролю за виробничим процесом, за 
допомогою якої підсумовуються всі поточні 
дані на цей чи інший період часу.

Нормативні витрати, що акцентують 
увагу на конкретних виробах цеху чи 
операціях, мають велике значення для управ
ління виробництвом.

Факторами, які впливають на обсяги 
випуску готової продукції, крім зазначених 
вище, є ціна реалізації, змінні та постійні 
витрати. За ринкових умов ці фактори 
дозволяють прогнозувати випуск продукції 
на короткий термін. Тому для даних прогнозів 
використовуються три методи; рівняння, 
маржинальний дохід, графічне зображення.

Метод рівняння. Звіт про фінансові 
результати може бути запропонований у 

. вигляді такого рівняння;
виручка -  змінні витрати -  постійні витрати= 

=чистий прибуток
або

ціна за одиницю • кількість одиниць -  змінні 
витрати на одиницю • кількість одиниць -  постійні 

витрати=чистий прибуток.
Метод маржинального доходу є модифіка

цією попереднього варіанта, виручкою за 
вирахуванням змінних витрат. Маржинальний 
доход на одиницю продукції дорівнює ціні, 
зменшеній на питомі змінні витрати. Графіч
ний метод застосовується для зображення 
критичної точки найоптимальнішого обсягу 
випуску та продажу готової продукції.

Виробництво певного обсягу готової 
продукції пов’язане з певними витратами, що 
вимагає аналізу складових готової продукції 
або, іншими словами, аналізу собівартості 
продукції. Собівартість продукції -  це 
витрати, виражені в грошових коштах. На 
підприємствах вона не повинна відхилятися 
від нормативних витрат. Тому при аналізі цієї 
статті основна увага приділяється досліджен
ню нормативної собівартості та відхиленням 
фактичної собівартості від нормативу.

Для визначення шляхів та способів 
підвищення прибутку варто звернути увагу 
на такі фактори; пошук нових постачаль
ників продукції, інвестування в нове облад
нання, заміна матеріалу, купівля партії 
продукції, яку можна складати, аналіз 
завезення вантажів, перегляд цін реалізації.
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Проблеми обліку і аудиту готової продукції в умовах реструктуризації економіки України

Для збільшення рентабельності вироб
ництва продукції виконавець повинен:

-  розглянути дані змін закупівельної ціни 
за минулий рік у порівнянні з поточними та 
оцінити перспективні напрями;

-  визначити, чи будуть сьогоднішні 
напрями закупівельної політики правильними;

-  проаналізувати переваги нових вкла
день в обладнання;

-  розглянути питання щодо вигідності но
вих постачальників (витрати -  постачання -  
якість);

-  пересвідчитися в перевагах політики 
“виробництво чи купівля”;

-  перевірити зв’язок між завезенням 
продукції та нормативними цінами на 
матеріали та зниження даного виду витрат;

-  вивчити спеціальні методи закупівель
ної діяльності для певних партій та питання 
щодо збільшення заміни партії;

-  провести оцінку матеріалоємності, щоб 
переконатися, чи не втрачений контроль за 
цінами на певні види продукції;

-  виявити нові технічні та наукові 
дослідження, які виникли з часу початкового 
надходження продукції на ринок;

-  здійснити аналіз витрат та критерій 
оцінки порівнюваних конкурентних одиниць 
продукції за якістю та ціною; розглянути 
ефективність робочих операцій щодо окре
мих виробів;

-  вивчити досвід роботи з дефектним 
матеріалом, ремонтних та ненормованих 
робіт щодо кожного продукту;

-  розглянути результат зниження ціни 
реалізації витрат на купівлю матеріалу;

-  перевірити можливості заміни без втрат 
у збутових операціях.

Для підприємств, що виробляють декіль
ка видів продукції, в якій переважає порів
нювана ( вироблена в попередньому періоді) 
продукція, встановлюється завдання щодо 
зниження собівартості останньої.

Якщо на підприємстві, яке випускає 
декілька видів продукції, переважає непорів- 
нювана (тобто така, що в попередньому 
періоді не вироблялась ) продукція, то для 
цього підприємства завдання з собівартості 
встановлюється у вигляді показника витрат 
на одну гривню товарної продукції.

Дисперсійний аналіз обсягу реалізованої 
продукції можна виконувати за двома 
параметрами: ціною на матеріал та викорис
танням матеріалу.

Для здійснення аналізу за нормативами 
цін на матеріали необхідно перевести мате
ріальні нормативи в карточки обліку собівар
тості продукції з метою визначення її

нормативних витрат. Різниця або коливання 
між нормативними величинами собівартості 
та цінної реалізації продукції (яка встанов
люється в результаті конкурентної боротьби) 
є справжнім, арбітром щодо ефективності 
даних матеріальних нормативів. Тобто 
коливання продукту в грошовому виразі при 
нормативі може бути використане як засіб 
контролю за встановленням стандартів при 
оцінці матеріального постачання.

Нормативи цін на матеріали, як правило, 
застосовуються до вхідних рахунків-фактур, 
які збирають щотижня ( щомісяця) та класи
фікують, щоб пояснити вид(тип) матеріалу. 
Використання окремої класифікації дає 
можливість чітко визначати ступінь впливу 
відхилення на сукупні нормативні витрати 
для будь-якого продукту.

За допомогою відхилень у ціні на мате
ріал можна швидко встановити, наскільки ве
лика невідповідність нормативних витрат. У 
випадку, коли сировина складає весь продукт, 
таке відхилення вважається несприятливим.

При встановленні нормативів на ціну 
матеріалу беруться до уваги декілька 
факторів, які можуть впливати на їх рівень: 
ринкова кон’юнктура щодо певного мате
ріалу, можливість складання та зберігання 
закупленого товару до певного моменту, 
вибір саме того постачальника, в якого є 
устаткування, здатність чи неспроможність 
агента постачальника скористатися си
туацією [1, с.44].

Звичайно фактичні ціни відхиляються від 
нормативних у зв’язку зі зміною початкової 
ціни, обсягу закупівельних партій або 
заміною матеріалу.

Визначення відхилення у використанні 
матеріалів є складнішим, ніж у ціні на 
матеріал, оскільки остання встановлюється 
виходячи з політики, яку проводить підприєм
ство, а не з математичного розрахунку. 
Визначення відхилень залежить від різних 
видів відходів виробництва, які можуть бути 
допустимими та з вини адміністрації.

Допустимі відходи виникають відразу ж 
на початку виробництва. При визначенні 
нормативних витрат ці відходи включаються 
в допустимі відходи виробництва. Через 
необхідність аналізу витрат виробництва 
бухгалтер перевіряє дані щодо відходів 
виробництва на предмет їх допустимості. Це 
дає змогу виявити факти перевищення норм 
допустимих відходів.

Відходи виробництва в результаті браку 
складають частину матеріалів, які викорис
товують у процесі виробництва. Дане 
відхилення визначається через порівняння
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готової продукції з продукцією в процесі 
виробництва. Одні відходи можуть викорис
товуватись для виробництва побічної про
дукції, а інші списуються на брак. Відходи, 
які можна використовувати у виробництві, 
передаються в інші цехи без оприбуткування 
та за нормативом списуються на вироб
ництво побічної продукції. Втрати від браку 
стають частиною нормативних витрат і теж 
списуються на виробництво. Якщо відходи 
перевищують нормативні витрати, слід 
визначити відхилення та обліковувати на 
цьому рахунку.

Відходи виробництва з вини адмініс
трації виникають через неправильні рішення 
у сфері управління. Бухгалтери це повинні 
включати подібні відходи виробництва в 
нормативні витрати, вони відносяться на 
рахунок обліку відхилення. Облік таких 
відхилень може бути дещо ускладнений, 
проте кожне рішення повинно прийматися 
виходячи з політики підприємства.

Вживання таких термінів, як “допустимі 
відходи в результаті браку та з вини адмініс
трації”, свідчить про наявність зон, де для 
скорочення кількості відхилень необхідний 
прискіпливий контроль. Коли частина цих 
відхилень віднесена на партію виробу чи на 
операцію, то інформація про це може бути 
важливою для керівництва підприємства.

Бухгалтер кваліфікує виробничі відходи 
за видами операцій та аналізує причини їх ви
никнення, щоб вжити відповідних заходів. Якщо 
норми неможливо встановити, їх слід сформу
вати за часткою фактично витраченої праці.

УДК 657.6:658.14

Важливе значення в зниженні собівар
тості продукції відіграє внутрішній та зов
нішній аудит готової продукції'. Організація 
внутрішнього аудиту, відповідно до закону 
України “Про підприємство”, здійснюється 
за ініціативою керівника підприємства. 
Згідно із затвердженим планом, працівники 
управління здійснюють систематичний 
контроль за випуском продукції. За резуль
татами проведених перевірок керівництво 
підприємства ухвалює управлінські рішення 
щодо усунення чинників, які негативно 
вплинули на випуск продукції.

Продукція є основним результативним 
показником будь-якої економічної системи. 
Саме тому зараз такої актуальності набуло 
питання обліку та аудиту, випуску та 
наявності готової продукції. Характеристику 
всієї діяльності підприємства починають з 
визначення обсягів виробництва, тобто з 
оцінки виконання завдань виробництва 
продукції, що сприяє задоволенню потреб 
населення у продукції, яку випускає під
приємство. Від обсягу, складу, асортименту 
та якості випущеної продукції, від рит
мічності виробництва залежать собівартість, 
прибуток, рентабельність, оборотність 
оборотних коштів, платоспроможність та 
інші економічні показники, які характери
зують ефективність діяльності підприємства.
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Володимир Євдощак, Микола Грінчук

АУДИТ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Показана методика проведення аудиту фінансового стану підприємства. Доведено, що аудит фінансового 
стану підприємства досліджує не лише фактичну стабільність, платоспроможність і ліквідність підприємства а 
й перспективу зростання ділової активності, підвищення ефективності господарювання.

The methodology of accounting process of enterprise financial situatin is qiven. It is proved that accounting 
process of enterprise financial situatin investigate not only the fact of stability, ability of poyment and enterprise 
liquidity but also the ability of business activity gronth and the increasing of economic activity efficiency.

Аудит фінансового стану в умовах (запаси, кошти, дебіторська заборгованість
реструктуризації економіки починають із та ін.) більша або дорівнює його зовнішній
визначення платоспроможності підпри- заборгованості (зобов’язанням), 
ємства. Платоспроможним вважають під- Покажемо на прикладі підрахунок поточ-
приємство, в якому сума поточних активів них активів підприємства, тис. грн.
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Аудит фінансового стану підприємства в умовах реструктуризації економіки

На початок року На кінець року

Запаси і витрати (розділ перший активу балансу) 11400 10800
Мінус знос малоцінних і швидкозношуваних 
предметів (розділ 1 активу балансу) 850 1150

Грошові кошти, розрахунки та інші активи 
(розділ 3 активу балансу) 1940 5100

Разом 12490 14750
Зовнішню заборгованість підприємства 

визначають за даними розділів 2 і 3 пасиву 
балансу. До неї відносять коротко-, середньо- 
, і довгострокові кредити і всю кредиторську 
заборгованість. У нашому прикладі вона 
становить на початок року 3640 тис. грн. 
(1700 + 1940 ), на кінець року -  2370 тис. грн. 
(940 + 1430).

Порівнюючи поточні активи із зовнішн
іми зобов’язаннями, можна дійти висновку, 
що підприємство є платоспроможним, оскіль
ки за минулий і звітний роки поточні активи 
були більші, ніж зобов’язання. Проте слід 
мати на увазі, що наявність запасів на 
підприємстві (особливо державних) не 
визначає реальної платоспроможності, 
оскільки в умовах ринкової економіки запаси 
незавершеного виробництва, готової продук
ції та інших товарно-матеріальних цінностей 
у разі банкрутства підприємства можуть 
виявитися нереалізованими для погашення 
зовнішніх боргів (частина їх просто неліквід
на), а на балансі перебувають як запаси.

До легкореалізованих активів відносять 
кошти й дебіторську заборгованість та 
певною мірою (за винятком лишків і залежа
чих товарів) виробничі запаси. Тому необ
хідно скласти уточнений розрахунок плато
спроможності, тобто визначити відповідність 
легкорелізованих активів зовнішньої забор
гованості. Припустимо, що у складі вироб
ничих запасів немає залишків і непотрібних 
матеріалів. Тоді легкореалізовані активи за 
минулий рік становитимуть

7590 тис. грн. ((6500- 850) +1940), 
а за звітний

11150 тасярн. ((7200-1150) + 5100).
Порівняння із зовнішньою заборгованістю 

4790 тис. грн. і 3940' тис. грн. показує пере
вищення активів над заборгованістю, що ха
рактеризує підприємство як платоспроможне.

Підвищення або зниження рівня плато
спроможності підприємства аудитом вста
новлюється за зміною показника оборотного 
капіталу (оборотних коштів), що визна
чається як різниця між всіма поточними

активами (в наведеному прикладі на початок 
року -  12490 тис. грн., на кінець року -  14750 
тис. грн.) і короткостроковими боргами 
відповідно 4790 тис. грн. і 3940 тис. грн. 
Порівняння показує зростання оборотного 
капіталу підприємства.

Якщо на початок року він становив 7680 
тис. грн., то на кінець року 10810тис. грн., тобто 
збільшився на 3130 тис. грн. (10810 -  7680).

Застосування нових форм організації 
праці, перебудова організаційної структури 
управління економікою на підприємствах 
призвели до появи акціонерних, малих, 
орендних та інших форм господарювання. Так, 
на державних підприємствах статутний фонд 
являє собою централізовані джерела фінан
сування, призначені для формування основних 
засобів і певною мірою оборотних коштів.

На акціонерних підприємствах у статут
ному фонді відображається акціонерний 
капітал, на малих підприємствах -  внески, паї 
та ін., на орендних підприємствах -  залиш
кова вартість основних засобів, взятих в 
оренду. Це положення істотно впливає на 
формування оборотного капіталу. На дер
жавному підприємстві оборотні кошти 
визначаються як різниця між статутним 
фондом і основними засобами, на акціонерних 
та інших підприємствах оборотний капітал 
являє собою різницю між поточними акти
вами (розділ 2 і 3 активу балансу) і зов
нішніми зобов’язаннями.

Джерелами утворення оборотного капі
талу є: збільшення чистого доходу, довго
строкових зобов’язань, акціонерного капі
талу тощо. Треба мати на увазі, що найбільш 
надійним партнером вважають підприємство 
з більшим розміром оборотного капіталу, 
оскільки воно може відповідати по своїх 
зобов’язаннях, збільшувати масштаби своєї 
діяльності.

Орієнтиром для оптимізації розміру 
оборотного капіталу є його сума, що дорів
нює половині короткострокових зобов’язань. 
Залучення позичкових коштів для здійснення 
господарської діяльності підприємства може 
мати різну ефективність, яка залежить від
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раціонального формування структури 
джерел коштів, що використовуються.

Ринкові умови господарювання зму
шують підприємства в будь-який період мати 
можливість терміново повернути коротко
строкові борги.

Спроможність підприємства виконати 
терміново зобов’язання визначається показ
ником, що характеризує відношення оборот
ного капіталу до короткострокових зобов’я
зань. Воно має дорівнювати одиниці. Не
сприятливим є як низьке, так і високе 
співвідношення. У наведеному прикладі на 
початок року воно становить 1,6 (7680 : 
4790), на кінець року -2,74 (10810 : 3940), що 
свідчить про можливість підприємства 
виконати всі зовнішні зобов’язання. Водночас 
аудитор має звернути увагу на значне 
перевищення розрахункового коефіцієнта 
одиниці, що вказує на нераціональне форму
вання фінансів на підприємстві, використан
ня “дорогих” фінансів. Таке положення має 
підтвердити показник загальної ліквідності.

ЛІКВІДНІСТЬ -  це спроможність оборотних 
коштів перетворитися у готівку, необхідну 
для нормальної фінансово-господарської 
діяльності. Аудитори подають ці дані банкам, 
постачальникам, акціонерам та іншим 
замовникам. Ліквідність визначається відно
шенням усіх поточних активів до коротко
строкових зобов’язань (останні беруть за 
одиницю). За даними балансу, що розгляда
ється, загальна ліквідність може бути подана 
на початок року як відношення 2,61 (12490 : 
4790), за звітний період - 3,74 (14750 : 3940). 
Наведені дані дають підставу аудитору 
зробити висновок про нераціональне форму
вання фінансів підприємства. Необхідно мати 
на увазі, якщо відношення поточних активів 
до короткострокової заборгованості менше 
одиниці, то це означає, що зовнішні зобов’я
зання платити нічим. За умовою, коли поточні 
активи дорівнюють короткостроковим 
зобов’язанням, тобто 1:1, у підприємця немає 
вільного вибору рішення. Якщо показник 
високий, як у наведеному прикладі, що 
свідчить про значне перевищення поточних 
активів над боргами, підприємство має 
велику суму вільних коштів, використовує 
дорогі активи, тобто прибуток з поточних 
активів вищий, ніж відсоткові ставки за 
позичкові кошти.

Раціональним (оптимальним) варіантом 
формування фінансів підприємства вважають 
той, коли основні засоби купують за рахунок 
вільних коштів підприємства, оборотні - н а } 
за рахунок довгострокових позик, на в - за 
рахунок короткострокових позик.

Підприємець працюватиме краще, якщо 
менший власний і більший позичковий 
капітал. За цим принципом діють взаємо
відносини ринку. Маючи невеликий власний 
капітал, можна отримати більше прибутку.

Із наведеного прикладу видно, що ауди
тор встановлює ліквідність підприємства, 
виходячи із загальної суми поточних активів. 
Проте на ліквідність підприємства можуть 
впливати надзвичайні обставини. У цих 
випадках аудитор має скласти розрахунок 
показника ліквідності, який визначає термі
нову можливість повернути короткострокові 
борги. Вона визначається на підставі порів
няння легкореалізованих активів коштів і 
дебіторської заборгованості та коротко
строкових зобов’язань.

У прикладі, що розглядається, на поча
ток року це співвідношення становить 0,38 
(1940 : 4790), тобто підприємство не могло 
погасити зобов’язання терміново. Інша 
ситуація склалася на підприємстві в кінці 
року, співвідношення між активами й забор
гованістю визначилося 1,29 (5100 : 3900). 
Підприємство ліквідне, бо кошти та дебітор
ська заборгованість перевищують коротко
строкові зобов’язання.

Раціональне формування джерел коштів 
аудитором визначається за їх структурою. 
Основна увага приділяється власним коштам 
(власному капіталу). В нашому прикладі 
власний капітал (кошти) складається з усієї 
суми коштів на початку року 52% (( 36950 : 
70840) • 100), в кінці року -51% (( 35740 : 
9870) • 100), тобто зменшився на 1%, але 
забезпечує його домінантне положення в 
праві на власність.

Оцінка структури джерел коштів, яку 
доводиться давати аудитору банка, креди
торам, стосується зміни частки власних 
коштів у загальній сумі джерел коштів із 
погляду фінансового ризику при складанні 
угод, договорів. Ризик зростає в тих випад
ках, коли зменшується частка власних 
коштів (капіталу).

Внутрішньовиробнича оцінка зміни 
частки власних коштів (капіталу) грунтуєть
ся на необхідності скорочення або збільшення 
довго- або короткострокових позик. Частка 
зовнішніх позик, кредитів і кредиторської 
заборгованості у загальних джерелах коштів 
залежить від співвідношення відсоткових 
ставок за кредит і ставок на дивіденди. Якщо 
відсоткові ставки за кредит нижчі, ніж ставки 
на дивіденди, то раціонально збільшувати 
залучення коштів (коротко- і довгострокові 
позики). В іншому разі доцільно викорис
товувати власні кошти (власний капітал).
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Природно, що структура джерел коштів 
залежатиме від цих обставин. Співвідношення 
власного капіталу до чужого (залученого), 
як правило, має бути 1 : 2 .

Вивчення структури джерел коштів 
підприємства дає змогу аудитору дати 
інформацію банкам, кредиторам щодо розши
рення або звуження діяльності підприємства. 
Зменшення короткострокових кредитів і 
збільшення власного капіталу може бути 
доказом згортання діяльності підприємства. 
Проте одночасно до такого висновку дійти 
неможливо, оскільки частка цих коштів може 
перебувати під дією інших факторів -  
відсоткових ставок за кредит і на дивіденди. 
Орієнтиром висновку аудитора про розши
рення або згортання діяльності підприємства 
може бути нерозподілений прибуток (у ба
лансі різниця між сумою балансового прибут
ку й використання прибутку -  розділ перший 
активу і пасиву балансу). На початок року 
вона становить 80 тис. грн., на кінець року -  
10 тис. грн. Ці дані не свідчать про розши
рення діяльності підприємства (табл. 1).

Треба мати на увазі, що при перевищенні 
відсотків за банківський кредит середнього 
прибутку з 1 грн. поточних активів підприємс
тву вигідніше нарощувати власний, капітал. 
Тому розраховується співвідношення влас
ного капіталу до залученого, яке називається 
коефіцієнтом фінансування. Чим вищий цей 
коефіцієнт, тим для банків і кредиторів 
надійніше фінансування. В нашому прикладі 
на початок року він дорівнював 10,41 ((37800 
+ 80) : (1700 + 1940)), на кінець року -  15,03 
((35600 + 10) : (940 + 1430)).

Як уже зазначалося, оптимальною 
структурою фінансів вважають формування 
за рахунок власних коштів лише в частині 
основного капіталу (основних фондів). З 
цією метою розраховується показник 
інвестування (відношення власних коштів 
до основного капіталу). У прикладі, що 
розглядається, на початок року він становив 
1,34 ((37800 +80): (49500 -  21300)) і на кінець 
року -  1,44 ((35600 + 10) : (47450 -  22800)). 
Ідеальним вважають, якщо власні кошти 
покривають весь основний капітал і частину 
оборотних коштів. Підприємство може бути 
життєздатним, якщо ним вчасно сплачено всі 
позичкові кошти.

Спроможність підприємства виконати 
свої зобов’язання аудитор визначає, ана
лізуючи структуру фінансів. Власний ка
пітал не тільки покриває основний, а й 
використаний для формування оборотних 
коштів, що свідчить про неправильну струк
туру фінансів (табл. 1).

Таблиця 1
Аналіз структури фінансів підприємства

Показник На початок На кінець
року року

Статутний фонд 37800 35600
Нерозподілений прибуток 80 10
Разом власний капітал 37880 35610
Власний капітал, % до
валюти балансу 49,7 49,1
Основний капітал (основні
засоби за вирахуванням 31100 29700
зносу)
Основний капітал, %, до 41,6 39,1
валюти балансу.

Майно з довгостроковою експлуатацією 
має фінансуватися довгостроковим капіта
лом, не обов’язково власним. Раціональним 
вважають, коли основний капітал мінімум на 
50% фінансується за рахунок власного 
капіталу і на 50% -  за рахунок довгостро
кових позик. Для банків і кредиторів такий 
розподіл капіталу позитивний, бо малий 
ризик банкрутства, якщо підприємство має 
великий власний капітал. Для самого під
приємства це означає використання дорогих 
власних коштів, які доцільно вкласти в роз
ширення власного виробництва або інвесту
вати в придбання цінних паперів, надати 
позику іншим підприємствам тощо. Відвер
нення власного капіталу в цьому випадку 
необхідно поповнити позичковими коштами. 
Визначення фінансової стратегії пов’язане з 
розрахунком ефективності зазначених за
ходів, які мають виконувати аудитори.

У розрахунках показників платоспро
можності, ліквідності, оборотного капіталу 
обчислюються дебіторська заборгованість і 
запаси. Залежно від того, наскільки швидко 
вони перетворюються у готівку, визна
чається фінансовий стан підприємства, його 
платоспроможність. З метою визначення 
зазначеної ситуації обчислюється оборот
ність рахунків дебіторів, що розраховується 
як відношення виручки від реалізації до суми 
заборгованості. Так, у прикладі, що розгля
дається, за звітний рік розрахунки дебіторів 
обернулися 7,5 разів. Чим вище показник, тим 
швидше дебіторська заборгованість перетво
рюється в готівку.

Правильна організація розрахунків з 
покупцями досліджується аудиторами особ
ливо ретельно, оскільки від неї залежать обсяг 
реалізації товарів, стан дебіторської забор
гованості, гроші готівкою.

Існують певні принципи взаємовідносин 
з клієнтами (покупцями й постачальниками), 
які можна визначити так: продавай за готівку, 
купуй у кредит; кредитуй покупця на менший
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строк, ніж одержуєш кредит у постачальника; 
укладаючи угоду, визначай і перевіряй плато
спроможність укладеного договору.

Поповнення готівки в підприємства 
залежить від обороту запасів товарно-мате
ріальних цінностей, яке розраховується як 
відношення собівартості реалізованої про
дукції до середньорічних запасів. Чим вихций 
показник обороту, тим швидше запаси, пере
творюються в готівку. Аудитору такий роз
рахунок слід робити в динаміці- за кілька 
звітних періодів.

З метою нормального ведення виробниц
тва і збуту продукції запаси мають бути опти
мальними. Наявність менших за розміром, але 
більш мобільних запасів означає, що менша 
сума наявних коштів підприємства перебуває

у запасах. Наявність великих запасів свідчить 
про спад активності підприємства щодо 

. виробництва й реалізації продукції.
Отже, аудит фінансового стану під

приємства досліджує не лише фактичну 
стабільність, платоспроможність і ліквідність 
підприємства, а й перспективу зростання 
ділової активності, підвищення ефективності 
господарювання.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ПЛАТОСПЮМОЖНОСП ПІДПРИЄМСТВА 
ПРИ ПРИЙШ ЛІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

Визначення платоспроможності підприємства є однією з найважливіших умов прийняття інвестиційних 
рішень. Подається методика аналізу, вказується необхідність врахування певних особливостей, які зумовлені 
як об'єктивними, так і суб’єктивними факторами.

То define solvency of enterprises is one of the most important stipulation for acceptance investment decisions. 
The author gives the methodology of analysis, and points at the importance of taking into consideration certain 
peculiarities determined by both objective and subjective factors.

У сучасних умовах, пов’язаних із розши
ренням ринкових стосунків, виникають все 
нові аспекти оцінки платоспроможності 
підприємства. З’являється потреба аналізу 
різних ризиків, наприклад, ризиків для 
співвідношення зобов’язань і власного 
капіталу, які можуть виникати в результаті 
зміни статусу підприємства, ризиків, пов’я
заних із введенням різних обмежень на діяль
ність підприємства, які, як правило, мають 
податкові підстави і призводять до зменшення 
прихованих прибутків. З’являється потреба 
оцінки прихованих резервів, прихованих 
зобов’язань т.і. Ще одним об’єктом аналізу 
платоспроможності стає рух коштів на 
поточному рахунку підприємства з точки 
зору різних відхилень. Систематичне отри
мання відомостей про підприємців особливо 
доповнює зовнішнє враження. Нова особ
ливість аналізу -  прискорення оцінки різних 
звітів за допомогою електронно-обчислю
вальної техніки. Розрахунок середньо- 
галузевих показників дозволяє здійснювати, 
часто в співпраці із підприємством, що

отримує інвестиції, поточний контроль за 
результатами діяльності.

Важливого значення набуває аналіз 
технологічної виробничої потужності підпри
ємства. Інвестор може отримати точну 
характеристику технічного стану та техно
логічного рівня підприємства. Оскільки сьо
годнішній технологічний рівень підприємства 
залежить від того якими були організація та 
управління підприємством в минулому, 
завданням аналізу платоспроможності буде 
перевірка принципової та практичної налаш- 
тованості керівництва та власників підпри
ємства на дослідження та інновації, на зорієн
товане на маркетинг управління [5, с.127].

Технічний прогрес у сферах комунікації 
та виробництва створює умови для інтерна
ціоналізації діяльності підприємства. Із поси
лення інтернаціоналізації товарних та фінан
сових ринків випливає те, що підприємство 
також повинно використовувати можливості 
міжнародних ринків. Така спроможність 
підприємства стає ще одним критерієм його 
оцінки. Перевірка стилю управління важко
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піддається кількісному виміру, проте вона 
стає все більш важливим аспектом оцінки 
платоспроможності підприємства.

Загальновизнано, що якість управління 
та ситуація на ринку, де підприємство пра
цює, мають вирішальне значення для розвит
ку підприємства. Існують різні думки про те, 
як. використовувати ці сфери з позиції ана
лізу платоспроможності. Поряд із усіма спро
бами віднайти критерії оцінки управління 
підприємством не слід забувати про те, що 
отримані на даний період результати госпо
дарювання, представлені хронологічними 
даними, є найкращим індикатором ефектив
ності управління підприємством.

Ситуації підвищеного ризику завжди 
виникають у часи суттєвих ринкових змін, 
варто лише кардинально змінитись середо
вищу, яке було звичним для ефективного 
управління. В такі періоди особливого 
значення набувають спроби оцінити якість 
управління. Навіть у країнах із розвиненою 
економікою це вдається досить складно.

Одна з найбільш змістовних постановок 
цього питання стосується доведеної на 
практиці підприємством спроможності 
долати кризові ситуації. Досвід та кваліфі
кація аналітика має при цьому особливе 
значення. У світовій практиці, якщо розрахо
вані для малих і середніх підприємств показ
ники не відхиляються від середньогалузевих, 
то це, як правило, є достатньою підставою 
вважати їх платоспроможними. Проте таку 
оцінку важко дати великим підприємствам, 
оскільки види їхньої діяльності неможливо 
вкласти в певні схеми. В таких випадках 
варто відмовитись від галузевого порів
няння. Особливо це стосується такого малого 
ринку, як в Україні.

Замість галузевого порівняння повинна 
проводитись оцінка майбутнього розвитку 
ринків підприємства. Якщо за минулі періоди 
діяльності підприємство довело свою спро
можність займати на ринку визначну позицію, 
а також пристосовуватись до змін, у розробки, 
маркетинг, основні й оборотні фонди, то тим 
самим воно зменшує невпевненість інвестора 
при прийнятті інвестиційного рішення. Ще 
складнішим видається аналіз підприємства, 
для якого найголовнішим ринком збуту є 
світовий ринок. Оцінка конкуренції при цьому 
буде майже неможливою. До цього додаються 
характерні для останніх років курсові коли
вання. Підприємство може захиститись від цих 
ризиків лише частково за допомогою фінан
сових інструментів.

Класично оцінка платоспроможності 
підприємства базується головним чином на

аналізі бухгалтерської звітності за останні 
звітні періоди. Такий підхід, очевидно, не 
зміниться і в майбутньому, оскільки відоб
ражена хронологічними даними спроможність 
підприємства реалізовувати найкращі рі
шення в кожній конкретній ситуації є доказом 
того, що існування підприємства буде 
застрахованим і на майбутнє. Важливим при 
цьому є те, чи особа, яка здійснює аналіз, 
користується лише наявним (офіційними) 
цифровими даними, чи, може, вчасно вияв
ляючи й оцінюючи нові фактори ризику.

Проблема збору інформації є предметом 
постійного дослідження в теорії і практиці 
останніх років. Надання можливостей отри
мання додаткової інформації може залежати 
від особистих стосунків між керівництвом 
підприємства та інвестором. Але навіть після 
збору, підготовки та оцінки всієї можливої 
інформації про фактори, що впливають на 
платоспроможність, незважаючи на всі 
спроби подати її в зрозумілому кількісному 
вираженні, завжди залишається місце для 
суб’єктивних суджень.

Аналіз платоспроможності підприємства 
базується на аналізі ліквідності балансу, 
критерієм якого є ступінь покриття зобов’я
зань підприємства його активами, тобто 
здатність майна перетворюватись у грошові 
кошти. У зв’язку з цим саме гроші є абсолют
но ліквідними. Що стосується всього іншого 
майна, то оскільки для перетворення його в 
гроші необхідний певний час, а іноді й 
додаткові грошові витрати, що зменшують 
вартість майна, то воно не є абсолютно 
ліквідним і розрізняється за ступенем ліквід
ності. Ступінь ліквідності визначається 
витратами часу й коштів, необхідних для 
перетворення майна в гроші: чим нижчий 
рівень витрат, тим більш ліквідним є майно. 
Грошові кошти підприємства в касі та на 
розрахунковому рахунку є найбільш ліквід
ними коштами підприємства. Менш ліквідні 
активи -  цінні папери та строкова дебітор
ська заборгованість по відвантаженим 
товарам та наданим послугам. Ще менш 
ліквідною є прострочена заборгованість по 
відвантаженим товарам, не оплаченим у 
строк покупцями за розрахунковим докумен
том. Найменш ліквідна готова продукція, яку 
ще необхідно реалізувати, запаси матеріаль
них цінностей, основні засоби.

Для визначення ліквідності балансу 
проводять класифікацію активів і зобов’я
зань підприємства за ліквідністю перетво
рення в гроші та строковістю оплати. При 
цьому активи групуються за ступенем їх 
ліквідності й розміщуються в порядку
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зменшення ліквідності, а зобов’язання - за 
термінами їх погашення і розміщуються в 
порядку зростання термінів оплати [1, с.138]. 
Активи поділяють на: найбільш ліквідні 
(грошові кошти та короткострокові фінан
сові вклади); активи, що швидко реалі
зуються (дебіторська заборгованість та ін.); 
активи, що повільно реалізуються (запаси й 
витрати та довгострокові фінансові вклади); 
активи, що реалізуються складно (основні 
засоби та капітальні вклади).

Зобов’язання підприємства групують 
також по чотирьох групах та розміщують за 
ступенем терміновості їх оплати: найбільш 
строкові зобов’язання (кредиторська заборго
ваність); короткострокові пасиви (коротко
строкові кредити та позики); довгострокові 
пасиви (довгострокові зобов’язання); постійні 
пасиви (власні засоби).

При порівнянні першої та другої груп 
активів (найбільш ліквідних та активів, що 
швидко реалізуються) із першою та другою 
групами пасивів (найбільш строкові зобов’я
зання та короткострокові пасиви) можна 
визначити поточну ліквідність. Якщо активи 
не менші за відповідні пасиви, то підприємс
тво вважається платоспроможним у най
ближчий час.

Порівнюючи третю групу активів і 
пасивів, можна визначити перспективну 
ліквідність. Якщо активи, які повільно реалі
зуються не менші за довгострокові зобов’я
зання, то підприємство характеризується як 
платоспроможне в майбутньому.

Підгрунтям аналізу ліквідності є те, що 
основні засоби підприємства фінансуються 
за рахунок довгострокових кредитів та 
позик, а також власних засобів, а фінансу
вання оборотних засобів підприємства 
здійснюється за рахунок власних оборотних 
коштів та залучених позикових коштів. Тому 
для підприємства важливе співвідношення 
вартості матеріальних оборотних коштів та 
власних і позикових джерел їх фінансування. 
Вагоме місце серед оборотних коштів посідає 
величина запасів і витрат підприємства. У 
найкращому випадку підприємство не 
користується зовнішніми джерелами фінансу
вання для покриття запасів і затрат і, отже 
не збільшує свою заборгованість, а викорис
товує власні засоби.

Проте найчастіше підприємство ви
користовує різні зовнішні джерела фінан
сування витрат: кредити банку, тимчасово 
вільні кошти в активних розрахунках. У 
такому випадку фінансовий стан підприємс
тва вважається нормальним. Якщо під
приємство залучає необгрунтовані джерела

фінансування запасів і витрат, то його 
фінансовий стан визначається як нестійкий. 
Кризовий стан настає тоді, коли підприємство 
має не погашені у визначений термін кредити 
та позики. В умовах розвиненої ринкової 
економіки такий стан межує з банкрутством, 
оскільки кожен дебітор під загрозою виплат 
великих штрафів або оголошення його 
банкрутом намагається погасити свої борги. 
В умовах української економіки, приймаючи 
інвестиційні рішення, слід обережно стави
тись до віднесення короткострокової дебітор
ської заборгованості до ліквідних засобів 
підприємства.

Для більш детального аналізу розра
ховується ряд спеціальних коефіцієнтів. 
Велика увага приділяється показникам 
ліквідності, оскільки вони вираховуються на 
основі даних бухгалтерського балансу, що 
публікуються у відкритому друці і доступні 
для всіх користувачів звітності. Проаналізу
вавши звітність підприємства, можна спрог- 
нозувати результати господарської діяль
ності, можливу збитковість та банкрутство.

У разі недостатності показника ліквід
ності в порівнянні з величиною, визначеною 
як мінімально допустимою, виникають 
сумніви стосовно платоспроможності під
приємства та його фінансової стійкості.

Неплатоспроможність, звичайно, спричи
няється різними факторами, які інколи не 
мають ніякого відношення до фінансового 
стану підприємства, про що згадувалось 
вище. Але, як правило, вона є наслідком 
неефективної виробничої та фінансової 
діяльності, розбалансованості відтворюваль- 
ного механізму, помилок у ціновій, інвес
тиційній політиці т.ін. У деяких випадках 
неплатоспроможність підприємства зумов
лена незадовільним станом балансу, що 
відображає проблеми майнового та фінан
сового стану. У багатьох країнах розроблені 
різні системи показників для визначення 
незадовільної структури балансу і відповідно 
платоспроможності підприємства.

Коефіцієнти оцінки платоспроможності 
є показниками, що характеризують фінан
совий ризик. Вибір оптимального співвід
ношення акціонерного та позикового капі
талу -  це вибір між відносно нижчою вар
тістю кредитів та ризиком, зумовленим 
зобов’язаннями щодо обслуговування зов
нішньої заборгованості, що не допускають 
відстрочення платежів. Серед рекомен
дованих в Україні для визначення неплато
спроможності підприємств показників -  
коефіцієнт покриття, коефіцієнт забезпечення 
власними коштами, коефіцієнт абсолютної
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ліквідності, коефіцієнт автономії, коефіцієнт 
фінансової стабільності, показник фінан
сового лівериджу.

У ряді випадків, коли йдеться про інозем
них інвесторів виникає необхідність застосу
вання зарубіжних методик аналізу, відмін
ність яких, як правило, базується на відмін
ностях форм звітностей.

У зв’язку з цим виникає потреба приве
дення вітчизняного балансу до міжнародних 
стандартів. У системах бухгалтерського 
обліку різних країн, у тому числі країн із 
розвиненою ринковою економікою, існують 
значні відмінності, не дивлячись на те, що 
міждержавні інститути намагаються транс
формувати бухгалтерські системи на світо
вому рівні. Це, безумовно, впливає на форми 
фінансового аналізу, які також відображають 
національні особливості тієї чи іншої країни.

У результаті поглиблення міжнародних 
економічних зв’язків усе частіше виникає 
необхідність вивчення фундаментальних 
характеристик, бухгалтерських понять і 
систем країн розвиненої ринкової економіки. 
Що стосується бухгалтерського балансу, то 
виділяють його три основні форми [3, с.31]. 
Перша, характерна для США, Велико
британії, представляє баланс таким чином, 
що дозволяє виявити платоспроможність 
підприємства. Статті активу тут класифі
куються за принципом ліквідності, в порядку 
зменшення ліквідності зверху вниз.

Відповідно до другої форми балансу 
(використовується у Франції), статті пасиву 
класифікуються, виходячи з юридичних 
критеріїв. Пасив балансу поділяється на дві 
частини: власні капітали та боргові зобов’я
зання. Останні класифікуються не за ступе
нем зростання, а за походженням. Третя фор
ма звіту спрямована на те, щоб виявити зв’я
зок між деякими статтями активу і пасиву..

Узагальнюючи різні форми, можна відзна
чити, що, як правило, активи й зобов’язання 
балансового звіту поділяються на дві та 
більше категорій. Активи - в залежності від 
тривалості їх використання, зобов’язання - в 
залежності від терміну погашення. Причому, 
активи, як правило, подаються у звітних 
документах у порядку зниження. їх ліквідності 
(на відміну від вітчизняного балансу). Статті 
балансового звіту з тривалістю використання 
або термінами погашення, що не перевищують 
одного року, класифікуються як поточні, а при 
більших термінах використання -  як довго
строкові. До поточних (ліквідних) активів у 
світовій практиці належать у першу чергу, 
грошові кошти в касі, на банківських рахун
ках та цінні папери, які також можуть бути

досить швидко переведені в готівкові гроші. 
Наступною, у порядку зменшення ліквідності, 
є короткострокова дебіторська заборго
ваність. Останніми до ліквідних коштів 
належать товарно-матеріальні запаси (запаси 
товарів, готової продукції, сировини, незавер
шене виробництво т . ін. ).

Поточні зобов’язання містять у собі 
короткотермінову кредиторську заборгова
ність перед постачальниками та підрядни
ками, банками з короткострокових позик, 
персоналом з оплати праці, податковими 
органами та страховими фондами і заборго
ваності перед іншими кредиторами.

Виходячи з іншої форми звіту необхідно 
використовувати іншу систему показників, 
оцінки платоспроможності, які відрізняються 
за методикою розрахунку але однакові за 
суттю (предмету, який відображається).

Так, для оцінки спроможності підприємс
тва виконувати поточні зобов’язання за 
рахунок поточних активів розраховують 
коефіцієнт адекватності поточних активів 
(поточні активи / поточні зобов’язання), 
коефіцієнт моментальної ліквідності (ліквідні 
активи / поточні зобов’язання); коефіцієнт 
покриття процентних платежів (прибуток до 
сплати процентів та податків / процентні 
платежі) визначає рівень захищеності від 
можливості несплати підприємством процен
тів з отриманих кредитів; коефіцієнт адекват
ності грошових коштів (грошові кошти від 
основної діяльності (середня сума поточних 
зобов’язань протягом періоду) визначає 
можливість виконувати поточні зобов’язання 
за рахунок грошових коштів, що надходять 
від основної діяльності.

Аналіз коефіцієнтів є ефективним засо
бом оцінки, проте необхідно враховувати 
деякі особливості їх застосування. Показники 
відображають стан підприємства в статиці 
й не відображають майбутніх змін чи достат
ньо, наприклад, у підприємства, грошових 
коштів з огляду на витрати й доходи найближ
чого місяця. При аналізі коефіцієнтів не 
враховується якісна сторона показників. Так, 
ліквідність забезпечується дебіторською 
заборгованістю, за якою не надходять грошо
ві кошти. Керівництво підприємства маніпу
лює цифрами, щоб вони виглядали більш 
переконливо. Компанія може мати багато
цільову комерційну спеціалізацію, тому її 
діяльність важко визначити за якоюсь певною 
галуззю промисловості. Крім того, середньо- 
галузеві показники, особливо в умовах кризи 
у всій галузі, є досить орієнтовними. Тому 
для більш точної оцінки стану підприємства 
у своїй галузі промисловості краще викорис
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товувати для порівняння показники окремих 
підприємств-конкурентів.

Визначення рівня заборгованості підпри
ємства є одним з вирішальних чинників 
прийняття інвестиційного рішення. До цього 
питання існує декілька підходів.

У залежності від активності підпри
ємства змінюється ставка дохідності на 
інвестований у це підприємство капітал. Від 
величини цих змін залежить рівень ризико
ваності інвестицій. Відомо, що чим більша 
дохідність, тим більший ризик вкладів. Ця 
чутливість дохідності пояснюється типом 
витрат. Якщо в загальній сумі витрат 
підприємства значну долю займають постійні 
витрати, то зміни обсягу реалізації можуть 
призвести до значних змін дохідності. І 
навпаки, на підприємствах, де значну долю 
складають змінні витрати, рівень прибутко
вості може бути стабільним, оскільки під
приємство має можливість змінювати свої 
активи. З позиції концепції класичних 
фінансів необхідно визначити чи не є питома 
вага короткострокових зобов’язань занадто 
великою та класифікувати активи та ре
сурси за рівнем їх терміновості. Згідно з цією

концепцією, оборотний капітал підприємства 
може бути визначений як надлишок між 
вартістю активу та основного капіталу. За 
цією теорією на початку необхідно пере
вірити, за рахунок яких джерел фінансується 
основний капітал. Порушенням вважається 
фінансування активів, призначених на 
тривалий термін, короткостроковими креди
тами. Припускається, що власні оборотні 
кошти повинні покривати якомога більшу 
частину поточних активів, відводячи меншу 
роль короткостроковому фінансуванню.
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УДК 330.131.7
Ірина Петровська

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОПЕРАТИВНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА РАДІОАКТИВНО 

ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Пропонується оцінка ризику господарської діяльності та інвестиційного забезпечення на радіоактивно 
забруднених територіях. Розглянуті чинники, що визначають ризик інвестиційної діяльності на цих територіях. 
Приведено два типи конкурентних переваг (нижчого та вищого порядку), які впливають на ступінь господарського 
та інвестиційного ризиків.

The estimation of the economic activity risk and risk of investment in the radioactive polluted territories is 
proposed in the paper. The causes of investment risk on these territories are analysed Two types of the competitive 
advantages (higher and lower levels), which influence on degree of economic and investment risk are described

Діяльність людини, як відомо, націлена, 
у першу чергу, на задоволення постійно зрос
таючих потреб, що призводить до збільшення 
антропогенного та техногенного наванта
ження на довкілля. В теперішній час урядами 
практично усіх економічно розвинутих країн 
робляться спроби зниження шкідливої дії люд
ської діяльності на екосферу. П ідтвер
дженням цьому є проведення міжнародної 
конференції у Кіото, на якій була досягнена 
домовленість про поступове зниження про
мислових викидів в атмосферу та встановлені 
квоти викидів для кожної країни.

Водночас негативна дія людини на 
оточуюче середовище призводить до посту
пового зменшення територій, на яких вироб
нича та господарська діяльність можлива без 
відповідного негативного впливу на людей, 
тобто територія, на якій функціонують 
підприємства, організації та установи у будь- 
який момент може опинитися забрудненою, 
внаслідок неналежного їх функціонування. 
Тому простір, на якому людина організує 
свою діяльність, можна розглядати як потен
ційно забруднені території, а через те, що 
територія належить до факторів організації
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Методичні основи оперативної оцінки ризику господарської діяльності
та інвестиційного забезпечення на радіоактивно забруднених територіях

виробничих сил, які мають обмеження/межі, 
слід передбачити можливість забруднення 
території, на якій ведеться господарська 
діяльність людини, вкладаються інвестиції; 
встановити ступінь ризику ведення подібної 
діяльності з наступним визначенням доціль
ності її продовження.

У даній статті пропонуються методичні за
сади оперативної оцінки ризику господарської 
діяльності та ризику інвестиційного забез
печення на потенційно забруднених територіях.

Оцінка ризику господарської діяльності 
й інвестиційного забезпечення на радіо
активно забруднених територіях складається 
з двох етапів:

1. Оцінка ризику господарської діяльнос
ті на радіоактивно забруднених територіях.

2. Оцінка ризику інвестиційного забез
печення на радіоактивно забруднених 
територіях.

Під ризиком господарської діяльності 
розуміється ймовірність одержання прибутку 
від реалізації продукції, виробленої суб’єк
тами господарювання.

Ризик інвестиційного забезпечення -  це 
ймовірність одержання прибутку від діяльнос
ті підприємств, у які вкладаються інвестиції 
(показник “інвестицій” більше показника 
“капітальних вкладень”, тому їцо інвестиції 
вкладаються не тільки у відновлення і 
придбання основних фондів, але й у підготов
ку робочих кадрів, придбання ліцензій, 
патентів, “ноу-хау” і т.д.).

Ризик ведення господарської діяльності 
виникає у зв’язку з недоодержанням прибут
ку від реалізації продукції (у порівнянні з 
плановими показниками), що, у свою чергу, 
визначається такими чинниками:

1) недоодержання прибутку у зв’язку з 
неповною реалізацією продукції з причин 
зумовлених: а) внутрішнім характером про
цесу виробництва (виявлення дефектів у ви
готовленій продукції, невідповідність вимо
гам держстандартів, галузевих стандартів; 
нормативам, вимогам якості, санітарних, 
радіологічних норм і тощо); б) зовнішніми 
обставинами діяльності підприємства (зміна 
кон’юнктури ринку, купівельної спромож
ності населення, поява альтернативної 
продукції, діяльність конкурентів і т.д.);

2) недоодержання прибутку у зв’язку зі 
зменшенням ціни реалізації продукції з 
причин, пов’язаних із:

а) внутрішнім характером процесу 
виробництва (проблеми фінансового харак
теру - нестача власних оборотних коштів, 
необхідність повернення кредитів банку, 
термінові зобов’язання перед бюджетом,

наявність заборгованості по зарплаті і т.д.);б) 
із зовнішніми обставинами діяльності під
приємства (проблеми збуту продукції через 
ціну останньої);

3) недоодержання прибутку у зв’язку з 
діяльністю контрагентів підприємства 
(підприємств-суміжників, постачальників, 
споживачів; банківських установ, подат
кових органів, місцевих адміністрацій, 
галузевих органів управління і т.п. ).

Інвестиційний ризик виникає при вкла
денні коштів в об’єкти нерухомості (будинки, 
споруди, будови та інші основні фонди), не
матеріальні активи (програмні продукти, пра
ва користування товарними знаками, патен
тами, “ноу-хау”, гудвіл тощо), при придбанні 
фінансових інструментів (цінні папери, 
валюта). Ризик полягає в ймовірності виник
нення фінансових втрат у результаті непев
ності здійснення інвестиційної діяльності.

Як на господарський, так і на інвести
ційний ризик впливає ряд чинників-умов, що 
диференціюються за ступенем свого впливу 
на ці ризики, однак основним чинником, 
зумовлюючим ризикованість ведення госпо
дарської та інвестиційної діяльності на 
радіоактивно забруднених територіях є 
екологічний чинник, який, у свою чергу, 
породжує психологічне несприйняття спожи
вачами будь-якої продукції, виробленої на 
даній території.

До наступної групи чинників, що впли
вають і на ризик ведення господарської 
діяльності, і на інвестиційний ризик, належать 
(розподіл їх на об’єктивні і суб’єктивні 
проведено з точки зору макрорівня):

І .  О б ’є к т и в н і:

1) економічна ситуація в Україні: рівень 
інфляції, рівень облікових, кредитних, 
ломбардної ставок; процентна ставка по 
депозитах; обсяг прибутків і витрат бюджету, 
дефіциту бюджету, зовнішнього і внутріш
нього запозичення; розмір мінімальної і 
середньої заробітної плати, розмір середньої 
та мінімальної пенсій;

2) стан нормативно-законодавчої бази: 
наявність законів Верховної Ради України, 
указів Президента, постанов Кабінету 
Міністрів України, що гарантують безперер
вність процесів функціонування суб’єктів 
економічного життя;

3) податкова політика держави: наяв
ність податкових пільг, податкових кредитів;

4) діяльність органів влади федераль
ного і регіонального рівнів, органів галу
зевого управління (при наявності), подат
кових органів;

5) діяльність кредитних установ.
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до обсягу сукупних витрат живої та уречев
леної праці на його одержання:

Еф=П/(ФОП+А+МВ),
де Еф - рівень ефективності,
П - прибуток,
ФОП - фонд оплати праці,
А - обсяг амортизаційних відрахувань, 
МВ - вартість матеріальних витрат та 

послуг, що сплачені.
Порівняння отриманого розрахункового 

показника з аналогічними показниками 
ефективності інших об’єктів, розташованих на 
тій самій радіоактивно забрудненій території, 
а також з середньоукраїнськими показниками 
ефективності діяльності підприємств, дозво
лить визначити доцільність продовження функ
ціонування об’єкта, а якщо це необхідно - 
підкаже можливі шляхи підвищення ефек
тивності діяльності підприємства.

На зниження ступеня господарського та 
інвестиційного ризиків безпосередньо впли
вають стійкі фінансові показники, до яких 
належать:

I I .  С у б ’є к т и в н і:

1) спеціалізація об’єкта господарської 
(інвестиційної) діяльності;

2) потужність (розмір) об’єкта господар
ської (інвестиційної) діяльності;

3) рівень технічної оснащеності об’єкта 
господарської (інвестиційної) діяльності;

4) зношеність основних фондів об’єкта 
господарської (інвестиційної) діяльності;

5) рівень підготовки кадрового складу 
об’єкта господарської (інвестиційної) діяль
ності: вік, освіта, стаж роботи.

Наступні чинники-умови носять більш 
індивідуальний характер. На ризик ведення 
господарської діяльності впливають:

1) фінансовий стан об’єкта: стан власних 
оборотних коштів, наявність кредитів банку, 
зобов’язань перед бюджетом;

2) технологія виробництва: дотримання 
вимог до сировини, матеріалів, комплек
туючих і тощо;

3) діяльність підприємств-контрагентів: 
позитивна, негативна;

4) цінова політика об’єкта: вартість 
паливно-енергетичних матеріалів, сировини, 
комплектуючих, розмір заробітної плати 
працюючого персоналу.

Ризик інвестиційного забезпечення 
об’єкта зумовлюють:

1) фінансовий ринок: прибутковість по 
державних цінних паперах, розмір депозит
ного банківського відсотка, розмір прибутку 
по терміновому ощадному вкладу;

2) процес реального інвестування: 
дотримання календарного плану робіт, якість 
здійснюваних робіт, дотримання проектної 
документації і т.д.

Існує два типи конкурентних переваг, які 
впливають на ступінь господарського та 
інвестиційного ризиків: це переваги нижчого 
та вищого порядків.

Переваги нижчого порядку визначають
ся можливістю використання дешевої робочої 
сили, дешевих матеріалів (сировини) та енер
гії. Нижчий порядок цих конкурентних пере
ваг пов’язаний з їх нестійкістю через можливе 
зростання цін та заробітної плати або через 
використання іншими суб’єктами підприєм
ницької діяльності також дешевих ресурсів. 
Отже, переваги нижчого порядку не можуть 
постійно забезпечувати низький ступінь 
господарського та інвестиційного ризиків.

Один з головних якісних показників ефек
тивності функціонування підприємства, зу
мовлених перевагами нижчого порядку, є -  
показник ефективності витрат (конкуренто
спроможності). Він відображає відношення 
кінцевого результату діяльності (прибутку)

НП=(ЧП/ОР)х(ОР/СК),
де НП - норма прибутку на вкладений 

капітал,
ЧП - чистий прибуток,
ОР - обсяг реалізації продукції/послуг, 
СК - сума капіталовкладень.
Цей показник є критерієм оцінки ефек

тивності діяльності підприємства і відоб
ражає результативність використання під
приємством своїх ресурсів.

Наступний показник, який потрібно знати 
будь-якому інвестору або підприємцю, це та 
сума прибутку, яку він повинен спрямовувати 
на компенсацію вкладених в об’єкт господар
ської (інвестиційної) діяльності капіталів:

Р=(СКх<1)/ВК,
де Р - критичний процент чистого прибутку, 
£І - відсоток з депозитного вкладу,
СК - сума капіталовкладень (загальна 

вартість об’єкта),
ВК - сума капіталів, вкладених у під

приємство.
Розмір даного показника порівнюється з 

прибутком з депозитного вкладу. Якщо 
критичний процент прибутку менший від 
цього доходу, вкладання коштів у під
приємство буде більш ризиковим, ніж вкла
дання їх на депозит у банку.

Показник, який відображає ефективність 
використання у виробничому процесі ма
теріальних ресурсів і робочої сили, виз
начається:
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Методичні основи оперативної оцінки ризику господарської діяльності
та інвестиційного забезпечення на радіоактивно забруднених територіях

кВП = (ОР-СС)/ОР,
де к ВП - коефіцієнт валового прибутку, 
СС - собівартість виготовленої продукції.

Зрозуміло, що при зростанні витрат на 
сировину коефіцієнт валового прибутку 
зменшується (якщо підприємство не може 
перекласти ці витрати на споживачів шляхом 
підвищення цін, що, у свою чергу, стри
мується обмеженою купівельною спромож
ністю населення). Один з шляхів з’ясувати, 
наскільки високі дані витрати, - порівняти їх 
з витратами аналогічних підприємств.

Коефіцієнт операційного прибутку 
відображає, наскільки успішно працює 
підприємство по отриманню доходу від своєї 
діяльності:

кОП=Д/ОР, .
де кОП - коефіцієнт операційного 

прибутку,
Д - доход до виплати податків та процен

тів за кредит.
У чисельнику знаходиться доход під

приємства після відрахування собівартості 
продукції/послуг і витрат на її реалізацію. 
Високий операційний прибуток відображає 
ефективний контроль собівартості продукції/ 
послуг або те, що обсяг реалізації росте 
швидше, ніж операційні витрати - витрати на 
організацію виробництва і споживання.

Коефіцієнт чистого прибутку - це показ
ник, який визначається діяльністю під
приємства. Він зрівнює чистий прибуток з 
обсягом реалізації продукції/послуг: 

кЧП=ЧП/ОР, 
де к ЧП - коефіцієнт чистого прибутку, 
ЧП - чистий прибуток після сплати податків.

Платоспроможність підприємства як 
показник, що відображає ступінь ризику 
вкладання коштів, визначається на підставі 
порівняння поточних активів з сумою забор
гованості. Підприємство платоспроможне, 
якщо сума поточних активів (запасів, коштів, 
дебіторської заборгованості та інших акти
вів) більше або дорівнює його зовнішній 
заборгованості (зобов’язанням). Зовнішня 
заборгованість підприємства визначається за 
даними балансу. До неї відносять коротко
строкові, середньострокові та довгострокові 
кредити і кредиторську заборгованість. 
Підвищення або зниження платоспроможності 
підприємства встановлюється як зміна 
показника обігового капіталу (обігових 
коштів), який визначається як різниця між 
всіма поточними активами та коротко
строковими боргами.

Ще одним показником, що характеризує 
ступінь господарського та інвестиційного

ризику, є кредитоспроможність підприємст
ва. Вона полягає у фінансовій можливості 
підприємства сплачувати в строк відсотки та 
основну суму отриманого кредиту. Кое
фіцієнт заборгованості показує процент 
активів підприємства, що фінансуються за 
рахунок кредиту:

к 3 = БО / АК,
де к 3 - коефіцієнт заборгованості,
БО - сума боргових обов’язків,
АК - сума активів.
На ступінь господарського та інвести

ційного ризику впливає також спроможність 
підприємства сплачувати відсотки за борги. 
Для цього визначається коефіцієнт кратності 
відсотків. Він показує, наскільки операційний 
доход підприємства (доход до сплати про
центів та податків) покриває відсотки за 
борги підприємства:

кКВ=ОД/П,
де к КВ - коефіцієнт кратності відсотків, 
ОД - операційний доход підприємства,
П - сума процентів за рік.
Низьке покриття процентів вказує на 

несприятливе становище підприємства, або 
на спад ділової активності, що, в свою чергу, 
підвищує ступінь ризику. Операційний доход 
підприємства може бути нижчим, ніж про
центи, які треба сплатити. Це може призвести 
до затримки платежів та неплатоспромож
ності підприємства.

Одним із складових аналізу ризико
ваності ведення господарської та інвестицій
ної діяльності є ліквідність. Під ліквідністю 
розуміють спроможність обігових коштів 
перетворюватися у готівку, яка необхідна 
для стабільної фінансово-господарської 
діяльності. Інвестори схильні мати ліквідні 
цінні папери і тому віддають перевагу готівці 
перед вкладанням її у будь-яке підприємство 
та очікування майбутніх прибутків. Вкла
даючи кошти у “справу”, очікуючи майбутні 
прибутки, інвестори міняють гарантовані 
“живі” кошти на ризиковані доходи у май
бутньому. Такий “обмін” можливий лише у 
випадку високих майбутніх доходів, які 
виправдують ризик інвесторів:

кЛ=ПА/К3,
де кЛ - поточний коефіцієнт ліквідності, 
ПА - поточні активи,
КЗ - короткострокові зобов’язання. 
Короткострокові зобов’язання у даному 

співвідношенні приймаються за одиницю. 
Якщо відношення поточних активів до 
короткострокових зобов’язань менше, ніж
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одиниця, це означає, що зовнішні зобов’я
зання немає чим сплачувати. Якщо поточні 
активи дорівнюють короткостроковим зобо
в’язанням, тобто співвідношення дорівнює 1, 
у підприємця немає свободи у виборі рішень. 
Якщо співвідношення високе, що свідчить про 
значне перевищення поточних активів над 
боргами, у цьому випадку підприємство має 
значну суму вільних коштів.

Розрахунок показників, що характери
зують переваги нижчого порядку, дає 
можливість визначити шляхи щодо мінімізації 
ступеня господарського та інвестиційного 
ризиків та підвищення привабливості підпри
ємств для потенційних інвесторів.

Крім переваг нижчого порядку, на ступінь 
господарського та інвестиційного ризиків 
впливають переваги вищого порядку: якість 
продукції, що виробляє підприємство, худож
нє оформлення продукції, оригінальний асор
тимент, висока кваліфікація працівників. Ці 
переваги сприяють підвищенню репутації під
приємства, збільшують кількість споживачів, 
формують їх постійний контингент, що 
призводить, як наслідок, до підвищення 
доходів підприємства і зменшує ступінь 
господарського та інвестиційного ризиків.

Алгоритм достовірної оцінки рівня 
господарського та інвестиційного ризиків 
складається з таких етапів:

1) максимальний облік усіх чинників- 
умов, що впливають на виникнення ризиків;

2) визначення ймовірності виникнення 
ризику по кожному з чинників (ВР);

3) визначення розміру можливих втрат

(фінансових, матеріальних, трудових, мораль
них) при настанні дії кожного чинника (РП) ;

4) розрахунок рівня ризиків за наступ
ною формулою (УР):

£  УРхоз = X  {ВР х  РП)УР£  УРінвест = ̂ ( В Р х Р Л )
1 1 1 1

Однак проведення оцінки рівня ризиків -  
складний процес, що займає досить тривалий 
термін. Тому, для оперативної оцінки госпо
дарського й інвестиційного ризиків пропо
нується такий алгоритм дій :

1) визначення чинників, що впливають на 
виникнення ризиків;

2) побудова “шкали значущості” цих 
чинників -  від менш значущого -  до більш 
значущого;

3) оцінка впливу кожного чинника:
негативне - “-1”;
позитивне - “+1”;
нейтральне - “0”;
4) оцінка прийнятності здійснення госпо

дарської й інвестиційної діяльності на підставі 
підрахунку позитивних і негативних балів.

При переваженні негативних балів 
здійснення господарської й інвестиційної 
діяльності стосовно об’єкта варто вважати 
недоцільним (у цьому випадку даний об’єкт 
знаходиться в зоні критичного, або катастро
фічного ризику). При переважанні пози
тивних балів об’єкт знаходиться в зоні 
припустимого ризику, у цьому випадку 
необхідно для зниження ступеня ризику 
використовувати заходи для його мінімізації 
та диверсифікації.

Руслана Комарницька 

КРЕДИТНА ПОЛІТИКА БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ї ї  ВД ОСЖОНАЛЕННЯ

Розглядається існуюча ситуація в діяльності кредиту комерційних банків в Україні. Аналізуються деякі 
аспекти кредитної політики банків, у першу чергу комплексні дослідження платоспроможності клієнтів і шляхи 
її удосконалення.

The present situation in the credit activity of the commercial banks in Ukraine is considered. Some aspects of 
the credit policy of banks, first of all complex analyses of client’s solvency and ways of its improvement are analyzing.

На кредитно-платіжні відносини банків 
України з суб’єктами господарювання 
суттєво вплинула за останні роки криза 
неплатежів. З одного боку, підприємства, 
опинившись у скрутному фінансовому 
становищі, не можуть виконувати своїх 
зобов’язань не лише перед іншими підпри
ємствами, а й перед банками. Зростання

простроченої заборгованості підприємств за 
банківські кредити створило серйозну 
загрозу для ліквідності не тільки окремих 
банків, а й банківської системи в цілому. 
Тобто можна сказати, що в умовах економіч
ної нестабільності діяльність комерційних 
банків виявилася дуже пов’язаною з пробле
мою неповернення кредитів, до чого призвело
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різке зниження кредитоспроможності клієн
тів, тобто неможливість своєчасного та в 
повному обсязі повернення одержаних пози
чок. Ця проблема, у першу чергу, пов’язана 
з різким спадом виробництва в реальному 
секторі економіки, але суттєвий вплив на неї 
мала і недостатньо виважена політика 
багатьох комерційних банків “нової хвилі”, 
що виникли в умовах високої інфляції і 
головне джерело прибутку вважають високі 
відсотки за кредит [1,40].

За останні роки темпи кредитування 
комерційними банками суб’єктів господарю
вання суттєво сповільнились. Значні зміни в 
структурі як короткотермінового, так і довго
тривалого кредитування відображають реаль
ні труднощі перехідного періоду. За останні 
два роки частка кредитів у матеріальне 
виробництво скоротилась, тоді як кредити для 
здійснення розрахунків збільшилися, хоча 
кризу неплатежів ще не вдалось подолати.

Однією з досить важливих проблем 
організації кредитування є визначення 
комерційним банком кредитоспроможності 
позичальника. Головна мета аналізу кредито
спроможності позичальника - це визначення 
ризику, який банк може взяти на себе; обсягів 
капіталу, що перебувають під ризиком та 
розробка заходів щодо запобігання або 
усунення ризику. Всебічна оцінка фінансової 
стійкості позичальника та врахування 
можливих ризиків за кредитними операціями 
дають змогу банку ефективніше здійснювати 
управління кредитними ресурсами й одер
жувати стабільні прибутки.

Стрімке погіршення фінансового стану 
багатьох банків за останній рік та невико
нання ними економічних нормативів, вста
новлених НБУ, банкрутство деяких з них 
вирішальною мірою спричинені збитками у 
кредитній діяльності: через несплату процен
тів за кредити, видані комерційними банками, 
неповернення самих боргів, через видачу 
кредитів під проценти сумнівної ефектив
ності, коли боржники просто не погашали 
свої зобов’язання. У кінцевому підсумку 
збиткова діяльність багатьох банків 
переконує у недостатньому професіоналізмі 
банківських спеціалістів, що управляють 
кредитною політикою:[2,21]

Саме тому важливим напрямком змен
шення збитків є постійне поліпшення роботи 
банків зі своїми клієнтами, які формують 
кредитні ресурси банку і є їхніми потен
ційними покупцями.

Однією із досить важливих проблем 
організації кредитування є визначення 
комерційним банком кредитоспроможності

клієнта та розробка відповідної стратегії 
своєї діяльності.

Згідно із Положенням НБУ “Про креди
тування” Н 246 від 28.09.95 головним прин
ципом кредитної діяльності банку є забезпе
ченість кредиту, що означає “наявність у 
банку права для захисту своїх інтересів, 
недопущення збитків від неповернення боргу 
через неплатоспроможність позичальника”.

Відповідно до вказаного Положення 
основними критеріями оцінки кредитоспро
можності позичальника можуть бути [3,23]:

-  забезпеченість власними коштами не 
менш як на 50% усіх видатків позичальника 
(клієнта);

-  репутація позичальника (кваліфікація, 
здібності керівника, дотримання ділової ети
ки, договірної та платіжної дисципліни тощо);

-  оцінка продукції, що випускається, 
наявність замовлення на її реалізацію, 
конкурентоздатність на внутрішньому та 
зовнішньому ринках, попит на продукцію;

- економічна кон’юнктура (перспекти
ви розвитку підприємства-позичальника).

Згідно з вказаними критеріями оцінки 
кредитоспроможності позичальника у вітчиз
няній практиці всі кредити поділяються на 
5 груп: стандартні, нестандартні, сумнівні, 
небезпечні та безнадійні.

Для ефективної співпраці із своїми 
партнерами банківським фахівцям необхідно 
добре знати і постійно аналізувати їхню 
фінансово-господарську поточну діяльність, 
визначати прогнозні тенденції її зміни. Для 
цього в кожному банку доцільно створити 
інформаційну систему і мати співробітників, 
які б використовували її дані.

Саме незнання характеру і результатів 
роботи своїх клієнтів, невміння працювати з 
ними в умовах загострення ситуації на 
кредитному ринку не забезпечує ефективної 
взаємодії з клієнтами інших банків, яку 
можливо налагодити шляхом пропозиції їм 
сприятливих кредитних проектів.

В умовах становлення банківської 
конкуренції дедалі більшого значення у 
попередженні чи скороченні збитків від 
кредитної діяльності набирають маркетин
гові методи її забезпечення або співробіт
ництво із спеціалізованими маркетинговими 
фірмами. Взагалі, для кожного комерційного 
банку доцільним було б залучення партне
рів хоча б однієї страхової компанії і однієї 
маркетингової фірми.

У сучасних умовах без аналізу поточної 
кон’юнктури ринку та тенденцій зрушень на 
ньому, без врахування їх при розрахунку 
прибутковості проекту, що реалізується за
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допомогою позички, без кваліфікованої 
консультації одержувачів позики неможливо 
сподіватися на беззбиткову кредитну діяль
ність банку.

Аналогічні знання необхідні банківським 
менеджерам і при вирішенні питання про 
видачу кредитів під забезпечення, так як при 
одержанні у заставу малоліквідного товару, 
цінних паперів тощо, банк може протягом 
тривалого часу мати значні труднощі з їх 
реалізацією у випадку неповернення позички.

Скорочення збитків від кредитної діяль
ності істотно залежить від професійного 
аналізу техніко-економічного обгрунтування 
проектів, що кредитуються, від контролю за 
цільовим використанням позики. Однак 
втягнення у підприємницьку діяльність 
багатьох непідготовлених суб’єктів призвело 
до того, що більшість з них не можуть 
кваліфіковано скласти техніко-економічне 
обгрунтування проекту кредитування, 
розрахувати період його окупності. Нерідко 
техніко-економічне обгрунтування проекту 
зовсім не робиться, або ж подається недосто
вірна інформація.

Відсутність такого обгрунтування чи 
неправильне його складання робить неможли
вим контроль за діяльністю позичальника 
щодо використання одержаних коштів, 
своєчасне прийняття необхідних рішень для 
попередження збитків або їх мінімізації.

Важливо також налагодити взаємо
вигідну партнерську роботу із страховими 
компаніями, яка поки що залишає бажати 
кращого. Між банками і страховиками 
доцільно розмежувати відповідальність у 
трьохсторонніх договорах (банк - позичаль
ник - страховик) усіх учасників за розробку 
заходів, контроль за їх здійсненням та 
своєчасність застосування економічних 
важелів щодо недопущення виплати процент 
тів або погашення основного боргу внаслідок 
непрофесійних або зловмисних дій боржника. 
У такому договорі доцільно виключити 
можливість таємної змови між двома партне
рами, направленої проти третьої сторони. У 
випадку, коли банк надає кредит клієнту і 
страхує його в страховій компанії, яка також 
є банківським клієнтом (розмістила свої 
гроші), банку невигідно вести політику на 
розорення страховика. Адже він сплачує на 
його користь страхові внески. Недоцільними 
будуть і банківські зусилля щодо .розорення 
позичальника внаслідок декваліфікованих 
його дій на ринку. Вирішити цю проблему 
можна на основі взаємовигідного партнерства 
банку із страховою компанією і вдосконалення 
кредитної роботи з власними позичальниками.

Кредитна діяльність будь-якої банків
ської установи завжди пов’язана з ризиком, 
отже, ніколи не можна усунути ймовірність 
порушення боржником термінів погашення 
позичкових коштів, несплати процентів по 
них і, навіть, неповернення основної суми 
боргу. Багато з цих чинників впливають на 
величину ризику та його ймовірність. Адже 
банківські клієнти діють у специфічних 
галузях, мають різний технічний і фінансовий 
стан, перспективи розвитку своєї діяльності 
тощо. У цих конкретних умовах дуже важко, 
але й необхідно вміти встановити і оцінити 
поточний господарський та фінансовий стан 
позикоодержувача, прогнозувати тенденції 
їхньої зміни, можливості виконання своїх 
зобов’язань за кредитним договором. Це 
необхідно для визначення загальної кредито
спроможності позичальника, тобто у пов
ному обсязі і у визначений кредитною угодою 
термін розрахуватися зі своїми борговими 
зобов’язаннями. Саме на основі кредито
спроможності клієнта встановлюються 
основні положення кредитного договору і 
приймається рішення про надання позики.

У процесі становлення конкуренції 
виробників та власників кредитних ресурсів 
позиції банків будуть вирішальною мірою 
визначатись обгрунтованою кредитною 
політикою. У західній літературі розроблені 
і використовуються сім принципів раціональ
ного кредитування, що позначаються абре
віатурою CAMPARI, яка утворилась з 
початкових букв таких слів:
С - character - характеристика позичальника 

(його особисті якості);
А - ability - здатність клієнта до повернення 

кредиту;
М - margin - маржа (прибутковість) кредитної 

операції;
Р - purpose - мета з якою береться позика;
А - amount - сума кредиту;
R - return - умови повернення кредиту;
І - insurance - страхування ризику неповер

нення кредиту.
Таким чином, у зарубіжній банківській 

діяльності при розгляді питання про плато
спроможність клієнта комплексно аналізу
ються такі непорівняні категорії, як еконо
мічні інтереси банку, гарантії повернення 
позики, а також людські якості індивідуаль
ного позичальника або керівного складу 
підприємства-боржника.

Звичайно, поки що у вітчизняній банків
ській практиці зарубіжні принципи кредиту
вання повною мірою не використовуються, 
до того ж одержати інформацію від позичаль
ника (повну і достовірну) практично немож
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ливо. Але досить швидко в міру входження 
національної банківської інфраструктури в 
конкурентний ринок кредитних ресурсів ця 
проблема стане актуальною. Тому вчитись 
її вирішувати слід уже зараз як стосовно 
індивідуальних позичальників, так і щодо 
юридичних осіб.

Сфера індивідуального кредитування в 
Україні запишається дуже вузькою. Згідно з 
Постановою Правління НБУ від 28 вересня 
1995 року” Про кредитування” фізичні особи 
можуть використовувати лише споживчий 
кредит і тільки в національній валюті.

Вітчизняна банківська практика ще не 
застосовує відпрацьовані методики оцінки 
кредитного ризику фізичним особам, які 
одержали широке розповсюдження на Заході. 
Так, у Німеччині, незалежно від виду кре
диту, що надається (споживчий чи інвестицій
ний) підприємець-позичальник має подати 
документи, які засвідчують його особисті 
якості та кредитоспроможність! Така інфор
мація включає:

-  особисті якості клієнта (характерні 
манери, поведінка, логіка і переконливість 
аргументів);

-  загальну освіту (наявність диплому про 
закінчення навчального закладу та його місце 
в ієрархії професійної освіти, кваліфікація 
тощо);

-  професійний досвід, стан і перспективи 
службової кар’єри;

-  оцінку особистого майна позичальника 
(величина рахунку в банку, володіння 
нерухомістю, майновими правами, нема
теріальними активами та інше).

Заява позичальника являє собою спе
ціально складену анкету, в якій містяться 
вимоги банку до інформації, необхідної для 
оцінки кредитоспроможності клієнта.

У розвинутих країнах при вирішенні 
питання про надання позики поряд з викорис
танням анкетних даних можуть корис
туватись і необхідною інформацією регіо
нальних кредитних бюро. Вони Постійно 
перевіряють і уточнюють відомості про 
позичальників і повідомляють про їхні зміни 
всім кредиторам.

Вдосконалення кредитної діяльності 
комерційних банків має відбуватись за 
рахунок постійної оцінки можливостей 
підприємств-позичальників своєчасно розра
ховуватись за свої борги і сплачувати від
повідні проценти.

Насамперед, слід переконатись у здат
ності боржника залучити на свої рахунки 
кошти, достатні для погашення основного 
боргу і сплати відсотків. З цією метою

оцінюються джерела виконання клієнтом 
своїх зобов’язань за раніше одержані кредити. 
До цих джерел належать, насамперед, при
буток та інші власні засоби позичальника, 
амортизаційні відрахування, кошти від 
реалізації основних чи оборотних активів, 
одержані від інших кредиторів.

Про високу здатність клієнта розрахо
вуватись за своїми зобов’язаннями свідчить 
використання ним з цією метою прибутку, а 
не інших фінансових джерел.

Рівень кредитоспроможності позичальни
ка встановлюється на основі його всебічної 
якісної оцінки. З цією метою розраховується 
система показників для характеристики фі
нансового стану клієнта, для цього існує чо
тири групи показників: ліквідності, прибут
ковості, заборгованості, активності [4,189].

Оцінка ліквідності позичальника полягає 
у встановленні відповідності між погашенням 
його боргових зобов’язань і надходженнями 
грошей на рахунки чи в касу. Розрахунок 
ліквідності є необхідним елементом визна
чення кредитоспроможності клієнта банку, бо 
він дозволяє встановити, чи достатньо кош
тів є у нього для своєчасного і в повному об
сязі розрахунку зі своїми постачальниками, 
акціонерами, кредиторами та державою.

Безперечно, що ті підприємства, у яких 
є значні кошти на рахунках та багато цінних 
паперів, що швидко реалізуються, будуть лік
відніші, ніж позичальники, в яких акумульо
вані значні товарно-матеріальні запаси.

Тому слід розраховувати показник, шо 
враховував би структуру активів, вилу
чивши з поточної частини найменш лік
відний компонент. Саме в цьому полягає' 
зміст розрахунку коефіцієнту швидкого 
реагування, що не враховує товарно- 
матеріальні запаси, а лише легкокон- 
вертовані в гроші активи. Тому він виз
начає, чи спроможна фірма у разі падіння 
обсягу реалізації її продукції погасити свої 
зобов’язання перед кредиторами.

Кш.р=Па-ТЗ/Пз,
де К ш .р - коефіцієнт швидкого реагування;
Па - поточні активи;
ТЗ - товарно-матеріальні запаси;
Пз - поточні зобов’язання.

З точки зору характеристики успішності 
функціонування боржника на ринку розміри 
його товарно-матеріальних запасів мають 
істотне значення. Оцінка їхньої абсолютної 
величини вимагає суворо індивідуального 
підходу і врахування цілого комплексу 
чинників: специфіки галузі, стану загально
економічної кон’юнктури та інше.

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 54. Економіка 111



/Руслана Комарницька

Виходячи з інтересів банку оцінка 
прибутковості тієї фірми, З ЯКОЮ вони 
передбачають встановити кредитні відносини, 
має важливе значення. На практиці аналіз 
динаміки прибутку починають із з’ясування 
впливу на нього різних елементів активу. 
Аналіз прибутковості особливо важливий, 
якщо банк передбачає розширення кредитор
ської діяльності, що вимагає відбору наш 
прибутковіших об’єктів кредитування. До 
групи коефіцієнтів прибутковості входить 
декілька показників.

I. Коефіцієнт валового прибутку. Роз
рахунок його дозволяє зробити висновки 
щодо ефективності використання позичаль
ником матеріальних ресурсів та робочої сили.

Квп =Вп- Св/ Вп,
де Квп - коефіцієнт валового прибутку; 

Вп - виручка від продажу;
Св-собівартість продукції чи послуг.
В умовах, коли витрати на матеріали і 

заробітну плату зростають швидше, ніж ціни 
на реалізовану продукцію, даний коефіцієнт 
буде зменшуватись. З’ясувати, чи це є наслід
ком погіршення роботи самого трудового 
колективу, чи ця тенденція обумовлена спадом 
загальної ділової активності, допоможе 
порівняння цього показника і особливо витрат 
на виготовлення одиниці продукції з аналогіч
ними показниками фірм-конкурентів.

II. Коефіцієнт окупності власного капі
талу. Цей показник використовується при 
визначенні прибутковості капіталу. Існує 
загальне правило: чим значніший цей показ
ник (вища окупність), тим більший інтерес 
викликають акції фірми в інвесторів.

Ковк = Чп/Ввк,
де К овк - коефіцієнт окупності власного 

капіталу
Чп - чистий прибуток; Ввк -величина 

власного капіталу.
Щоб оцінити здатність потенційного пози

чальника своєчасно погашати кредити, треба 
розраховувати показники заборгованості.

Коефіцієнт заборгованості. Величина 
цього показника визначає ту частину 
активів, яка фінансується за рахунок бор
гових зобов’язань, тобто величину фінан

сового ліверіджу. У світовій практиці під ним 
розуміють покриття заборгованості власними 
активами.

Кзз=Сб/Са,
де Кзз -  коефіцієнт загальної забор

гованості;
Сб -  сума боргів;
Са -  сума активів.
Розрахунок показників активності клієн

та визначає його можливості в разі необхід
ності залучати "живі” гроші на рахунок. Про 
активність позичальника свідчить розра
хунок показника оборотності товарно- 
матеріальних запасів, що має важливе 
значення для оцінки кредитоспроможності 
позичальника, тому що запаси серед поточних 
активів є найменш ліквідними. Підприємства 
змушені відволікати певну їх частину до 
запасів, що зв’язує їхні кошти. Тому їм слід 
реалізувати запаси якомога швидше, щоб 
вивільнити кошти для інших потреб.

Отз=Св/Вз,

де Отз-оборотність товарно-матеріаль
них запасів;

Св-собівартість проданої продукції;
Вз - середня величина запасів.
В цілому розрахунок наведених показни

ків та оцінка на основі кредитоспроможності 
конкретного позичальника дає змогу постій
но поліпшувати ефективність банківської 
кредитної політики. Проводячи підсумки вик
ладеного слід зазначити актуальність питання 
оцінки кредитоспроможності клієнтів банку не 
тільки для них самих, але-і для позичальника, 
оскільки правильне не тільки законодавче але і 
нормативне врегулювання таких відносин 
сприяє своєчасному поверненню коштів, 
прискоренню обігу їх, стимулюючи тим самим 
подальший розвиток економіки.
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nPOIJEC nPHGAHAHHil YKPAlHH flO  COT: PE AM  TA nEPCnEKTHBH

The conditions of joining the World Trade Organization (WTO) by Ukraine are analyzed. It is proved that no 
guarantee exists for providing the possibility for the increase of export capacity of Ukraine or its transformation of the 
import structure in case of the membership in the WTO. The main thing mandate of the WTO provides is the right of 
civilized and agreeable work on the world market and the acceptance of Ukraine on the terms of equal partners.

Сьогодні у світовому товаристві все 
чіткіше проступає тенденція до інтеграції в 
міжнародному економічному просторі. До
казом цього є тісна взаємодія виробництва та 
міжнародної торгівлі. Все частіше більшість 
товарів потрапляє на ринок через зовнішню 
торгівлю чи виробляється з використанням 
виготовлених за кордоном компонентів.

Україна також намагається влитися в 
міжнародні інтеграційні процеси. Однак для 
сучасних реалій взаємовідносин України із 
світовим господарством характерний недос
татній рівень готовності економіки нашої 
країни до запровадження високоефективних 
форм зовнішньоекономічного співробітниц
тва. У зв’язку з цим важливим є попередній 
аналіз та обгрунтування доцільності вхо
дження України в ті чи інші міжнародні 
організації, в тому числі й у Світову орга
нізацію торгівлі (СОТ).

Світова організація торгівлі є на сьогодні 
організацією, яка об’єднує країни світу для 
вироблення спільної торгової політики, а 
також норм та правил міжнародної торгової 
поведінки. СОТ розпочала свою діяльність з 
1 січня 1995 року, внаслідок завершення 
Уругвайського раунду багатосторонніх 
торговельних переговорів у рамках Гене
ральної угоди з тарифів та торгівлі (ГАТТ). 
Вона, на відміну від ГАТТ, отримала статус 
юридичної особи. В адміністративному 
відношенні СОТ об’єднала ГАТТ та інші 
угоди, які стосуються послуг та інтелек
туальної власності. Очолює СОТ конфе
ренція міністрів, що збирається, як правило, 
раз на два роки. На офіційному рівні керує 
справами організації Рада СОТ, яка у разі 
необхідності перетворюється на арбітражний 
орган та орган, що вивчає торгову політику 
членів організації. У своїх діях СОТ ке
рується Меморандумом про правила врегу
лювання спорів (Understanding, on Rules and 
Procedures Covering the Settlement of Disputes) 
і Механізмом перегляду торгової політики 
(Trade Policy Review Mechanism). Централь
ним завданням COT є лібералізація світової 
торгівлі шляхом послідовного скорочення 
ставок імпортних мит і усунення різноманіт
них неторгових бар’єрів. У своїй діяльності

вона виходить з того, що розширення між
народного обміну дозволить найбільш 
оптимально використовувати світові ресур
си, забезпечить стабільність економічного 
розвитку всіх країн та охорону навколиш
нього середовища.

На СОТ покладається вирішення наступ
них ключових питань:

-  сприяння виконанню рішень Уругвай
ського та попередніх раундів переговорів в 
рамках ГАТТ;

-  забезпечення організації та проведення 
багатосторонніх переговорів з торгових  
питань та контроль за виконанням прийнятих 
домовленостей;

-  здійснення керівництва процедурами 
врегулювання спірних питань;

-  проведення перевірки торгової полі
тики у відповідності з Механізмом перегляду 
торгової політики;

-  налагодження взаємодії з іншими 
провідними економічними і валютно-фінансо
вими організаціями (МВФ, МБРР тощо).

Головною відмінністю механізмів та 
інструментів СОТ у порівнянні з ГАТТ є 
створення сучасної, більш ефективної сис
теми розв’язання міжнародних торгових 
спорів, що періодично спалахують між 
різними суб’єктами торгівельних відносин. 
Суть нових підходів полягає у тому, що на 
початковому етапі вирішення торгівельних 
спорів діють еластичні, м’які механізми 
двосторонніх переговорів. На заключному 
етапі, якщо сторони не дійшли взаємної згоди, 
діють жорсткі рішення апеляційних органів 
СОТ, які мають остаточний характер.

Світова організація торгівлі налічує на 
сьогодні у своєму складі 132 країни світу (в 
тому числі 9 країн з перехідною економікою), 
на частку яких припадає понад 90 відсотків 
усього обсягу міжнародної торгівлі. Крім 
того, 34 країни перебувають на різних етапах 
приєднання до системи ГАТТ/СОТ і мають 
статус спостерігача. Серед них багато країн 
з перехідною економікою. Статус спостері
гача СОТ не регламентується і дає можли
вість країні бути присутньою на сесіях СОТ, 
а при певних умовах -  на засіданнях органів 
СОТ. Країна-спостерігач може робити заяви
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і брати участь в дискусії без права голосу. 
Уряд країни регулярно отримує основні 
документи та матеріали ГАТГ/СОТ. Тим не 
менше, положення системи ГАТТ/СОТ не 
розповсюджуються на країну-спостерігача, 
і вона не має ніяких зобов’язань перед 
країнами-укладачами договорів. Статус 
спостерігача надається країні на невизна- 
чений проміжок часу і прямо не пов’язаний з 
майбутнім членством в СОТ.

Україна отримала такий статус 14 липня 
1992 року на засіданні Ради представників 
ГАТТ і є одним з кандидатів на вступ до СОТ.

Процедура приєднання до СОТ досить 
складна і складається з декількох етапів. На 
першому в рамках спеціальних робочих груп 
відбувається детальний огляд економічного 
механізму і торгово-політичного режиму 
країни-претендента. Після цього почи
наються консультації та переговори про 
умови членства країни-претендента. Вони, як 
правило, проводяться на двосторонньому 
рівні зі всіма зацікавленими країнами.

Перш за все переговори стосуються 
поступок, які країна-претендент готова 
надати членам СОТ, забезпечуючи доступ на 
її ринок товарів та послуг. Переговори сто
суються також строків прийняття на себе зо
бов’язань по угодах системи ГАТТ/СОТ. Вза
мін країна-претендент отримує права, які 
мають члени СОТ, що означатиме припинен
ня її дискримінації на зовнішніх ринках. Для 
вступу країни-претендента до СОТ потрібно 
згода двох третин всіх країн-членів СОТ.

Однак експерти по-різному оцінюють 
приєднання України до системи ГАТТ/СОТ на 
сучасному етапі. Одні вважають його одним 
із найважливіших пріоритетів зовнішньоеко
номічної політики країни, на думку інших 
Україна за вступ до СОТ повинна буде 
заплатити відмовою від певної частки свого 
суверенітету. Тож виникає необхідність 
зважити усі “за” і “проти” вступу України до 
СОТ, що і є темою обговорення даної статті.

Перш за все треба відмітити, що до 
кандидатів у ГАТТ/СОТ, у тому числі й до 
України, застосовуються жорсткі вимоги 
щодо максимальної лібералізації внутріш
нього ринку, забезпечення повного вдоско
налення зовнішньоторговельного режиму 
відповідно до угод заключного акту Уруг
вайського раунду переговорів ГАТТ, тариф
них поступок щодо доступу до товарного 
ринку та гарантованого і недискриміна- 
ційного доступу до ринку послуг:

Україна зараз не може дозволити собі 
повністю лібералізувати торгівлю, оскільки 
це приведе до ще більшого занепаду еконо

міки країни і до засилля вітчизняних ринків 
іноземними товарами та послугами. Нагляд
ним прикладом такої ситуації може слугувати 
те, що Україна, керуючись рекомендаціями 
впливових економічних організацій (МВФ, 
МБРР, ГАТТ та ін.) в перші роки незалежності 
проводила курс відкритої економіки, сповіду
вала принципи “вільної торгівлі” . Це приз
вело до того, що темпи лібералізації зов
нішньоекономічної діяльності перевищили 
темпи лібералізації внутрішнього вироб
ництва, його розвиток. Збільшення обсягів 
зовнішньої торгівлі (що сприймалося як 
позитивний ефект лібералізації) здійсню
валось в умовах спаду вітчизняної економіки. 
За даними Українського центру економічних 
та політичних досліджень лише 8% продаж на 
внутрішньому споживчому ринку становили 
вітчизняні товари. Тому з метою захисту 
національних економічних інтересів Україна 
повинна застосовувати певні протекціоніст
ські заходи на користь вітчизняного вироб
ника, проводити так звану політику нео- 
протекціонізму. Це означає, що елементи 
лібералізації потрібно вводити синхронно, 
зважаючи на умови як внутрішнього розвит
ку нашої країни, сучасні реалії перехідного 
періоду, так і на зовнішні фактори її взаємодії 
з міжнародними торговими організаціями.

Необхідно взяти до уваги те, що митна 
політика розвинутих та нових індустріальних 
країн формувалася під односпрямованим 
погодженим впливом внутрішніх та зовніш
ніх факторів. Митна політика країн з перехід
ною економікою (до яких відноситься й 
Україна) формується під впливом супереч
ливих чинників. Внутрішні умови розвитку 
цих країн (глибока системна криза, низька 
конкурентоздатність товарів вітчизняного 
виробництва, нерозвинений або малороз- 
винений внутрішній ринок, початковий етап 
процесу структурної адаптації до світової 
економіки) потребують проведення протек
ціоністської митної політики. Зовнішні умови 
(наявність тенденції до лібералізації міжна
родних зв’язків, тиск із боку міжнародних 
організацій і окремих країн) вимагають 
лібералізації зовнішньоекономічної політики.

З одного боку, країни з перехідною 
економікою не можуть ігнорувати загально
світових тенденцій і вимог міжнародних 
організацій. З іншого боку, вони не можуть 
проводити політики, що суперечить їх 
внутрішнім потребам.

Оскільки наша країна перебуває на 
перехідному етапі і в неї не розв’язані 
проблеми зайнятості, конверсії, зміни вироб
ничої структури та використання свого нау-
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і брати участь в дискусії без права голосу. 
Уряд країни регулярно отримує основні 
документи та матеріали ГАТГ/СОТ. Тим не 
менше, положення системи ГАТТ/СОТ не 
розповсюджуються на країну-спостерігача, 
і вона не має ніяких зобов’язань перед 
країнами-укладачами договорів. Статус 
спостерігача надається країні на невизна- 
чений проміжок часу і прямо не пов’язаний з 
майбутнім членством в СОТ.

Україна отримала такий статус 14 липня 
1992 року на засіданні Ради представників 
ГАТТ і є одним з кандидатів на вступ до СОТ.

Процедура приєднання до СОТ досить 
складна і складається з декількох етапів. На 
першому в рамках спеціальних робочих груп 
відбувається детальний огляд економічного 
механізму і торгово-політичного режиму 
країни-претендента. Після цього почи
наються консультації та переговори про 
умови членства країни-претендента. Вони, як 
правило, проводяться на двосторонньому 
рівні зі всіма зацікавленими країнами.

Перш за все переговори стосуються 
поступок, які країна-претендент готова 
надати членам СОТ, забезпечуючи доступ на 
її ринок товарів та послуг. Переговори сто
суються також строків прийняття на себе зо
бов’язань по угодах системи ГАТТ/СОТ. Вза
мін країна-претендент отримує права, які 
мають члени СОТ, що означатиме припинен
ня її дискримінації на зовнішніх ринках. Для 
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приєднання України до системи ГАТТ/СОТ на 
сучасному етапі. Одні вважають його одним 
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щодо максимальної лібералізації внутріш
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налення зовнішньоторговельного режиму 
відповідно до угод заключного акту Уруг
вайського раунду переговорів ГАТТ, тариф
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міки країни і до засилля вітчизняних ринків 
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протекціонізму. Це означає, що елементи 
лібералізації потрібно вводити синхронно, 
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країн формувалася під односпрямованим 
погодженим впливом внутрішніх та зовніш
ніх факторів. Митна політика країн з перехід
ною економікою (до яких відноситься й 
Україна) формується під впливом супереч
ливих чинників. Внутрішні умови розвитку 
цих країн (глибока системна криза, низька 
конкурентоздатність товарів вітчизняного 
виробництва, нерозвинений або малороз- 
винений внутрішній ринок, початковий етап 
процесу структурної адаптації до світової 
економіки) потребують проведення протек
ціоністської митної політики. Зовнішні умови 
(наявність тенденції до лібералізації міжна
родних зв’язків, тиск із боку міжнародних 
організацій і окремих країн) вимагають 
лібералізації зовнішньоекономічної політики.

З одного боку, країни з перехідною 
економікою не можуть ігнорувати загально
світових тенденцій і вимог міжнародних 
організацій. З іншого боку, вони не можуть 
проводити політики, що суперечить їх 
внутрішнім потребам.

Оскільки наша країна перебуває на 
перехідному етапі і в неї не розв’язані 
проблеми зайнятості, конверсії, зміни вироб
ничої структури та використання свого нау-
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безпосередньо залежать можливість та 
перспективи інтеграції України до Євро
пейського Союзу, Центральноєвропейської 
зони вільної торгівлі (ЦЕФТА), інших 
інтеграційних угрупувань, а також у залу
ченні іноземних інвестицій та отримання 
торговельних пільг від інших країн. Угоди, 
укладені в рамках системи ГАТТ/СОТ, 
можна вважати теоретичним фундаментом 
для політики реформ. Вони означають, що 
держава бере на себе цілий комплекс зобов’я
зань, який дає уяву про розвиток як націо
нальної економіки, так і зовнішньоеконо
мічної діяльності країни.

Вступ до СОТ автоматично приведе до 
підвищення довіри західних партнерів по 
відношенню до України, значно активізуєть
ся бізнес, збільшиться притік капіталу., 
інвестицій, стануть більш регульованими 
товаропотоки. Крім того, досвід інших країн- 
членів СОТ допоможе вибрати оптимальний 
варіант переходу до ринкової економіки.

Потрібно зазначити, що угоди, укладені 
в рамках системи ГАТТ/СОТ, не тільки 
регламентують діяльність своїх членів на 
світових товарних ринках, але й передба
чають посилення системи арбітражного 
розгляду торгових спорів. Без участі в 
багатосторонній системі регулювання 
торгівлі Україна буде піддаватися елемен
тарним дискримінаційним одностороннім 
заходам, перш за все з боку західних парт
нерів. Вступ до СОТ здійснить позитивний 
вплив на хід економічних реформ, струк
турну перебудову економіки, орієнтовану на 
міжнародний розподіл праці.

На сучасному етапі переговорів про 
приєднання України до СОТ велика увага 
приділяється узгодженню національного 
зовнішньоекономічного законодавства із 
нормами та принципами системи ГАТТ/СОТ.

Щоб отримати вільний доступ на ринки 
країн-членів СОТ, Україні необхідно здійс
нити гармонізацію зовнішньоекономічного 
законодавства відповідно до вимог системи 
ГАТТ/СОТ.

Першочерговим завданням є суттєве 
обмеження та відміна ліцензування зов
нішньоекономічних операцій. Наші чинов
ники видають ліцензії на власний розсуд, що 
приводить до процвітання хабарництва, 
корумпованості української економіки, 
протекціонізму. Стаття XI пункт 1 Генераль
ної угоди з тарифів та торгівлі зазначає: 
“Жодна договірна сторона не може ніяким 
чином забороняти або обмежувати шляхом 
квотування або ліцензування імпорту чи 
експорту, або іншими засобами імпорт... чи

експорт або продаж для експорту будь-якого 
продукту інакше, як шляхом запровадження 
мита, податків чи інших зборів... ’[1].

У формулюванні ГАТТ є вислів “або 
обмежувати”, яким підкреслено, що для того, 
щоб вважатися порушенням, ліцензування 
зовсім не обов’язково повинно забороняти. 
Система ліцензування експорту, яка перед
бачає право на відмову, без найменших 
сумнівів може розглядатися як обмежувальна 
система. Таким чином, вона є несумісною із 
зобов’язаннями країни за ГАТТ. Крім того, 
вона може порушувати угоди про лібералі
зацію експорту, укладені з Міжнародним 
валютним фондом та Світовим банком.

По-друге, потребує приведення у відпо
відність з нормами ГАТТ/СОТ і система 
субсидування промисловості та сільського 
господарства, а також усі державні програми, 
пов’язані з розвитком експортного потен
ціалу та підтримкою виробництва імпорто- 
замінної продукції.

По-третє, необхідно вдосконалити сис
тему постачання продукції для державних 
потреб. Не повністю відповідають вимогам 
ГАТТ/СОТ системи митних зборів, сертифі
кації та стандартизації імпортної продукції. 
Сертифікація та стандартизація сьогодні є 
технічними торговими бар’єрами і, як наслі
док, бар’єрами на шляху приєднання України 
до СОТ. Норми національного законо
давства значно ускладнюють доступ імпор
ту на український ринок. Угоди про взаємне 
визнання результатів тестування продукції 
укладені лише з окремими країнами. Резуль
тати тестування продукції країн, з якими не 
укладені такі угоди, не визнаються на 
території нашої держави. Не відповідають 
міжнародним принципам і норми україн
ського законодавства, які закріплюють 
відповідальність постачальника за недобро
якісну продукцію.'

По-четверте, слід вдосконалити митне 
законодавство, перейти до міжнародної 
системи звітності.

Крім того, сьогодні в Україні існує 
дискримінація імпорту, хоча вона й викликана 
необхідністю підтримувати національного 
товаровиробника. При стягненні внутрішніх 
податків ставки акцизного збору на деякі види 
імпортних товарів, наприклад, є вищими, ніж 
на аналогічну вітчизняну продукцію. Така 
дискримінація є неприпустимою, якщо Украї
на бажає вступити до СОТ.

Ще одним важливим аспектом є перегляд 
угоди про вільну торгівлю в рамках СНД, 
яка суперечить умовам недискримінаційної 
торгівлі системи ГАТТ/СОТ. Як явне проти
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річчя виглядає вступ у силу з 1998 року уго
ди про вільну торгівлю з Росією та Білору
сією, однією з умов якої є те, що товари, які 
походять з цих країн, не обкладаються ПДВ.

Аналізуючи вищесказане, можна зробити 
висновки, що процес органічної взаємодії 
економіки України із світовим господарством 
через підписання угоди з СОТ вимагає 
всебічного врахування сучасного рівня 
економічного і науково-технологічного 
розвитку нашої країни, конкурентоздатності 
економіки в цілому та окремих її сфер і 
товарних позицій з тим, щоб зменшити 
можливі негативні наслідки та максимально 
реалізувати власні економічні інтереси. Тому 
необхідно, на мою думку, приступити до 
здійснення наступних важливих заходів.

1. Визначити межі лібералізації зов
нішньоекономічної діяльності України шля
хом оптимального співвідношення вигод та 
втрат від вільної торгівлі та протекціонізму. 
Дотримуватися твердої неопротекціоніст- 
ської політики держави.

2. Реформування зовнішньоекономічного 
режиму проводити відповідно до норм і 
принципів системи ГАТТ/СОТ. При цьому 
основна увага повинна приділятися створен
ню сприятливих умов для розвитку націо
нального виробництва, підвищенню його 
ефективності та якості. Для цього потрібно:

-  визначити ефективні ставки мита, які 
забезпечували б достатній рівень захисту 
внутрішнього ринку;

-  розробити економіко-математичні 
моделі оптимізації ставок ввізного мита за 
такими критеріями: забезпечення ефектив
ного захисту внутрішнього ринку, забез
печення доступу на ринок високоякісної 
імпортної продукції, забезпечення максималь
ного обсягу надходжень від мита до держав
ного бюджету;

-  запровадити диференційовані ставки 
мита залежно від якості імпортної продукції, 
характеру потреб, які вона задовольняє, а 
також від того, виробляється вона в Україні 
в недостатній, достатній чи надлишковій 
кількості.

3. Визначити межі (в кількісних показни
ках) доступу на вітчизняний ринок іноземних 
товарів та послуг, вихід за які може нанести 
шкоду національним економічним інтересам 
України, її економічній безпеці. У зв’язку з 
цим позиція України повинна включати чіткі 
принципи захисту вітчизняних виробників та 
споживачів, а тахож зустрічні вимоги з 
відкриття зовнішніх ринків для експортних 
галузей національної економіки.

4. Створити і вдосконалити вже існуючі

механізми регулювання структури і ефек
тивності експортно-імпортних операцій. 
Основними цілями регулювання експорту 
повинні бути:

-  розширення вивозу товарів, вироб
ництво яких перевищує внутрішні потреби і 
які можуть знайти збут на зовнішньому 
ринку на прийнятних для економічних 
інтересів України умовах;

-  географічна диверсифікація ринків 
збуту;

-  захист економічних інтересів держави 
від експорту традиційних товарів на дем
пінгових умовах;

-  захист внутрішнього ринку від надмір
ного вивозу продукції, дефіцит якої спричи
нює імпорт аналогічних товарів на невигід
них умовах;

- захист внутрішнього ринку від ре
експорту імпортованої продукції на умовах 
демпінгу, а також експорту вітчизняної 
продукції, обсяги виробництва якої не 
покривають потреб внутрішнього ринку або 
не мають надійної ресурсної бази.

Регулювання імпорту повинно забез
печити диверсифікацію джерел постачання 
продукції виробничо-технічного призначення 
(передусім -  товарів критичного імпорту) з 
метою зменшення ресурсної залежності від 
монопольних постачальників, а також поси
лення захисту інтересів національних вироб
ників та споживачів, приведення структури 
імпорту у відповідність з потребами виходу 
економіки з кризового стану і її структурної 
перебудови.

5. Для захисту українського виробника 
розглянути можливості застосування не- 
тарифних бар’єрів, які визнаються допусти
мими угодами ГАТТ/СОТ або ще не підпа
дають під регулювання.

Величезним позитивним кроком можна 
вважати прийняття Верховною Радою Украї
ни наприкінці 1998 року Антидемпінгового 
кодексу, до якого ввійшли три базові Закони 
України: “Про захист національного товаро
виробника від демпінгового імпорту”, “Про 
захист національного товаровиробника від 
субсидованого імпорту”, “Про застосування 
спеціальних заходів щодо імпорту в Україні”, 
а також три Закони України про внесення змін 
та доповнень до чинного законодавства: 
“Про систему оподаткування”, “Про Єдиний 
митний тариф”, “Про зовнішньоекономічну 
діяльність”. Виведення українського протек
ціонізму на законодавчий рівень дозволить 
обмежувати небажаний імпорт, дасть можли
вість уряду України не бути беззбройним на 
переговорах із торговими партнерами, яким
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доведеться зважати на наявність у країні 
антидемпінгового законодавства.

6. Необхідно звернути увагу на величез
не значення інформаційних технологій. 
Наприклад, все нові й нові можливості 
відкриває так звана “електронна торгівля”, 
тобто комплекс торгових операцій, які 
здійснюються з допомогою мережі Інтернет. 
Застосування нової форми торгового обміну 
потребує певних змін у національному 
законодавстві та нових поглядів відносно 
національної торгової політики держави. 
Сьогодні країна, яка не має доступу до 
міжнародних інформаційних мереж, це має 
ніяких шансів зайняти якусь нішу на світових 
ринках, незважаючи на всі досягнення 
національної економіки.

7. Україні вигідно отримати в ГАТТ/СОТ 
так званий преференційний режим, розра
хований саме для країн з нестабільною 
економікою. Суть його полягає в тому, що 
держава з таким режимом, користуючись 
вигодами від зменшення тарифів стосовно її 
товарів, у свою чергу має право захищати 
власний ринок з окремих товарних позицій, 
від яких залежить економічна безпека 
держави. Основним принципом, яким керу
ється цей режим, є принцип асиметричної 
лібералізації. Він означає, що Україна 
швидше отримує повний доступ свого 
експорту товарів та послуг на зовнішні 
ринки, ніж інші країни-члени СОТ на україн
ський ринок.

Здійснення всього комплексу дій та 
заходів, пов’язаних з повним входженням 
нашої держави до СОТ, займе від 5 до 7 років.

Так, Концепція трансформації митного 
тарифу України, відповідно до системи 
ГАТТ/СОТ, розрахована на період з 1996 по 
2005 рік. Трансформація митного тарифу 
передбачає заохочення до випуску готової 
продукції через встановлення високих ставок 
ввізних мит на неї та на товари, що вироб
ляються чи можуть вироблятися в Україні, 
низьких -  на сировину.

Входження України до системи ГАТТ/ 
СОТ прискорить процес як ринкової транс
формації в цілому, так і внутрішньої та 
зовнішньої торгівлі зокрема. Головне зав
дання нашої країни -  домогтися отримання 
таких умов членства в СОТ, які виключали 
б дискримінацію її прав у сфері міжнародної 
торгівлі, забезпечили б реальне покращення 
її доступу на світові ринки товарів та послуг.

Потрібно усвідомити, що ГАТТ/СОТ 
виникла не для того, щоб допомогти новим 
державам вийти на ринок, а для того, щоб 
захистити свою економіку від розрухи, 
зробити прогнозованим процес торгівлі, 
інтеграції. Сьогодні не існує гарантії того, що 
Україна, вступивши до СОТ, забезпечить 
збільшення свого експортного потенціалу чи 
трансформує структуру імпорту. Найголов
ніше, що дає мандат СОТ, — це право 
цивілізовано працювати на світовому ринку 
і при цьому бути визнаними в якості повно
правних партнерів.
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