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У збірнику розглядається широке коло проблем реформування економіки 
України, як на мікро- так і на меза- та макрорівні. Тематика охоплює проблеми 
менеджменту, обліку і статистики, аналізу регіональних проблем інвестиційної 
діяльності, бюджетного процесу, а також проблеми міжнародного економічного 
співробітництва. Розрахований на науковців, фахівців, викладачів навчальних 
закладів, аспірантів, студентів -  усіх, хто займається проблемами теорії та практики 
економічних реформ.

Large number of problems of Ukraine: economy reforming on both micro- and 
macrolevel is highlighted in the festschrift. Subjects cover the issues of management; 
accounting, statistics, analysis of regional investing problems, budgeting and international 
economic collaboration. May be used by scientists, specialists, postgraduates, students 
and everyone, who deals with the problems of theory and practice of economic reforms.
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ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ФІРМИ -  МЕТОДИКА СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

У статті висвітлюються проблеми застосування елементів стратегічного управління на вітчизняних 
підприємствах. Основна увага зосереджена на питаннях теорії і практики стратегічного аналізу зовнішнього 
середовища організації. Запропонована методика такого аналізу, призначена до застосування при розробці 
конкурентних стратегій.

Однією з головних причин тих труднощів, яких 
зазнає українська економіка при переході від 
централізованого управління до ринкової системи, 
є неефективне функціонування підприємств. 
Водночас відчувається суттєва нестача методич
них розробок з проблеми прийняття управлінських 
та інвестиційних рішень, і перш за все -  вибору 
стратегічних напрямків бізнесу.

Обстеження стану ділової активності промис
лових підприємств України в 1998р. виявило 
досить цікаві факти. Так, серед ключових причин, 
які обмежують попит на основну продукцію 
підприємств, названо:

високу ціну власної продукції як наслідок 
високої вартості сировини і матеріалів (49%);

високу конкуренцію з боку аналогічних 
зарубіжних товарів (23%);

високу ціну власної продукції як наслідок 
високої собівартості власного виробництва 
(24%);

високу конкуренцію з боку аналогічних 
вітчизняних товарів (20%);

низьку якість продукції, що виробляється 
підприємством (1,5%);

низький рівень дизайну власної продукції 
(2,5%).
Тільки на 0,3% підприємств вважають, що по

пит на їх продукцію нормальний, хоча вплив ука
заних факторів відчувається [1].

Однак очевидні такі моменти: переважна 
більшість респондентів пов’язує свої невдачі із 
зовнішніми, незалежними від них чинниками, 
залишаючи поза увагою, зокрема, наднизький 
рівень використання прогресивних технологій та, 
що найважливіше, невміння працювати в жорст
ких умовах динамічної конкуренції.

Додаткові труднощі виникають ще й у зв’язку 
зі стрімким розвитком та ускладненням світової 
економічної системи. Зокрема, “з середини 90-х 
років підприємства деяких галузей потрапили в 
нову конкурентну ситуацію, для якої характерні 
багатоаспектність інтересів конкуруючих сторін, 
динамізм, агресивність. В цій ситуації, яку часто 
називають гіперконкуренцією, перед менедж
ментом фірми постають нові завдання, що не 
можуть бути виконані за допомогою раніше 
декларованих класичних методів управління. 
Підприємства повинні зрозуміти сутність рушій
них сил гіперконкуренції, щоб виявити фактори

успіху, визначити і використати нові управлінські 
методи” [2].

Стратегія фірми, як відомо, “а) виробляє 
правила і прийоми, що забезпечують економічно 
ефективне досягнення стратегічних цілей; б) 
виробляє правила і прийоми досягнення стратегіч
них цілей, які (правила) базуються на стиму
люванні зацікавленості всіх учасників процесу 
розробки та реалізації стратегічних програм в 
ефективному досягненні цих цілей. Інакше кажучи, 
економічна стратегія передбачає ефективне 
досягнення цілей економічними методами та 
засобами” [3].

Вибір стратегічної цілі завжди пов’язаний із 
визначенням альтернативної вартості. Це означає, 
що економічна стратегія повинна розробляти такі 
правила і прийоми вибору цілей та засобів їх 
досягнення, щоб спрямування певного ресурсу на 
реалізацію тієї чи іншої цілі не мало негативного 
впливу на процес досягнення хоча б однієї з числа 
інших стратегічних цілей.

Отже, “економічна стратегія виробляє правила 
і прийоми економічно ефективного досягнення 
однотипних за масштабами впливу на конку
рентний статус фірми стратегічних цілей. Взаємне 
узгодження за часом і ресурсами таких локальних 
цілей дозволяє досягнути глобальної цілі еконо
мічної стратегії -  створення та збереження 
конкурентної переваги фірми”[4].

Зі сказаного випливає необхідність системного 
підходу до фірми. Тобто вона повинна розгля
датися як відкрита соціально-економічна система, 
яка перебуває у постійній взаємодії з чинниками 
зовнішнього середовища.

Поняття “зовнішнє середовище організації” 
охоплює всі сили й організації, з якими фірма 
взаємодіє в своїй оперативній та стратегічній 
діяльності. Середовище ніколи не буває стабіль
ним і, звичайно, кожна організація повинна не лише 
знати своє оточення та сутність його змін, але 
вміти реагувати на ці зміни: невдачі в адаптації 
до середовища є однією з найважливіших причин 
невдалого бізнесу.

Для неокласичної економічної моделі поняття 
середовища (оточення) практично не існує. Коли 
йдеться, наприклад, про конкурентне середовище, 
то його сутність та умови формування детально 
не аналізуються, а в загальному сприймаються 
як певна задана умова.
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Однак у практиці бізнесу зовнішньому 
оточенню приділялась значна увага при аналізі 
можливостей підприємницької діяльності. Особ
ливо це стало помітним на межі 60-70-х років, коли 
управління фірмою було поділене на оперативне 
та стратегічне. Якщо для оперативного управ
ління базисом був фінансовий і економічний аналіз, 
що спирався на неокласичну теорію, то для 
стратегічного основну роль відігравав пошук 
взаємодії з оточенням, успішна адаптація до якого 
розглядалась як основа діяльності, спрямованої 
на довготермінову перспективу.

При цьому існує ряд важливих питань, 
постановка і розв’язання яких особливо важливі 
як для розвитку поняття середовища, в якому 
реалізується підприємницька діяльність, так і для 
практичного застосування при розробці стратегії 
фірми:

1. Чи є зовнішнє середовище бізнесу ворожим, 
сприятливим або нейтральним?

2. Діяльність фірми полягатиме в подоланні 
зовнішнього впливу або ж внутрішнє середовище 
повинно змінитися, щоб досягнути стану гомео
стазу із середовищем, чи фірма повинна змінитися, 
змінюючи при цьому саме середовище?

3. Із урахуванням відповідей на попередні 
питання, визначення того, що для фірми важли
віше: економічний ефект у традиційному розумінні 
(акцент на максимізації прибутку) чи ефективність 
у стосунках із середовищем (особливо в довго
терміновій перспективі) [5].

У загальному оточення можна охаракте
ризувати двома рисами: широтою та періо
дичністю (частотою) впливу на фірму. Відповідно, 
скориставшись цими характеристиками, виділимо 
окремо: а) фактори найближчого оточення та б) 
загальне середовище фірми. Найближче оточення 
формується зі споживачів, постачальників, робочої 
сили, фінансових інститутів, конкурентів та 
інвесторів. Ці групи контактують (у різних 
формах) з підприємством безпосередньо і 
найчастіше. Загальне середовище, з іншого боку, 
складається із сил, що проявляються час від часу, 
нерегулярно й опосередковано. Тобто до їх числа 
можемо зарахувати соціальні, політичні, культурні, 
демографічні, екологічні, правові та технологічні 
чинники. *

Оглад усіх елементів зовнішнього оточення не 
є, в даному випадку, нашою метою, тому 
зупинимось детально на найбільш важливому, на 
нашу думку, - середовищі конкуренції. Воно, по 
суті, є певним інтегрованим поняттям, оскільки 
має критичне значення для фірми і поєднує вплив 
(у тій чи іншій формі) всіх складових зовнішнього 
оточення (як найближчого, так і загального).

Формалізованих методик аналізу конкурент
ного середовища є зовсім мало [6],[7]. Крім того, 
вони, як правило, громіздкі, складні по суті та

придатні до застосування в досить обмежених, 
конкретних умовах. Наша мета полягає в тому, 
щоб запропонувати загальну логічну схему аналізу 
конкурентного середовища фірми.

Ступінь розвитку ринку, складність роботи на 
ньому багато в чому залежать від особливостей 
конкурентного оточення. Крім того, через призму 
взаємовідносин між підприємствами найбільш 
швидко виявляються зміни, що відбуваються на 
ринку, тому що саме суперництво є основним 
рушієм ринкових процесів.

Очевидно, що конкурентне середовище 
підприємства повинно бути предметом самостій
ного вивчення й оцінки. Сукупність суб’єктів ринку 
та їхніх взаємозв’язків, що виникають у процесі 
конкурентної боротьби і визначають інтенсивність 
конкуренції, являють собою дуже важливий із 
практичної точки зору об’єкт аналізу.

Конкурентне середовище підприємства в 
умовах різноманітних моделей конкуренції 
формується в результаті впливу на товарний ринок 
багатьох чинників, що характеризуються певною 
сферою дії, часовим періодом, інтенсивністю. 
Якщо згрупувати їх у рамках суб’єктів ринку, 
діяльність яких створює умови для конкуренції, 
можна виділити 6 основних чинників конкурент
ного середовища ринку:

• держава та її політика у сфері регулювання 
конкуренції;
■ підприємства, що вступають на ринок і 
загострюють конкурентну боротьбу;
• споживачі продукції, що чинять тиск на 
підприємства галузі;
■ постачальники сировини, матеріалів, напів
фабрикатів на галузевий ринок;
• виробники товарів-замінників, що займають 
частину галузевого ринку;
■ безпосередньо підприємства-виробники 
(продавці) продукції.
Вивчення даних чинників -  важлива перед

умова формування системного бачейня конку
рентного середовища підприємства, без якого 
неможлива практична робота на ринку. Оцінка 
стану конкурентного середовища полягає в аналізі 
ключових характеристик наведених чинників і 
включає ряд взаємозалежних процедур.

Характеристика державної політики у 
сфері регулювання конкуренції

При оцінці державної політики, що регулює 
конкуренцію на конкретному товарному ринку, 
необхідно розглянути вплив держави як безпо
середньо на суб’єктів досліджуваного товарного 
сегмента, так і їх взаємозв’язки. У якості 
аналізованих чинників, що визначають характер 
державного регулювання конкуренції, необхідно 
виділити ряд найважливіших елементів державної 
політики.

4 Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 95. Економіка
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1. Антимонопольна політика, що визначає 
засоби і методи контролю й обмеження існуючих 
природних і державних монополій; умови квалі
фікації домінуючого становища на ринку і 
відповідні санкції держави; порядок контролю за 
злиттями і поглинаннями підприємств, а також за 
ходом приватизації з метою попередження появи 
нових монопольних структур; межі державного 
втручання в зовнішню торгівлю; квотування і 
ліцензування певних видів діяльності; спрощення 
умов організації бізнесу в даній галузі.

2. Фінансова політика, що проводиться 
Міністерством фінансів, Національним банком 
України, Міністерством економіки і має прямий 
чи опосередкований вплив на конкурентне 
середовище.

3. Участь держави у виробництві та реалізації 
продукції за рахунок підтримки певних часток 
державної власності в галузевих підприємствах, 
державних капітальних вкладень, державних 
замовлень^ пільгових державних кредитів і 
позичок.

4. Державна стандартизація продукції, техно
логій, умов безпеки і екологічності виробництва, 
охорона навколишнього середовища.

5. Регулювання видобутку корисних копалин, 
цін на сировину, матеріали, енергію, воду, землю.

6. Патентно-ліцензійна політика, що зако
нодавчо закріплює виняткові права на відкриття, 
винаходи, раціоналізаторські пропозиції, ноу-хау й 
іншу інтелектуальну власність.

Оцінка можливості появи 
нових конкурентів

Поява нових конкурентів на ринку призводить 
до перерозподілу часток ринку, що належали 
раніше підприємствам, які працюють у галузі (в 
аналізованому товарному сегменті). Як наслідок 
-  загострення конкуренції, зменшення цін і 
зниження рентабельності. Реальність такої загрози 
залежить від рівня «вхідного бар’єру» у галузь і 
реакції діючих підприємств на появу нових 
конкурентів.

Рівень «вхідного бар’єра», тобто сукупність 
економічних, технічних і організаційних умов для 
створення нового виробництва, визначається 
рядом чинників, серед яких необхідно виділити й 
оцінити:

1. Переважаючий тип виробництва в галузі 
і пов ’язаний з ніш рівень галузевої собівар
тості.

Масштабність виробництва і наявність значних 
виробників є перешкодою для досягнення переваг 
над конкурентами в собівартості виробленої 
продукції. Низький рівень галузевої собівартості, 
пов’язаний зі значним масштабом виробництва, 
може стати істотним захистом від появи нових 
конкурентів.

2. Ступінь диференційованості продукції.
Високий рівень диференціації означає глибоку 

сегментованість ринку і значний ступінь його 
зайнятості. У такій ситуації різноманітні групи 
споживачів продукції мають стійкі уподобання, і 
завдання підприємств-новачків ускладнюється 
необхідністю пошуку незайнятого сегмента ринку 
(що дуже важко за даних умов) або зміни 
сформованих переваг споживачів. І те й інше 
потребує додаткових матеріальних і фінансових 
витрат.

І. Доступність каналів розподілу продукції.
Освоєність ринку, як правило, означає, що 

мережа оптового і роздрібного продажу, а також 
інші форми каналів розподілу продук’ції зайняті 
конкурентами. На практиці це змушує кооперу
ватися з існуючими підприємствами по збуту 
продукції або створювати нові, власні канали 
розподілу. І те й інше зменшує рентабельність 
продажів у період становлення підприємства і, 
отже, ускладнює умови виживання для підпри
ємств-новачків.

4. Потреба в додаткових інвестиціях.
Необхідність залучення значних фінансових

ресурсів для створення нового виробництва часто 
є критичним чинником, що обмежує доступ нових 
підприємств у галузь. .

5. Консерватизм існуючої системи поста
чання.

Характер і усталеність зв’язків “постачальник 
-  споживач” і загальна кількість постачальників 
визначають т.зв. «ціну переключення», яку 
повинно оплатити нове підприємство при пере
орієнтуванні існуючої системи постачання на себе, 
що, відповідно, збільшує собівартість і ціну кінцевої 
продукції.

6. Чинники, що визначають високий рівень 
собіварт ост і у  підприємств, що входять у  
галузь, і не п о в ’язані з  масштабом вироб
ництва.

До таких чинників можна віднести: високу 
захищеність передових технологій, що вико
ристовуються у галузі, патентами, ліцензіями й  
іншими винятковими правами; утруднений доступ 
до використовуваної сировини; зайнятість 
найбільше вигідних із погляду ринкової кон’юнк
тури географічних регіонів країни;високий рівень 
фахових навичок і кваліфікації, необхідний для 
виробництва галузевої продукції.

Визначення характеру впливу споживачів 
продукції на інтенсивність конкуренції.

Споживачі також можуть бути вагомим 
фактором конкурентного середовища. Сила 
впливу різноманітних груп споживачів на інтен
сивність конкуренції значна за наявності таких 
умов:

1. Спож ивачі купуют ь значну частину 
продукції, виробленої підприємст вом, і за
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рахунок цього мають можливість тиску на нього 
під погрозою зменшення обсягу закупівель.

2. П родукція складає значну частину 
бюджету споживача, що робить його більш 
чутливим до зміни цін, якості й інших комерційних 
характеристик виробів.

3. Високий ступінь стандартизації продук
ції зумовлює ситуацію, коли існує великий вибір 
виробників того самого (аналогічного) товару, а 
значить і відсутні істотні перешкоди для пере
ключення споживача на іншого виробника даного 
товару.

4. Споживач характ еризуєт ься високим 
ступенем верт икальної інт еграц ії вироб
ництва. У ситуації, коли товар, що купується 
споживачем, паралельно ним же і виробляється, 
він має певну можливість тиску на виробника під 
загрозою припинення закупівель і переходу на 
самозабезпечення.

5. Споживач володіє необхідною інформа
цією про продукцію, вироблену в галузі. Повна 
інформація про обсяги, ціни, типи, собівартість 
виробленої в галузі продукції збільшує можливий 
вибір і за рахунок цього сприяє загостренню 
конкуренції в галузі.

Ці та інші умови, що посилюють позицію 
споживачів і загострюють конкуренцію на 
товарному ринку, не є абсолютними. Виробники 
також намагаються впливати на зміну обставин, 
що спричиняють ці умови. Зокрема, за рахунок 
пошуку таких споживачів, що у меншій мірі 
відповідають перерахованим вище характе
ристикам.

Вплив постачальників продукції 
на інтенсивність конкуренції

Постачальники впливають на конкурентну 
боротьбу в галузі, в основному, за допомогою двох 
засобів: ціни і якості товарів та послуг, які вони 
пропонують. Умови, при яких цей вплив суттєво 
підвищує інтенсивність конкуренції в галузі, 
зводяться до таких обставин:

1. Невелика кількість постачальників, що 
можуть визначати політику поставок, вибирати 
найбільш вигідні пропозиції по поставках, 
відмовляти (при потребі) небажаним клієнтам.

2. Ґйлузь спож иває незначну частину 
продукції, виробленої постачальниками, тому 
зміна цін на дану продукцію несуттєво познача
ється на собівартості та ціні кінцевих виробів, 
вироблених у галузі.

3. Продукція відіграє важливу роль у  кінце
вому виробі, що випускається споживачем. Ця 
обставина зміцнює залежність споживача від 
постачальника.

4. В ідсут ніст ь ефективних замінників 
продукції зменшує можливості вибору і знижує 
рівень вимог до її характеристик.

5. Високий ступінь диференційованост і 
продукції, що постачається, є, як правило, 
наслідком високого рівня спеціалізації постачаль
ників на випуску конкретних виробів, що усклад
нює для споживача пошук інших постачальників 
аналогічної продукції.

6. Низький рівень вертикальної інтеграції 
виробництва у  споживачів, а отже, вони майже 
повністю залежать від постачань ззовні.

Оцінка загрози з боку 
товарів-замінників

Стосовно товарів-замінників на ринку діє 
правило цінової привабливостіі: якщо ціна на 
один із товарів зростає, збільшується попит на 
інший, що є його замінником. У результаті 
відбувається переорієнтація покупців на 
виробників, що пропонують більш вигідні умови. 
Загроза з боку товарів-замінників тим реаль
ніша, чим більші:
-  кількість ефективних замінників виробленого 
товару;
-  обсяг виробництва товарів-замінників;
-  різниця в цінах між виробом-оригіналом і 
товарами-замінниками на користь останніх.

Крім того, необхідно відзначити, що крім 
легального виробництва товарів-замінників, існує 
практика протизаконної імітації і дублювання 
відомих товарів, які також загострюють конку
ренцію.

Узагальнюючи вищесказане, необхідно відзна
чити, що конкурентна боротьба піприємств галузі 
по суті зводиться до пошуку сприятливих умов 
щодо п’яти перерахованих елементів конкурент
ного середовища.

Однією з найважливіших характеристик 
активності конкурентного середовища підпри
ємства є ступінь протидії безпосередніх кон
курентів у боротьбі за споживачів і нові ринкові 
ніші або інтенсивність конкуренції. Через 
складність безпосередньої оцінки взаємозв’язків 
чинників конкурентного середовища, може бути 
запропонований непрямий вимір інтенсивності 
конкуренції. Він базується на оцінці реально 
контрольованих наслідків даних зв’язків. До 
основних агрегованих чинників, що визначають 
інтенсивність конкуренції, необхідно віднести: 
характер розподілу ринкових часток між 
конкурентами, темпи росту ринку та його 
рентабельність [8].

Наведені вище елементи конкурентного 
середовища не є ізольованими один від одного, 
їхню сукупну дію, що виявляється в конкретних 
ринкових ситуаціях, важко розчленувати на 
окремі складові, що викликає суттєві труднощі 
при оцінці взаємодії даних елементів. Тоді як 
саме рівень активності конкурентного сере
довища є ключовим моментом увизначенні
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стратегічних напрямків діяльності підприємства, 
у виборі засобів і методів ведення конкурентної 
боротьби.
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Volodymyr Zapukhlyak 

EXTERNAL ENVIRONMENT OF THE FIRM AND THE WAY OF ITS STRATEGIC ANALYSIS

The problem of the elements of strategic management usage in native enterprises is enlighted in the article. The 
main attention is given to the questions of theory and practice of the strategic analysis of the external environment of 
organization. Suggested method of this analysis is applicable to the process of elaboration of competitive strategies.
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МОТИВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ

Досліджено різні мотиваційні механізми прийняття рішень щодо формування доходів торговельними 
підприємствами, їх вплив на динаміку складу та структури доходів різних груп підприємств.

Самостійність і відповідальність торговельних 
підприємств у питаннях утворення грошових фондів 
і резервів, вимагає активізації процесу підвищення 
рівня економічної роботи, насамперед щодо 
формування обсягу валового доходу, від якого, 
найперше, залежить розв’язання проблем, пов’яза
них із виживанням цих підприємств на ринку, по
стійного зростання обсягів діяльності та отримання 
необхідного прибутку. Різний рівень цієї роботи при
зводить, звичайно, і до різних тенденцій у зміні обсягів 
отримуваного валового доходу окремими підпри
ємствами. Так, проведені нами дослідження форму
вання доходів двадцяти торговельних підприємств 
м.Чернівці різних за формою власності та організа
ційно-правовими формами господарювання показали, 
що темпи росту валового доходу за 1998-1999 роки 
коливаються від 15,2 % до 161,3 %.

В умовах інфляції при оцінці загального обсягу 
валового доходу потрібно враховувати ще і те, що 
він містить у собі складову, яка не є результатом 
комерційної діяльності підприємств, оскільки 
зумовлена інфляційними процесами - так званий 
інфляційний доход.

Розмір інфляційного доходу (Вді) є різницею між 
фактичним (Вдф) і скоригованим доходом (Вдк).

Вді = Вдф - ВДк (1)
Скоригований валовий доход можна розра

хувати так:
Вдк = Вдрк + Дд (2)

де Вдрк - скоригований валовий доход від 
реалізації товарів;

Дд - інші доходи .
Скоригований валовий доход від реалізації 

товарів розраховується за формулою:
Вдк = Т к Ч Р ф : 100,(3)

де Тк - скоригований товарообіг;
. Рф - фактичний середній рівень доходів від 

реалізації товарів.
Скомпонувавши наведені формули, отримаємо: 

Вді = Вдф - (Тк Ч Рф : 100) +Дд (4)
Визначення точного розміру скоригованого 

товарообігу можливе тільки гри використанні методу 
оперативного аналізу, який дозволяє враховувати 
коливання цін. У такому випадку коригування обсягу 
товарообігу можна здійснювати за формулою: 

п Ті
Тк= Е  ,(5)

і=1 ІРі

де Ті - обсяг реалізації за період дії ціни в і- | 
тому періоді; і

і - період дії незмінної ціни;
1р. - індекс цін за період і;
п - кількість змін ціни в досліджуваному періоді. ) 
Загальний обсяг валового доходу, очищений від 

інфляційного доходу, дозволяє більш точно оцінити 
цей показник у підсистемі результатів діяльності 
підприємства, оскільки він являє собою справді 
“зароблений” доход.

Мотиваційний механізм прийняття окремими 
торговельними підприємствами рішень щодо 
формування доходів визначається різноманітними 
факторами як внутрішнього, так і зовнішнього 
(загальноекономічна ситуація в країні, податкове 
середовище, інвестиційний клімат) порядку. Різні 
напрямки впливу факторів внутрішнього функціо
нування, якості прийняття управлінських рішень з 
урахуванням впливу зовнішнього середовища 
зумовлюють і суттєву різницю у складі та струк
турі доходів окремих підприємств у залежності 
від джерел їх отримання.

Результати проведених розрахунків дають 
можливість виділити три групи торговельних 
підприємств за складом валового доходу, отрима
ного в 1999 р. До першої групи відносяться 
підприємства, загальний обсяг валового доходу 
яких формувався за рахунок доходів від реалізації 
товарів і доходів від іншої реалізації ( від здачі 
окремого майна в оренду). Підприємства другої 
групи отримували доходи від реалізації товарів, від 
іншої реалізації та від позареалізаційних операцій.
А до третьої групи можна віднести підприємства, 
валовий доход яких був сформований суто за 
рахунок доходів від реалізації товарів. Розглянемо 
більш детально мотиваційний механізм у форму
ванні доходів окремими групами під приємств.

Першу групу утворили підприємства, створені 
на основі колишніх оптових баз спеціалізованих 
оптових систем. На момент утворення ці підпри
ємства мали в наявності значний обсяг основних 
фондів, що звичайно ж зумовило і високий рівень 
постійних витрат. А оскільки зростання прибутку 
може забезпечуватися тільки за умови зменшення 
частини постійних витрат у загальній сумі 
маржинального доходу, то потрібно було вибирати: 
або зменшувати абсолютну суму постійних витрат, 
або збільшити обсяг товарообігу і, при можливості, 
питому вагу маржинального доходу в цьому обсязі.
На перших порах підприємства обрали другий
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шлях, визначивши для себе такий засіб виживання 
в умовах перехідної економіки, як підвищення цін 
(торговельної надбавки).

Справді, в умовах відносно високих темпів 
інфляції цінова політика підприємств змушена 
спрямовуватися на максимально можливе 
зростання цін. Це легко довести графічно (рис.1).

' Ь
Т тах=Г(р*)=—  (11)

4а
Функціональна залежність обсягу товарообігу 

від ціни являє собою криву, що випукла вгору і 
характеризується падінням темпів росту (рис.2).

Валовий 
доход (D), 
витрати, 
торговельна 
надбавка(Р)

/В !/
= Зона прибутку 2 
Валовий доход (D)

Ситуація 
беззбитковості

\ в
—Витрати 

Зона прибутку.

Обсяг реалізації 
у натуральному виразі

Рис. 1. Політика торговельного підприємства в умовах інфляції.

Із наведеного чітко видно, до чого призводить 
інфляція, збільшуючи постійні та змінні витрати до 
гіпотетичного рівня (пунктирна лінія витрат 2). 
Підприємство опиняється за межею зони прибутко
вості і, щоб знову у ній опинитися, змушене або 
збільшувати кількість реалізованих товарів за межі 
Q2 (що в умовах економічної кризи зробити важко), 
або збільшувати обсяг валового доходу за рахунок 
встановлення більш високого розміру торговельної 
надбавки (Р2).Однак, оскільки крива попиту на 
певну групу товарів, що реалізуються підприєм
ством, може бути описана лінійною залежністю:

Q =-ap+b,(6)

де: Q - обсяг реалізації товарів у натуральному 
виразі;

р - ціна реалізації;
а,Ь - статистичні параметри, які харак

теризують попит на даному товарному ринку, то 
максимальний обсяг товарообігу по цій товарній 
групі є розв’язком оптимізаційної задачі на 
безумовний екстремум:

Т(р)=pQ=р(-ар+ b) max (7)

dTp

dp
-= -2 a p  +  b = 0 (8 )

2a
(9); Q(P*) = (10)

Рис. 2. Графік залежності обсягу товарообігу від ціни

У зв’язку з тим, що збільшення ціни одиниці 
товару призводить до зменшення обсягу його 
реалізації у натуральному виразі, обсяг товарообігу 
є результатом мультиплікативного ефекту цих 
процесів. Зрозуміло, що товарообіг буде зростати 
тільки за умов надлишкової компенсації падіння 
кількості реалізованих товарів зростанням ціни:

АО < Ар 
<2 Р

Максимальним обсяг товарообігу буде за 
умови рівноваги цих процесів (ДСУС) = Др/р) у 
критичній точці р =Ь/2а, за межами якої зменшення 
реалізації уже не може компенсуватися зростанням 
ціни і товарообіг починає спадати. Відповідно 
починає зменшуватися й обсяг доходів.

Крім того, мотиваційне рішення підприємства 
щодо збільшення величини валового доходу за раху
нок росту розміру торговельних надбавок може бути 
виправданим тільки в умовах слабких обмежень по
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питу. Кон’юнктура ж споживчого ринку України на 
даний момент беззаперечно характеризується 
жорсткими обмеженнями попиту, оскільки її фоном 
стає безпрецедентне з початку лібералізації цін скоро
чення реальних доходів і норм збережень населення.

В умовах жорстких обмежень попиту, значних 
темпів інфляції, класична поведінка підприємства 
на ринку змушена бути іншою (рис.З).

від торговельної діяльності, який в динаміці знизився 
на окремих підприємствах більш ніж у 2-6 разів. У 
динаміці темпи зниження обсягу цих доходів були 
значно вищими, ніж темпи падіння обсягу товаро
обігу, що свідчить про зменшення доходності реалі
зації товарів торговельними підприємствами даної 
групи внаслідок установлення нижчого рівня 
торговельних надбавок.

Тиск обмежень Б

Рис. 3. Політика торговельного підприємства в умовах жорстких 
обмежень попиту

На графіку простежується зміщення ситуації 
беззбитковості з точки О0 в точку Т>2 в умовах 
збільшення витрат у результаті інфляції та 
неможливості зростання обсягу доходу з причини 
тиску обмежень попиту. Щоб знову потрапити в 
зону прибутковості за відсутності можливості 
підвищення рівня торговельної надбавки, підпри
ємству необхідно збільшити обсяг реалізації товарів 
до кількості більшої від С>г Однак це неможливо 
внаслідок високих обмежень попиту. Збільшуючи 
ж обсяг реалізації з 0 , до <32, підприємство 
збільшує розмір своїх збитків. У цій ситуації вихід 
один - скорочення обсягів товарообігу.

Для досліджуваних підприємств, віднесених до 
першої групи, дану ситуацію посилювали ще й інші 
чинники. Це, в першу чергу, небажання змінити 
усталені тенденції у формуванні асортименту 
товарів, прихильність до вітчизняних постачаль- 
ників-виробників, обсяги виробництва яких 
катастрофічно зменшувались, а продукція не 
завжди була конкурентоспроможною з причини 
високого рівня Дін в умовах обмеження попиту 
населення мінімальним і найдешевшим споживчим 
набором і насичення споживчого ринку дешевими 
імпортними товарами. В результаті, обсяги товаро
обігу даної групи підприємств в основному мають 
тенденцію до падіння. Так, темп зниження цього 
показника на окремих підприємствах у 1999 р. 
порівняно з 1998 р. коливається від 46,1 % до 68,4%.

Скорочення обсягів реалізації товарів призвело 
відповідно до значного зменшення розміру доходів

Звичайно, в умовах такого різкого падіння до
ходів від єдиного напрямку діяльності на фоні 
високого рівня постійних витрат гостро постали 
проблеми виживання підприємств, пошуку нових 
джерел формування валового доходу. Розв’язання 
цієї проблеми всіма підприємствами, що досліджу
вались, було однозначним -  здача в оренду склад
ських та інших приміщень. У результаті в 1999 р. 
значна (а іноді й визначальна) частина загального 
обсягу валового доходу формувалась на підпри
ємствах першої групи за рахунок доходів від здачі 
окремого майна в оренду. На частку доходів, отри
маних із цього джерела, у 1999 р. припадало від 46 
% до 93,2 % загального обсягу їх валового доходу.

Підприємства, віднесені в процесі дослідження 
до другої групи, були утворені на базі торговельних 
підприємств та організацій, які традиційно 
здійснювали роздрібну торгівлю продовольчими та 
непродовольчими товарами. Валовий доход 
підприємств цієї групи формується в основному за 
рахунок доходів від реалізації товарів, питома вага 
яких у 1999 р. складала 99,4 -  96,3 % % і майже не 
змінилася в динаміці. Невеликий, порівняно, обсяг 
отримуваних підприємствами доходів від іншої 
реалізації та від позареалізаційних операцій хоча і 
збільшив загальний розмір валового доходу, але 
визначального впливу на його формування не мав.

Однак і для підприємств другої групи в динаміці 
характерне падіння обсягу товарообігу (по торго
вельній мережі, що зіставлялася). Це свідчить про 
те, що збільшення рівня торговельних надбавок, яке
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мало місце у 1999 р., здійснювалось підприємствами 
вже поза критичною точкою (р= Ь/2а), тобто коли 
зростання ціни вже не могло компенсували зменшення 
кількості реалізованих товарів (див. мал. 2). Продов
ження такої лінії поведінки беззаперечно призведе в 
майбутньому до сумних наслідків: звужуванняринку, 
подальшого падіння обсягу товарообігу, а отже, і 
доходів від реалізації товарів.

Що стосується підприємств, які утворили третю 
групу, то вони являють собою порівняно новостворені 
підприємницькі структури, які здійснюють як 
роздрібну, так і оптову реалізацію товарів. Валовий 
доход цих підприємств формувався суто за рахунок 
доходів від торговельної діяльності.

Оскільки єдиним видом господарської діяльності 
підприємств усіх досліджуваних груп є торгівля, то 
особливе значення має дослідження складу та 
структури доходів від реалізації товарів. В умовах ди
версифікації напрямків торговельної діяльності під
приємства можуть формувати свої доходи за рахунок 
роздрібної та ’оптової торгівлі, виконання посеред
ницьких функцій, надання послуг (тільки тих, які 
статистикою включаються до складу товарообігу). 
Склад валового доходу від торговельної діяльності 
визначається обраною стратегією розвитку підпри
ємства, щоправда іноді зміни в ньому можуть мати 
випадковий характер. У зв’язку з цим структура цьо
го показника по окремих підприємствах може сильно 
відрізнятися. Якщо для підприємств, віднесених до 
другої та третьої групи, характерна однорідність 
структури, то серед підприємств першої групи вона 
характеризується більшою різнорідністю. Питома ва
га доходів від оптової торгівлі в 1999 р. коливалась по 
цій групі підприємств від 0 до 68,3 %, а від роздрібної 
торгівлі відповідно - від 31,7 % до 100%, майже не 
змінившись у динаміці. Висока питома вага доходів 
від роздрібної реалізації, яка склалася в переважній 
більшості підприємств, свідчить про перепрофі- 
лювання колишніх традиційно оптових підприємств у 
напрямку розвитку роздрібної торгівлі.

Результати проведеного дослідження доходів 
окремих торговельних підприємств у цілому 
дозволяють зробити певні висновки.

1. Загальний обсяг, рівень і структура доходів, 
динаміка цих показників в останні роки по окремих 
групах торговельних підприємств різко відрізня
ються внаслідок відмінностей у мотиваційному 
механізмі прийняття рішень щодо формування 
доходів, якості управління показниками доходності 
з урахуванням факторів зовнішнього та внут

рішнього функціонування підприємств.
2. Надане підприємствам право самостійного 

формування обсягу та складу доходів у практиці їх 
діяльності реалізується без достатньої ефективності. 
Механізм формування валового доходу в переважній 
більшості підприємств не дозволяв отримувати 
чистий доход у розмірі, достатньому не тільки для 
реального самофінансування, але й для елемен
тарного виживання в умовах ринку. Причиною цього 
є низький рівень аналітичної роботи, інертність кадрів 
у питаннях пошуку нових джерел формування 
доходів, зокрема за рахунок надання різних послуг і 
розширення сфер застосування капіталу.  ̂*

3. Основним негативним фактором впливу на 
зміну обсягу валового доходу в динаміці впадіння 
розміру товарообігу. По окремих підприємствах фак
тична його величина далеко не відповідає рівню 
постійних витрат, які склалися. Падіння обсягу това
рообігу стало наслідком, з одного боку, жорстких 
обмежень попиту, характерних для споживчого ринку 
на сучасному етапі, з іншого боку, дефіциту обігових 
засобів та інертності підприємств у пошуку нових 
джерел надходжень товарів, зміни асортименту у 
відповідності до потреб і вимог покупців.

Результатом стала значна збитковість торго
вельної діяльності окремих підприємств, яка в 
динаміці має тенденцію до ще більшого зростання.

Отже, підвищення ефективності реалізації 
підприємствами права самостійності у формуванні 
своїх доходів вимагає кардинальних змін у методиці 
і практиці управління показниками доходності, 
зокрема у механізмі планування потреб у доходах 
за напрямками їх використання, обгрунтування 
пріоритетів у забезпеченні цих потреб за рахунок 
різних джерел отримання доходів, урахування 
потреб у різних видах доходів на етапі планування 
основних показників господарсько-фінансової 
діяльності торговельних підприємств.
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MOTIVATION MECHANISMS OF DECISION - MAKING OF COMMERCIAL ENTERPRISES  
WITH REGARD TO THEIR RECEIPTS

Different motivation mechanisms of decision -  making with regard to commercial entérprises receipts, their 
influence on the income structure dynamics of different groups of enterprises were investigated.
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Т етя н а  К овальчук

ОБГРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
ОПЕРАТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Запропоновано системний підхід до методології оперативного економічного аналізу шляхом обгрунтування 
його основних елементів, вивчення існуючих між ними взаємозв’язків.

Другий Всеукраїнський конгрес учених еконо- 
містів-аграрників, присвячений обговоренню 
проблеми “Соціально-економічна модель постре- 
формованого розвитку агропромислового вироб
ництва в Україні”, відзначає, що обов’язковою 
складовою реформаційних процесів в аграрному 
секторі України є перебудова управління відпо
відно до нових умов господарювання. Це вимагає 
значних змін головних елементів методу управ
ління, провідне місце серед яких належить опера
тивному економічному аналізу.

Ефективність і якість оперативного економічно
го аналізу, як методологічної основи управління, 
визначається складом його елементів. Вони ство
рюють передумови для оптимального управління 
(управління, яке здатне забезпечити перевід керо
ваної системи з вихідного стану в бажаний за 
мінімально можливий час, з найменшими витра
тами, при одночасному дотриманні обмежуючих 
умов, тобто визнаних законів, заборон, загально
прийнятих морально-етичних правил і норм).

На нашу думку, головними елементами опера
тивного економічного аналізу є: об’єкти, показ
ники, фактори, періодичність здійснення аналітич
них оцінок, суб’єкти, джерела вхідної та вихідної 
інформації (схема 1).

Об’єкти оперативного економічного аналізу 
знаходяться в тісному зв’язку з метою аналізу 
та рівнями управління, які визначаються організа
ційно-правовими формами та розмірами госпо
дарської одиниці.

Відповідно до Закону України “Про підприємства 
в Україні” в сільському господарстві склалися три 
організаційно-правові форми господарської діяль
ності: одноосібне (приватне) володіння (індивіду
альна приватна власність), товариство, корпорація.

Одйоосібне володіння (фермерське господар
ство) -  створюється однією людиною (засноване 
на приватній власності на майно, землю і резуль
тати господарювання), що дає можливість влас
нику діяти від особистих інтересів примножувати 
власність і одержувати сталі доходи в майбут
ньому, відповідати власним майном по всіх 
зобов’язаннях і нести повну відповідальність за 
прийняття власних рішень.

Рівні управління у одноосібних володіннях 
визначаються їх розмірами. На Україні переважно 
створюються невеликі фермерські господарства 
з однорівневою структурою управління. Тут уся 
складність управління покладається на власника

(особу, яка матеріально найбільш зацікавлена). Він, 
будучи одноразово власником і виробником, 
спрямовує свою діяльність на пошук шляхів 
зміцнення і примноження власності.

У зв’язку з тим, що власність найповніше 
реалізується в системі виробничих відносин (цей 
процес починається з поєднання факторів вироб
ництва) об’єктами оперативного економічного 
аналізу є фактори виробництва (праця, капітал, 
земля, підприємництво), процес трансформації 
ресурсів (виробництво), готова продукція, збут, 
фінансові результати (схема 2).

Наступним важливим об’єктом оперативного 
економічного аналізу є відповідальність. У зв’язку 
з тим, що підприємці мають діяти не порушуючи 
Конституції, Земельного кодексу України, Законів 
України, Указів Президента України, Директив 
Кабінету Міністрів України та інших законодавчих 
і нормативно-правових актів державного рівня, 
рішення які вони приймають мають базуватися на 
них. Тут о б ’єктами аналізу є юридична та 
економічна відповідальність.

Важливою складовою частиною економічної 
відповідальності є договірна дисципліна. Заради 
отримання бажаних результатів фермери постійно 
мають її вивчати, не допускати порушень, чітко 
виконувати всі умови передбачені документами, 
що її регламентують.

Крім того, фермер несе соціальну відповідаль
ність за забруднення навколишнього середовища, 
виробництво екологічно чистої продукції тощо, тому 
постійно має здійснювати контроль за дотриманням 
вимог документів, які її регламентують.

Постійне дослідження різних видів відповідаль
ності дозволить узгодити мету господарської оди
ниці та дії по її досягненню із відповідальністю, 
адже нехтування законодавчими і нормативно- 
правовими актами негативно відбивається на 
фінансових результатах (штрафи тощо), а в деяких 
випадках приводить до ліквідації підприємства. Це 
ще раз доводить, що відповідальність -  важливий 
об’єкт вивчення оперативного аналізу.

Важливим об’єктом аналізу є конкуренція. 
Постійне вивчення конкурентного оточення, форм 
і методів боротьби головних конкурентів дозво
лить підприємцю правильно оцінити ринкову 
ситуацію, аналітично осмислити шляхи до
сягнення конкурентних переваг і розробити на цій 
основі заходи, спрямовані на посилення конкурент
них позицій підприємства.
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Елементи оператив
ного аналізу

Періоди, за які можна 
досягти якісного впливу

Планово-нормативні
документи

Обліково-статистичні 
 документи

Позаоблікові джерела 
інформації

Об’єкти

Показники

Фактори

Періодичність
здійснення

Суб’єкти

Джерела інформації

Носії вихідної інформації

_  Якість робіт

Таблиці

Графіки

Рекомендації

1Т.Д.

Обсяг виконаних 
робіт

Строки

Кількість витра
чених ресурсів

Вигода .

Норма виробітку

Час роботи

Кількість машинно- 
тракторних агрегатів

Глибина лущення стер
ні, оранки, культивації

Наявність огріхів

Повнота підрізання 
стегні, бур’янів

іт.д. 
 1—

Маркетологи

Спеціалісти агрономічної« 
зоотехнічної, технологічної 

служб тощо______

Спеціалісти економічної 
служби всіх рівнів
Керівники центрів 

відповідальності сегментів 
діяльності, менеджери

Виконавці робіт

Схема 1. Елементи оперативного економічного аналізу

1
Мета господарської 

(прибуток)

і. « ге йь-'
Ф актори  Трансф ормація

В ир о б н и ц тв а  ресурс ів

І

Готова __  Відповідальність
проіукнія

ішвшіТ

§ і ч и' Аа.С5 Ы р» і®»
І

Схема 2 .Об’єкта підприємницького аналізу фермерських господарств 
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Т е т я н а  К о в а л ь ч у к

Товариства і корпорації -  це складні системи, де 
головним системоутворюючим принципом управління 
є принцип ієрархічносгі, згідно з яким частини, елемен
ти системи розподіляються за рівнями значимості, 
важливості, підпорядкованості [11, с.28]. Отже, ієрар
хічна побудова вносить організаційну впорядкованість 
в управління -  система стає багаторівневою при 
збереженні цілісності. Так, виходячи з вертикального 
поділу праці, у корпорації можна виділити такі рівні 
управління: управління робочими місцями, управління 
структурними підрозділами, управління галузями, 
(кооперативами) акціонерними товариствами, 
управління господарською одиницею (корпорацією).

Нарівні управління робочими місцями об’єктом 
аналізу є послідовно виконувані кожним конкретним 
виконавцем операції технологічного процесу та тех
нологічні ситуації, які забезпечують необхідні умови 
для здійснення технологічного процесу. Безперервний 
поопераційний аналіз створює передумови для опера
тивного управління за відхиленнями. Він дозволяє 
здійснювати контроль за якістю і строками вико
нання операцій, неякісне і несвоєчасне виконання 
однієї операції технологічного процесу приводить до 
порушення як усього комплексу агро-зоотехнічних 
заходів, так і технологічного процесу в цілому, а в 
кінцевому підсумку впливає на якість продукції, 
скорочення обсягів її виробництва і, як наслідок, до 
зниження конкурентоздатно сті. Головними завдан
нями аналізу тут є: постійний контроль за дотриман
ням технологічної дисципліни; своєчасне виявлення 
причин невідповідності операції технологічного про
цесу вимогам технології; оцінка кожної операції тех
нологічного процесу з точки зору вигоди, пошук шля
хів зниження витрат по кожній технологічній операції.

На рівні управління структурними підрозділами 
в якості об’єктів аналізу виступають господарські 
процеси і фактори, які їх зумовлюють, результати 
діяльності; витрати виробництва за центрами 
відповідальності, сегментами діяльності; обсяг, 
асортимент і якість виробленої продукції; продуктив
ність праці; кооперовані взаємозв’язки між струк
турними підрозділами, вплив результатів роботи 
одного підрозділу на роботу інших підрозділів та 
результати діяльності господарської одиниці в цілому.

Головним завданням оперативного економічного 
аналізу на. цьому рівні є об’єктивна оцінка виконання 
планових завдань підрозділами, виявлення скритих 
можливостей у використанні ресурсного потенціалу; 
оцінка реальності оплати прані залежно від розміру 
вкладених у загальне виробництво праці і капіталу; 
виявлення і вимірювання факторів і причин, які 
зумовлюють результати виробництва, пошук резер
вів зниження витрат та задоволення економічного і 
соціального інтересу працівника; виявлення та дослі
дження взаємозв’язків між економікою, технікою і 
технологією, підвищення рівня управління витратами 
із орієнтацією на кінцеві результати, вдосконалення 
внутрішньогосподарського розрахунку.

На третьому рівні об’єктом аналізу є виробни
ча програма кожної галузі (рослинництва, тварин
ництва, допоміжних промислових виробництв 
тощо), агротехніка, технологія, організація і еко
номіка, їх вплив на розвиток галузі; результати 
роботи галузі.

Завдання аналізу на даному рівні -  це постійний 
контроль за ходом виконання виробничої програми 
галузі; своєчасне виявлення причин відхилень по
казників від регламентованого планами і норма
тивами рівня; оцінка ефективності функціонування 
галузі; співвимірювання витрат виходом продукції в 
галузях, які мають короткий робочий період, та 
обсягом робіт у галузях із тривалим робочим 
періодом; вивчення взаємозв’язків і наявних 
внутрішніх зв’язків між галузями; оцінка вкладу 
кожної галузі у кінцеві результати підприємства; 
пошук резервів збільшення обсягів виробництва, 
росту якості продукції, раціонального використання 
землі, майна, праці, та конкурентоздатності галузі.

На четвертому рівні об’єктом оперативного 
аналізу є виробнича, фінансова і маркетингова 
діяльність підприємства в цілому, стан та склад 
ресурсного потенціалу, який забезпечує досягнен
ня мети в короткостроковому періоді, зміни 
зовнішнього оточення.

Тут головними завданнями аналізу є: постійне 
вивчення змін зовнішнього оточення, їх впливу на 
діяльність господарської одиниці з метою перед
бачення потенційної небезпеки і своєчасного 
використання можливостей, що виникають; 
об’єктивна оцінка всієї маркетингової діяльності 
з метою визначення відповідності вибраної 
стратегії реальним процесам, що проходять на 
ринку; оцінка вибраної організаційної структури з 
точки зору ефективності; детальне вивчення 
потреб людини, їх структури; пошук шляхів ефек
тивності використання капіталу у кожний даний 
момент, максимізації одержаного доходу; оцінка 
ризику і обгрунтування короткострокових еконо
мічних і фінансових програм по виходу з небезпеч
ного фінансового стану; вироблення ефективних 
своєчасних фінансових, управлінських і марке
тингових рішень.

У зв’язку з тим, що аналіз досліджує об’єкти 
через систему економічної інформації, важливе місце 
в складі елементів оперативного економічного 
аналізу відводиться обгрунтуванню системи показ
ників, яка б релевантно відображала досліджувані 
об’єкти. Під системою показників розуміється су
купність взаємозв’язаних між собою показників, які 
відображають виникаючі економічні процеси у ви
значених умовах, місцях і часі [5, с.34-35].

Отже, найбільшої ефективності аналітичних оці
нок можна досягти у тому випадку, коли показники 
будуть об’єднані в єдину систему, з урахуванням їх 
взаємозв’язків і взаємозалежності. Тільки система 
показників може забезпечити комплексне дослі
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дження регульованого об’єкту, об’єктивно охаракте
ризувати позитивні і негативні зміни, які відбува
ються в ньому, створити можливості для виявлення 
причини цих змін.

На сьогодні в аналітичній науці склалося два 
підходи до побудови системи показників опера
тивного економічного аналізу. Прибічники першо
го стверджують, що коло показників має бути 
настільки широким, щоб охопити всю сукупність 
господарських процесів, з яких складається 
господарська та фінансова діяльність підпри
ємства, другого -  пропонують обійтися одним- 
двома показниками, але універсальними.

На нашу думку, обидва підходи неправомірні. По- 
перше, не обгрунтоване широке коло показників, 
економічно не доцільне та не виправдане, бо приво
дить до дороговизни аналітичної роботи і втрати 
головної ознаки даного виду аналізу -  оперативності.

По-друге, розробка одного-двох універсальних 
показників, які б характеризувати неперервність 
процесів господарської одиниці та її структурних 
підрозділів із врахуванням їх галузевих особли
востей, це дуже складна робота. Тому ми поді
ляємо думку Д.Міллера і М.Старра, які довели, 
що діяльність організації не можна описати та 
визначити одним показником.

Система показників оперативного економічного 
аналізу має володіти такими властивостями: адек
ватно відображати регульований об’єкт; не включати 
зайвих і дублюючих один одного показників; 
забезпечувати зіставність показників між підсис
темами економічного аналізу, та рівнями управління; 
враховувати специфічні особливості регульованого 
об’єкта, відображати динаміку процесів і явшц.

У зв’язку з тим, що оперативний аналіз має забез
печити органи управління інформацією, необхідною 
для прийняття оперативних рішень по ходу протікан
ня виробничого процесу або ж зразу після здійснення 
господарської операції, дуже важливо при цьому ви
значити пріоритетність аналізу показників, тобто ж  
здійснювати аналіз від вартісних показників до нату
ральних чи навпаки. Це питання в аграрній економіч
ній науці до сих пір залишається дискусійним.

Ми поділяємо думку, що аналітичні оцінки необ
хідно здійснювати від натуральних показників, які 
характеризують кількісну і якісну сторони виконання 
операцій технологічного процесу, до вартісних, які 
дозволяють оцінювати кожну проведену операцію з 
точки зору вигоди та узагальнювати роботу 
структурних підрозділів і галузі в цілому за певний 
період. Це створить передумови для контролю за 
ходом досягнення наміченої мети.

У результаті проведених досліджень ми прийшли 
до висновку, що оскільки формування якісних і 
досяжних цілей підприємства, ж  відкритої соціально- 
економічної системи, відображається через систему 
техніко-економічних, кількісних і якісних показників, 
то послідовність їх дослідження має відповідати

послідовності розвитку підприємства (адже 
оперативний економічний аналіз невіддільний від 
ходу господарських процесів). На нашу думку, послі
довність аналізу показників має бути такою: дослі
дження змін зовнішнього оточення (природних 
ресурсів, соціально-політичного, правового оточення 
тощо); аналіз ринку (кон’юнктури, попиту, пропозиції, 
конкуренції); аналіз забезпеченості ресурсами 
(кількісно за видами, якісно); аналіз використання 
ресурсного потенціалу (пращ, землі, капіталу); аналіз 
дотримання технологічної дисципліни; аналіз вироб
ництва продукції; аналіз витрат на виробництво; 
аналіз фінансових результатів; аналіз розрахунково- 
платіжної дисципліни; аналіз показників ефективності 
господарювання; аналіз фінансовогсйвтану.

Кількість показників по групах багато в чому 
залежить від періодичності здійснення аналітичних 
оцінок. Для більш коротких досліждувальних періо
дів частина показників відпадає, йле виникає 
необхідність включення в систему таких, що най
більше реагують на зміни в регульованому об’єкті.

Так, щоденно аналізують: виробіток, ступінь вико
нання змінного завдання; дотримання норм витра
чання ресурсів, якість виконання робіт, дотримання 
технологічної дисципліни, кількість виробленої 
продукції, її якість, договірну дисципліну тощо.

Діалектичний процес пізнання не закінчується 
вивченням зовнішньої сторони об’єкта з допомогою 
кількісних і якісних характеристик (показників), 
наступною його стадією є дослідження внутрішньої 
сутності досліджуваного, зв’язків і закономірностей 
розвитку. Тут не можна обійтись без усієї сукуп
ності факторів, які впливають на досліджуваний 
показник. В економічному відношенні під факто
рами явища або процесу є умови їх виникнення, 
існування, зміни [4, с.32].

Чим детальніше досліджується вплив факторів 
на величину результативного показника, тим точ
ніші результати аналізу і оцінки якості роботи 
підприємства. Отже, вивчення і вимірювання впли
ву факторів на величину досліджуваного показника 
є важливим питанням методології аналізу. Еконо
мічний аналіз -  це перш за все факторний аналіз 
(в широкому розумінні слова). Під економічним 
факторним аналізом потрібно розуміти поступовий 
перехід від вихідної факторної системи (резуль
тативний показник) до кінцевої факторної системи 
(або навпаки), розкриття повного набору прямих, 
кількісно вимірюваних факторів, які мають вплив 
на зміну результативного показника [1, с.99]. 
Отже, факторний аналіз -  це методика системно
го вивчення поведінки факторів, які утворюють 
результативний показник, наявних між ними взає
мозв’язків і кількісного вимірювання впливу 
факторів на результативний показник.

У зв’язку з тим, що зміна будь-якого показника 
відбувається під впливом системи факторів, які 
його утворюють і знаходяться з ним у певній
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залежності (функціональній або ж стохастичній), 
для вимірювання їх впливу необхідно правильно 
побудувати факторну модель. Вагомий вклад у 
побудову факторних моделей внесли А.Б.Бутник- 
Сіверський, Р.С.Сайфулін, Я.Р.Рейльян та інші, ними 
доведено, що любий економічний показник розгля
дається як модель факторної системи, хоч харак
теризує набір кількісно вимірюваних факторів, що 
мають вплив на зміну результативного показника 
[4, с.35-36]. Завдання аналітика полягає у чіткому 
визначенні факторів, які утворюють результативний 
показник, їх класифікації і систематизації, виявленні 
форми залежності між факторами.

Системного вивчення факторів із урахуванням 
їх внутрішньої підпорядкованості, внутрішніх і 
зовнішніх зв’язків можна досягти тільки шляхом 
систематизації факторів. Її результатом є ство
рення факторної системи (схема 3).

Факторні системи -  основа для моделювання 
взаємозв’язків між результативними показниками 
і факторами, які мають на них прямий і опосеред
кований вплив. Такі взаємозв’язки описуються з 
допомогою математичних формул. У детермі
нованому факторному аналізі найбільш вживані 
чотири типи факторних моделей: адитивна, 
мультиплікативна, кратна і комбінована.

Між показниками і факторами нема чіткої границі 
розмежування, їх місце визначене лише для даного

конкретного випадку. При зміні цілей, рівня управлін
ня, об’єкта аналізу, часу здійснення аналітичних оці
нок, вони постійно міняються місцями: те, що в даний 
момент або тут є показником, стає після протікання 
даного моменту або там фактором і навпаки.

Для того, щоб система оперативного економіч
ного аналізу працювала в режимі попередження 
небажаних господарських ситуацій, зривів, а не в 
режимі виправлення наслідків, необхідно обгрунту
вати періодичність здійснення аналітичних оцінок. 
Адже, як вважає А.І.Муравйов, необхідність 
визначення періодичності проведення економічного 
аналізу зумовлюється потребою перетворення 
його у знаряддя своєчасного попередження 
негативних явищ і процесів у господарській 
діяльності підприємств і об’єднань до їх виникнення 
з метою досягнення загальної мети росту 
ефективності виробництва [12, с.53]. Тому чітке 
обгрунтування періодичності аналізу є обов’язко
вим елементом його методики.

Донині в літературі і на практиці нема єдиної думки 
про те, з якою періодичністю здійснення аналітичних 
оцінок, аналіз можна вважати оперативним.

Одна група авторів В.М.Івахненко [3, с.21], 
Є.В.Мних, П.Ю.Буряк [12,с.58], І.І.Поклад [16, с.27], 
Г.В.Савицька [20, с. 13] -  у промисловості, С.Г.Ов- 
сянніков [14, с.28], П.В.Смекалов [22,с.5] -  у сіль
ському господарстві оперативним вважають аналіз,

Прибуток у розрахунку 
на 1 га типі

Площа ріллі

р  Прибуток у розрахунку на 1 ц

Урожайність

1 3 3
Сорт посівного 

(садівногої матеріалу
Стан грунту

Погодні умови

Строки

Стійкість до хвороб

Якість збиральних 
ообіт

Витрати

Ціна

Попит

Пропозиція конкур,

Збут

Час продажу

Сорт

Якість

Обсяг виробленої Змінні витрати
ПРОДУКЦІЇ. ШС.ГРН.

1. Посадковий матеріал: 
кількість, сорт, якість, ціна

2. Добрива

3. Засоби захисту рослин

4. Виграти на оплату праці

5. Витрати паливно-мастильних 
матеріалів

б. Робота живої тяглової сили

7. Електроенерговитрати

8. Транспортні витрати 

9. Тара

Схема 3. Система факторів, які впливають на прибуток в розрахунку на 1 та у рослинництві 
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проведений на протязі місяця (за зміну, день, п’яти- 
денку, тиждень, декаду). Друга -  Н.В.Дембінський 
[2,с.57], В.Б.Ліберман [9, с.88] -  у промисловості 
Ф.А.Лоскутов [10,с.7] у сільському господарстві 
відносяться сюди аналіз, проведений тільки на 
протязі декади (за зміну, добу, тиждень). Третя -  
зокрема, Я.Комаринський, І.Яремчук [6,с.9], 
Г.Т.Лещенко, Г.Я.Козак [8,с.ЗО], вважають опера
тивним аналіз, який проводиться за квартал. Чет
верта група авторів -  Л.О. Артикульний, ПТ.Саблук, 
П.І.Гайдуцький, І.І.Пилипчук [7,с.17], Г.В.Савицька 
[21,с.38] до оперативного відносять аналіз, 
здійснений за будь-який проміжок часу в межах року. 
П’ята група авторів М.І.Баканов, А.Д.Шеремет [1, 
с.197], С.І.Шкарабан [23,с.10] у промисловості, 
Г.А.Ораєвська [16, с.9]; О.М.Царенко [24, с.6] у сіль
ському господарстві до оперативного відносять 
тільки щоденний аналіз.

На нашу думку, при виборі періодичності здійс
нення аналітичних оцінок необхідно враховувати 
специфічні особливості кожної галузі. В силу того, 
що на процеси виробництва в сільському господар
стві впливають природні фактори (кожна культура 
має свій період вегетації, надходження готової про
дукції приурочене до строків дозрівання культур, про
цес формування основного стада довготривалий 
пов’язаний з фізіологічною зрілістю тварин), робочий 
період довготривалий, а в деяких випадках виходить 
за межі календарного року. Період виробництва 
складається з часу коли процес здійснюється під 
впливом праці людини (оранка грушу, обробіток, по
сів, догляд за посівами, збір урожаю, догляд за тва
ринами тощо) і коли він проходить безпосередньо 
під впливом природніх факторів (проростання куль
тур, формування урожаю, фізіологічна зрілість тва
рин тощо, тобто під впливом постійних і непередба
чених (ситуаційних) факторів. Тому, на нашу думку, 
за основу визначення періодичності аналітичних оці
нок потрібно брати не кількісні параметри, а резуль
тативні. Отже, стосовно галузі сільського господар
ства оперативним можна вважати аналіз за періоди, 
які дозволяють активно вміщуватися в хід виробниц
тва. Результати такого аналізу мають забезпечува
ти можливість оперативно регулювати господарські 
процеси з метою досягнення якісного впливу.

Для визначення періодичності аналізу будь- 
якого показника необхідно вивчити частоту неба
жаних відхилень, потім тривалість періоду між 
такими відхиленнями, з’ясувати тривалість періо
ду регулювання динаміки “виправлення”. [13,с.54]

Повнота, якість і своєчасність аналітичних оці
нок у великій мірі залежить від ступеня підготовки 
суб’єкта пізнання, тобто тих, хто здійснює аналіз.

Переважне зосередження аналітичної роботи 
в планово-економічному відділі сільськогосподар
ських підприємств не дало бажаних результатів, 
привело до розриву між часом реєстрації інформа
ції й її аналітичної обробки та до зниження

оперативності вироблення управлінських рішень, 
їх якості та ефективності.

У зв’язку з тим, що облік вимірює господарські 
процеси по ходу їх здійснення, ідентифікує і повідомляє 
економічну інформацію користувачам, то її оцінка і 
вироблення оперативних управлінських рішень має 
залишатися в основному функцією бухгалтерії.

В проведенні аналізу зовсім недостатня участь 
керівників структурних підрозділів і безпосередніх 
виконавців робіт. Методика і організація оператив
ного економічного аналізу на кожному рівні управ
ління до ганця не розроблена В господарських одини- 
цях не створюються маркетингові службй, які б 
займалися організацією і проведенням маркетинго
вого аналізу. Все це негативно відбивається на орга
нізації поточної аналітичної роботи в сільському 
господарстві. Поліпшення практичної сторони цієї' 
справи можна досягти шляхом розробки і впрова
дження науково-обгрунтованих методичних реко
мендацій по організації оперативного економічного 
аналізу для кожної функціональної служби та розпо
ділу обов’язків по його проведенню між функці
ональними службами (табл. 1). Тільки комплексний 
підхід до організації аналізу на базі використання 
науково-методичних методів і необхідної обчислю
вальної техніки дозволить перетворити оперативний 
аналіз у дієвий метод вивчення характеру взаємо
зв’язків і взаємозалежностей між умовами вироб
ництва і результатами діяльності сільськогоспо
дарських підприємств, звести до мінімуму дублю
вання робіт.

При виробленні термінових управлінських рішень, 
де фактор часу є вирішальним, найбільшого успіху 
можна досягти за результатами аналізу, який 
проводять індивідуальні підприємці, безпосередні 
виконавці робіт тобто самоаналізу. Для рішень, які 
приймаються індивідуально, характерний більш 
високий рівень творчого підходу. В них нерідко 
реалізується багато нових ідей і концепцій. Як 
правило, індивідуальні рішення потребують менше 
часу, оскільки їх не треба узгоджувати.

Джерелами вхідної інформації оперативного 
економічного аналізу є: оперативні плани, норми, 
нормативи, світові і вітчизняні стандарти; дані опера
тивно-технічного, первинного обліку та оперативної 
звітності; позаоблікова іїтформація: фотографії, хроно- 
метражі робочого дня, дані перевірок, проведених 
різними органами, різні документи, що регулюють 
господарську діяльність, іїіформація про зовніїїшє 
оточення тощо.

Результати аналізу мають бути представлені 
у формі, зручній для використання (пояснювальні 
записки, довідки, висновки, аналітичні таблиці, 
графіки, діаграми, поліноми тощо).

На нашу думку, такий системний підхід до 
розробки основних елементів оперативного еконо
мічного аналізу сприятиме вдосконаленню його ме
тодології і створить передумови для впровадження
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Таблиця 1
Розмежування обов’язків по проведенню 

оперативного аналізу по рівнях управління
—--р ів е н ь  управління 

Хто проводить аналіз ^

Робоче
місце

Структурний
підрозділ

Галузі
(кооперативи,

AT)

Г осподарська 
одиниця

1. Виконавці робіт +
2. Індивідуальні власники і 
співвласники + +
3. Рада директорів +
4. Вищий управлінський персонал +
5. Відділ маркетингу +
6. Планово-економічна служба +
7. Служба бух. обліку і фінансової 

діяльності
+ + +

8. Агрономічна служба + +
9. Зоотехнічна служба + +
ІО.Ветеринарна служба ■f +
11. Інженерна служба (спеціалісти) + +
12. Керівники підрозділів + +

неперервного оперативного аналізу. Останній 
забезпечить вироблення ефективних і якісних 
управлінських рішень як в умовах визначеності, так 
і невизначеності.
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BASING OF BASIC ELEMENTS OF DAY-TO-DAY ECONOMICAL ANALYSIS
The system approach to methodology of operational economic analysis by the means of it basic elements, study 

of intercommunications being between them is offered.
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СТАТИСТИКА НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Визначена необхідність розвитку інформаційного забезпечення інноваційних процесів та статистики науки 
та інновацій, зокрема. Охарактеризовані основні розділи статистики науки та інновацій. Висвітлена роль 
міжнародних організацій у створенні та удосконаленні міжнародних стандартів в галузі статистики науки та 
інновацій. Узагальнені напрямки роботи державних органів управління наукою. Акцентована увага на пріоритетах 
реформування і перспективах розвитку української статистики.

Успіх інноваційних процесів багато в чому зале
жить від якості їх інформаційного забезпечення, 
ефективне використання якого виступає фактором 
конкурентоспроможності, привабливості для інвес
торів, нових відносин у суспільстві. Переваги засто
сування механізмів інформаційного забезпечення, з 
одного боку, очевидні, а з іншого - несуть у собі 
майже невичерпний, до кінця не розкритий потенціал 
і не мають аналогів з точки зору перспектив. 
Розглянути всі засоби і механізми інформаційного 
забезпечення інноваційних процесів у межах однієї 
статті неможливо, тому зупинимось тільки на галузі 
статистики науки та інновацій, як одному із них.

Статистика науки та інновацій -  галузь статис
тики, яка вивчає кількісний аспект явищ і процесів 
у науково-технічній та інноваційній діяльності. 
Предметом статистики науки та інновацій є 
розробка визначень і класифікацій, системи відпо
відних показників і методології їх обчислень [1]. 
Головними завданнями статистики науки та 
інновацій є  задоволення потреб суспільства в 
надійній і достовірній статистичній інформації про:
• обсяг, структуру і динаміку ресурсів наукових дослі
джень і розробок (кадри та їх підготовка, матеріаль
но-технічна база науки, фінансові засоби (в тому числі 
бюджетні асигнування), мережа наукових організа
цій, їх розподіл (за секторами науки, галузями 
економіки, регіонами), пріоритетні напрямки науки і 
техніки (включаючи виконання державних науково- 
технічних програм));
• результативність науково-дослідних і дослідно-кон
структорських робіт (НДЦКР) (відкриття, винаходи, 
створення зразків нових видів продукції, вплив на 
показники соціально-економічного розвитку);
• здійснення інновацій (за видами), витрати на ці цілі, 
обсяги інноваційної продукції, розпод іл інновацій за 
цілями інноваційної діяльності, внутрішній і зовнішній 
технологічний обмін за формами придбання і 
передачі технологій.

Розглянемо основні розділи статистики науки 
та інновацій.

1. Статистика нової продукції вивчає показ
ники (кількість, склад, тривалість) процесів оновлен
ня, створення й освоєння у виробництві промислової 
продукції (нові типи машин, обладнання, апаратів, 
приладів і засобів автоматизації, нові види сировини 
і матеріалів), які характеризують результативність 
НДЦКР за галузями, районами і видами [2].

Наявність патентної чистоти, патентоспромож
ності і патентної ліцензії, яка лежить в їх основі підтвер
джує правомірність віднесення вперше створених 
зразків до дійсно нової техніки, а сертифікація є гаран
тією відповідності технічних характеристик створених 
зразків нормативним вимогам безпеки життя, 
здоров’я споживачів і навколишнього середовища.

2. Статистика матеріально-технічної та 
дослідної бази науки отримала розвиток у 1983 році 
з проведенням першого одночасного дослідження 
дослідних баз наукових організацій і вивчає стан, кіль
кісні та якісні характеристики, рівень розвитку і вико
ристання матеріально-технічних засобів НД ЦКР і до
слідно-експериментальної перевірки їх результатів [2].

Аналіз забезпечення науки дослідною базою 
здійснюється як з боку замовника, так і з боку 
виконавця експериментальних робіт і охоплює 
показники, що характеризують:
• наявність і організаційну структуру дослідної 
бази науки;
• загальні обсяги і стан робіт дослідної бази;
• чисельність і кваліфікацію робітників;
■ склад, вікову структуру, рівень, інтенсивність 
використання технічних засобів (у тому числі 
імпортного та коштовного обладнання) з детальною 
класифікацією наукового обладнання і приладів;
• результативність дослідно-експериментального 
виробництва;
• обсяг і структуру основних фондів і оборотних 
засобів наукових організацій;
• забезпеченість (розміри і стан) наукових організа
цій будівлями, враховуючи наявність будівель, 
спеціально спроектованих і побудованих під 
конкретні наукові колективи.

3. Статистика інформаційних технологій 
(ІТ) вивчає виробництво, торгівлю та використан
ня ІТ в економіці, в тому числі:
■ стан і тенденції розвитку виробництва обладнання, 
програмного забезпечення і послуг ІТ;
• експорт та імпорт ІТ;
• розповсюдження й інтенсивність використання ІТ;
• інфраструктуру ІТ.

Частково ця інформація може бути отримана з 
традиційної статистики, однак більша частина питань 
використання ГГ потребує проведення спеціальних 
досліджень. Значний досвід у цій сфері накопичений 
у статистичній практиці розвинутих країн (Японії, 
Швеції, СІЛА, Великобританії та ін.), а Організація
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економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) 
спрямовує зусилля на розробку міжнародних 
стандартів у статистиці ІТ і телекомунікацію

Статистика ІТ  охоплює базові елементи ІТ 
(мікроелектроніку, інтегральні схеми, напівпровід
ники), продукти з широким колом застосувань 
(комп’ютери, телекомунікаційне обладнання, 
електронні інструменти), специфічні продукти 
(телевізійне обладнання і відеотехніку), послуги у 
сфері ІТ, виробництво, торгівля і використання яких 
розглядається за видами діяльності, галузями, 
розмірами і формами власності організацій тощо.

Статистика інфраструктури ІТ  аналізує 
розвиток сфери ІТ, кадровий потенціал сфери ІТ, 
систему освіти, екологічні характеристики ІТ, 
питання інформаційної безпеки.

У процесі інтеграції світового господарства, роз
витку економічного і науково-технічного співробіт
ництва промислово розвинутих країн виникла 
необхідність стандартизації статистики науки та 
інновацій і ліквідації національних особливостей у 
практиці обліку показників. Міжнародні стандарти 
у статистиці науки та інновацій -  це комплекс 
рекомендацій провідних міжнародних організацій у 
цій галузі, які визнані в якості міжнародних станд артів 
зі статистики, та забезпечують методологію сис
темного описання та класифікації інноваційних 
процесів в умовах ринкової економіки.

Розроблена класифікація відображає глобальні 
завдання, для виконання яких виділяють державні 
асигнування на науково-дослідні та дослідно- 
конструкторські роботи; вона змінюється разом з 
трансформацією цілей державної науково-технічної 
політики.

Стандартизація даних дозволяє міжнародним 
організаціям:
регулярно проводити оцінку сукупних наукових 

потенціалів країн, порівнювати їх  розмір і 
структуру в окремих державах; 
розробляти пропозиції стосовно вдосконалення 

науково-технічної, інноваційної політики та розвит
ку міжнародного співробітництва.

Активну роль у створенні нових і уточненні існую
чих міжнародних стандартів зі статистики науки й 
інновацій відіграє Євросгат -  статистична служба 
Європейською .союзу (ЄС). У 1969 р. Євростатом 
розроблена перша редакція номенклатури для аналізу 
і зіставлення наукових програм і бюджетів. У наш 
час діє редакція 1992 р., яка є основою для зібранняй 
узагальнення даних про бюджетні асигнування на 
наукові дослідження і розробки в країнах-членах ЄС, 
під готовки щорічних доповідей про державне фінансу
вання науки та проектів керівництва регіональними 
аспектами статистики науки та інновацій.

Систематичний збір, аналіз і публікацію статис
тичних даних про науку і техніку здійснює відділ 
статистики ЮНЕСКО. З метою гармонізації кате
горій і визначень статистики науки та інновацій для

надання інформації в ЮНЕСКО на дванадцятій се
сії в 1978 р. схвалена «Рекомендація з міжнародної 
стандартизації статистики науки і техніки», для 
здійснення якої в 1984 р. опублікована Інструкція 
ЮНЕСКО зі статистики науки і техніки. В ній був 
врахований попередній досвід ОЕСР і колишньої 
Ради економічної взаємодопомоги. Рекомендації 
ЮНЕСКО були ще раз переглянуті і вдосконалені 
на основі Інструкції Фраскаті в напрямках, 
обговорених на спеціальній нараді експертів зі 
статистики науки і техніки (Париж, липень 1995 p.).

Інструкція Фраскаті «Запропонована стандартна 
практика для вивчення досліджень та експеримен
тальних розробок» -  це офіційні рекомендації ОЕСР 
зі статистики НДЦКР, підготовлені групою націо
нальних експертів ОЕСР стосовно показників науки 
і техніки [2]. Вони є базою не тільки для національних 
оцінок, але і для міжнародного порівняння показників 
персоналу і витрат на НДЦКР, порівняльного аналізу 
їх організації і фінансування, науково-технічної полі
тики. Інструкція Фраскаті містить найбільш повне 
узагальнення багатолітнього міжнародного досвіду 
в галузі зібрання, розробки й аналізу статистичних 
даних про розвиток науки. Ці положення періодично 
уточнюються у зв’язку зі:
• змінами стратегії науково-технічної політики та 
організації НДЦКР на національному і міжнарод
ному рівнях;
■ переглядом міжнародних статистичних стандар
тів (системи національних рахунків, міжнародних 
класифікації тощо);
• накопиченням практичного досвіду в країнах- 
членах ОЕСР.

Інструкція охоплює широке коло питань для за
гальних обговорень проблеми економічної значимості 
технологічних змін, задач, які можуть бути з’ясовані 
за допомогою додаткової інформації, а також концеп
туальних обмежень даної роботи. Потім наводяться 
пропозиції і рекомендації, пов’язані з проведенням 
національних інноваційних досліджень, що містять:
• основні визначення інноваційних процесів;
• вимірювальні аспекти інноваційних процесів;
■ оціїпсу інноваційних витрат;
• класифікації та різні організаційні питання прове
дення досліджень.

П’ята (остання) редакція Інструкції Фраскаті 
(1993 р.) визначає:
• основні поняття, які відносяться до наукових 
досліджень і розробок, їх склад і межі;
• систему інституціональних і функціональних 
класифікацій;
• підходи до вимірювання чисельності персоналу, 
який займається НДЦКР, і витрат на ці цілі;
• процедури проведення досліджень;
• рекомендації з оцінки й аналізу бюджетних 
асигнувань на наукові дослідження, розробку 
регуляторів і валютних паритетів.

Для розвитку ідеї Інструкції Фраскаті підготов
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СТАТИСТИКА НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ ЯК ЗАСІБ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

лена-серія міжнародних стандартів щодо окремих 
специфічних проблем, коло яких постійно розши
рюється.

Завдання інформаційного забезпечення інновацій
них процесів повинні бути адекватними загальним 
напрямкам реформування української статистики, 
які полягають у:
■ адаптації української статистики до змін, що 
відбуваються в соціально-економічній сфері у про
цесі економічних реформ;
• обгрунтуванні напрямів і етапів проведення комп
лексного й узгодженого перегляду статистичних 
показників, форм звітності та розвитку інших 
джерел і методів отримання необхідних даних;
• забезпеченні своєчасності формування, повноти й 
оперативності подання статистичної інформації дер
жавним органам і міжнародним організаціям шляхом 
втілення прогресивних методів спостереження і су
часних інформаційно-технологічних засобів зібрання, 
передачі й обробки даних;
■ підвищенні аналітичності та поліпшенні якості 
інформації за рахунок розширення кола розра
хункових показників, що розробляються;
• взаємодії із зовнішніми інформаційними систе
мами;
• ефективному забезпеченні всіх категорій корис
тувачів на різних рівнях необхідною статистичною 
інформацією при умові доступності даних і їх 
захисту;
• підвищенні ролі регіонального рівня в ході рефор
мування статистики.

Система статистичних показників, які характе
ризують інноваційну діяльність промислових 
підприємств (основні показники), будується з таких 
розділів: 1. Інноваційна активність підприємств.

2. Джерела інформації про інновації.
Для підприємства, функціонування якого базу

ється на інноваційній ідеї, важливим завданням є 
виділення інформаційних джерел, які допомагають 
йому знайти певні інноваційні ідеї. Конкретні 
інформаційні джерела інновацій за своєю однорід
ністю можна об’єднати в такі групи [3]:

Таблиця 1
Структура інформаційних джерел формування

інноваційних ідей
Джерело інформації Вага у структурі, у %

Споживачі 11,5
Власні та сторонні 

науково-технічні кадри
76,5

Діяльність конкурентів 8,0
Торговельні посередники 1,0

Консультаційні фірми 0,5
Працівники підприємства 2,5

Доцільність запропонованої класифікації зумов
лена можливістю визначення зон виникнення інфор
маційних потоків і спрощенням їх попереднього та

наступного аналізу.
Майже 80% вітчизняних підприємств, які займа

ються інноваційною діяльністю, головним інформа
ційним джерелом формування інноваційної ідеї вва
жають власні та сторонні науково-технічні кадри. 
Наявність такої структури у вітчизняній економіці 
свідчить не про недостатню розвиненість інно
ваційного підприємництва, ав першу чергу про недо
статню розвиненість ринкових відносин. Така висока 
питома вага власних і сторонніх науково-технічних 
кадрів як головного інформаційного джерела 
формування інноваційних ідей і незначна частка 
інших суб’єктів інноваційного підприємництва 
характерна для країн з перехідною економіювіо.

3. Цілі інноваційної діяльності. *■
4. Витрати на технологічні інновації.
5. Дослідження і розробки.
6. Кількість спільних проектів щодо виконання 

досліджень і розробок.
7. Технологічний обмін.
8. Методи підтримки і збільшення конкуренто

спроможності продукт-, процес-інновацій.
9. Результати інноваційної діяльності.
10. Фактори, які стримують інновації.
У середині 80-х спеціалісти європейських країн 

дійшли висновку про необхідність централізації 
допомоги розвитку бізнесу не тільки в межах 
окремих країн, але й Європи в цілому. Вказувалось, 
що невеликі фірми не мають необхідної інформації, 
у зв’язку з чим вони не можуть контролювати зміни 
ринку. Перед європейськими інформаційними 
центрами ставилось завдання допомогти середнім 
і дрібним фірмам скористатись максимумом 
переваг із загального ринку. Був створений 
Європейський інформаційний центр і мережа його 
відділень, яка в 1995 році охоплювала 21 групу у 
Великобританії і 210 груп в інших країнах Європи, 
об’єднаних електронною мережею. Європейський 
інформаційний центр отримує 25% фінансування від 
ЄЄ а 75% його фондів складають засоби інших 
спонсорів і засоби, зароблені ним самостійно [4].

Оцінка якості виконання науково-технічних про
грам і проектів, вплив отриманих результатів на на
родне господарство і соціальний розвиток потребує 
розробки спеціальних методів оцінки і доступності 
відповідних показників. На сьогодні ця робота зво
диться, в основному, до експертного оцінювання 
якості виконуваних науково-дослідних робіт (НДР) 
зусиллями експертних рад і комісій, створених при 
відповідних науково-технічних програмах. Інфор
маційна під тримка прийняття рішень обмежується 
створенням баз даних експертів, публікацій щоріч
них переліків НДР і списків переможців конкурсів 
тих чи інших фоцдів. Створення інтегрованої систе
ми оцінки науково-технічних програм і проектів -  
справа найближчого майбутнього. При цьому 
необхідно максимально використовувати досвід, 
накопичений у країнах ЄС.
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Важливу роль відіграє експертиза окремих 
наукових організацій, аналіз їх діяльності та 
актуальності виконуваних робіт, важливості та 
якості отриманих результатів. Ця робота потребує 
визначення системи показників для оцінки 
наукових організацій і визначення перспектив їх 
існування у межах нових організаційних структур 
-  інтегрованих науково-освітніх комплексів, міжга
лузевих дослідних центрів та ін.

Розвиток глобальних телекомунікаційних мереж 
спричинив появу проблем у сфері міжнародного 
науково-технічного співробітництва. Найбільш 
важливі з них обговорювались на Конференції ОЕСР 
[5]. Спеціалісти різних країн вважають, що зусилля 
державних органів управління наукою повинні бути 
зосереджені на таких напрямках:
• сумісність мереж НТІ;
• співробітництво у сфері законодавчого і норма
тивного регулювання функціонування глобальних 
інформаційних мереж, узгодження комерційних 
режимів доступу до мереж, забезпечення 
сумісності доступу до різних мереж і послуг, що 
ними надаються;
• спільний розвиток інфраструктури наукових 
мереж;
■ створення міжнародних віртуальних дослідницьких 
центрів, організація віддаленого доступу до дорогих 
і унікальних дослідницьких установок, забезпечення 
можливості дистанційного навчання молодих 
дослідників з різних країн.

За останні роки активно розвішається пропаганда 
вітчизняних науково-технічних досягнень і ново
введень. Регулярно організовуються виставки досяг
нень, ярмарки наукоємкої продукції, яка виробляється 
малими підприємствами. Розпочатий випуск серії 
газет і журналів, телевізійних передач з науково- 
технічної тематики. НАН України, галузеві академії 
наук, бюджетні і зовнібюджетні фонди щорічно пуб
лікують звіти про свою діяльність. Міннауки України 
і НАН України, крім щорічних статистичних і ана
літичних публікацій з науки та інновацій видає книжки 
про найбільш актуальні проблеми науки, а також бю
летені й експрес-інформацію. Проводяться регулярні 
прес-конференції, присвячені ходу реформ у науці.

У відповідності з принципами, що склалися у між- 
народшй^татистиці, зібрання даних про НДЦКР за
безпечується шляхом дослідження двох статистич
них сукупностей: організацій, які виконують НДЦКР, 
і організацій, що їх фінансують (міністерств і ві
домств). Статистика науки та інновацій базується на:
• звітності наукових організацій про виконання 
НДЦКР, винаходи, корисні моделі та промислові 
зразки нових типів машин, обладнання, апаратів і 
приладів;
• відомостях міністерств і відомств про фінансування 
НДЦКР за рахунок бюджетних коштів;
■ звітності науково-дослідних інститутів (НДГ) і вузів 
про підготовку аспірантів і докторантів;

• звітності промислових підприємств про інновації, 
освоєння, сертифікацію, зняття з виробництва 
промислової продукції;
• матеріалах одночасних досліджень (матеріально- 
технічної та дослідної бази науки, грошових 
прибутків і житлових умов учених та ін.).

Що ж стосується міжнародної узгодженості 
показників інноваційної діяльності, то статистика інно
вацій, яка базується на єдиних міжнародних під ходах 
і стандартах, починає відлік з 1989 р. Ініціаторами 
цих робіт були ОЕСР разом з фондом промислового 
розвитку Північних країн. У відповідності з 
рекомендаціями, розробленими на нараді державних 
експертів з питань показників у галузі науки і техніки, 
під готовлений перший варіант Пропозицій ОЕСР по 
зібранню і інтерпретації даних у галузі технологічних 
інновацій. Цей документ, який пізніше отримав назву 
Інструкція Осло, після додаткових обговорень і 
внесення поправок затверджений на проведеній з 22 
по 24 жовтня 1991 року 56 сесії Комітету з науково- 
технічної політики ОЕСР [6].

Винятково важливим кроком в уніфікації статис
тичних підходів до дослідження інновацій стало 
розв’язання ряду методологічних проблем, а саме: 
розробка й уточнення основних визначень, обме
ження видів інноваційної діяльності, побудова сис
теми статистичних показників. Розуміння інновацій
них процесів, їх вплив на економіку довгий час зали
шалось невизначеними у багатьох відношеннях. У 
Західних країнах перевага надавалась показникам, 
які характеризують дослідження і розробки. Вони 
використовувались в якості показників рівнів 
технічного розвитку окремих галузей або держав. 
В Україні, навпаки, інноваційна діяльність майже ціл
ком асоціювалась з діяльністю по втіленню інновацій
ної продукції. Показники наукового потенціалу розгля
дались окремо і мало пов’язувались з виробництвом.

В якості найважливіших, стосовно до технологіч
них інновацій, виділяють тепер сім видів діяльності:
• наукові дослідження і розробки;
■ технологічне озброєння й організація виробництва 
інноваційноїпродукції;
• придбання технологій у розкомплектованому 
вигляді;
■ придбання технологій в укомплектованому вигляді;
• виробниче проектування;
• освоєння інноваційної продукції;
• маркетинг нової продукції.

На основі методологічних розробок Інструкції 
Осло підготовлена Єдина програма інноваційного 
дослідження для країн-членів ОЕСР. Її призначення 
зводилось до двох головних цілей:

1. Полегшити розробку програм дослідження 
в країнах-членах ОЕСР.

2. Забезпечити можливість зіставлення отри
маних показників, економічних і науково-технічних 
явищ, пов’язаних з інноваційними процесами у 
вищезгаданих країнах.
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СТАТИСТИКА НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ ЯК ЗАСІБ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Національні дослідження в галузі інновацій 
різняться в питаннях цілей, методів, визначень тощо. 
Призначення міжнародних стандартів полягає в 
розробці нормативів, у відповідності з якими можуть 
бути визначені порівняльні інноваційні показники дня 
різних країн. Активно підключився до формування 
даного напрямку статистики ЄВРОСТАТ, він 
підготував вдосконалений збірник питань на 
доповнення до того, який уже є, регулярно 
обговорюючи методологічні питання статистики 
інновацій. На сьогодні всі країни-члени ЄС провели 
відповідні інноваційні дослідження. Отже, між
народна інноваційна статистика знаходиться в про
цесі постійного розвитку і вдосконалення.

В Україні з початком ринкових реформ пер
шочергова увага статистичних органів була зосере
джена на приведенні у відповідність зі світовою 
практикою бухгалтерського обліку господарюючих 
суб’єктів і системи статистичних показників, які 
характеризують стан і розвиток галузей н/г. У якості 
першочергового й основного завдання передбачено 
реформування загальнометодологічних і організа
ційних основ державної статистики. Така перебудо
ва -  наслідок принципово нового підходу до розді
лення народного господарства на сфери матері
ального виробництва і невиробничу, необхідності 
розширення відображення процесів грошового обігу, 
фінансового і платіжного стану держави. Для цього 
в діючу систему статистичних показників і обліку 
вноситься ряд суттєвих змін. Охоплюються показ
ники системи національних рахунків, яка базується 
на переробці структури і складу показників бухгал
терської, банківської і митної звітності та інтеграції 
їх з державною статистикою. Розробляються фор
ми, визначається склад показників, їх економічний 
зміст і методи розрахунку для розділів, які відпові
дають міжнародним стандартним статистичним 
системам. Надзвичайну актуальність набули пи
тання розумної демонополізації та децентралізації 
ряду функцій статистичних служб, активного 
розвитку відомчої статистики. Основна перевага 
такої організації статистики -  в максимальному 
наближенні її до практичних потреб основних спожи
вачів інформації.

Усунення існуючих відмінностей методології 
та практики вітчизняної статистики науки та 
інновацій від міжнародних стандартів відповідає 
сучасним реаліям української науки і потребам 
науковотехнічної політики, дозволяє забезпечити

о б ’єктивне відображення стану наукового 
потенціалу в умовах ринкової економіки, оперувати 
єдиними зі світовим співтовариством поняттями, 
створюючи цим необхідну інформаційну базу для 
співробітництва, визначення інвестиційних 
пріоритетів.

Перспективними напрямками подальшого 
розвитку статистики науки та інновацій на рівні 
державного та регіонального управління з метою 
динамічного формування науково-технологічного 
забезпечення передових моделей підприємництва 
повинні стати:
• вдосконалення інструментарію статистичного 
спостереження особливостей окремих секторів 
науки; ^ *
• організація моніторингу стану і руху науково- 
технічних кадрів, їх  соціально-'економічїтго 
становища;
• збір даних про комерційний обмін технологіями з 
зарубіжними країнами для складання балансу 
платежів за технології;
• вивчення регіональних аспектів розвитку науки та 
інноваційної діяльності у сфері виробництва, послуг, 
суспільної думки про науку;
- розвиток методів і практики міжнародних порівнянь.

Потрібно здійсниткардинальний перегляд мето
дології та інструментарію статистичного спостере
ження за виконанням НДЦКР на рівні державного 
та територіального управління, розвивати статистику 
інновацій з урахуванням міжнародних стандартів і 
особливостей розвитку науки та інноваційної 
діяльності в умовах ринкової економіки України.
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S u m m a r y

Tetyana Deyneko
THE STATISTICS OF SCIENCE AND INNOVATIONS 

AS ATOOL OF INNOVATIONAL PROCESSES INFORMATIONAL SUPPORT
The necessity of the development of innovational processes informational support and statistics of science and 

innovations specifically is proved. The main branches of statistics of science and innovations are characterized. The role 
of international organizations in the creation and development of international standards in the statistics of science and 
innovations is highlighted. The directions for the work of the state bodies of science management are generalized. The 
attention is accented on the priorities of restructuring and perspectives of Ukrainian statistics development.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 95: Економіка 23



Ю р і й  Л о п а т и н с ь к и й

РШЕНЬ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Досліджується стан сільськогосподарського виробництва Чернівецької області за типами товаровиробників 
та різними видами продукції, розглядаються існуючі тенденції з урахуванням трансформаційних процесів в 
аграрному секторі. Використані офіційні статистичні дані.

Аграрний сектор був і залишається однією з 
основних ланок національної економіки. Це викли
кано рядом причин: фактором національної продо
вольчої безпеки; вагомою часткою сектора у ви
робництві ВВП; значним числом зайнятих та 
мешканців сільської місцевості; мультиплікатив- 
ним ефектом позитивного впливу на інші галузі; 
національними історичними традиціями селянства 
тощо. Центральною ланкою агробізнесу є сіль
ськогосподарське виробництво.

У більшій мірі, ніж для України в цілому, 
значимий аграрний сектор д ля Чернівецької області, 
яка за галузевою структурою виробництва 
відноситься до індустріально-аграрних. Питома 
вага області у загальноукраїнському виробництві 
промислової продукції складає близько 0,5%, 
сільськогосподарської -  2,0%. Причому дося
гаються такі результати в умовах відносного 
малоземелля. Область займає 1,3% території 
України (1,1% сільськогосподарських угідь). 
Відношення площі сільськогосподарських угідь до 
загального земельного фонду області складає 59%, 
що значно менше від середнього показника по 
країні. Відповідно, нижчий і коефіцієнт розораносгі 
земель сільськогосподарського призначення, а 
особливо -  забезпеченість землею у розрахунку 
на одного мешканця.

Для області характерна наявність різних 
фізико-географічних зон. Найбільш родючі грунти 
характерні для лісостепової зони. Наявність 
передгірної та гірської зон зумовлює природно- 
територіальну специфіку аграрного виробництва.

У сільській місцевості в області проживає 57% 
населення, що спричиняє особливості зайнятості. 
Специфікою також є те, що частина мешканців 
ще пам’ятає дорадянські часи й традиції 
самостійного газдування на селі.

Наведені факти зумовлюють наявність 
переважно дрібнотоварних сільськогосподарських 
виробників, значну частку виробництва на 
особистих підсобних господарствах населення, 
городах, дачних ділянках тощо. Це формулює 
також і спеціалізацію виробництва.

Основні тенденції виробництва сільськогос
подарської продукції у Чернівецькій області 
характеризуються падінням загальних обсягів 
переважно за рахунок аграрних підприємств при 
незначному зростанні виробництва у господар
ствах населення (з фермерськими господарства
ми включно) і подані на рис. 1.
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Рис. 1. Валова продукція сільського господарства 
Чернівецької області 

(у порівняльних цінах 1996 p., млн. грн.)

Валова продукція галузі у 1999 році склала 56,4% 
від рівня 1990 p., у тому числі: на сільськогоспо
дарських підприємствах -  20,1%, у господарствах 
населення-112,3%. Змінилось і співвідношення між 
цими двома основними групами сільгоспвиробників: 
якщо у 1990 році на сільськогосподарські підприєм
ства припадало 60,6%, а на господарства населення 
-  39,4% сумарного виробництва, то у 1999 році -  
21,5% і 78,5% відповідно.

Поки що замалим є загальний приріст вироб
ництва на 1 % у 1999 р. порівняно з 1998 р. (у тому 
числі ріст у господарствах громадян на 5,2% і 
подальше падіння на сільгосппідприємствах на 
10,2% ). Проте, незважаючи на мізерність 
одновідсоткового приросту, це вагоме зрушення 
порівняно зі спадом на 13,5%у 1998 році. На 2000 
рік передбачається приріст на рівні 10-15%, хоча 
на основі даних за перше півріччя важко оцінити 
достовірність такого прогнозу. •

Валова продукція сільського господарства має 
і територіальні особливості, що пов’язано із 
зональним поділом області. Питому вагу окремих 
районів у виробництві сільськогосподарської 
продукції подано на рис. 2. Самі по собі значення 
обсягів продукції, що припадає на окремий район, 
ще не свідчать про рівень ефективності вироб
ництва, адже воно здійснювалось на різних за 
обсягом площах. Широко використовується показ
ник виробництва на одиницю площі (100 га сіль
ськогосподарських угідь), проте він не враховує 
різну структуру угідь, яку неможливо зрівняти, 
наприклад, для Новоселицького та Путильського 
району. Відповідно перевага надається виробни
цтву різних видів сільськогосподарської продукції, 
що зумовлює галузеву й територіальну спеціалі
зацію районів. Наявність різних природно-геогра
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РІВЕНЬ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

фічних зон розширює діапазон і забезпечує 
диверсифікацію виробництва сільськогосподарської 
продукції по Чернівецькій області в цілому.

Рис. 2. Територіальна структура 
сільськогосподарського виробництва 
по Чернівецькій області за 1999 р. (%)

Зміна обсягів виробництва валової продукції в 
області в галузевому розрізі має чітко виражені 
особливості. Якщо по країні в цілому спостеріга
ється прискорене падіння виробництва продукції 
тваринництва порівняно з рослинництвом, то по 
області темпи падіння цих галузей порівняно з 1990 
роком приблизно однакові: 41,7% у рослинництві і 
45,5% у тваринництві при сукупному спаді 43,7%. 
Загальний обсяг аграрної продукції по країні в 
цілому за досліджуваний період скоротився майже 
вдвічі, у тому числі продукція рослинництва -  на 
64 %, тваринництва -  у 2,2 рази.

Галузева структура валової продукції сільського 
господарства області подана на рис. 3. Скорочення 
частки продукції тваринництва по області на 
незначну величину порівняно з попередніми 
періодами може бути пояснене зональною структу
рою території та спеціалізацією гірської й передгірної 
зон саме на продукції тваринництва.
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Рис. 3. Галузева структура продукції сільського 
господарства 

по Чернівецькій області (%)
Поряд із вартісними, криза аграрного сектора 

характеризується і натуральними показниками. 
Перманентно зменшується валовий збір основних 
сільськогосподарських культур та виробництво 
продукції тваринництва, суттєво погіршуються 
показники продуктивності.

Зміна валових показників збору сільськогоспо
дарських культур характеризується сукупністю 
причин, що не зменшує негативних наслідків самого 
падіння. Основними за абсолютними значеннями в 
області є зернові культури (переважно озима

пшениця, кукурудза на зерно та ячмінь ярий), цукрові 
буряки (фабричні), картопля та овочі. Сумарні 
обсяги у натуральному виразі (тис. т) по господар
ствах усіх категорій подані на рис. 4.

Рис. 4. Валовий збір основних 
сільськогосподарських культур 
по Чернівецькій області (тис. т,) .

На рис. 4 порівняння обсягів виробництва 
здійснено по відношенню до 1990 року. Ретроспек
тивний аналіз показує, що у 1999 році валовий збір 
зернових “досяг” рівня 1960 року, цукрових буряків 
-  40-х років, овочів -1970 року. Дещо кращі справи 
з картоплею не можуть бути фактором заспокоєння.

З іншого боку, максимальні значення вироб
ництва основних видів продукції рослинництва -  
зернові культури 581,9 тис. т (1990 р.), цукрові 
буряки 1155,2тис. т (1980р.), картопля455,7 тис. т 
(1985 р.), овочі 146,9 тис. т (1985 р.) -  навряд чи 
можуть бути абсолютним орієнтиром для сучасно
го виробництва, так як отримані у різні роки за 
різних погодних умов з різних площ за різного рівня 
цін та під впливом інших факторів.

Значно менші абсолютні обсяги валового збору 
припадають на соняшник (насіння), льон-довгунець 
(волокно) та сою. Валовий збір останніх упав майже 
до нуля. Ці культури на сьогодні можна вважати 
другорядниші для аграрного виробництва області, 
що не зменшує перспективності їхнього розвитку у 
майбутньому. Більше того, другорядні за валовим 
збором культури не обов’язково є другорядними за 
рівнем прибутковості, хоча найбільші темпи падіння, 
характерні для цих культур, є своєрідним критерієм 
їхньої непривабливості для виробництва (рис. 5).

7 ті----- г— ------- ------------- ------
в- Я Я

1 и  — Ш І  11 11
1990 1995 1996 1997 1998 1999

Рис. 5. Валовий збір неосновних 
сільськогосподарських культур 
по Чернівецькій області (тис. т.)

Тільки абсолютні значення обсягів валового 
збору не можуть у повній мірі характеризувати 
результати аграрного виробництва. Рівень віддачі

Ш Соняшник 
а  Льон-довгунеці 
□  Соя
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з одиниці площі характеризує урожайність 
сільськогосподарських культур, яка також стрімко 
падає (таблиця 1). При цьому 1990 рік не можна 
вважати роком максимуму, для картоплі та овочів 
падіння спостерігається з 1985 року. Крім 
загальної тенденції є коливання і по окремих роках.

Таблиця 1
Урожайність сільськогосподарських культур у 
господарствах усіх категорій по Чернівецькій 

області (центнерів з гектара)

Культури 1990 р. 1995 р. 1999 р.
1999 р. 

у %до 1990 р.
В орташ м ) 

ооУіфша 
1999 р.

Зернові культури 443 35.7 22,8 513 19,7
Цукрові буряки (фабричні) 325Д 238,5 198Д 603 156,0
Картопля 1663 107,2 1083 65Д 82,0
Овочі 140,8 98,4 111,8 79,4 111,0
Соняшкас на зерно 173 143 6Д 35,4 103
Ладн-джуна* (волокно) *7 5,9 5,7 85,1 2,7
Со* 12,7 83 83 663 10,7

Порівняння з середніми значеннями урожайності 
по Україні в цілому показують, що область тут має 
переваги (крім соняшника та сої). Однак ці переваги 
значно втрачені порівняно з 1990роком.

Падіння урожайності -  значно більш загрозлива 
тенденція, ніж зменшення валового збору, адже 
воно свідчить про спад ефективності виробництва 
та віддачі з одиниці площі. Серед основних причин 
зниження урожайності варто назвати зменшення 
внесення органічних і мінеральних добрив, 
зменшення використання засобів захисту рослин і 
боротьби зі шкідниками, порушення агротехнічних 
прийомів, втрати урожаю тощо.

Не набагато кращі справи й у тваринництві. 
Прикметним є значне зменшення поголів’я тварин, 
яке на 1 січня 2000 року по всіх групах (крім птиці) 
у середньому удвічі менше порівняно з поголів’ям 
на 1 січня 1991 року. Поголів’я великої рогатої 
худоби та свиней упало до рівня 50-х років, овець 
та кіз ще суттєвіше. Падіння відбулося за рахунок 
сільськогосподарських підприємств. Як наслідок 
-  зменшується виробництво м’яса всіх видів, 
молока та продуктів його переробки, вовни, яєць 
(таблиця 2).

Зменшення валового.виробництва продуктів 
тваринництва пов’язане не тільки зі скороченням 
поголів’я, але і з падінням продуктивності худоби 
та птиці. Наприклад, індекс сумарного надою 
молока у господарствах усіх категорій у 1999 р. 
дорівнює 0,695 порівняно з 1990 р., тобто надій 
зменшився на 30,5%. Проведений факторний 
аналіз свідчить, що це відбулося за рахунок 
зниження поголів’я на 11,7% і середнього річного 
удою молока від однієї корови на 21,3%. Причому, 
якщо удій зменшився по господарствах усіх 
категорій на 21,3%, то по сільськогосподарських 
підприємствах -  більше ніж удвічі.

Середня річна несучість курей-несучок зменши
лась майже у 2,5 рази і складає 92 пгг., тобто курка 
несе одне яйце раз у чотири дні. Проте це ріст порів-

Таблиця 2 
Виробництво продуктів тваринництва 

по Чернівецькій області
Види

ПРОДУКЦІЇ
1990 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 1999 у % 

до 1990 о.
М ’ясо, тис. т 80,6 473 4 43 37,2 33,8 33.7 41.8
Молоко, тис. т 474,2 364.9 347.3 341,7 342,2 329,4 693
Яйця, мли. шт. 265,4 181.1 161,3 172.2 163,8 172,5 65.0
Вовна, т 410 309 264 211 169 169 41.2

няно із 1998 р., коли несучість була 66 пгг. у рік! 
Жодний приватний господар таких курей-несучок 
тримати не стане.

Параметри продуктивності у тваринництві 
області навіть гірші ніж у середньому по Україні. 
Падіння продуктивності худоби та птиці відбува
ється до межі доцільності наступного їхнього утри
мання, що призводить до подальшого зниження пого
лів’я. Характерно, що спад продуктивності відбува
ється при незначному (на 4,5% у цілому і 13,8% по 
сільгосппідприємствах) зменшенні витрат кормів у 
розрахунку на одну умовну голову худоби. Тобто у 
дію вступають інші чинники, крім суто відгодівлі, 
причому їхній вплив значно суттєвіший. До таких 
чинників може бути віднесено, на нашу думку, 
погіршення порідного складу худоби, технологічні 
та організаційні недоробки, втрати, цінові фактори, 
відсутність зацікавленості виробників у нарощуванні 
виробництва тощо.

Частка області у загальнодержавному валовому 
зборі сільськогосподарських культур і виробництві 
продукції тваринництва може бути проаналізована 
на основі даних таблиці 3.

Для продукції рослинництва суттєвих коливань 
питомої ваги обласного виробництва у загально
державному обсязі не зафіксовано, за винятком сої 
та льону-довгунцю. По продукції тваринництва спос
терігається зростання частки області, що викликано 
повільнішим падінням виробництва у тваринництві 
Чернівецької області порівняно із загальнодержав
ним, незважаючи на нижчу продуктивність.

Таблиця З 
Питома вага Чернівецької області 
у загальнодержавному виробництві 
сільськогосподарської продукції *
Продукція 

сільського господарства
Питома вага, %

1990 р. 1995 р. 1999 р.
Зерно 1,1 > 4 1,2
Цукровий буряк 2,2 1,9 2,1
Картопля 2,3 2,1 2,7
Овочі 1,9 и 1,9
Насіння соняшнику 0,0 0,2 0,1
Льон-довгунець (волокно) 1,9 1,0 3,3
Соя 3,6 2,7 0,9
По рослинництву в цілому 1,8 1,9 2,0
М’ясо 1,9 2,0 2,0
Молоко 1,9 2,1 2,5
Яйця 1,6 1,9 2,0
Вовна 1,4 2,2 4,4
По тваринництву в цілому 1,8 2,1 2,2.
Усього питома вага області . М . 2,0 2,0

* Розраховано автором на основі статистичних даних.
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Зміни, що відбуваються в обсягах та структурі 
виробництва сільськогосподарської продукції, 
супроводжуються значним зростанням витрат як 
в абсолютних значеннях, так і в розрахунку на 
одиницю продукції. Крім загального збільшення 
витрат змінилася їхня структура (рис. 6).

Метаморфози структури витрат відображають 
загальні тенденції подорожчання матеріальних ресур
сів, що поставляються галузі зі сторони. У першу 
чергу -  це нафтопродукти, електроенергія, запасні 
частини, ремонтні та будівельні матеріали, оплата 
послуг і робіт, виконаних сторонніми організаціями. 
Відповідно зменшується частка інших витрат, у пер
шу чергу -  на оплату праці.

Заробітна плата працівників сільськогосподар
ських підприємств майже вдвічі нижча порівняно із 
середньою заробітною платою по області. Проблем
ним є підрахунок доходів від особистих підсобних 
господарств громадян. За статистичними даними, 
надходження від продажу продуктів сільського 
господарстві складає 4,2% усіх грошових доходів 
населенняу 1999 р., що є суттєвим доповненням до 
інших доходів.

1 -  насіння І посадковий матеріал; 6 -  інш і матеріальні затрати;
2-корми; 7 -  затрати на оплату прац і;
3 -  мінеральні добрива; в -  відрахування на соц іальні заходи;
4 -  нафтопродукти, електроенергія, паливо; 9 -  амортизація основних засобів;
5 -  запчастини, ремонтні, буд івельні матеріали; 10 -  інш і затрати.

Рис. 6. Структура витрат виробництва 
сільськогосподарської продукції 

по Чернівецькій області за 1990 та 1999 роки (%)

Виробничі проблеми галузі знайшли своє 
відображення у фінансових результатах. Вироб
ництво більшості видів аграрної продукції сільсько
господарськими підприємствами за підсумками 
1999 року збиткове (таблиця 4). В цілому галузь 
отримала збитків на суму 50,2 млн. грн., збитко
вими були 88,6% підприємств. Таблиця 4

Рівень рентабельності 
сільськогосподарської продукції

по Чернівецькій області за підсумками 1999 р. (%)

Роки

Зе
рн

о

С
он

яш
ни

к

Ц
ук

ро
ві

 б
ур

як
и

К
ар

то
пл

я

О
во

чі

П
ло

ди

М
’я

со

М
ол

ок
о 

та
 

пр
од

ук
ти

Я
йц

я

В
ов

на

1990 188,1 - 14,6 46,1 46,1 75,2 26,0 23,8 8,3 14,5

1995 124,5 111.1 64,6 94,8 33,8 25.7 -10,5 -17.6 21.1 -53,8

1999 6,4 1,3 8,8 49,5 -23,5 -47,5 -60,5 -36,3 -6,2 -86,3

Збитковими для сільгосппідприємств є всі види 
продукції тваринництва, частина видів продукції 
рослинництва прибуткові. В певній мірі це пов’яза
но з тим, що темпи приросту цін на продукцію 
рослинництва (20,7% за 1999 р.) випереджали при
ріст цін у тваринництві (10,7%). Проте таке зрос
тання цін менше, ніж у галузях, що постачають 
ресурси селу. Особливо був відчутний такий роз
рив у 1991-1995 роках, коли сформувався відомий 
диспаритет цін.

Поряд із цим, потрібно відзначити, що 1999 р. 
не був найбільш збитковим для сільгоспви
робників як області, так і України. Вищищрівень 
збитковості мали попередні 1998 та 1997 роки.

Не кращі справи з ліквідністю сільськогоспо
дарських підприємств, адже одним з основних 
джерел фінансування виступає кредиторська- 
заборгованість, 77,1% якої -  прострочена* В по
точних активах основним елементом є оборотні 
кошти в запасах товарно-матеріальних цінностей.

Інвестиції в основний капітал підприємств 
галузі склали у 1999 р. 2,1 % від рівня 1990 р., тобто 
зменшились у 48 із лишнім разів! Не дивно, що в 
дію не вводяться нові тваринницькі приміщення, 
овоче- і фруктосховища, сіносховища, не здійсню
ються заходи меліорації. Більше того, існуючі 
об’єкти частково занепадають. Зменшився парк 
тракторів, зернозбиральних комбайнів і вантажних 
автомобілів сільськогосподарських підприємств.

Серед причин занепаду сільгосптоваровироб- 
ників часто можна почути про зменшення ролі 
держави у керівництві галуззю. Проте “мета 
держави в ринковій економіці -  не коректувати 
ринковий механізм, а створити умови його вільного 
функціонування: конкуренція повинна забезпечу
ватися скрізь, де можливо, регулюючий вплив 
держави -  скрізь, де необхідно” [2, с.55]. Най
більш конкурентною в аграрному секторі є якраз 
реалізація сільськогосподарської продукції.

У структурі реалізації продукції аграрними 
підприємствами можна виділити два напрямки: 
1) реалізація заготівельним організаціям і пере
робним підприємствам; 2) реалізація населенню, 
на ринку. Якщо, наприклад, для молока і молочних 
продуктів спостерігається зростання порівняно з 
попереднім роком реалізації у першому напрямку, 
то зерно, овочі, плоди та ягоди, худоба та птиця, 
вовна мають чітко виражену тенденцію зростання 
частки реалізації населенню та на ринках.

Роздрібний товарообіг продукхів'харчування (у 
тому числі в переробленому вигляді) у 1999 р. дорів
нював 19% від 1990 р. (алкогольних напоїв -150%). 
Звичайно, потрібно врахувати зростання частки про
дажу продуктів харчування на ринках -  офіційних і 
стихійних. Проте падіння виробництва призводить 
до того, що споживання основних продуктів харчу
вання надушу населення у Чернівецькій області, як 
і по Україні в цілому, невпинно зменшується.
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З окресленої ситуації можна зробити висновок 
про практично повний занепад сільськогосподар
ських підприємств області. І майже автоматично 
робиться висновок про перевагу приватної форми 
власності на селі. Проте, на наш погляд, не все так 
однозначно.

Зростання питомої ваги приватних виробників у 
виробництві окремих видів продукції вражаюче 
(таблиця 5). Однак, у першу чергу, відбулось воно 
за рахунок значного падіння обсягів на сільгосп
підприємствах. Це не дозволяє говорити про 
торжество приватної форми господарювання, адже 
незважаючи на зростання виробництва у госпо
дарствах населення (на 12,3%), цей ріст не зміг 
компенсувати падіння на аграрних підприємствах (на 
79,9% порівняно з 1990 р.). Крім того, основними 
приватними виробництвами є (особисті, підсобні, 
дачні, городні) господарства населення. Частка 
фермерських господарств у виробництві вкрай 
незначна. Максимум, чим вони можуть похвалитись, 
це 2% у вирощуванні овочів, 1,9% у виробництві 
цукрового буряка та 0,7% -  зерна.

Варто врахувати, що приріст виробництва у 
господарствах приватного сектора відбувався на 
фоні зростання загальної посівної площі у їхньому 
володінні, яка значно більша, ніж перед початком 
реформування земельних відносин на селі. Також 
зростає кількість і площа колективних садів і горо
дів громадян. Зменшення числа фермерських 
(селянських) господарств супроводжується зрос
танням площ сільськогосподарських угідь у їх воло
дінні та користуванні. Збільшення площі у приват
ному секторі поки що не знайшло у повній мірі 
відображення у зростанні обсягів виробництва. З 
іншого боку, ці землі складають тільки 37,4% 
загальної площі сільгоспугідь (30,3% ріллі) і на них 
виробляється 78,5% продукції (за даними 1999 р.).

Таблиця 5
Виробництво окремих видів сільгосппродукції 
по Чернівецькій області різними категоріями 

виробників за підсумками 1999 р. (%)

Виробники

К
ар

то
пл

я
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чі

П
ло

ди еW
Я

S

! 
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Я
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я
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ов
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Особисті господарства 
населення 98,3 92,0 80,2 80,3 83,6 96,1 81,7

Селянські (фермерські) 
господарства 0,2 2,0 0,0 0,3 0.2 0,2 0.4

На перший погляд, ефективність виробництва 
(з одиниці площі) у господарствах громадян значно 
вища. Проте відбувається це якраз за рахунок ма
лих площ ділянок у приватному володінні та напру
женої (переважно ручної) праці. Розповсюдити таку 
ефективність на більші за площею сільгоспвироб- 
ницгва не уявляється можливим. З точки зору ви
трат праці на одиницю продукції таке господарю
вання вже не здається особливо ефективним.

В умовах загальної тенденції нарощування ін
тенсивності виробництва індивідуальні дрібні ви
робники не виглядають занадто прогресивними. 
Одночасно, із реформуванням земельних і майно
вих відносин у колективних сільськогосподарських 
підприємствах (КСП), підвищується перспектив
ність нових господарських формувань на приватній 
основі.
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СТАН РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОВЕДЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ

Проаналізовано стан конкурентного середовища на основних товарних ринках області, основні показники 
структурної демонополізації. Висвітлені соціально-економічні наслідки демонополізації.

' Після встановлення державної незалежності 
України курс на створення економічних ринкових 
відносин вимагав корінної реорганізації існуючої 
економіки. Але проведення ринкових реформ не 
могло бути високоефективним без визначення і 
проведення державної політики, спрямованої на 
демонополізацію економіки і розвиток конкуренції.

Суттєвим елементом ц ієї політики було 
створення “Державної програми демонополізації 
економіки і розвитку конкуренції”, затвердженої 
Верховною Радою України в 1993 році, спрямованої 
на формування і розвиток конкурентного середови
ща, виконання якої забезпечувало б ефективне 
використання суспільних ресурсів, вільний вступ на 
ринок для підприємців, свободу споживачів у виборі 
товарів широкого асортименту кращої якості за 
більш низькими цінами.

Основними критеріями виконання Державної 
програми на першому етапі були:
- зниження рівня монополізації та розвиток 
конкуренції на ринку;
- захист інтересів підприємців і споживачів від проявів 
зловживань монопольними утвореннями [1, с.42.]

Ця робота була конкретизована з прийняттям 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 
15.01.1996 року №34-р “Про затвердження заходів 
щодо демонополізації економіки та розвитку конку
ренції у 1996 році”, згідно з яким передбачалося 
здійснення структурної демонополізації основних 
галузей економіки країни.

Правової завершеності набуло антимонопольне 
законодавство із закріпленням у Конституції України 
принципу забезпечення державного захисту 
конкуренції у підприємницькій діяльності [2, с.42].

Результати антимонопольної політики в 1996 
році дали можливість перейти від постановки 
питань про демонополізацію економіки взагалі на 
конкурентних ринках та регіонах до зусиль на 
розв’язання проблем подолання монополізму.

Такий підхід і було закладено в Програмі діяль
ності Кабінету Міністрів України, схваленій Верхов
ною Радою України, та заходах щодо її реалізації, 
відповідно до якої були розроблені регіональні 
прощами місцевих органів виконавчої влади в питан
нях впровадження конкурентної політики.

Ряд законодавчих актів, нормативних документів 
Кабінету Міністрів України, галузевих нормативних 
актів, які регламентували проведення структурної 
демонополізації, прискорили процеси реструкту
ризації галузевих монопольних утворень.

Укази Президента України від 19.08.97 р. № 853/ 
97 «Про заходи щодо реалізації державної політики 
у сфері природних монополій», № 40/98 «Про 
державну програму приватизації на 1998 р.» значно 
розширили можливості впровадження конк^ешних 
засад на ринках діяльності природних монополій 
прискорили реалізацію конкретних захо^в по прива
тизації державного майна, обов’язковою умовою 
яких було здійснення структурної демонополізації« 
усіх галузях народного господарства Украйни.

У даний час в Україні в основному завершений 
процес структурної демонополізації, що здійснювався 
шляхом реструктуризації господарюючих суб’єктів 
у процесі підготовки до приватизації, поділу держав
них монопольних утворень, ліквідації державних 
організаційних структур монопольного типу.

Серед заходів структурної демонополізації вико
ристовувалися два найважливіших види: диверси
фікація та демонополізація. Остання ж застосовуєть
ся у відповідності з антимонопольним законодав
ством у результаті невдоволення ринком або некон- 
курентної поведіїтки [3, с.63]. В Україні в основному 
завершений процес структурної демонополізації, що 
здійснювався шляхом реструктуризації господарю
ючих суб’єктів у процесі підготовки до приватизації, 
поділу державних монопольних утворень, ліквідації 
державних організаційних структур монопольного ти
пу. У результаті демонополізації в Україні додатково 
з’явились десятки тисяч самостійних господарю
ючих суб’єктів. Тільки у 1998 році здійснено поділ 
36 державних монопольних утворень, ліквідовано 24 
державних організаційних структур монопольного 
типу [ 3, с. 115; 4, с.5-7].

За 1999 рік та І-ше півріччя 2000 року органи 
Антимонопольного комітету взяли участь у 141 
заході з демонополізації. У зв’язку із завершенням 
в основному процесу структурної демонополізації 
основна частина вжитих заходів припадала на більш 
складні неструктурні способи демонополізації, а 
саме: зниження або зняття бар’єрів, які обмежують 
вступ суб’єктів господарювання на існуючі ринки, 
стимулювання вступу на монополізовані товарні 
ринки нових суб’єктів господарювання та децент
ралізація управліїщя [5, с.101].

Для оцінки результатів струкіурної демонополіза
ції Чернівецької області розглянемо стан конкурент
ного середовища на основних товарних ринках 
області перед початком струкіурної демонополізації.

У 1994році економиш Чернівецької області харак
теризувалась розвинутими галузями машинобу
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дівної, деревообробної, легкої промисловості з 
домінуючим становищем на ринках регіону суб’єктів 
агропромислового та переробного комплексу.

В області діяла значна кількість монопольних 
структур, що зумовило наявність в регіоні монопо
лізованих ринків товарів і послуг у багатьох сферах 
народного господарства.

Ринок природних монополій представляли 7 
суб’єктів господарювання, а саме: відкрите акціо
нерне товариство по газопостачанню та газифікації 
Чернівцігаз (транспортування природного газу та 
його розподіл), Чернівецьке обласне підприємство 
електромереж (передача, розподіл електроенергії), 
Чернівецьке обласне підприємство поштового зв’яз
ку Чернівціпошта (поппові послуги), Чернівецьке об
ласне підприємство електрозв’язку Чернівцітелеком 
(послуги зв’язку), обласний радіотелевізійний пере
давальний центр (послуги телерадіомовлення), 
державне комунальне підприємство Чернівціводо- 
канал (надання послуг централізованого водопоста
чання та водовідведення), державне комунальне 
підприємство Чернівціоблтепломережа (надання 
послуг централізованого теплопостачання).

Всього в області функціонувало 28 обласних 
виробничих об’єднань та підприємств, які здійсню
вали оперативне управління та керівництво 286 
суб’єктами господарювання. Були монополізова
ними ринки м’яса та м’ясопродуктів, продукції з не
збираного молока, хліба та хлібобулочних виробів, 
пасажирських перевезень, ремонту сільськогоспо
дарської техніки, зберігання та переробки зерна, ліків 
і лікарських засобів, переробки цукрового буряка на 
давальницьких умовах.

Рівень монополізації основних товарних ринків 
області на початок 1995 року мав такий вигляд. На 
ринку хліба та хлібобулочних виробів виробництвом 
та постачанням хліба і хлібобулочних виробів 
займалися Чернівецьке виробниче об’єднання 
хлібопекарної промисловості у складі Чернівецького 
хлібокомбінату і 3-х хлібозаводів, Чернівецька 
облспоживспілка у складі 7 хлібокомбінатів і 2-х 
хлібозаводів та інші. Найбільшу питому вагу в 
виробництві продукціїмало об’єднанняхлібопекарної 
промисловості - 51,7 відсотка від загального обсягу. 
Основний бар’єр вступу на ринок - адміністративний 
розподіл ринків збуту виготовленої продукції.

; НІ ринку зберігання та переробки зерна 
щ мінуюче становище займало Чернівецьке 
виробниче об’єднання елеваторної і зернопереробної 
промисловості у складі 3-х реалізаційних баз 
хлібопродуктів, 3-х хлібоприймальних підприємств,
3-х комбінатів хлібопродуктів з часткою на ринку 
92 відсотки основний бар’єр вступу на ринок - 
централізований розподіл продукції згідно держав
ного та регіонального замовлення.

На ринку послуг по заготівлі та переробці цукро
вого буряка монопольне становище займало об’єд
нання по виробництву цукру Чернівціцукор у складі

4-х цукрових заводів з часткою на ринку 100 від
сотків. Основний бар’єр вступу на ринок - адміні
стративний розподіл зон обслуговування бурякопере- 
робних підприємств на ринку збуту цукру.

Ринок м’яса і м’ясопродуктів був представлений 
Чернівецьким виробничим об’єднанням м’ясної 
промисловості у складі 2-х м’ясокомбінатів з част
кою на ринку 80,5 відсотка. Основний бар’єр всту
пу на ринок - адміністративний розподіл ринків 
збуту м’ясопродуктів.

На ринку незбираномолочної продукції домінуюче 
становище займало орендне підприємство Чернів- 
цімолпром у складі 7-й маслозаводів, 3-х сирзаводів 
і головного підприємства маслосирбаза з часткою 
на ринку 67,5 відсотка. Основний бар’єр вступу на 
ринок - адміністративний розподіл зон обслугову
вання молокопереробних підприємств.

На ринку пасажирських перевезень монополь
ним об’єднанням було Чернівецьке ТВО автотран
спорту у складі 7-й автотранспортних підприємств 
з часткою на ринку 85 відсотків. Основний бар’єр 
вступу на ринок - заборона здійснення вказаного 
виду послуг згідно з існуючою законодавчою нор- , 
мативною базою.

Процеси структурної демонополізації економіки 
Чернівецької області здійснювались відповідно до 
щорічних регіональних заходів по демонополізації 
економіки та розвитку конкуренції в області, які 
розроблялись і затверджувались розпоряджен
нями голови облдержадміністрації у відповідності 
до вимог Державної програми демонополізації та 
розвитку конкуренції.

Чернівецьке територіальне відділення Антимоно
польного комітету активно співпрацювало з 
регіональним відділенням Фонду держмайна України 
та управління економіки облдержадміністрації з пи
тань проведення демонополізації існуючих об’єд
нань. Значно активізував проведення демонополізації 
Указ Президента України «Про заходи щодо забез
печення приватизації у 1995 році», в якому були 
конкретизовані вимоги щодо обов’язкового пого
дження з органами Комітету умов приватизації 
підприємств, що займають монопольне становище 
на регіональному ринку.

При проведенні демонополізації' не ставилась мета 
ліквідувати всі, без винятку, ознаки об’єднань; підхід 
до кожного був зважений. Якщо підприємства вва
жали за необхідне зберегти певні координуючі 
функції, то їм надавалась можливість створювати 
асоціації, корпорації, пшгі об’єднання, які не обме
жують конкуренцію між їх учасниками [4, с. 118].

Так, на базі виробничого об’єднання Агротех- 
сервіс створено асоціацію Агротехсервіс, якій 
залишено тільки функції координації окремих 
напрямків діяльності колишніх структурних 
підрозділів, що входили до її складу. З цією ж 
метою органами з контролю за конкуренцією опра
цьовувалися та погоджені статутні документи асо
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В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОВЕДЕННЯ СТРУКТУРНОЇДЕМОНОПОЛІЗАЩЇ

ціації Чернівціцукор, Чернівецьліс, Облаїрохім, 
Буковинаоблавтотранс, корпорації Облагробуд.

За 1994 -1999 в Чернівецькій області демонопо
лізовано 21 регіональний ринок товарів і послуг, на 
яких здійснювали діяльність 28 організаційних 
структур монопольного типу.

В ході проведення демонополізації ліквідовано 19 
монопольних утворень, а 9 монопольних структур 
деструктуризовано шляхом відокремлення та зміни 
форми власності колишніх структурних підрозділів 
зі створенням на їх базі окремих юридичних осіб.

Перелік демонополізованих ринків і монополь
них утворень наведений у таблиці № 1.

полізації є як позитивні, так і негативні.,На ринках 
з ’являються нові суб’єкти господарювання з 
мобільним високопродуктивним виробництвом, які 
почали пропонувати споживачам дешеву продукцію 
вищої якості, змушуючи інші підприємства 
нарощувати обсяги виробниц тва якісної продукції та 
зменшувати непродуктивні витрати.

До негативних наслідків відносяться деяке 
скорочення виробництва, зниження рентабельності, 
підвищення собівартості, яке мало місце на 
окремих підприємствах. Деякі колишні структурні 
підрозділи ліквідованих монопольних утворень 
займають монопольне становище на ринках тощлв

Таблиця 1
Перелік окремих демонополізованих об’єктів та ринків

№
піп Демонополізовані об’єкти Найменування ринків 

(товару)

Часпса на ринку 
найбільшого з 
демонополі

зованих об’єктів

Коефіцієнт ‘ 
ринкової 

концентрації

Бар’єри вступу На ринок, 
що залишились

1. Виробниче об’єднання по випуску 
продовольчих товарів Продовольчі товари Не більше 10% - -

2.
Територіально-виробниче об’єднання 
побутового обслуговування населення 
"Сервіс Буковини"

Надання побутових 
послуг населенню Не більше 10% - -

3.

Чернівецьке державне виробниче 
об’єднання хлібопекарної 
промисловості (ВАТ "Чернівецький 
хлібокомбінат")

Хліб і хлібобулочні 
виробі 70,0 94

Великі потужності 
хлібокомбінату, що 
забезпечує потреби 

споживачів

4.
Чернівецьке виробниче об’єднання 
елеваторної і зернопереробної 
промисловості

Зберігання та реалізація 
зерна (Борошна) 42,2 74

Великі капітіловкла- 
дення для створення 
нових підприємств

5. Виробниче об’єднання Чернів- 
ціптахопром (ВАТ "Зоря") Яйця та яйцепродукти 3,78 37 -

6. Обласне виробниче об’єднання 
Чернівціводбуд

Будівництво гід
ромеліоративних систем, 

осушення, зрошення 
земель

Не більше 10% 2

Централізоване фі
нансування та розподіл 
фондів для виконання 

гідромеліоративних робіт

7.

Орендне підприємство 
Чернівціоблмолпром (ВАТ 
"Чернівецький міський молочний 
завод")

Незбираномолочна
продукція 55,0 58

Великі потужності 
заводу, що забезпечують 

потреби споживачів

8. Виробниче об’єднання 
Чернівцім’ясопром

Виробництво м’яса на 
промисловій основі 18,1 46 -

9. Чернівецьке об’єднання по виробництву 
цукру Чернівціцукор

Послуги по заготівлі 
та первинній обробці 

цукрового буряка
37,5 85

Великі капіталовкладення 
для створення нових 

підприємств

10.
Виробниче об’єднання м’ясної 
промисловості ВАТ 
Чернівцім’ясопромсервіс

М’ясо 72,6 98 Складності в організації 
первинної переробки 

поголів’яВарені ковбаси 38,3 77

Демонополізація монопольних утворень та поява 
на ринках товарів і послуг нових господарюючих 
суб’єктів поліпшила ситуацію щодо створення 
конкурентного середовища на ринках хліба і 
хлібобулочних виробів, цукру, борошна, яєць, птиці, 
нафтопродуктів, пасажирських перевезень тощо. 
Враховуючи зменшення рівня монополізації ринків 
скасовано цінове регулювання для підприємств- 
монополістів, що діють на ринках борошна, цукру, 
пасажирських перевезень тощо.

Аналіз соціально-економічних наслідків реалізації' 
антимонопольної компанії в області свідчить, що 
результати діяльності після проведення демоно-

і послуг в межах відповідних адміністративних 
регіонів. Це ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат», 
ВАТ «Чернівецький міський молочний завод», ВАТ 
Чернівцім’ясопромсервіс.

Вище згадані підприємства залишаються 
монополістами внаслідок існування бар’єрів 
вступу на монополізовані товарні ринки. Чернів
цім’ясопромсервіс займає на ринку м’яса 98%, а 
на ринку варені ковбаси 77% внаслідок існування 
бар’єра (складність в організації первинної 
обробки поголів’я). Що стосується ВАТ “Черні
вецький міський молочний завод”, ВАТ “Чер
нівецький хлібокомбінат” -  ці підприємства мають

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 95. Економіка 31



В а л е н т и н а  К а м б у р г

бар’єр вступу (великі потужності заводів, що 
забезпечують потреби споживачів).

Ринок пасажирських перевезень автотранс
портом потребує продовження роботи щодо за
провадження конкурентних засад у наданні послуг 
у районних центрах області.

Високомонополізованим залишається ринок 
експлуатації державного та комунального 
житлового фонду через відсутність системи 
стимулювання створення товариств власників 
приватизованих квартир.

Аналіз діяльності підприємств переробної 
промисловості (молочної, м’ясної, хлібопекарної), 
утворених внаслідок демонополізації об’єднань 
свідчить, що фінансове становище більшості з 
них залишається критичним і ускладнюється 
відсутністю обігових коштів.

Значною проблемою для переробників стало те, 
що на аналогічних ринках товарів і послуг з’явля
ються нові суб’єкти господарювання з високопро
дуктивним виробниц твом, які пропонують спожива
чам дешеву продукцію вищої якості. Враховуючи 
непомірні податки, сезонність робіт, застарілі техно
логії та обладнання, значна кількість підприємств 
колишніх об’єднань працює на межі банкрутства. 
Насамперед це відноситься до молокозаводів, 
м’ясокомбінату, цукрових заводів, хлібозаводів.

Інша проблема, що постала, -  це криза керів
ництва. Окремі керівники демонополізованих під
приємств виявились неготовими до роботи за 
умов, шли усунено поділ ринків закупівлі сировини, 
збуту продукції, з ’явилися конкуренти та зникла 
можливість покривати збитки за рахунок перероз
поділу коштів об ’ єднання.

Ряд новоутворених об’єднань у формі корпорацій, 
асоціацій не виконують своїх статутних завдань і 
існують формально. Це асоціація підприємств лісо
вої та деревообробної галузі Чернівецьліс, корпорації 
Чершвциваринпром"Дністер,‘Буковина - садвинпром 
та інші. Підприємства, які входили до складу колиш
нього монопольного утворення виявилися неповною 
мірою готовими до діяльності в конкретному сере
довищі. При цьому найгірші показники спостеріга
ються у підприємств, які після реструктуризації 
об’єднання залишились у державній власності.

Р*ізомз ними на окремих підприємствах, там де 
керівництво раціонально залучає інвестиції та нові 
гіетоди господарювання, працює над вивченням

попиту споживачів та розвиває власний маркетинг, 
проводить активну рекламну діяльність, є йозитивні 
результати. Це стосується в першу чергу ВАТ 
«Старий м’ясокомбінат», ВАТ Маслосирбаза, СП 
Роси Буковини, МПЗ «Колос» та інші. !

Як свідчить аналіз результатів здійснення 
моніторингу реалізації та оцінки наслід ків проведення 
антимонопольної політики в Чернівецькій області, 
найбільш конкурентноспроможна продукція під
приємств з колективною та приватною формами 
власності. Окремі види продукції відповідають 
світовим стандартам і користуються попитом не 
тільки в українських споживачів, але і споживачів 
країн СНД і Західної Європи. Це цукерки вироб
ництва ЗАТ ВТФ «Буковинка», безалкогольні напої 
виробництва СП «Роси Буковини», горілка, гіркі 
настойки Новоселицьшго лікеро-горілчаного заводу, 
чоловічі костюми виробництва ВАТ «Трембіта».

Практика перших років діяльності господа
рюючих суб’єктів однозначно засвідчує -  без 
забезпечення та досягнення на будь-лкому ринку 
ефективної цивілізованої конкуренції повне 
задоволення всіх потреб споживача неможливе. ' 

Необхідне узгодження промислової та конку
рентної політики; вдосконалення антимонопольного 
законодавства, зниження або зняття бар’єрів вступу 
суб’єктів господарювання на існуючі ринки та сти
мулювання вступу нових суб’єктів господарюван
ня на монополізовані ринки; захист інтересів суб’єк
тів підприємницької діяльності та споживачів від 
неправомірних обмежень конкуренції [5, с.5-6].
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ 
ЕКОНОМІЧНИХ ШТЕРЕСШ РЕГІОНУ

В даній статті розглядається проблема класифікації факторів економічного розвитку регіону, формування та 
реалізації його економічних інтересів. На основі запропонованої класифікації аналізується структура, характерні 
риси та механізм дії факторів формування економічних інтересів

Регіон, як і будь-яка система, перебуває в 
постійній динаміці й розвитку. Цей розвиток 
проходить у найрізноманітніших напрямках і 
визначається безліччю факторів та їх поєднань, 
які впливають на його протікання.

При вивченні регіонального розвитку, зазначає 
академік Лукінов [8, с.16], постає об’єктивна необ
хідність визначення сукупності факторів у їх взаємодії, 
вивчення і обовязкового врахування та зіставлення 
прогресивних і регресивних процесів та явищ. Особ
ливо це актуальне в теперішній час, коли неминуче 
виникають суперечливі тенденції розвитку: з одного 
боку -  бурхливі темпи загальнолюдського прогресу, 
а з іншого -  збільшення кількості його негативних 
наслідків прямо протилежної спрямованості (регресу).

Якщо кінцеві результати впливу сукупності 
факторів прогресу переважають наслідки протидії 
факторів регресу, то можна сказати, що регіон 
прогресує. Якщо ж дія дорівнює протидії, то 
відбувається явище стагнації. І навпаки; коли 
регресивні тенденції стабільно переважають 
прогресивні, то неминучий прояв загального 
регресу, причому темпами, що відповідають 
випереджаючому нарощенню регресивних переваг.

Для отримання певного конкретного уявлення 
про суть цього процесу необхідна класифікація 
факторів, які так чи інакше впливають на розвиток 
регіону, формування та реалізацію його економіч
них інтересів.

Очевидно, що класифікацій може бути безліч (за 
тривалістю дії, за силою дії тощо). Але тут ми зроби
мо спробу розглянути найголовніші, найважливіші.

Наприклад, на думку професора Симоненка [13, 
с.68], доцільно виділяти дві групи факторів, що 
формують соціально-економічну ситуацію в регіоні: 
-  загальноекономічні, пов’язані з побудовою 
соціально-орієнтованої ринкової економіки в 
масштабах усього суспільства;
-регіональні, пов’язані зі специфікою регіону, з 
використанням його потенціалу.

На нашу думку, використання такої класифікації 
в даному аналізі недоцільне. Ми вважаємо, що будь- 
які елементи внутрішньорегіонального середовища 
починають ставати визначальними факторами 
економічних інтересів регіону як певної економічної 
системи тільки тоді, коли дані елементи починають 
чимось суттєво відрізнятися від аналогічних 
елементів країни в цілому. Тобто виявленнята аналіз 
факторів економічних інтересів регіону якраз і

базується на постійному зіставленні загальнонаці
ональних і регіональних особливостей соціально- 
економічного розвитку.

Дані міркування підтверджуються, наприклад, 
російським дослідником регіональних гфЬблем
Н.Є.Єгоровою, яка вважає, що процес формування 
самого регіону одночасно є і процесом формування 
його економічних інтересів. Тобто регіоноформуючі , 
фактори формують регіон через формування його 
економічних інтересів. Серед регіоноформуючих 
факторів Н.Є.Єгорова виділяє географічну і 
природно-кліматичну відособленість території; 
спільність використання виробничих ресурсів; 
існуючу систему поділу праці і наявність довго
термінових стійких зв’язків між регіонами; 
спільність системи етнічних, культурних, історичних 
і соціальних норм, діючих на даній території [5, с. 12].

Досить широкою і чітко струкгуризованою є 
класифікація даних факторів, подана Валентином 
Івановичем Логвиненком [7, с. 10]. Автор виділяв 
такі групи “параметрів, індикаторів регіональних 
інтересів”, тобто факторів регіонального розвитку:

1. Відповідність рівня і способу життя населення, 
його окремих прошарків і груп державним чи 
місцевим стандартам. Тут мається на увазі 
узагальнююча характеристика стану соціального 
потенціалу регіону, вираженого через суму всіх 
життєвих благ, отриманих населенням переважно 
за місцевим проживанням і через міру її іден
тичності державним чи місцевим стандартам.

2. Наявність регіональних економічних важелів 
регулювання ситуації, тобто можливість місцевих 
владних органів частково задовольняти вищезазна
чені потреби за рахунок власної бюджетно- 
фінансової політики, управління власністю тощо.

3. Існування можливостей для використання тру
дових (виробничих, інтелектуальних, духовних) по
тенцій населення, тобто місць прикладання довільної 
праці, відповідних до уявлень місцевих жителів про 
їх якість, різноманітність і привабливість, або, прості
ше, - оцінка можливостей самостійного та самодіяль
ного задоволення індивідами відповідних потреб.

4. Функціонування інфраструктурно-забезпече- 
них внутрішньо -  і міжрегіональних зв’язків (еконо
мічних, соціальних та ін.) або, іншими словами, - 
характеристика інфраструктурних ступенів свободи 
переливу місцевих трудових ресурсів, товарів і 
капіталів всередині регіону та за його межами, а 
також міри соціальної мобільності населення.
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5. Наявність відповідного природоресурсного 
потенціалу.

6. Стабільність суспільно-політичної та націо
нально-етнічної ситуації.

Можна сказати, що дві останні групи відобра
жають природні та суспільні умови розв’язання 
всіх попередніх проблем.

На нашу думку, необхідно здійснити поділ 
факторів на ті, які забезпечують виникнення і 
формування економічних інтересів регіону, і ті, які 
визначають реалізацію даних інтересів. Тобто 
процес формування та реалізації економічних 
інтересів регіону найбільш повно відображається 
за допомогою такої класифікації факторів:

I. Фактори формування економічних інтересів 
регіону:
-  Загальний рівень економічного розвитку регіону;
-  Соціально-економічні фактори (рівень життя 
населення та всі чинники, які його формують);
-  Виробничо-економічні фактори (рівень розвитку 
виробниц тва та інфраструктури, міжрегіонального 
поділу праці, стратегія і тактика приватизації тощо);
-  Обсяг і структура природо-ресурсного потенціалу;

II. Фактори реалізації економічних інтересів 
регіону:
-  Політико-економічні (стабільність політичної та 
соціально-економічної ситуації, тип економічної 
політики держави, механізм розподілу владних пов
новажень, рівень закритості даного регіону тощо);
-  Фінансово-бюджетні ( рівень демократизму 
бюджетної системи та механізм формування 
регіонального бюджету);

Фактори формування економічних інтересів 
регіону можна було б ще назвати, за Р.І.Шніпером, 
соціально-економічнйм потенціалом регіону. На 
думку автора [16, с.49], “рівень і перспективи роз
витку регіону залежать від його соціально-еконо
мічного потенціалу -  сукупності елементів націо
нального багатства, задіяних у регіональному відгво- 
рювальному процесі і забезпечуючих виконання 
державного замовлення по формуванню інтеграцій
них зв’язків, а також створюючих умови для 
комплексного економічного і соціального розвитку 
регіональної системи. Потенціал формує життєве 
середовище для розвитку продуктивних сил і 
виробничих відносин. У ньому закладені можливості 
перспективного розвитку регіону, визначувані 
структурою, техніко-економічним рівнем, характе
ром розташування економічного потенціалу регіону. 
Немаловажне значення відіграє також і процес 
розширеного відтворення елементів потенціалу.”

До факторів формування економічних інтересів 
регіону, як уже зазначалося вище, насамперед 
потрібно віднести загальний рівень економічного 
розвитку регіону відносно інших регіонів даної країни, 
особливо сусідніх, а також відносно інших країн.

Той чи інший стан даного фактора в значній 
мірі зумовлює загальний характер, особливості

формування і протікання, можливі наслідки 
багатьох різних факторів та інтересів регіону.

В розвинутих регіонах з високою долею 
виробництва ВВП і НД, потужним бюджетом, 
широкими можливостями як виробництва так і 
імпорту дефіцитних товарів головними критеріями 
у формуванні економічних інтересів, як зазначає 
академік Лукінов [8, с. 17], виступають здебільшого, 
по-перше, нові сфери створювальної діяльності, що 
забезпечують прогресивні структурні та якісні 
зрушення в економіці не тільки сучасності, але й 
майбутнього, заклад аючи її конкурентоспроможність 
на багато років уперед, і, по-друге, -  піклування про 
соціальну сферу, яка в цих регіонах набуває все 
більшого пріоритету перед економічною.

Такі пріоритети базуються на фундаментальних 
новітніх відкриттях науки і техніки, на розробці на 
їх базі перспективних систем виробничих техно
логій і менеджменту, які забезпечують революційні 
прориви у прискоренні прогресу людства.

Для цього, крім нових знань, потрібні відповідні 
обсяги фінансового капіталу і матеріальних ресурсів, 
активна інвестиційна та інноваційна діяльність.

Регіонам зі слабкими науково-технічним, 
фінансовим і матеріальним потенціалами форму
вання та реалізація даних інтересів зазначених 
масштабів і рівня здебільшого не під силу. Вони 
обмежуються реалізацією своїх, здебільшого 
тактичних, інтересів. Нерідко пріоритетними тут 
стають ті виробництва або сфери діяльності, які на 
даний момент найприбутковіші.

При цьому за рахунок усебічно обгрунтованої кон
центрації обмежених ресурсів на вирішальних напрям
ках, ефективної підприємницької діяльності, ринкової 
мотивації до праці та інвестиційної діяльності, системи 
раціонального економічного управління та регулю
вання -  регіони з низьким економічним потенціалом 
можуть швидко долати відсталість і вирівнюватися 
з розвинутими.Але, в першу чергу, вони повинні 
визначити свої ніші в товарних ринках, використовуючи 
дію каталізуючих факторів економічного зростання і 
спираючись на наявні ресурси і можливості.

В умовах невисокого рівня економічного розвитку 
при виборі місця для розміщення виробництва в 
інтересах регіону, як правило, на перше місце 
висувається перспективність даного виробництва 
(можливість зростання бюджетних надходжень і 
створення нових робочих місць). На жаль, “сьогодні 
дуже поширеною є точка зору, згідно з якою 
першочергове значення в питаннях розвитку і 
розміщення продуктивних сил повинне надаватися 
таким економіко-технологічним критеріям, як 
швидкість обертання капіталу, рівень прибутку, 
можливість розвитку експортно-орієнтованих та 
імпортозаміщуючих виробницгв”[13, с.ВО].

При високому рівні економічного розвитку і доб
робуту на перший план виходять умови праці та 
екологічна шкідливість виробництва, що можна по-
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яснити за допомогою піраміди потреб А. Маслоу: 
спочатку необхідно задовольняти фізіологічні погре
би, а потім -  потреби в захисті та гарантіях безпеки.

Якщо рівень економічного розвитку даного 
регіону значно нижчий, ніж сусідніх, то це приво
дить до значних обсягів експорту сировини і 
продуктів її первинної обробки, робочої сили та 
імпорту готової продукції та застарілих технологій.

Відносно вищий, ніж у сусідів, рівень економіч
ного розвитку регіону забезпечує його містким 
ринком збуту своїх готових товарів у сусідніх регіо
нах, а також за їх рахунок формує значний резерв 
дешевої робочої сили і первинної сировини.

Крім того, рівень економічного розвитку регіону 
здійснює значний вплив на рівень національної сві
домості, політичної згуртованості титульної нації, 
національних меншин, на їхнє відношення до діючої 
влади тощо.

Узагальнюючи вищесказане, можна стверджу
вати, що рівень економічного розвитку регіону 
здійснює визначальний вплив на ключову комплексну 
складову групи соціально-економічних факторів -  
рівень життя населення. Вивчення рівня життя насе
лення регіону як важливого чинника в процесі аналізу 
факторів економічних інтересів регіону досить 
складає. По-перше, досягнення високого рівня життя 
населення є основною метою економічного розвитку 
регіону. По-друге, той чи інший рівень життя насе
лення суттєво впливає на формування економічних 
інтересів регіону, оскільки те, чого регіон хоче досяг
ти, повинно базуватися на існуючому стані регіону. 
По-третє, певний рівень життя населення регіону 
виступає важливим фактором реалізації економічних 
інтересів регіону: очевидно, що заходи, які 
вимагатимуть режиму економії, будуть по-різному 
сприйматися в регіонах з різним рівнем добробуту.

Отже, поняття “рівень життя населення регіону” 
дуже містке і багаторівневе. На думку професора 
В.І.Симоненка, при розгляді даної проблеми необхідно 
аналізувати ступінь впливу кожного із факторів 
формування та реалізації економічних інтересів регіону 
на кожну із складових рівня життя населення регіону 
[13, с.90]. Мова стосовно даної проблеми йде не 
тільки і не стільки про таку складову як рівень 
споживання (чим, звичайно, й обмежуються), але й 
про відтворювально-демографічний, екологічний, 
трудовий та інші аспекти рівня житія населення.

Звичайно ж, було б просто наївно ігнорувати 
необхідність досягнення в довготерміновій перспек
тиві рівня споживання населення, що відповідає 
сучасним європейським і світовим стандартам. Це, 
до речі, у вищій мірі непросте і також багатоскладове 
завдання, що вимагає суттєвого нарощування об’ємів 
виробництва продовольства та товарів народного спо
живання, корінного поліпшення в діяльності будівель
но-інвестиційного комплексу та житлово-комуналь
ного господарства, реальної перебудови всієї системи 
охорони здоров’я, освіти, сфери обслуговування.

РХШніпер вважає, , що “довільне промг 
будівництво можливе лише після того, коли праї 
вирішені питання спорудження відповідних о< 
соціально-побутової інфраструктури.’ ’[ 16,с. 16]

Важливу роль з позиції нормального тлуї 
ня поняття “рівень життя населення” відіграй 
казники трудової зайнятості населення, його і 
сійно-кваліфікаційної та загальноосвітньої підп

У перехідній економічній системі о, 
ключових ролей у процесі соціально-еконо 
стабілізації відіграє стан безробіття. Тому, ва* 
фактором соціальної стабільності в регіоні ви 
можливість регулювання затятості, зокрс 
рахунок громадських робіт. <жш цього фат 
умовах перехідної економіїщ у більшості ви 
характеризується наявністю широкого фронт 
які можна виконувати таким способом, відсу 
коштів для їхнього фінансування, а також, у б: 
випадках, відсутністю попиту на такі ро( 
сторони самих безробітних. Дана відсутність: 
визначається “непривабливістю цих роби 
незайнятого населення, особливо серед спец 
з вищою освітою.., психологічною несприйш 
пропонованих робіт, особливо кваліфікої 
робітниками і спеціалістами, як таких, які 
жують їхню гідність як працівника і громаї 
низькою інтенсивністю вивільнення робочо 
низьким рівнем безробіття“ [12, с. 126-127] 
наявністю значного скритого безробіття.

Не меншим є значення показників раціоі 
територіальної схеми розселення, рівня мех; 
та автоматизації праці, зменшення числа 
сійних захворювань, фізично важких і шкі 
спеціальностей.

Нарешті, в умовах складного перехідного 
важливого значення набувають зростання на 
ваності та зменшенгія смертності насе 
формування оптимальної статево-вікової стр

Чи не найважливішою групою факторів ре 
ного розвитку є виробничо-економічні фактор 
яких можна виділити загальний рівень р< 
виробництва та інфраструктури, розвиток 
гіонального поділу праці, глибина спеціа 
характер приватизації, асортимент виробл 
споживчих благ.

Сьогодні багато хто недоошнює роль ві 
чо-економічних факторів. На думку пре 
ВІ.Симоненка, “.. .сьогоднішня економічна 
значній мірі є кризою ринків збуту. І тут і 
спільні зусилля держави і регіонів, спрям< 
формування подібних ринків.”[13,с.85] 
результат таких реформ буде зведено нанів 
неспроможності вітчизняних підприємств з 
нувати до продажу на цих ринках конк 
спроможну продукцію.

Важливість цієї групи заснована на т 
фактори, які до неї входять, є базови 
формування факторів з інших груп. Очеви
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і загальноекономічні, і політико-економічні, і 
соціально-економічні, і фінансово-економічні 
фактори (наприклад: стабільність політичної 
ситуації, міцність фінансової бази регіональних 
владних органів, рівень зайнятості тощо) в значній 
мірі визначаються обсягом і рівнем розвитку 
виробництва матеріальних та нематеріальних благ.

В умовах перехідної економіки, яка завжди 
пов’язана зі зміною концептуальних основ і прин
ципів діяльності всієї економічної системи, чи не 
найскладніші, і за можливістю здійснення, і за 
масштабами, і за наслідками, зміни припадають 
саме на систему виробництва матеріальних і 
нематеріальних благ. Досить часто ці зміни супро
воджуються значним і тривалим спадом як обсягів 
виробництва, так і його якості. В особливо значній 
мірі це стосується тих випадків, коли при декла
руванні прагнення до побудови ринкового госпо
дарства не відбулося відповідної зміни концеп
туальних основ і принципів організації та функ
ціонування виробництва. Неможливість подальшо
го самостійного розвитку в таких умовах окремих 
підприємств вимагає надання в значних обсягах 
державних дотацій, що тільки поглиблює кризу.

Виходячи з' того, що загальний обсяг і рівень 
розвитку виробництва є визначальним фактором 
регіонального розвитку, можна зробити висновок 
про те, що прискорений розвиток даного фактора 
виступає базою основних економічних інтересів 
як держави, так і регіону.

Важливим фактором економічного розвитку 
регіону та формування його економічних інтересів є 
ефективність процесу включення в міжрегіональний 
поділ праці та формування спеціалізації.

Цю проблему можна нодати у вигляді вибору 
між розвитком шляхом спеціалізації і розвитком шля
хом універсалізації, або, як їх назвав відомий еконо
міст Олег Соскін [14, с.9], між експортно-зорієнтова- 
ним і імпорто-заміщуючим шляхами розвитку.

Імпорто-заміщуюча модель зорієнтована на те, 
щоб розглядати регіон як самодостатню систему, 
яка живе і розвивається за рахунок внутрішніх 
джерел ікореспондується із зовнішніми ринками 
дише у випадку необхідності, тільки там, де вона не 
може нічого виробляти, а в основному -  виробляє 
все сама.,Експортно-зорієнтована модель перед
бачає зовсіхгіншу економіку, глибоко інтегровану у 
господарство макрорегіонів вищого рівня, до яких 
входить даний регіон.

При слабкому рівні розвитку виробництва й ін
фраструктури в регіоні досить часто можуть форму
ватися регресивні економічні інтереси, спрямовані 
на створення імпорто-замішуючих виробництв. Ці 
інтереси є, звичайно, короткостроковими, оскільки в 
перспективі вони об’єктивно не можуть мага успіху.

Створення імпорто-заміщуючих виробництв 
матиме певну перспективу лише в тих галузях, 
де неможливі або майже неможливі відносно

тривалі транспортування і зберігання товарів, 
зокрема це стосується окремих видів послуг.

У всіх інших випадках місцеві дрібні виробники 
з часом, в міру розвитку інфраструктури і міжрегіо
нальної торгівлі, будуть витіснені крупними 
спеціалізованими виробниками з інших регіонів, що 
є звичайним результатом зростання продуктивності 
внаслідок спеціалізації.

В такій ситуації регіон швидко перетворюється 
у звичайний сировинний придаток. Можливо, з 
часом у регіоні вдасться створити потужний 
експортний потенціал, проте багато часу буде 
втрачено даремно.

В першу чергу у прямому зв’язку з вищеза
значеним фактором перебувають чутливість і 
вразливість регіональної економіки. “Під чутливістю 
мають на увазі стан економіки під дією завданої 
шкоди при незмінній економічній політиці, тобто до 
прийняття якихось протидіючих заходів.Уразливість 
визначається станом економіки, яка перебуває під 
впливом завданої шкоди і після зміни політики, тобто 
і після прийняття протидіючих заходів. Інакше 
кажучи, чутливість є пасивним показником 
впливовості різних факторів на стан економіки, а 
вразливість - це неспроможність їм активно 
протидіяти. Оскільки неможливо миттєво змінити 
політику, то шкода, завдана діями даних факторів, 
відтворює залежність у вигляді чутливості. А 
вразливість може бути визначена тільки шляхом 
урахування витрат на пристосування через певний 
проміжок часу. Вразливість вимірюється, по-перше, 
можливістю зміни політики і, по-друге, витратами 
пристосування” [ 11, с. 19].

З метою зменшення чутливості економічні інте
реси регіону можуть охоплювати формування імпор- 
тозамігцуючих виробництв. Проте така політика оче
видно, приведе до зростання вразливості, та й чут
ливість зменшуватиметься лише в тактичному пла
ні, що пояснюється багатьма причинами. В першу 
чергу необхідно виділити об’єктивну неможливість 
створення в регіоні повністю імпорто-заміщуючої 
економіки. Тобто можна сказати, що завжди існува
тимуть товари так званого ’’постійного імпорту”. 
Внаслідок цього при вищезазначеній організації ви
робництва постійно існуватиме дефіцит (або від
носно надто високі ціни) даних товарів, оскільки слаб
кий експортний потенціал не даватиме можливості 
ввезення цих товарів ззовні в достатній кількості.

Значна експортна зорієнтованість і вузька 
спеціалізація теж підвищують чутливість і 
вразливість, бо посилюється залежність економіки 
регіону від економічної ситуації в інших регіонах.

Наступним фактором, який може суттєво 
прискорювати або сповільнювати розвиток 
виробничої сфери, є рівень розвитку виробничої 
та соціальної інфраструктури, а особливо 
співвідношення рівнів розвитку економіки взагалі 
та інфраструктури, зокрема.
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На думку Р.І.Шніпера, “особливої уваги заслу

говують взаємовідносини з приводу розвитку і 
функціонування регіональної виробничої інфра
структури, стан якої зачіпає інтереси абсолютно всіх 
ланок регіональної економіки, оскільки управління 
об’єктами виробничої інфраструктури і технічний їх 
стан визначають режим та ефективність функціо
нування всіх підприємств і об’єднань” [16, с.23].

До виробничої інфраструктури регіону автор 
відносить “усі види транспорту, об’єкти паливно- 
енергетичного забезпечення, засоби зв’язку та 
інформатики, об ’єкти комунального обслуговування 
і природоохоронного призначення” [ 16, с. 102].

Низький рівень розвитку інфраструктури 
суттєво сповільнює темпи економічного зростання 
і поглиблює кризу. Якщо ж ситуація складається 
навпаки, то серйозною базою подальшої стабі
лізації економіки і зростання обсягів виробництва 
та його якості може стати високий рівень розвитку 
інфраструктури завдяки тому, що:
-  по-перше, економічні кризи є чи не найменш від
чутними в галузях інфраструктури; в перехідній еко
номіці спад економічної активності, наприклад, у 
таких галузях, як торгівля, зокрема, оптова, і транс
порт є відносно невисоким,а це сприяє збільшенню 
рівня зайнятості та надходжень до бюджету;
-  по-друге, розвинутість інфраструктури є важли
вою передумовою ефективності капіталовкладень 
і, відповідно, додатковим фактором зацікавленості 
потенційних інвесторів.

Суттєвий приток інвестиційних засобів “стане в 
повній мірі можливим, якщо держава (і ніхто інший) 
візьметься за законодавче оформлення та створення 
відповідної інвестиційної інфраструктури” [ 13, с. 124].

Варто зазначити, що високий рівень розвитку со
ціально-економічної інфраструктури, особливо якщо 
він зумовлений як відносно високою заселенністю 
території, так і високим рівнем її економічного роз
витку взагалі, приводять до значного сповільнення 
процесів формування міських агломерацій.

Роль інфраструктури в економічному розвитку 
регіону підкреслює також і той факт, що в офіційно 
прийнятій в Україні “Програмі заохочення іноземних 
інвестицій” [10, с.1] серед пріоритетних сфер інозем
ного інвестування виділяється транспортна інфра
структура, зв’язок, соціальна інфраструктура (мережа 
оздоровчих курортно-туристичних комплексів, 
рекреаційних об’єктів, мотельних комплексів тощо).

Отже, можна сказали, що економічні інтереси регі
ону включають забезпечення якомога вищого рівня 
розвитку інфраструктури, тобто регіон зацікавлений 
у тому, щоб на його теориторії знаходилася 
максимальна кількість як інфраструктурних вузлів, 
так і окремих об’єктів, або хоча б, щоб такі вузли 
були розміщені якнайближче до території регіону.

Досить значно впливає на швидкість формування 
ефективно діючої економіки регіону діюча стратегія 
приватизації державних підприємств.

Виходячи з проведеного аналізу [15, с.179-180], 
можна зробити висновок про доцільність для 
регіону такої стратегії: на перших порах - швидке 
розгортання “малої” приватизації, далі -  поступовий 
перехід до “середньої-”, а потім -  і до “великої-”.

Проте наявність у центральних чи регіональних 
владних органах сильного лоббі директорів може 
привести до переважання на початках “великої” при
ватизації через акціонування. Це пов’язано з тим, що 
на перших етапах перехідної економіки директорів 
великих державних підприємств у значній мірі можна 
вважати їхніми власниками, а проведення такої 
приватизації при несформованості ринку гпйвдх паперів 
імеханізму голосування акціямитільки заіфіплює пози
ції вищеназваних власників, що здійсйіоє негативний 
вплив на економічний розвиток регіону [ 15, с. 180].

Ті чи інші позитивні або негативні наслідки прива
тизації можуть послаблюватися або посилюватися 
в залежності від “структурної сили” регіону [6,с.68].

Регіони зі значною концентрацією виробництва, 
із переважанням у структурі виробництва важкої 
промисловості вважаються “структурно слабкими” 
у зв’язку з тим, що гнучкість, мобільність економіки 
даних регіонів досить низька. Вищезазначеним 
підприємствам дуже важко ефективно запрацювати 
в нових умовах господарювання, освоїти вироб
ництво нових видів .продукції, впровадити нові 
способи організації виробництва.

У регіонах з невисоким рівнем економічного роз
витку спостерігається сильна тенденція до швидкого 
збільшення міського населення, утворення громізд
ких міських агломерацій, особливо це стосується 
регіонів з невисокою густотою населення і -  як 

. наслідок-зі слаборозвинутою соціально-економіч
ною інфраструктурою.

Група провідних науковців Інституту економіки 
промисловості в Донецьку в монографії зазначає, 
що “негативні наслідки перехідного періоду в 
більшій степені проявляються в високоінду- 
стріальних та урбанізованих регіонах” [12, с.З].

На жаль, орієнтація саме на розвиток важкої про
мисловості і постійну концентрацію виробництва в ба
гатьох випадках характерна для командної економіки. 
У зв’язку з цим “структурна слабкість” багатьох регі
онів в країнах, які переходять від командної до ринкової 
економіки стала вже майже традиційним недоліком.

Досить часто в умовах командної економіки від
сталими називають регіони з переважанням неве
ликих підприємств в легкій, харчовій, будівельній 
промисловості, на транспорті, у сфері послуг. Ці 
регіони “структурно сильні” у зв’язку з високим 
рівнем гнучкості і мобільності їхньої економіки.

Особливу роль у контексті визначення “струк
турної сили” регіону в умовах перехідної еконо
міки відіграє доля сільського господарства в еко
номіці регіону.

Справа полягає в тому, що сьогоднішня кризова 
ситуація в сільському господарстві зумовлена, на
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нашу думку, не тільки і не стільки відсутністю 
відповідної державної політики щодо ціноутворення 
у цій галузі, як цілком об’єктивними причинами.

Як відомо, в періоди економічних криз, галузі, 
схильні до монополізації, здатні втримати від суттє
вого спаду рівень цін. Ринкова рівновага тут віднов
люється за рахунок скорочення виробництва, внаслі
док чого зростає безробіття і зменшується попит.

Відповідно, в галузях, не схильних до монополі
зації (а сільське господарство -  чи не найхарак
терніша з таких галузей), ринкова рівновага віднов
люється в основному за рахунок зниження цін.

Крім того, сільське господарство виробляє про
дукцію, попит на яку дуже важко відкласти, а орга
нізація виробництва тут відносно проста, не вимагає 
великого стартового капіталу і, відповідно, доступна 
для більшості людей.

Тому-то значна частина малозабезпечених, як 
працюючих так і звільнених з роботи, з метою 
отримання хоча б мінімуму засобів існування, 
займаються сільськогосподарським виробництвом. 
Різке збільшення пропозиції продукції сільського 
господарства внаслідок цього приводить до ще 
більшого зниження й так низьких цін.

У випадку оздоровлення економічної ситуації 
зниження кількості безробітних і зростання 
добробуту населення приведуть, з одного боку, 
до зростання попиту на продукцію сільського 
господарства, а з іншого - до відпливу робочої сили 
з цієї галузі (через високу трудомісткість, а також 
небажання займатися сільським господарством 
додатково до основної діяльності). Все це приведе 
до зростання ціни й нормалізує ситуацію в галузі.

В умовах формування-ринкових відносин важко 
переоцінити роль такого фактора формування 
економічних інтересів регіону, як обсяг і структура 
природоресурсного потенціалу.

Звичайно, що формування економічних інтересів 
об’єктивно змушене здійснюватися з урахуванням 
існуючих природних умов і видів та обсягів наявних 
природних ресурсів, придатних для використання при 
даних технологіях і способах організації виробництва. 
Це, по-перше, принесе економічну вигоду регіону, а, 
.по-друге, в багатьох випадаках вигідніша первинна 
переробка ресурсів у районі їх видобутку.

Проте .тут варто зробити деякі застереження. 
При невисокому рівні соціально-економічного 
розвину регіону формування структури його 
економіки може бути спрямованим на зосе
редження спеціалізації в галузях первинного 
виробництва, оскільки підприємства в даних 
галузях порівняно неважко організувати і їхня 
продукція завжди знаходить збут, хоча й не завжди 
за високими цінами. Проте така політика в 
перспективі може привести до формування регіону 
як сировинного придатку, повної його залежності 
від рівня ресурсних цін, а при вичерпності ресурсів 
-  невизначеності перспектив подальшого розвитку.

Для попередження формування регіону як 
сировинного придатку велике значення відіграє 
також глибина переробки сировини і наукомісткість 
товарів у галузях спеціалізації [1, с.78].

Невисокий рівень даних показників є безпосе
редньою ознакою регіону, як сировинного придатку. 
Важливе значення в даному контексті відіграє 
наявність у регіоні науково-дослідних організацій, які 
служать додатковим стимулом залучення інвестицій 
і сприяють впровадженню передових технологій.

“Суттєвим резервом внутрішньорегіонального 
зростання є, як зазначає професор В.К.Симоненко, 
нарощування виробництв і підприємств з високим 
рівнем втілених досягнень НТП” [13, с.90].

Необхідно звернути увагу на ще один фактор, 
який виступає важливим показником глибини 
переробки сировини: наявність на території регіону 
замкнених технологічних циклів (ЗТЦ) з виробництва 
окремих видів продукції. На цьому акцентують увагу 
також і науковці з Інституту економіки промисловості 
в Донецьку, на думку яких “досягнути більш 
високого рівня інтеграції господарського комплексу 
регіону можливо шляхом створення на його території 
замкнених технологічних циклів (від видобутку 
сировини до створення споживчих товарів і утилізації' 
відходів)” [17, с.27].

Наявність ЗТЦ, як суттєвий фактор внуїрішньоре- 
гіональної збалансованості, “у значній мірі залежить 
від розвинутості кооперативних зв’язків між вироб
ничими суб’єктами регіону” [13, с.84]. Чим менша 
кількість ЗТЦ, тим більша залежність господарства 
регіону від економічної ситуації в інших регіонах 
(наприклад: це була одна із найболючіших проблем 
української економіки на початку 90-их років) [2,с.5].

Як зазначає професор В.К.Симоненко, Україна 
“зазнала колосальних збитків внаслідок розриву 
традиційних економічних зв’язків з республіками 
колишнього Союзу і перш за все з Росією, на яку 
замикалися біля 70% всіх господарських зв’язків 
України, крім того біля 80% українського 
промислового виробництва не мало ЗТЦ на 
власній території” [13, с.77].

Отже, об’єктивною є необхідність зосере
дження галузей спеціалізації у вторинному і 
третинному виробництві. Це підтверджується 
багатьма прикладами з економічної історії 
сучасного світу: з розвитком ринкових відносин 
залежність добробуту регіону від наявності в ньому 
природних ресурсів, як правило, зменшується.

Крім того, “між інтересами держави і регіонів 
у галузі природокористування мають місце істотні 
відмінності. Держава, як суб’єкт природоко
ристування, економічно зацікавлена у макси
мальній концентрації видобутку і переробки будь- 
якого виду ресурсів. У цьому є й інтерес регіону: 
виділення інвестиційних і матеріально-технічних 
ресурсів, створення робочих місць, спорудження 
інфраструктури. Але як суб’єкт природокористу
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вання, регіон не менше зацікавлений в еколо
гічному обмеженні і навіть забороні на збільшення 
видобутку і переробки ресурсів у зв’язку зі 
зниженням техногенно-екологічної безпеки і 
погіршенням якості навколишнього природного 
середовища” [4,с.16].

Особливе місце у вищезазначеному контексті 
займає рекреаційна індустрія, яка, з одного боку, -  в 
певній мірі пов’язана із безпосереднім споживанням 
природних ресурсів, тобто є відносно простою в 
організації, а з іншої, -  відноситься до галузей 
третинного виробництва, які здатні приносити 
стабільні доходи як у близькій так і у віддаленій 
перспективі, і, нарешті, в рекреаційній індустрії 
інтереси держави і регіонів в галузі природоко
ристування очевидно будуть близькими. Крім того, 
“екологічний ефект повинен розглядатися в якості 
додаткового фактора на користь розвитку рекреацій
ного комплексу” [13, с.83]. Тобто кількість і якість 
наявних рекреаційних ресурсів є значним фактором 
економічної розвитку регіону та формування його 
економічних інтересів у сучасному світі.

Очевидно, що всі вшценаведені фактори не діють 
відособлено, відокремлено один від одного, а в певній 
сукупності, певному поєднанні сили і значущості 
кожного фактора, посилюючи або послаблюючи 
вплив один одного. Діючи в такому поєднанні, ці 
фактори здійснюють на регіон вплив певного типу, 
характеру, сили, формують певну сукупність його 
економічних інтересів і спрямовують економічний 
розвиток регіону в тому чи іншому напрямку.

Результати дослідження факторів формування та 
реалізації економічних інтересів регіону є, на думку 
В.І.Логвиненка, об’єктивно-необхідними для тих, 
хто бажає і може здійснювати регіональну політику, 
тобто для вищих керівників регіональних виконавчих 
структур, керівників і спеціалістів окремих функціо
нальних підрозділів і служб, депутатського корпусу 
та його апарату та для керівників і спеціалістів інфор
маційно-аналітичних служб (перш за все, органів 
статистики). Дані суб’єкти процесів регіонального 
розвитку постійно займаються підготовкою 
формулювань або обгрунтуванням відповідей на 
запитання: “Що конкретно дасть і чого конкретно 
вимагатиме те чи інше рішення для регіону в цілому, 
для його населення, для окремих соціальних груп? і 
т.д. Що означає (чим викликана, чим загрожує) для 
них та чи інша конкретна ситуація...?” [7,с.4].
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S u m m a r y

Bohdan Storoshchuk

FORMATION FACTORS 
OF THE REGION ECONOMIC INTERESTS

In the present work it has been considered the problem of factors classification of the region economic development, 
the formation and realisation of its economic interests. On the basis of the suggested classification it has been 
analysed the structure typical features and effect mechanism of formation factors of the region economic interests.
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ІРИНА С а в е т ю к

Розглядаються проблеми структурної перебудови економіки України, визначені основні цілі, принципи та 
завдання процесу структурного реформування в контексті структурного регулювання регіонального розвитку.

СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ЕКОНОМІКИ
ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ї ї  ЗДІЙСНЕННЯ

Структурне реформування економіки України 
являє собою важливе стратегічне завдання, ви
конання якого потребує неординарних підходів, ве
ликих практичних зусиль щодо забезпечення 
технологічного оновлення виробничого потенціалу, 
конверсії та диверсифікації виробництва, форму
вання нових високопродуктивних територіально- 
господарських комплексів.

Цей процес зумовлений двома основними 
блоками причин. По-перше, в зв’язку з побудо
вою еоціально-орієнтованої ринкової економіки і 
по-друге, недоліками існуючої структури еконо
міки, які не дозволяють ефективно проводити 
реформи. Останні потребують більш ґрунтовного 
дослідження. Серед основних недоліків можна 
виділити такі:1

1) деформації у реальному секторі -  між галу
зями і виробництвами та у структурі цін між 
галузями;

2) перевантаження економіки галузями важкої 
промисловості;

3) переважно сировинна галузева спеці
алізація;

4) деформації у процесі відтворення основного
капіталу;

5) недостатність виробництва в реальному 
секторі економіки і глибоке падіння обсягів 
продукту цього сектора. -

Указані недоліки надзвичайно негативно впли
вають на вітчизняну економіку. Більше того, вони 
створюють загрозу її економічній безпеці. Адже 
зростає і без того високий ступінь залежності від 
імпорту, в першу чергу -  енергоносіїв і продукції 
машинобудування. Сировинна орієнтація експорту 
призводить до втрати потенційних можливостей 
у створенні національного продукту. Мають місце 
поступова руйнація технологічного ядра вироб
ничо-технологічної структури, великий зовнішній 
борг, економічна незбалансованість промислового 
виробництва, “тінізація” та криміналізація 
економіки. Відбувається безупинний відтік 
активно діючих кваліфікованих спеціалістів з 
реального сектора економіки.

Оцінки процесу приватизації та результатів 
діяльності приватизованих підприємств неодно
значні. Більшість науковців указують, врешті-решт, 
на його неефективність і його непрозорість. Існує 
ще багато нерозв’язаних проблем. Переважно 
критика приватизації в Україні полягає в тому, що:

1) приватизація не забезпечила значних 
доходів до державного бюджету;

2) приватизація великих підприємств не 
розпочалася;

3) структура власності, сформована внаслідок 
приватизації, не створила ефективного власника;

4) стратегічні інвестори не залучені до 
управління підприємствами.

Вищевказане яскраво підкреслює важливість 
і глибину проблеми, необхідність її ефективного 
розв’язання через систему невідкладних реальних 
заходів і створення сприятливих умов щодо 
забезпечення процесу структурної перебудови:

Структурна перебудова економіки -  це основа 
для формування системи сталого самовідтворю- 
вального розвитку України, при якому забезпе
чується збалансоване виконання соціально-еконо
мічних завдань, розв’язання проблем збереження 
сприятливого стану довкілля і природно-ресурс
ного потенціалу з метою задоволення життєвих 
потреб нинішнього і майбутніх поколінь.

Цілі, принципи та завдання сталого розвитку є 
основоположними цілями і структурної перебудови 
економіки країни.

А основою сталого розвитку є паритетність від- 
носин у тріаді “людина -  господарство -  
природа”, що забезпечує перехід до такого 
способу взаємодії природи і суспільства, який 
характеризується як епоха ноосфери.

Україна може забезпечити сталий розвиток 
винятково шляхом ефективного використання всіх 
видів ресурсів, структурно-технологічної реструк
туризації виробництва, використання творчого 
потенціалу всіх членів суспільства для розбудови 
суспільства.

Процес структурної перебудови ґрунтується 
на притаманних державі (регіонам) геополітичних, 
географічних, демографічних, соціально-еконо
мічних і, безумовно, екологічних особливостях, з 
урахуванням яких його основними цілями є:

- економічне зростання -  формування 
еоціально-орієнтованої ринкової економіки, 
забезпечення можливостей, мотивів і гарантій 
праці громадянам, якості життя, раціонального 
споживання матеріальних ресурсів;

- охорона навколишнього природного 
середовища -  якісне довкілля з чистим повітрям, 
землею, водою, захист (відновлення) біорізно- 
маціття, реалізація екологічного імперативу 
розвитку виробництва;

- соціальна справедливість -  гарантії 
рівності громадян перед законом, забезпечення 
рівних можливостей для досягнення мате
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ріального, екологічного і соціального добробуту;
- раціональне використання природних 

ресурсів -  створення системи гарантій раціональ
ного використання природних ресурсів на основі 
дотримання національних інтересів країни та їх 
збереження для майбутніх поколінь;

- стабілізація чисельності населення;
- освіта -  збереження інтелектуального 

потенціалу країни;
Основними принципами структурної перебу

дови є:
- гармонізація співіснування людини і природи;
- невід’ємність захисту навколишнього природ
ного середовища у процесі реформування;
- відповідальність держави за погіршення стану 
навколишнього природного середовища;
- здійснення заходів щодо екологізації господар
ської діяльності, усунення причин забруднення, а 
не їх наслідків;
- забезпечення у встановленому законодавством 
порядку до ступу населення до екологічної 
інформації;
- проведення оцінки екологічних наслідків усіх 
видів діяльності, які можуть негативно вплинути 
на навколишнє природне середовище.

Основне завдання структурного реформування 
полягає у забезпеченні динамічного соціально- 
економічного зростання, збереження навколиш
нього природного середовища і раціональному 
використанні природно-ресурсного потенціалу 
через побудову високоефективного господарсь
кого комплексу.

Основу активної структурної перебудови у 
сфері матеріального виробництва складають:
- побудова соціально орієнтованої ринкової 
економіки;
- екологізація виробництва і зменшення техно
генного навантаження на довкілля і матеріало
місткості, впровадження прогресивних екологічно 
безпечних технологій;
- підвищення рівня збалансованості економіки за 
рахунок переорієнтації виробництва засобів вироб
ництва на задоволення потреб населення;
- проведення екологічної експертизи й оцінки 
впливу на навколишнє середовище всіх проектів 
господарської діяльності.

Макроекономічні перетворення передбачають 
зміну структури виробництва і споживання, в 
першу чергу у промисловості, аграрній сфері 
економіки і в енергетиці.

Раціональна структура економіки -  це така 
система організації виробництва та його обслу
говування (інституційного, грошово-фінансового, 
науково-технологічного, інформаційного, цінового 
(ринкового), інфраструктурного, кадрового тощо), 
при якій:
- сформована необхідна кооперація виробництва 
кінцевої продукції, яка має ринки збуту і на яку є

відповідний попит, а саме: виробництво, здатне 
вдосконалюватись і розвиватись;
- збережена відповідність між цінами на різну 
продукцію, між заробітною платою працівників 
різних фахів і категорій, між цінами і заробітною 
платою відповідно до закону вартості, тобто до 
вимоги щодо потреби, необхідності і можливості 
розширеного відтворення витрат у поєднаних у 
ринкових відносинах суб’єктів економіки;
- забезпечена відповідність системи виробництва 
систем його обслуговування і, особливо, фінан
сово-кредитного.

Ринкова система здатна ефективно функціону
вати і розвиватись лише при раціональній структурі 
економіки. Але ринковий механізм не в силі 
самотужки, без сприяння і спрямування, а також 
без безпосередньої участі держави сформувати 
раціональну мікроекономічну (а через неї і 
макроекономічну), в тому числі організаційно- 
економічну, структуру національного господар
ства. Це -  прерогатива держави.

Структурна перебудова на перехідному етапі 
виступає як наслідок реалізації активної державної 
структурної політики, основним напрямком і одно
часно засобом якої є (повинна бути) підготовка 
(організаційно-правова) і власне створення 
кЬнкурентно спроможних виробництв на базі 
інтегровано-диверсифікованих організаційно- 
економічних структур ведення господарської 
діяльності, які могли б зацікавити потенційних 
інвесторів, забезпечити ефективну раціональну 
організацію виробництва, інтенсифікувати його 
прогресивні структурні перетворення, а отже, 
гарантувати поступальний розвиток вітчизняної 
економіки.

В першу чергу мають бути усунені:
- надмірна затратність еконойіки України 
(продуктивність суспільної праці, ресурсо- та 
енергомісткість);
- високий ступінь зношеності виробничого апа
рату промислового виробництва;
- значна частка тіньового сектора економіки;
- високий рівень неплатежів;
- відсутність єдиного сталого економічного 
простору всередині країни, неврегульованість 
міжбюджетних відносин;
- високе боргове навантаження на економіку;
- звужені фінансові та політичні можливості 
держави при виборі ефективної економічної 
стратегії та її практичної реалізації;
- значна диференціація населення за рівнем 
доходів, існування джерел високої локальної 
концентрації безробіття, збереження соціально- 
політичної нестабільності.

Недосконалість моделі трансформаційних 
процесів в Україні й антивідтворювальна спрямо
ваність механізмів і методів їх проведення завдали 
особливо руйнівного удару у сфері економічної
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діяльності. Стан економіки характеризується не 
лише розбалансованістю між галузями народного 
господарства, а й витратою відтворювальної 
здатності до саморозвитку: вона недостатньо 
інтегрується у світову господарську систему.

Отже, має місце ситуація, при якій втрачена 
здатність до саморозвитку й водночас відсутні 
надійні та високоефективні міжнародні економічні 
зв’язки.

Вищевказане визначає стратегію і тактику 
виходу з нинішнього стану. Це такі інтегровані 
напрямки діяльності:

1) структурна оптимізація -  спрямування 
діяльності на формування найбільш ефективних 
господарських структур незалежно від форм 
власності та господарювання;

2) досконала територіальна організація про
дуктивних сил -  поліпшення цілеспрямованого 
управління формуванням територіальної структури 
народногосподарського комплексу країни і регіонів 
на основі принципу розвитку і розміщення 
продуктивних сил у відповідності з наявним 
природноресурсним і соціально-технічним 
потенціалом, використання якого економічно 
доцільне на даному етапі розвитку.

По території України як ресурсний потенціал, 
так і виробництво продукції розміщені нерів
номірно.

Основою економічного і соціального розвитку 
та добробуту населення є розвинене матеріальне 
виробництво і найбільше -  промисловість. 
Зростання обсягів промислової продукції є 
безальтернативним, оскільки:
- при низькому середньодушовому рівні ВВП в 
Україні розв’язання соціальних проблем розподі
лом не може дати бажаних результатів;
- для скасування великої державної заборгова
ності треба мати реальне виробництво;
- найбільші можливості для зростання вироб
ництва збереглися саме в промисловості (невико
ристані потужності, висококваліфікований промис
лово-виробничий персонал, науковий потенціал).

Довгострокова криза, що охопила економіку 
країни,- має в своїй основі, передусім, кризу 
промислового виробництва. Вона вкрай погіршила 
і без того невдалу структуру промисловості 
України, *  котрій переважали галузі важкої 
індустрії, а в обробній промисловості -  військові 
виробництва, значно зруйнувала виробничо- 
технологічний апарат промисловості.

Аналізуючи проблеми трансформації промис
лового комплексу, необхідно використовувати 
новий інструментарій-діагностикум промислової 
кризи. Промислова криза представляється як 
загроза життєво важливим цілям промислового 
господарства.

При цьому промислова криза -  це процес, 
внаслідок якого промислове господарство перехо

дить з одного стану в інший. І значний інтерес 
приділяється не стільки причинам збоїв, скільки 
силам, під впливом яких система переходить з 
одного стану в інший. Вихід з кризи полягає не в 
усуненні виявлених причин, а у змінах у взаємодії 
та спрямованості тих сил, які в кожному наступ
ному виробничому циклі чи фінансовому році 
відтворюють негативні елементи, які ініціюють 
новий виток кризи.

Нагромадження регіональних економічних, 
соціальних та екологічних проблем, посилення 
територіальної диференціації розвитку викликало 
потребу у формуванні механізмів структурного 
регулювання регіонального розвитку.

Його мета -  забезпечення функціонування 
національної економіки як цілісної системи на базі 
оптимального розміщення продуктивних сил, з 
урахуванням місцевих ресурсів, існуючих систем 
розселення, особливостей історичного розвитку. 
Критерії оптимальності у даному випадку -  рівень 
розвитку соціально-економічних потенціалів 
регіонів і загальна ефективність національної 
економіки.

Реалізація завдань вирівнювання соціально- 
економічних потенціалів передбачає усунення 
регіональних диспропорцій в економічній, зокрема, 
виробничій, структурі кожного конкретного 
регіону: оптимізації регіональних господарських 
комплексів, здатної до саморозвитку, забезпе
чення можливостей утворення особистого доходу, 
збільшення пропозиції робочих місць, одержання 
освіти, медичного обслуговування тощо. На прак
тиці структурне регулювання регіональної еконо
міки виступає як комплекс державних заходів, які 
цілеспрямовано сприяють позитивним зрушенням 
в економіці регіонів у відповідності до загально
державної стратегії структурного розвитку.

Досвід розвинутих країн світу показує, що їх 
успіхи в розвитку економіки нерозривно пов’язані 
з посиленням регіоналізації управління. Відзна
чимо, що цей процес бере початок з часів Другої 
світової війни, а його визначальним етапом у краї
нах Західної Європи було прийняття в Страсбурзі 
15 жовтні 1985 року Європейської Хартії про 
місцеве самоврядування.

Реалізація управління в країні відповідно до по
ложення Хартії здійснюється в таких напрямках:
- урахування в рішеннях центральних органів 
управління інтересів регіонів, яких ці рішення 
стосуються;
- у рішеннях центральних органів повинен 
переважати консенсус між центром і регіонами 
над централізованим диктатом;
- послідовне здійснення усіма органами влади 
державної регіональної політики;
- неухильне зростання самостійності регіонів у 
розв ’язанні власних проблем;
- формування діючого місцевого самоуправління.
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ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ї ї  ЗДІЙСНЕННЯ

У світовій практиці розрізняють галузеве і 
регіональне структурне регулювання. Різниця 
полягає в об’єкті регулювання. Об’єктом галу
зевої структурної політики виступають підпри
ємства певних галузей, регіональної -  загальна 
структура областей і економічних районів.

Методи структурного регулювання регіональ
ної економіки пройшли апробацію у багатьох краї
нах світу і виступають як певний набір інстру
ментів впливу на структуру. Цей набір інстру
ментів включає пільгове фінансування капітальних 
вкладень пріоритетним регіонам у структуро- 
формуючі галузі і виробництва, пільгове оподатку
вання нових підприємств, які сприяють регіональ
ному комплексотворенню, метод прискореної 
амортизації до виробництв, які визначають НТП 
у регіоні, позики під пільговий процент на 
оновлення економічної безпеки підприємств, 
пряме бюджетне фінансування соціально значу
щих регіональних об’єктів.

Упродовж 1990-1999рр. в економічній структурі 
регіонів України проявлялися як загальні тенденції, 
так і специфічні, притаманні кожному регіону. До 
загальних можна віднести такі:
- зменшення виробництва у загальному секторі 
економіки, який становить фундамент еконо
мічного виробництва;
- зростання частки галузей, які надають послуги 
на тлі абсолютного виробництва в цих галузях 
(транспорт, зв’язок, житлово-комунальне госпо
дарство, комерційна діяльність по забезпеченню 
функціонування ринку);
- деформації у процесі відтворення основного 
капіталу, мала частка чистого нагромадження 
основного капіталу, що пов’язано з віковою 
структурою основних фондів;
- недорозвиненість галузей з виробництва і спо
живання високих технологій;
- скорочення зайнятості, зростання рівня прихова
ного безробіття;
- переважно сировинна галузева спеціалізація;
- високий ступінь залежності технологічної 
структури національної економіки від зарубіжжя.

Поряд із загальними тенденціями просте
жуються специфічні для кожного регіону зміни у 
структурі економічного виробництва.

Можна виділити групу областей, де на фоні 
глобального падіння виробництва зросла питома 
вага кінцевого продукту, створеного у промис
ловості. Це-Дніпропетровська, Донецька, Запо
різька, Вінницька, Київська, Кіровоградська, Пол
тавська, Сумська і Хмельницька. Проте лише в 
Сумській області розширювалась зайнятість у цій 
галузі.

Природно-географічні, демографічні, націо
нально-культурні, соціально-економічні особли
вості регіонів держави і визначають головну роль 
регіональної соціально-економічної політики в

забезпеченні розвитку національної економіки.
За роки структурної перебудови розходження 

регіонів за рівнем соціально-економічного 
розвитку посилилися, збільшився розрив між 
традиційно високорозвиненими у промисловому 
відношенні регіонами і менше розвинутими. 
Більше того, до регіонів зі складною соціально- 
економічною ситуацією примкнули ті регіони 
України, що характеризувались раніше високим 
рівнем індустрії та життя населення.

Структурне реформування переслідує мету, в 
основу якої покладено вирівнювання умов еконо
мічної діяльності та максимальне використання 
природних і економічних особливо стей регі о н і в. 
Реформування, що опирається на незбалансоване 
використання регіональних пільг і дотацій, вичер
пало свої можливості. *

Посилення економічної та фінансової само
стійності регіонів не тільки не виключає, але й 
припускає з боку державних органів виконавчої 
влади організацію більш суворого контролю за 
витратою коштів державного бюджету, що 
надходять у регіони.

Економічна політика держави стосовно 
регіонів із різними рівнями соціально-економічного 
розвитку повинна бутцреальною. Для “сильних” 
регіонів вона означає.підтримку центром усіх 
господарських починань, що зміцнюють економіку 
регіонів, створення стимулів і умов для їхнього 
самостійного розвитку, зміцнення і розширення 
бази оподаткування.

Для “слабких” -  це участь центру в програмах 
зі структурної перебудови господарського 
комплексу регіонів, формування умов для 
залучення в них інвестицій, здійснення програм 
створення додаткових робочих місць із міні
мальними витратами.

Система ефективної державної підтримки роз
витку регіонів має місце та умови узгодження пер
спектив і напрямків їхнього розвитку з перспек
тивами розвитку країни в цілому.

Відсутність суттєвих зрушень у структурній 
перебудові економіки регіонів зумовлена існуван
ням низки загальновідомих нерозв’язаних і різно
планових проблем (економічних, фінансових, орга
нізаційних тощо).

По-перше, це проблема формування ефек
тивної економічної і, насамперед, промислової 
регіональної політики, розв’язання якої повинно 
виходити зі структурних змін. Це вимагає зупинити 
спад ВВП, зростання боргу, проведення рефор
мування податкової системи. В рамках проблеми 
стабілізації на різних рівнях існує проблема 
реструктуризації підприємств, що підлягають 
приватизації. На практиці склалась складна 
ситуація, оскільки передчасна приватизація (без 
реструктуризації та санації) негативно позначилась 
на конкурентоспроможності приватизованих
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підприємств і призводить до залежності від 
державної допомоги.

По-друге, загострилась проблема уникнення 
високої залежності рівня виробництва від 
критичного імпорту (майже 50% ВВП).

По-третє, ефективне поєднання заходів про
мислової політики, зокрема, з питань структурної 
перебудови в регіонах зі створенням інституційних 
рамкових умов. Існує вертикальна підтримка роз
витку окремих галузей промисловості за допо
могою галузевих інвестиційних програм. Проте 
на практиці ці програми не забезпечують 
стимулювання структурних перетворень, не 
сприяють модернізації ефективних та виходу з 
ринку неефективних підприємств і комплексному 
розвитку регіонів.

По-четверте, відсутність реальних зрушень 
у структурній перебудові потребує удосконалення 
фінансово-кредитної політики та механізмів їх 
реалізації. Однією з основних проблем є ефективне

поєднання стабілізаційних інструментів.
По-п’яте, проблеми нарощування обсягів 

кредитування і забезпеченості регіонів коротко
строковими та особливо довгостроковими креди
тами ускладнюється тим, що значна частина 
кредитних ресурсів (8,1% до ВВП) надається 
Уряду, що обмежує можливості кредитування 
економіки.

По-шосте, необхідно визначити перспективні 
напрями та ніші світового ринку для інтеграції 
України у міжнародний розподіл праці. Необхідно 
рішуче відмовитись від несприятливих іноземних 
рецептів відносно умов усіляких кредитів, 
експорту, імпорту, митних правил тощо.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ 
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Запропоновано класифікацію внутрішніх і зовнішніх факторів розвитку інноваційних процесів на підприємстві. 
Дана класифікація дає змогу виділити пріоритетні фактори розвитку на рівні регіонів та на їх основі розробити 
інноваційну регіональну політику.

Стан розвитку інновацій в українській економіці 
невтішний, що зумовлено рядом факторів, серед 
яких основні -  нестабільне економічне становище, 
брак коштів, неплатоспроможність замовників, 
несприятливі умови інвестування та кредиту
вання.

Якщо проаналізувати стан інноваційної 
діяльності за період 1996-1999 років, то лише в 
1999 році накреслились певні тенденції інтенси
фікації інноваційної діяльності.

Так, у 1997 р. нововведення впроваджували 
лише 17% промислових підприємств проти 19,3% 
в 1996 р., значно зменшилась кількість таких 
підприємств у легкій промисловості -  13%, у 
машинобудуванні -  10%.

Інноваційні кошти в 1997 р. використовувалися 
переважно для освоєння товарів народного 
споживання, комплексну механізацію та авто
матизацію здійснювало лише 2%  підприємств, 
впровадження прогресивних технологій -  6%, з 
них маловідходних, ресурсозберігаючих та 
безвідходних -  2,5%. Порівняно з 1996 р. кількість 
введених в дію автоматизованих ліній на 
роздержавлених підприємствах зменшилась 
втричі, комплексно-механізованих та автома
тизованих цехів та дільниць -  удвічі, освоєння 
нових видів продукції -  на 7%. [5, с.80.]

У 1999 р. підприємствами України освоєно 469 
видів устаткування проти 449 у 1998 р., обсяги 
виробництва нових матеріалів, виробів і продукції 
зросли з 10347 у 1998р. до 12176 у 1999 р.. 
Кількість впроваджених поточних ліній зменши
лась з 139 у 1998 р. до 114 у 1999р..

Загальний обсяг фінансування науково-дослід
них робіт у 1999 році склав 5318 тис. грн., для 
порівняння в 1998 р. -  3750 тис.грн. (з них бюджетні 
асигнування -1305 тис.грн. у 1999 р.та 1427 тис.грн. 
у 1998 р. відповідно).За рахунок коштів замовників 
частка фінансування зросла на 10% порівняно з 
1998 роком і склала 66% від всього фінансування.

Якщо порівняти обсяги фінансування іннова
ційної діяльності державним і приватним секто
рами в Україні та розвинених країнах, то державні 
витрати на НДЦКР у 90-і роки становили у США 
40%, Японії -19%, Франції -  55%. Для порівняння 
у 1995 р. доля витрат на НДДКР в промисловості, 
фінансована державою, складала в США 47,9%, 
Німеччині -  34,1%, Франції -  48,1%, Велико
британії -  36,9%, Японії -  менше 30% [1, с.4].

У розвинутих країнах на науку витрачається 
від 2% і більше від ВВП, в Україні -  менше 1%. 
Порівняно з 1990 р. фінансування науки з 
державного бюджету щодо ВВП зменшилось 
майже в 5 разів (з 3,1% у 1990 р. до 0,6% у  1997 
р.). Витрати на 1 науковця в 2 разЙґ менші, 
порівняно з країнами, які розвиваються [4, с.79].

За цих умов дедалі більшого значення набуває ■ 
формування промислово-інноваційної політики 
розвитку економіки. Сукупність факторів форму
вання інновацій та очікувані результати їх 
впровадження на підприємствах можна відобра
зити так (схема 1).

Зміст факторів інноваційних ресурсів на рівні 
підприємства має, на наш погляд, містити 
здійснення таких заходів:

1. Організаційно-управлінські:
• впровадження прогресивних форм управління;
■ наділення основних ланок управління необ
хідними правами, можливостями, ресурсами для 
саморозвитку;
• вдосконалення техніки інноваційного управління 
на всіх етапах науково-виробничого циклу на 
основі засобів програмно-цільового управління 
нововведеннями;
• підвищення координації дій осіб, що формують 
науково-технічну та економічну політику підпри
ємства;
• досягнення стратегії гнучкості через системи 
контролю;
• постійний розвиток потенціалу;
• формування нової управлінської кваліфікації у 
галузі застосування інформаційної технології.

2. Інформаційно-методологічні фактори:
• створення і використання перспективних 
інформаційних технологій;
■ впровадження нових технічних засобів, комп ’ ю- 
теризація всіх ланок виробничого процесу,

3. Матеріально-технічні:
• налагодження процесів безвідходного ви
робництва, утилізація відходів;
• використання нових матеріалів;
■ виробництво матеріалів з наперед заданими 
властивостями.

4. Кадрові:
• наймання різного роду спеціалістів -  учених і 
практиків за контрактом або у вигляді разового 
придбання інформаційних послуг, консультацій, 
експертиз, рекомендацій;
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Схема 1. Структура факторів інноваційної політики та її реалізації на підприємстві

46 Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 95. Економіка



КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХПРОЦЕСІВ НАПЩПРИЄМСТВІ

■ здійснення фахової підготовки працівників 
підприємства.

5. Фінансове забезпечення інновацій:
а) Самофінансування:

• капіталізований прибуток;
• нагромаджений амортизаційний фонд;
• використання коштів резервного фонду для 
покриття тимчасових поточних збитків підпри
ємства;
• з власного капіталу підприємства, у випадку 
перевищення ним діючого нормативу величини 
статутного капіталу;

б) Позикові кошти:
• банківські кредити, передусім довгострокові і 
середньострокові інвестиційні кредити;
■ позикові кошти від розміщення на біржових чи 
небіржових фондових ринках спеціально випу
щених облігацій підприємства;

комерційний кредит постачальників матеріаль
них ресурсів (запасів сировини, напівфабрикатів) 
при закупівлі цих ресурсів у розстрочку чи з 
відстроченим платежем;

лізинг спеціально замовленого обладнання з 
відстроченим викупом його після того, як воно 
буде поставлене протягом певного часу, і з 
використанням цього устаткування на умовах 
оренди. При цьому можливий прямий, опера
тивний, фінансовий та інші види лізингу.

Зовнішні фактори формування інноваційних 
ресурсів стосуються макросередовища і мають 
таю складові:

1. Правове регулювання:
■ забезпечення прав та пільг для винахідників; 

зменшення рівня річного збору за підтримання
патенту (законом ця пільга закріплена у розмірі 
50% його річної величини);
• установлення 10% надбавки на річний збір за 
патент, який довгий час не використовується;

зменшення розмірів оподаткування підприємств; 
які використовують запатентовані винаходи, 

надання безвідсоткових позик;
• створення державних замовлень.

2. Подолання економічної нестабільності:
• стримування інфляційних процесів;
• нарощування платоспроможного попиту насе
лення;
• забезпечення надійного енергозабезпечення.

3. Посилення ролі інноваційних фондів:
■ економічне стимулювання нових пропозицій;
• здійснення торговельно-обмінних угод з 
реалізації науково-технічних нововведень;
■ вивчення потреб з удосконалення виробничих 
процесів;
■ розширення консалтингової діяльності;
■ реалізація аналітичних досліджень з інноваційних 
пропозицій;

виконання позабалансових операцій з нових
проектів;

• видача фінансових гарантій під їх-реалізацію.
4. Залучення зовнішніх та внутрішніх інвес

торів:
• створення умов для залучення інноваційних 
капіталів і технологій, забезпечення прав і гарантій 
роботи іноземних резидентів;
• закріплення прав інвесторів на придбання у 
власність земельних ділянок, де розміщені об’єкти 
інвестування;
• спрощення візового режиму;
• залучення коштів населення;
• створення умов для легалізації тіньового сектора.

5. Розвиток ринкової інфраструктури. Чі'
• створення державних і приватних іннрваційних 
біржових фондів, банків; ^
• розвиток мережі спеціальних страхових компа
ній;
■ стимулювання Діяльності венчурних підпри
ємств.

6. Розширення мережі страхування.
■ стимулювання розвитку страхових фондів;
• діяльність спеціальних фондів зі страхування 
венчурних підприємств.

Крім макро- та мікроекономічних факторів 
стимулювання інноваційних процесів, потрібно 
виділити також метарівень формування системи 
заходів у межах певного-регіону. Значні диспро
порції у розвитку областей України підтверджують 
необхідність формування інноваційної політики, 
виходячи з ресурсних можливостей і пріоритетних 
потреб кожного регіону.

Наведена класифікація дає можливість виді
лити такі фактори розвитку інноваційної діяльності 
нарівні регіонів:

1. Стан економіки в регіоні та його сприят
ливість до впровадження продуктів інтелек
туальної власності; науково-технічний, соціокуль- 
турний рівень суспільства.

2. Система правового регулювання, меха
нізми стимулювання діяльності суб’єктів науково- 
технічної діяльності.

3. Адекватне інформаційне середовище: 
формування інформаційної індустрії та сервісу 
інноваційної сфери.

4. Наявність ринку творчих працівників.
5. Адекватне сприйняття місцевими спожива

чами продуктів інтелектуальної власності.
6. Створення ринків різноманітних об’єктів 

інтелектуальної власності і їх інфраструктури.
7. Використання ресурсної бази регіону та 

визначення її конкурентних переваг.
Отже, постає необхідність розробки і реалізації 

чіткої комплексної регіональної політики іннова
ційного розвитку.

Як свідчить досвід розвинених капіталістичних 
країн, основними напрямками інноваційної 
політики регіонів повинні бути:
• створення технопарків для забезпечення
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науково-дослідної роботи вчених;
• стимулювання розвитку малого бізнесу, як 
найбільш ефективного для реалізації інноваційних 
проектів;
• організація бізнес-інкубаторів для створення на 
їх базі нових підприємств;

оцінка ресурсної бази регіону і визначення 
пріоритетних галузей виробництва;

виділення коштів з місцевих бюджетів для 
фінансування науково-дослідних проектів;
• надання пільг учасникам ринку нововведень, а 
також недержавним інноваційним фондам.

Прикладами діяльності технопарків можуть 
послужити такі потужні технологічні комплекси, 
як Кир’ят-Вайсман в Ізраїлі, який об’єднує понад 
40 інноваційних структур, Силіконова долина в 
Каліфорнії, 128 Магістраль у Бостоні. Так, за З 
роки діяльності в ізраїльському технопарку темпи 
росту обсягів виробництва склали 9,1%, безро
біття знизилось на 6,3%. Експорт технології 
щороку зростає на 9 млрд. дол. Це досить вагомі 
результати, особливо якщо врахувати обмежені 
природні та земельні ресурси країни [3, с.68].

В Україні на сьогодні створені і діють бізнес- 
інкубатори в Києві (Київський інноваційний бізнес- 
інкубатор при Національному технічному універ
ситеті “ Київський політехнічний інститут”), у 
Івано-Франківську (Українсько-Канадський 
бізнес-центр), при державному університеті

“Львівська політехніка”, при Харківському 
державному політехнічному університеті.

Початок покладено, та необхідно продов
жувати даний напрямок економічних реформу
вань, особливо в найменш розвинених регіонах 
Для цього необхідна реалізація двох факторів 
створення відповідних умов на регіональному рівн 
для переходу до інноваційного типу розвитку Ті 
наявності мотивації суб’єктів інноваційно 
діяльності.
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S u m m a r y

Tetiana Tomyi

THE CLASSIFICATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT FACTORS AT THE ENTERPRISE
The classification of internal and external innovative development factors at the enterprise is proposed. The give 

classification makes possible to define the priority development aspects of the region and to create, according to thi 
regional innovative politics.
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ОГЛЯД ПРИНЦИПОВИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Інвестиційні ресурси -  двигун економічного зростання економіки будь-якого суспільства. В Україні сьогодн 
існує проблема формування інвестиційних ресурсів і через їхню обмеженість інвестиційні проекти залишаютьс 
нереалізованими. Тому у статті розглядаються принципові джерела формування інвестиційних ресурсів і 
урахуванням специфіки господарської діяльності.

Процес адаптації населення до нового типу 
економіки, що формується, може уповільнитися 
у разі подальшого наростання негативних 
тенденцій у національній економіці. Успішність 
перехідного періоду, для якого характерне різке 
зростання вартості життя і соціальної напру
женості в суспільстві, значно залежитиме не 
тільки від розв’язання загальноекономічних 
проблем і ефективності роботи базових галузей, 
але й від рівня розвитку та організації наукових 
досліджень, від ефективності системи освіти, що 
висуває галузі соціальної інфраструктури на позиції 
пріоритетних в інвестиційній стратегії держави і 
суб’єктів форм власності, які відроджуються. 
Складовим елементом інвестиційної стратегії є 
стратегія формування інвестиційних ресурсів. Цей 
напрямок інвестиційної діяльності пов’язаний, на 
наш погляд, з двома основними умовами:
- розміром компанії (підприємства), оскільки 
більшість невеликих і значна частина середніх 
фірм проводять свою діяльність у межах одного 
регіону за місцем розташування інвесторів і 
обмежені інвестиційними ресурсами;
- тривалістю функціонування компанії (фірми), бо 
на перших стадіях її господарювання інвестиційна 
діяльність зосереджується у межах одного 
регіону, і тільки в міру подальшого її розвитку 
виникає потреба в регіональній диверсифікації 
інвестиційної діяльності.

Згаданий термін “інвестиційні ресурси” можна 
визначити як капітал у матеріалізованій формі та 
втілений у засобах виробництва і капітал не 
матеріалізований, але той, що вкладається у 
засоби виробництва - в інвестиції [8,56].

Усі напрями та форми інвестиційної діяльності 
компанії здійснюються за рахунок інвестиційних 
ресурсів, які формуються нею та складаються з 
усіх активів і всіх видів коштів, що залучаються 
для вкладень в об’єкти інвестування.

Стратегія формування інвестиційних ресурсів
-  важливий складовий елемент не тільки 
інвестиційної, але й фінансової стратегії компанії. 
Розробка такої стратегії покликана забезпечити 
безперебійну інвестиційну діяльність у заданих 
обсягах; найбільш ефективне використання 
власних фінансових ресурсів, які направляються 
на ці цілі, а також стабільність фірми в довго
строковій перспективі.

Розробка стратегії формування інвестиційний 
ресурсів компанії здійснюється по окремих етапах 
що може бути представлено так: ’іг
- прогнозування потреб у загальному обсяз 
інвестиційних ресурсів;
- вивчення можливості фінансування окреми: 
інвестиційних програм;
- визначення методів фінансування окреми: 
інвестиційних програм і проектів;
- оптимізація структури джерел формуванн 
інвестиційних ресурсів.

Особливу увагу, на наш погляд, необхідн 
приділяти вивченню можливостей формуванн 
інвестиційних ресурсів за рахунок різних докере: 
що є другим за значенням етапом розробк 
інвестиційної стратегії. У процесі цього етап 
розглядаються принципові джерела формуванн 
інвестиційних ресурсів із урахуванням специфік 
діяльності будь-якої компанії.

Проблема формування інвестиційних ресурсі 
сьогодні найболючіша в Україні, тому реструї 
туризація економіки необхідна. Проте чере 
обмеженість ресурсів інвестиційні проект 
залишаються нереалізованими. Недосконали 
механізм приватизації, неефективна фіскальна т 
амортизаційна політика, знецінення основного т 
обігового капіталу, низький рівень споживчи 
витрат, відсутність мотиваційних механізмів 
перехідних умовах -  усе це перешкоджа 
формуванню інвестиційних ресурсів.

При переході до ринкової економіки різи 
скорочується частка бюджетних коштів дл 
фінансування інвестицій, скорочуються термін 
надання кредиту, тоді як власні джерела підпрі 
ємства обмежені. У зв’язку з цим підприємсті 
повинні самі займатися пошуком нових альтерн; 
тивних джерел фінансування соціальної інфр; 
структури.

Інвестиційні ресурси - двигун економічної 
зростання будь-якого суспільства. їхня дія з 
механізм до кінця не вивчені, але досвід ряду краї 
підтверджує, що вибір оптимального регулювант 
економіки має тут вирішальне значення. Ц 
спонукає до вивчення факторів, що стимулюкл 
економіку держави, їх використання у господа] 
ському механізмі регулювання.

Отже, суть проблеми полягає в оперативною 
вжитті неординарних політико-економічних заход
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з метою нейтралізації негативних тенденцій, що 
склалися в інвестиційному процесі і його енер
гійного спрямування у конструктивне русло. 
Передусім йдеться про мобілізацію усіх наявних 
джерел інвестицій, залучення додаткових внут
рішніх і зовнішніх коштів, сукупна критична маса 
яких засвідчить наявність позитивних зрушень в 
інвестиційному процесі.

Напрями розвитку інвестиційної діяльності 
дуже різноманітні і передбачають також дію 
мотиваційних механізмів формування інвестицій 
підприємств. Виходячи з цього, усі джерела 
формування інвестиційних ресурсів підприємства, 
як відомо, класифікують так: §

- власні або внутрішні;
- позичкові, залучені або зовнішні;
- іноземні інвестиції;
- заощадження населення.
У складі власних коштів інвесторів основну 

частку займають прибуток і амортизаційні відра
хування. Серед власних джерел фінансування 
інвестицій головну роль, безумовно, відіграє прибу
ток, що залишається у розпорядженні підпри
ємства після виплати податків та інших обов’яз
кових платежів. Частина цього прибутку, що спря
мовується на виробничий розвиток, може бути 
використана на будь-які інвестиційні та соціальні 
цілі. Політика розподілу чистого прибутку 
підприємства (компанії) базується на вибраній нею 
загальній стратегії економічного розвитку.

На частку прибутку у країнах з розвинутою 
ринковою економікою припадає біля ЗО % усіх 
поточних і капітальних витрат підприємства.[5, 
85]. В Україні за'рахунок прибутку було профі- 
нансовано, згідно з офіційною статистикою в 1999 
р. біля 4 % інвестицій в основний капітал. Нестачу 
інвестиційних ресурсів, пов’язана з втратою 
прибутку, простежується у великої кількості 
підприємств: у 1998 р. збитковими було 55 % всіх 
підприємств [7,70].

Змінюються умови формування другого 
основного інвестиційного джерела власних 
.ресурсів - амортизаційних відрахувань. Це питання 
заслуговує спеціального розгляду.

Орієнтир на амортизацію як суттєве джерело 
інвестицій для підприємств, безумовно, повинне 
.відповідати світовій практиці, оскільки у розвину
тих країнах вона розглядається як найважливіше 
джерело інвестиційних коштів компанії не тільки 
для простого, але й для розширеного відтворення 
основного капіталу. Значення амортизаційних 
відрахувань особливо зростає у періоди економіч
ної кризи. Так, у Німеччині при уповільненні 
економічного росту частка амортизації у фінансу
вання інвестицій зросла з 50 % у 1990 р. до 73 % 
у 1993 р.

У країнах з розвинутою ринковою економікою 
амортизаційні відрахування є найважливішим

джерелом фінансування: на них приходиться біля 
40 % загального обсягу поточних і капітальних 
витрат підприємства [5,86].

Якщо прибуток - це потенційний ресурс і 
джерело капіталовкладень, то амортизаційний 
фонд за своєю економічною природою та 
призначенням є таким ресурсом з моменту свого 
“зародження”.

Шляхи, які обираються для збільшення ролі 
цього джерела в інвестуванні підприємств, виявля
ються недостатньо ефективними через неста
більність економіки в цілому, а також відсутність 
контролю за здійсненням амортизаційних відраху
вань. Виходячи з цього, спеціалісти пропонують 
встановити відповідальність підприємств за 
формуванням та цільовим (за економічним 
змістом) використанням амортизаційного фонду 
як основного інвестиційного ресурсу відтворення 
основного капіталу. Щоб уникнути невиправданого 
завищення витрат і цін, бажано регламентувати 
умови прискореної амортизації. В усіх розвинутих 
країнах світу законодавству з амортизації 
приділяється величезна увага, і ніякі спрощення у 
цій справі недопустимі. Амортизаційні відраху
вання повинні стати основним і недоторканим 
ресурсом інвестицій.

У сучасних умовах підприємства різних форм 
власності (державні, колективні, приватні) само
стійно розробляють інвестиційні програми та 
забезпечують їхню реалізацію відповідними 
фінансовими ресурсами. Якщо власних коштів 
для фінансування інвестицій виявиться недостат
ньо, то вони можуть бути залучені або позичені 
за рахунок випуску цінних паперів або довгостро
кових кредитів.

Важливим джерелом зовнішнього фінансуван
ня інвестицій у розвинутих країнах є, по-перше, 
кредити банків та інших фінансових структур і, 
по-друге, емісія цінних паперів. На Заході на ці 
дві групи припадає основна частина інвестиційного 
фінансування.

Які ж проблеми виникають у зв’язку з 
використанням цих ресурсів, залучених до 
фінансування інвестицій в українську економіку?

За узагальнюючими даними, у розвинутих 
країнах кредити банків та інших фінансових 
структур покривають 20 % потреб підприємств у 
поточних і капітальних витратах [5, 86]. У 
національній економіці України існують (або 
можуть бути утворені) обмежені, але реальні 
фінансові джерела масштабних інвестицій, і 
шукати їх необхідно у комерційних банках. Так, в 
1999 р. на їх депозитах було у національній валюті 
біля 19392 млн. грн., а в іноземній валюті 12401 
млн. дол. США тимчасово вільних грошей, 
включаючи заощадження населення, а на
1.01.2000 року фінансові ресурси українських 
комерційних банків налічують 3 млрд. дол. Але
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І ці гроші не інвестувалися у виробництво, а 
і використовувалися в основному з метою креди

тування спекулятивних угод і у більшості випадків 
на валютній біржі. Причина подібного вико- 

[ ристання ресурсів у тому, що в умовах інфляції в
■ Україні довгострокові і середньострокові інвести

ції, які окуповуються за декілька років знеціню
ються і тому є безперспективним способом 
використання грошових коштів. Звідси і намагання 
банків перетворити ці кошти у “швидкі гроші”, які 
принесуть дохід “дуже швидко”.

Дозволити собі довгострокові кредити можуть 
: тільки крупні банки з великим власним капіталом. 

Тільки на такі банки можуть розраховувати 
приватні підприємства, які потребують певних 
кредитів. Можна порекомендувати інший шлях - 
примусового використання частини фінансових 

і ресурсів комерційних банків на цілі реального 
інвестування. У зв’язку з цим показовим є досвід 

> післявоєнних років у Японії, яка також страждала
■ гострим дефіцитом інвестиційних ресурсів, де, за 

пропозицією радника американської воєнної
•щ адміністрації Д.Доджа, був створений державний 
; інвестиційний банк (Банк розвитку), а комерційні 
[ банки почали здійснювати обов’язкові відрахування 
і не лише у резерви ЦБ, але й у резерви інвести- 
I цінного банку (або купувати його облігації). Отри- 
| мані таким способом ресурси використовувались 
І для кредитування пріоритетних проектів. Вказаний 
І досвід, на наш погляд, можна застосувати і в Укра- 
} їні. Такий захід приведе до збільшення фінансових 

ресурсів комерційних банків, а відповідно, до 
зниження відсотків по депозитах комерційних банків, 
тоді здатність населення та інших суб’єктів ринку 
до збереження не буде надірвана, а реальні 
інвестиційні ресурси знайдені [6,5].

Емісія облігацій компаній також не отримала 
на сьогодні, широкого розповсюдження в Україні 
у зв’язку з нерозвиненістю фондового ринку та 
невеликими розмірами статутного фонду бага
тьох компаній. Це джерело під силу компаніям із 
великими розмірами статутного фонду.

Серед залучених джерел фінансування інвес
тицій у першу чергу розглядається можливість 
залучення акціонерного капіталу. Це джерело 
може бути використане компаніями та їхніми 
самостійними структурами (дочірними фірмами), 
які створені у вигляді акціонерних товариств. Для 
інвестиційних компаній та інвестиційних фондів 
аналогічною формою залучення капіталу є емісія 
інвестиційних сертифікатів. Для підприємств інших 
організаційно-правових форм (крім акціонерних 
товариств) основною формою додаткового 
капіталу є розширення статутного фонду за 
рахунок додаткових внесків паїв вітчизняних та 
іноземних інвесторів.

Треба також активізувати інші джерела фінан
сування інвестицій, що не використовуються (або

слабо використовуються) і концентровано задіяти 
отримані кошти на пріоритетні напрямки. Мова 
йде про неподаткові джерела, бо податки, 
поповнюючи бюджет, одночасно звужують 
можливості інвестування у головних інвесторів - 
самих фірм. Одним з найважливіших неподат
кових джерел бюджету могла би стати привати
зація державної власності, передусім від акціону- 
вання крупних і середніх підприємств, але не 
стала. Як відомо, перший етап “великої привати
зації”, проведений в Україні не забезпечив 
реальних грошових джерел інвестицій. Принци
пову іншу роль відіграє другий, грошовий, ет$р 
“великої приватизації-”: він не тільки завершить 
процес перерозподілу власності та утворення 
реальних, а не формальних власників приватизо
ваних підприємств, але й призведе до акумуляції 
у руках акціонерних товариств і Фонду держмайна 
значних грошових засобів. Останні потрібно 
використовувати на цілі реальних інвестицій. 
Використання цих коштів від продажу акцій 
дозволило би сформувати інвестиційні ресурси 
загальним обсягом 10-12 млрд. дол. Цього виста
чить, щоб зупинити спад виробництва і перейти 
від стагнації до економічного росту. Але цих ресур
сів недостатньо для того, щоб-здійснити глибоку 
структурну перебудову і забезпечити на цій основі 
стабільний економічний ріст.

Поширення позабюджетних джерел інвестицій 
у соціальну сферу не передбачає, що державне 
регулювання стане зайвим, бо лише держава 
може виконувати функцію забезпечення рівних 
прав у науковій, освітній і художній творчості та 
рівних можливостей доступу до досягнень науки, 
освіти і культури всіх громадян. Тому держава 
покликана створювати необхідні ум.ови для 
реалізації соціальних послуг, визнаючи пріоритети 
її розвитку, формуючи для її успішного розвитку 
інфраструктуру і законодавчу базу, справляючи 
прямий та непрямий вплив на розвиток не тільки 
державного, але й приватного секторів діяльності 
в соціальній сфері.

Державні інвестиції є важливим джерелом не 
стільки з точки зору їх обсягів, скільки з позиції 
державних гарантій і орієнтирів для приватних 
інвесторів. Але в Україні інвестиції за рахунок 
бюджету постійно скорочуються, тому існує 
безліч проблем бюджетного інвестування 
соціальної інфраструктури.

Одним із головних джерел інвестування 
соціальної сфери можуть стати кошти, що 
знаходяться у розпорядженні населення. За 
різними джерелами інформації, заощадження, які 
не беруть участі в грошовому обігу і «мертвим» 
капіталом лежать у населення, становлять від 15 
до 25 млрд. доларів. Сьогодні причиною того, що 
населення повільно нарощує свої вклади у банках, 
є відсутність гарантій з боку держави. У країнах
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з розвинутою ринковою економікою існують 
спеціальні установи, по страхуванню депозитів, а 
в Україні таких установ немає.

Значна частина коштів та інвестиційних ресурсів 
перебуває у “тіньовому” секторі, питома вага якого, 
прихована від офіційного обліку, оцінюється 
величиною близько 60 % валового внутрішнього 
продукту. Це величезний резерв, залучення якого 
у відкритий господарський оборот розв’язало б 
багато фінансових проблем [6,4].

Одним з додаткових джерел, на наш погляд, 
міг би стати інвестиційний податковий кредит, 
який у нас ще не використовується.

Закінчуючи огляд принципових джерел інвести
цій у соціальну сферу, відзначимо і можливість 
залучення іноземного капіталу. Загальний обсяг 
в українську економіку на 1 січня 2000 року склав 
біля 3247,9 млн. дол. США, тобто на них припадає 
приблизно 3,3 % валового внутрішнього продукту 
[7, 299]. Це небагато і навіть дуже мало, якщо 
виміряти ці інвестиції у розрахунку на душу 
населення: біля 65 доларів СІЛА на кожну людину. 
Але треба мати на увазі, що залучення іноземного 
капіталу може бути лише за умов мобілізації 
внутрішніх джерел.

Також відсутність інвестиційної альтернативи 
в Україні призводить до відтоку капіталів за її 
межі. Одним з легальних каналів цього відтоку є 
товарний експорт. Відомо, що керівництво ряду 
підприємств залишають частину виручки за 
кордоном або переводять валютні кошти ніби у 
порядку передплати за укладені контракти. 
Офіційна статистика не відображає відтоку 
капіталу з країни. На даний час експорт капіталу 
не є об’єктом державного регулювання, тоді як 
його обсяги потрібно визначити централізовано з 
урахуванням загальноекономічної ситуації у країні. 
Водночас з інвестиційними вкладеннями триває і 
процес вилучення капіталу нерезидентами. На
1.01.2000 р. ними вилучено коштів на суму 263,9 
млн. дол. США.[7.299] Тому необхідно створити 
умови для припинення вивезення і повернення в 
Україну вивезених з неї капіталів . Якщо поставити 
“тіньові” та вивезені капітали на службу націо
нальній економіці, то це дасть значний економічний 
і соціальяед ефект.

Голену роль у залученні іноземного капіталу 
повиннр відігравати загальне поліпшення інвес

тиційного клімату в Україні як для іноземного, так 
і для вітчизняного інвестора. У сучасних умовах 
це визначає і ступінь привабливості країни для 
іноземних інвесторів.

Оцінка джерел фінансування інвестицій в 
Україні дозволяє зробити два важливих висновка:

1) відсутність у найближчі роки реальних 
шансів масового оновлення застарілих основних 
фондів у більшості галузей і виробництв за рахунок 
внутрішніх нагромаджень;

2) необхідність при виході економіки з кризи 
опиратись на конкурентоздатні галузі і вироб
ництва, які мають збут на внутрішньому і 
зовнішньому ринках.

Ринкові відносини дають можливість створення 
достатньої багатоланцюгової системи джерел 
фінансування інвестиційної діяльності, що охоплює 
використання фінансових коштів, які акумулюються 
бюджетною системою, а також ті, що знаходяться 
у недержавних структур. При цьому дуже важлива 
роль усіх рівнів державної влади, яким необхідно, 
крім фінансової підтримки, створювати умови, що 
стимулюють використання на дані цілі коштів 
комерційних суб’єктів господарської діяльності. 
Діяльність держави у соціальній сфері повинна бути 
спрямована на забезпечення її розвитку шляхом 
створення необхідних правових, економічних і 
організаційних умов.
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S u m m a r y

Natalia Sainctiuk

THE RESUME OF THE PRINCIPAL SOURCES FINANCING OF INVESTING ACTIVITY
Invested resources - motive power of economic increase of economics of any society. Nowadays in the Ukraine 

there is a problem of the formation of invested resources and because of their limitedness the innovation projects 
remain unrealized.

In this paper it has been considered the principal sources of the invested resource formation and with taking into 
account the specific character of the economic activity.
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Автор спробував застосувати регіональний підхід до вивчення інвестиційних процесів. Досліджується вплив 
економічної ситуації в країні на різноманітні форми інвестування в регіоні.

ЗАХІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РЕГІОН: ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Сучасний стан економіки України свідчить про 
скорочення інвестиційного потенціалу країни. На 
підтвердження проаналізуємо зміни індексу 
фізичного обсягу інвестицій в основний капітал по 
Україні (в % до 1990 року): 1991 р. -  93 %; 1992 р.
-  59 %; 1993 р. -  53 %; 1994 р. -  41 %; 1995 р. -  29 
%; 1996 р. -  26 %; 1997 р. -  21 %; 1998 р. -  22%, 
1999р. -  20%. Серед основних причин, що 
стримували інвестиційну діяльність в, останні роки, 
можна виділити: відсутність інформації про ринки 
збуту; високий економічний ризик; відсутність 
попиту на продукцію; труднощі з сировиною; 
відсутність фінансування; недосконалість законо
давчої бази; відсутність коштів у замовника; великі 
витрати; відсутність кваліфікованого персоналу; 
високі кредитні ставки.

Серед інших причин, що обмежують інвестиції 
в будь-якій формі, варто відзначити:

1) криміналізація економіки. Так за період з 1995 
по 1998 рік кількість зареєстрованих економічних 
злочинів за окремими видами змінилася так: 
виготовлення та збут підроблених грошей або цінних 
паперів - з 1,9 до 4 тис.; ухилення від сплати податків
-  з 3,6 до 10,5 тис; шахрайство з фінансовими 
ресурсами -  1,1 до 1,7тис.; порушення порядку 
заняття підприємницькою діяльністю-0 ,4  до 1 тис.;

2) бажання провідних держав “вписали” україн
ські ресурси у відповідні відгворювальні процеси: 
іноземних інвесторів цікавлять насамперед сировина, 
металопрокат, вугілля, кокс, продукти хімічної 
промисловості тощо, а не участь у структурній 
перебудові української економіки. Отже, недоречно 
сподіватися, що іноземний капітал буде спрямований 
у такі сфери, як впровадження високопродуктивних 
технологій киснево-конверторної виплавки сталі чи 
в порошкову металургію. В контексті вищесказаного 
не можна забувати: у вичерпуванні сировинних 
ресурсів приховується небезпека для національних 
інтересів України.

На початку 2000 року спостерігалося певне 
пожвавлення в інвестиційній сфері: за 1 квартал 
2000р. забудовниками усіх форм власності за 
рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2,7 млрд 
грн інвестицій в основний капітал, що більше ніж 
на чверть перевищує рівень відповідного періоду 
минулого року. Більшу частку всіх вкладень (71,3%) 
використано на будівництво виробничих об’єктів. 
У невиробничій сфері пріоритетним залишається 
житлове будівництво. З початку року введено в

експлуатацію 9,6 тис. квартир загальною площею 
916,3 тис. кв м, що на 4,4% більше, ніж за 
відповідний період минулого року, у тому числі у 
сільській місцевості - 179 тис. кв. м.Дна 24,2% 
більше), у міських поселеннях -  737,3|гас. кв. м. 
(на 0,5% більше). Однак ці факти цр відкидають 
потреби в інвестуванні національної економіки.

Про необхідність залучення інвестицій свідчать 
наступні факти:

- постійне зменшення прибутків галузей 
економіки України. В 1995 році даний показник 
становив 18806 млн грн, в 1996 р. -14418 млн грн, 
1997 р. -  13868 млн грн, в 1998 р. -  3419 млн грн 
Особливо швидкими темпами зменшуються 
прибутки сільського господарства (в 1995 р. 
прибуток становив 832 млн грн, а в 1998 році 
спостерігалися збитки на суму4424млн грн); торгівлі 
та громадського харчування (відповідно 951 млн грн 
та 1879 млн грн); промисловості (відповідно 9343 
млн грн та 2548 млн грн). Паралельно (це є логічним) 
падає рентабельність промислової продукції за 
галузями. Вищезазначений показник за період з 1996 
по 1998 рік змінився наступним чином: в паливній 
промисловості-з 18,3% до 17,6%, в чорній металургії
-  з 2,3% до 0,4%, в хімічній та нафтохімічній -  з 
7,4% до 3,8%, в машинобудуванні та металообробці
-  з 10,4% до 5,1%, в деревообробній та целюлозно- 
паперовій промисловості -  з 7,7% до 2,7%, в 
промисловості будівельних матеріалів -  з 3,7% до 
1,5%, в легкій промисловості -  1,6% до 4,2%, в 
харчовій промисловості -  з 12,2% до 6,8%. Отже, 
дані свідчать як про зменшення інвестиційної 
привабливості національної економіки, так і про 
падіння частки власних коштів у структурі 
ресурсного потенціалу країни;

- збільшується кількість збиткових підпри
ємств та організацій (дане явище підсилює 
попередню причину необхідності інвестування 
національної економіки). За період з 1997 по 1998 
р. їх чисельність зросла з 53 % до 55 % від 
загальної кількості підприємств і організацій. 
Значний ріст збиткових підприємств спостері
гається у промисловості -  з 45 % до 54.

- відбувається процес “фізичного старіння” 
виробництва. Ступінь зносу виробничих основних 
фондів у 1998 році становив 45,9 %, з них у 
промисловості -  48,8 %, сільському господарстві
-  39,3 %, будівництві -  50,8 %. Але швидкого та 
вагомого збільшення основних фондів не сгіосте-
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рігається. Індекси виробничих основних фондів 
на кінець відповідного року без врахування зносу 
в % до 1990 року становлять: 106 % в 1995 р., 105 
% в 1996 р., 103 % в 1997 р„ 103 % в 1998 р.

Регіональний підхід до вивчення інвестиційних 
процесів зумовлений тим, що в будь-якій країні, 
особливо в тій, яка володіє значною територією 
(територія України -  одна з найбільших в Європі), 
є регіони, які мають географічні, соціальні, 
економічні особливості, що зумовлюють їхню 
відмінність і, відповідно, різне ставлення до них 
як вітчизняного, так і іноземного інвестора.

До складу Західного економічного району (ЗЕР) 
спеціалісти пропонують включати вісім областей: 
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмель
ницька, Чернівецька.

За період з 1990 по 1998 р. інвестиції в 
основний капітал в ЗЕР зменшилися за рік на 
79,42% в тому числі у Волинській області - 
82,08%; Закарпатській - 86,26%; Івано-Фран
ківській - 70,20%; Львівській - 73,34%; Рівненській
- 79,90%; Тернопільській - 77,70%; Хмельницькій
- 80,75%; Чернівецькій - 88,36%. Відповідно за 8 
років (1990-1998) зменшився розмір інвестицій в 
основний капітал на душу населення: Волинська 
область - з 876,4 грн до 156,8 грн; Закарпатська 
область - з 846,8 грн до 1 14,2 грн; Івано- 
Франківська область - з 562,4 грн до 164,9 грн; 
Львівська область - з 687,5 грн до 184,9 грн; 
Рівненська область - з 186,6 грн до 235,7 грн; 
Тернопільська область - з 832,8 грн до 187,2 грн; 
Хмельницька оласть - з 1 144,5 грн до 226,2 грн; 
Чернівецька область - з 922 грн до 107,1 грн 
Причини даного явища: знецінення заощаджень 
населення через інфляцію; відставання нара
хування амортизації за результатами державних 
індексацій від зростання цін; підтримання сталості 
вітчизняної грошової одиниці в основному 
монетарними методами, що вимагає додаткових 
внутрішніх та зовнішніх запозичень; скорочення 
кількості реально діючих та прибуткових під
приємств; дефіцит бюджету тощо. Отже, йдеться 
про проблеми загальнодержавного рівня, а не 
проблеми окремого регіону. В 1999 році спо
стерігалося незначне збільшення обсягу капі
таловкладень по областях та ЗЕР в цілому 
(таЩіця 1). Особливо значним є інвестування в 
основний капітал в Львівській області (25,31% від 
загального показника по ЗЕР), Хмельницькій 
області (відповідно 16,63%), Рівненській області 
(відповідно 13,86%), Івано-Франківській (відпо
відно 12,19%). Питома вага інвестицій в основний 
капітал по областях ЗЕР в загальноукраїнському 
показнику ВІ998 році становила 16,34%, в 1999 
році -  16,21%. Отже, суттєвого збільшення 
обсягів капіталовкладень за період, що дослі
джується не спостерігалось.

Таблиця 1
Інвестиції в основний капітал 

по областях ЗЕР 
(у порівняних цінах, млн грн)

1998 1999

Україна 12151 12503

ЗЕР 1985 2027

Волинська 167 173

Закарпатська 146 152

Івано-Франківська 239 247

Львівська 502 513

Рівненська 279 281

Тернопільська 217 219

Хмельницька 334 337

Чернівецька 101 105

На думку багатьох учених (М.Герасимчука,
О.Махмудова, А.Фукса, М.Кульчинського та 
інших), одним із головних джерел капітальних 
вкладень в Україні є амортизаційні відрахування. 
В економічно розвинених країнах вони ста
новлять близько 40% загального обсягу по
точних витрат підприємств. В Україні ре- 
новаційні кошти поступово втрачають своє зна
чення: від стабільних 60% у 80--П роки вони 
скоротилися до 47% у 1991р., 30% у 1992-1993 
рр. і 10-15% в останні роки. Знову наголосимо, 
що таке зниження зумовлене тим, що на
рахування амортизації за результатами дер
жавних індексацій постійно відставало від 
зростання цін.

Досліджуючи обсяги амортизаційних відра
хувань у 1997 році по областях ЗЕР (таблиця 2), 
було встановлено, що найбільшу частку в Україні 
займає Львівська область, а найменшу -  
Чернівецька. При середньому значенні по країні 
261 грн/чол. у областях ЗЕР спостерігаються 
значно, менші показники. Особливо низькі 
показники в Закарпатській області (105 грн/чол.) 
і Чернівецькій області (114 грн/чол.). Середній 
рубіж в 1997 році подолала лише Львівська 
область: обсяг амортизаційних відрахувань на 
душу населення тут склав 271 грн/ чол.

Проведений кореляційно-регресивний аналіз 
засвідчив досить тісний взаємозв’язок між 
рівнями територіального зосередження обсягів 
амортизаційних відрахувань і такими мак- 
роекономічними показниками, як обсяг виручки 
від реалізації продукції, робіт, послуг; витрат на 
виробництво; вартості основних фондів; обсягу 
капітальних вкладень.

Взаємозв’язок між макроекономічними 
параметрами наведено на рисунку 1.
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ЗАХІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РЕГІОН: ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМШНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Рис. 1 .Взаємозв’язок між макроекономічними показниками 
(X -  факторна ознака, У -  результативна ознака)

Ланцюг факторно-результативних залеж
ностей (рисунок 1) набув такого вигляду, що 
кожний попередній результат є фактором для 
наступного. На нашу думку, побудова графічної 
залежності між кожною парою показників зайва, 
оскільки, без сумніву, між ними прямопропорційна 
залежність. Для визначення тісноти зв’язку між 
вищезгаданими показниками на базі показників 
1997 року було визначено коефіцієнти кореляції і, 
відповідно, показники, що супроводжують його 
розрахунок. Для пари вартість основних фондів і 
амортизаційні відрахування стандартне від
хилення по х становило 1035,09, по у -  48,51; 
коефіцієнт кореляції -  0,488; а залежність між 
показниками характеризується рівнянням - у = - 
128,75 +0,023х; для пари амортизаційні від
рахування і витрати на виробництво відповідно - 
48,51; 493,74; 0,842; у = - 40,59 + 8,57х; для пари

амортизаційні відрахування і вартість освоєних 
капітальних вкладень -  48,51; 45,24; 0,839; у = 
0,78 +50,53х; для пари витрати на виробництво 
та виручка від реалізації-493,74; 636,95; 0,677; 
у = 640,01+0,874х.

Інвестиції в науково-технічні роботи в областях 
ЗЕР у порівнянні з капіталовкладеннями за період, 
що досліджується, незначні (таблиця 3). Основний 
обсяг науково-технічних робіт здійснювався в 
Львівській області (1998 р. - 61,7% від загального 
обсягу по ЗЕР; 1999 р. -  відповідно 65,5%.) Серед 
основних причин, що стримували інноваційну 
діяльність можна виділити: відсутність інформації 
про ринки збуту -  12% підприємств в 1998 році і 
20,9% підприємств в 1999 році; високий еконо
мічний ризик -  відповідно 17% і 52,4%; відсутність 
попиту на продукцію -  19% і 31,1%; труднощі з 
сировиною — 23 % і 59,2%; недосконалість

Таблиця 2
Регіональні особливості амортизаційних відрахувань у 1997 році

Регіони

Величина амортизаційних 
відрахувань

Коефіцієнт (%) відношення величини 
амортизації до:

Показники на душу населення, грн

Млн грн Частка 
області 

в Україні, 
%

Вартість
аморти
заційних

відрахувань
надушу

населення,
грн

Виручки
від

реалізації
продукції

Витрат на 
вироб
ництво

Вартості
освоєних
капіталь

них
вкладень

Вартості
основних

фондів

Обсяг
реалізації

Витрати на 
виробни

цтво

Вартість
освоєних
капіталь

них
вкладень

Вартість
основних

фондів

1997
Волинська 151,6 1,2 142 10,43 12,03 87,13 1.13 1361,46 1180,38 162,97 12566,37
Закарпатська 135,0 1,0 105 11,35 15,61 103,69 0,99 925,11 672,65 101,26 10606,06
Івано-Франківська 230,8 1,8 158 6,76 9,92 79,37 1,27 2337,28 1592,74 199,07 12440,94
Львівська 741,9 5,6 271 10,12 14,17 119,24 1,96 2677,87 1912,49 227,27 13826,53
Рівненська 216,2 1,6 181 6,96 10,08 85,46 1,33 2600,57 1795,63 211,79 13609,02
Тернопільська 187,2 1,4 160 12,03 11,20 87,52 1,30 1330,00 1428,57 182,82 12307,69
Хмельницька 278,8 2,1 188 8,65 10,18 81,19 1,48 2173,41 1846,76 231,56 12702,70
Чернівецька 107,3 0,8 114 8,70 20,72 95,04 0,81 1310,34 550,19 119,95 14074,07
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законодавчої бази -29  % і 64,1%; великі витрати 
-  33 % і 71,4%; високі кредитні ставки -  34 % і 
72,8%; відсутність коштів у замовника -  40 % і 
70,9%; відсутність фінансування -  87 % і 91,3%.

Таблиця З
Обсяг науково-технічних робіт по областях ЗЕР

в 1998-1999рр. (млн грн)___________
199В 1999

млн грн % до 
загального 

значення по 
ЗЕР

млн грн % до 
загального 

значення по 
ЗЕР

ЗЕР 84,2 100,0 91,4 100,0
Волинська 3,4 4,0 3,0 3,3
Закарпатська 3,6 4,3 4,2 4,6
Івано-
Франківська

7,3 8,7 8,7 9,5

Львівська 52,0 61,7 59,9 65,5
Рівненська 3,2 3,8 3,6 3,9
Тернопільська 6,4 7,6 5,1 5,6
Хмельницька 3,5 4,2 1,8 2,0
Чернівецька 4,8 5,7 5,1 5,6

У системі органів державної виконавчої влади 
з 1993 по 1999рік діяв Державний інноваційний фонд, 
головне завдання якого полягало в організації 
державної фінансової, інвестиційної та матеріально- 
технічної підтримки здійснення заходів, спрямо
ваних на впровадження науково-технічних розробок 
і нових технологій у виробництво, технічне його 
переоснащення, освоєння випуску імпортозамінної 
та нових видів продукції. Фінансування інноваційних 
проектів відбувалося на умовах зворотної безвід- 
соткової позики терміном від 3 до 5 років (у залеж
ності від регіону, характеру інноваційного проекту, 
періоду діяльності ДІФу).

Окремі показники діяльності Держіннофонду 
України протягом 1993-1998 рр. наведено в таб
лиці 4.

Таблиця 4
Показники діяльності

Державного інноваційного фонду України
РІК Кількість

профінансованих
проектів

Обсяги
фінансування

(грн)
1993 112 710582
1994 649 16018525
1995 466 90151478

* 1996 215 80061479
1997 185 227199326
1998 120 153700000

Всього 1747 567841390

Навіть побіжний їх аналіз свідчить, що:
1. З 1995 року почала зменшуватися кількість 

проектів, профінансованих Держінофондом при 
одночасному збільшенні обсягів фінансування.

2. З 1998 року для Держіннофонду при 
зменшенні кількості профінансованих проектів 
зменшились і обсяги їх фінансування.

Пояснення першого факту, на думку фахівців, 
полягає насамперед у тому, що у процесі роботи 
Держіннофонд постійно вдосконалював норма
тивно-методичну базу інноваційної діяльності, що 
дало змогу проводити більш якісний відбір проектів 
і приймати до фінансування значні проекти, які ви
магали об’ємнішого фінансування. По-друге, збіль
шення надходжень до Держіннофонду внесків під
приємств (це сталося внаслідок удосконалення 
законодавчої бази щодо обов’язковості відрахувань 
до фонду) та використання коштів, які почали 
повертатися у фонд на зворотній основі після 
виконання перших проектів, якраз і дозволили 
підвищити обсяги фінансування наступних. 
Потрібно врахувати також інфляційні процеси, що 
набрали силу, викликавши ріст цін на обладнання, 
сировину, послуги.

В основі другого факту лежать серйозні причи
ни, на яких зупинимося докладніше, бо вони відоб
ражали негативні тенденції, що виникали в діяль
ності Держіннофонду, і мали істотний вплив на 
його долю.

При створенні Держіннофонду було встановлено, 
що обов’язкові внески підприємств, установ, орга
нізацій до нього є позабюджетними надходженнями 
та не включаються до складу Державного бюдже
ту. За весь час існування фонду ці надходження 
складали єдине джерело поповнення коштів, якщс 
не враховувати повернення наданих позик т  
пізніших стадіях. Однак, починаючи з 1995 року 
кошти Держіннофонду поступово включались де 
складу Держбюджету України через Державне 
казначейство з одночасним збереженням їх цільо
вого призначення. Але це не зупиняло Мінфін, колі 
виникала потреба погасити заборгованість за енер 
гоносїі, по заробітній праці, пенсіях стипендіях т і 

інших виплатах, “тимчасово” залучати кошті 
Держіннофонду з “наступним їх відшкодування:», 
після погашення зазначеної заборгованості” 
Пізніше почала практикуватися така схемі 
взаємовідносин: забирають кошти не тільки ; 
Держіннофонду та його регіональних відділень (ужі 
без посилань на тимчасовість), але й безпосе 
редньо у підприємств, яким надано позики дл: 
виконання інноваційних проектів.

Законом “Про Державний бюджет України н; 
1998 рік” передбачалося накопичити в Держін 
нофонді 924 млн грн, з яких 404 млн грн призна 
чалося для фінансування інноваційних проектів, 
решта коштів акумулювалися з метою погашенн 
соціальних виплат. Фактично Держіннофон, 
отримав у своє розпорядження тільки 153,7 мл: 
грн. Державним бюджетом України на 1999 рі 
визначалось, що обсяг доходів Державног 
інноваційного фонду України повинен відповідаг 
майже 740 млн грн. З них на фінансуванн 
інноваційних проектів -187,4 млн грн (25,3%) і н 
соціальні витрати -  552,6 млн грн (74,7%). Подібн
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ситуація ще ускладнювалась тим, що ще в 1998 
році сформувалась черга на фінансування 
проектів, з яких вже було прийнято позитивне 
рішення, на суму 190 млн грн. Отже, в 1999 році в 
діяльності Держіннофонду виникла складна 
ситуація, коли виділення на фінансування 
інноваційних проектів кошти не покривали 
заборгованості попереднього року, не говорячи 
вже про повноцінне фінансування нових проектів 
(заборгованість 1998 року в 1999 році могла 
покритися на 98,63% при повній відмові від 
фінансування нових проектів). Щоправда, в тому 
ж бюджеті на 1999 рік на фінансування проектів 
ДІФу заплановано 538,5 млн грн, які надійдуть 
після погашення заборгованості, що виникла через 
недотримання юридичними особами своїх 
зобов’язань щодо погашення та обслуговування 
наданих кредитів, залучених державою або під 
державні гарантії. В даному випадку складність 
процедури .розподілу коштів у тому, що Держ- 
іннофонд не міг дізнатися про надходження забор
гованості. Бюджетом було встановлено, що кошти 
від повернення позик в 1999, наданих ДІФом у 
попередні роки, зараховуються до Державного 
бюджету як надходження до цього фонду і 
спрямовуються на здійснення інноваційної 
діяльності та підтримку малого підприємництва.

Законом “Про Державний бюджет України на 
2000 рік” передбачено надходження доходів до 
Держіннофонду на суму 1182,88 млн. грн, а видатки 
не визначені. Дивна ситуація, якщо врахувати, що 
в кінці 1999 року було відомо про ліквідацію 
Держіннофонду (Указ Президента України “Про 
зміни у структурі центральних органів виконавчої 
влади” від 15 грудня 1999 року № 1573/99). 
Спрямованість державної політики на ліквідацію 
ДІФу підтвердили й інші нормативні акти (Наказ 
ДІФу від 17 січня 2000 р. №3; Наказ Міністерства

освіти і науки від 11 липня 2000р. №300, Постанова 
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2000 р. 
№654, Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 13 липня 2000 р. №291-р “Про заходи щодо 
ліквідації Державного інноваційного фонду”). 
Детально вивчивши діяльність Держіннофонду та 
його регіональних відділень, визначили, що левова 
частка його ресурсів спрямовувалась не на 
здійснення заходів науково-технічного призначення, 
а на “латання” дір у бюджеті.

Ще одна дилема, що виникала між Державним 
інноваційним фондом України, його регіональними 
відділеннями і державою, полягала ось у  чому: 
держава встановлювала правила взаємовідносин 
з Держіннофондом і регіональними відділеннями 
і сама їх порушувала. Для підтвердження думки 
ще раз звернемося до пропорцій видатків 
Держіннофонду в 1999 році: 25,3% на фінансування 
проектів і 74,7% - на соціальні виплат Висту
паючи 11.05.1999 року на сесії Верховної Ради,
І.Мітюков зазначив, що станом на 1.04.1999 року 
нагромадження Держіннофонду становили 226 
млн грн при плані поступлення 178 млн грн. На 
відповідну дату виділено на фінансування 22,8 млн 
грн. Однак 25,3% від планового показника 
відповідає фінансуванню в сумі 45,03 млн грн, від 
фактично отриманих коштів -  56,93 млн грн.

Отже, замість поступового збільшення з року 
в рік загального обсягу інноваційних коштів 
держава підірвала фінансову основу Державного 
інноваційного фонду, тобто ліквідувала його своїми 
руками.

Аналогічна ситуація склалася в областях ЗЕР. 
Нестача грошей у регіонах постійно викликала 
обурення облдержадміністрацій роботою регіо
нальних відділень, які справедливо бажали, щоб 
гроші, зібрані на місцях, працювали на них. 
Показники діяльності регіональних відділень ДІФу

Таблиця 5
Про інноваційні позики з початку діяльності станом на 01.10.1999 року (тис, грн)___________

Регіони

Профінансо- 
вано з початку 

діяльності

вт. ч. в 3999 
році

План 
повернення 3 

початку 
діяльності

Вт. ч. в 
1999 році

Фактично 
повернуто 3 

початку
ДІЯЛЬНОСТІ

Вт. ч. а 
1999 році

Співвідо- 
шеннксуми 

фактично 
повернутих 

коштів і 
планової 

суми

Фактично не 
повернуто 3 

початку 
діяльності

в т. ч. є рішення 
суду

Кіл. Сума Кіл. Сума Кіл. Сума Кіл, Сума Кіл. Сума Кіл. Сума Процент (%) Кіл. Сума Кіл. Сума

Всього по 
регіональних 
відділеннях 
ДІФу

1733 672751 45 70749 1434 185372 2 0 0 62159 952 58898 158 13014 31,77 671 129557 320 42972

Всього по 
регіональних 
відділеннях 
Д ІФу ЗЕР

351 122446 14 13957 284 31147 50 12230 178 10617 37 3124 34,09 139 'ЮЗІ5 67 7224

Волинське 75 16292 3246 54 5054 8 3161 32 1968 2 1143 38,94 22 3143 13 1510
Закарпатське 33 9764 .1 306 24 3439 15 2953 4 973 420 28,29 20 2620 3 24

Іаано-
Франківське 37 7596 2 621 31 2783 3 243 22 1330 12 307 47,79 21 1453 15 775

Львівське 65 16650 4 856 61 8621 9 3006 40 1625 8 697 18,85 ЗО 6545 10 1571

Рівненське 38 42526 1 10 34 3928 3 480 32 2420 8 139 61,61 14 1477 6 650? 1 23 4675 1 260 15 1030 1 220 8 462 1 197 44,85 7 624 6 606

Хмельницьке 47 21269 3 8528 37 3734 4 917 24 1367 4 95 36,61 13 2367 5 482

Чернівецьке 33 3674 1 130 28 2558 7 1250 16 472 1 126 18,45 12 2086 9 1606
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по областях ЗЕР станом на 01.10.1999 року 
подано в таблиці 5.

Фінансові інвестиції в ЗЕР протягом 1998-1999 рр. 
також були незначними. В 1998р. лише приблизно 
4,7% заощаджень населення спрямовувалися на 
банківські вклади, депозити тав цінні папери. В 1999р. 
цей показник збільшився до 4,9%. Низькій рівень 
фінансових і портфельних інвестицій не в останню 
чергу пояснюється низькою прибутковістю підпри
ємств (про це згадувалося раніше) та невеликими 
доходами населення. Середньомісячна заробітна пла
та по областях ЗЕР становила: Волинська - 105 грн 
(1998р.) та 118 грн (1999р.); Закарпатська -  відповідно 
108 грн та 130 грн; Івано-Франківська -120 грн та 
140 грн; Львівська -132 грн та 152 грн; Рівненська - 
120 грн та 135 грн; Тернопільська-104грнта 112грн; 
Хмельницька -114 грн та 127 ірн; Чернівецька -106 
грнта 123 грн. Для порівняння зауважимо, що по Укра
їні в цілому середньомісячна заробітна плата в 1998р. 
відповідала 153 грн, а в 1999р. -  178 грн. В 1998р. 
65,3% витрат та заощаджень спрямовувалося на 
оплату товарів та послуг і 10,5% - на сплату 
обов’язкових платежів. У 1999р. вищезгадані 
показники збільшилися відповідно до 70,4% та 14,1 %.

Отже, мова про нагромадження заощаджень на
селення з метою інвестування не може йти. В 1998 
році показник нагромадження сімей у % до сукуп
ного доходу всіх сімей був від’ємним і становив 
0,6%. Мінусовий показник нагромадження характе
ризує перевищення витрат над надходженням.

У 1998 році структура біржових угод була такою: 
операції з валютою в гривневому еквіваленті - 

87,5% загального обсягу вартості біржових угод; 
• операції з ЦП - відповідно 1,45%.

Подібна структура операцій фондових інсти
туцій зберігалися і в 1999 році.

Таблиця 6 
Кількість суб’єктів фондового ринку 
в Україні та областях ЗЕР у 1998 році

Кількість інвестиційних 
компаній та довірчих 

товариств

Кількість фондових 
інституцій

Україна 456 505
ЗЕР 104 168
Волинська ■ 1 0
Закарпатська 7 15
Івано-Франківська 5 2
Львівська 24 113

-Зрненська 43 6
Тернопільська 11 27
Хмельницька 12 5
Чернівецька 1 0
Середнє по Україні 17,54 19,42
Середнє по ЗЕР 13,00 21,00
Стандартне 
відхилення по Україні

21.46 33,36

Стандартне 
відхилення по ЗЕР

14,70 35,81

Розмах варіації по 
Україні

81,00 135,00

Розмах варіації по ЗЕР 42,00 113,00
Коефіцієнт розмаху по 
Україні

82,00 -

Коефіцієнт розмаху по 
ЗЕР

43,00 -

Ще одна причина незначного обсягу фінансові 
інвестицій криється в нерозвиненості інститут 
фондового ринку (таблиця 6). На кінець 1999 рої 
лише 9% зареєстрованих бірж на територ 
областей ЗЕР - фондові та товарно-фондові.

За період 1998-1999 рр.спостерігалось збіл 
шення обсягів прямих інвестицій в області ЗЕР (таї 
лиця 7).

Таблиця
Прямі іноземні інвестиції в області ЗЕР 

у 1998-1999рр. (млн дол США)_______
1998 1999

Ж печаток року Наганяв» веку Напо>втокроку На ганець року
Всього Утому*«оп

спільні
пачжЕмсла

Всього У тому четі 
спільні 

гідомоспе

Всього Утому «всш 
спільні

підонсмст

Всього Утому ч 
спіли 

підорне*
Укреше 2063,6 1460,1 2810,7 1917,7 2810,7 1917,7 3247,9 2019,
ЗЕР 2393» 1713 3153 241 3153 241 3563 238,1
Вогмсыа 22,6 15,0 423 203 423 203 433 20,7
Эвкврпвгсыа 46,7 32.1 643 42,0 64,9 42,0 733 43,7
Ьвно-фкшвсыса 24,7 24Д) 343 333 343 33,9 363 35,2
1М кы э 723 58* 82,7 613 82,7 613 1132 59,9
РЬипгиа з и 27.6 51,0 47,4 51,0 47,4 462 41,6
Тесюш вша 2й7 9.6 173 143 173 143 18.7 15,4
Хмсяымма 113 и з 12,4 123 12,4 122 13,9 132
Ч ертам и 92 7.7 103 8,6 103 8.6 № 8^

Структура прямих іноземних інвестицій п 
областях ЗЕР була такою:
• інвестиції в формі грошових внесків - 61,9® 
(1998р.) і 16,9% (1999р.);
• капітал в вигляді рухомого і нерухомого майн 
-  відповідно 32,4% і 69,7%;
• внески у формі нематеріальних активів - 3,82“ 
(1998р.). У 1999 році дана форма внесків відсутні
• внески у формі цінних паперів - 0,21% (1998р. 
У 1999 році дана форма внесків відсутня;
• реінвестування доходів -  0,38% (1998р.) і 2,09® 
(1999р.);
• інші форми інвестування-1,3% (1998р.) і 11,34 
(1999р.).

За період з 1998 по 1999рр. спостерігаєтьс 
різке зменшення прямих іноземних інвестицій 
формі грошових внесків (на 45%). Прот 
збільшилися внески в формі рухомого т 
нерухомого майна (37,3%). Як видно, лиш 
незначна частка іноземних інвесторів здійснювати 
внески в формі нематеріальних активів. Алі 
навіть ті, що вносилися, не були передовими,; 
відносилися до розряду тих, що знаходяться Ні 
стадії занепаду. Причина - міжнаціональні 
конкуренція. Стосовно внесків у формі цінни: 
паперів хотілося б зазначити, що українськ 
учасники не завжди сприймають даний тиі 
активів. Можливо, і цим пояснюється відсутністі 
у 1999 році внесків у формі цінних паперів 
Незначним було число спільних з іноземнимі 
інвестиціями підприємств і підприємств, ще 
належать міжнародним організаціям. Дане явище 
пояснюється такими факторами:
• фінансово-економічними (відсутність приватно: 
власності на землю, широкої мережі комерційної 
та інвестиційної інфраструктури, вільноконвер- 
тованої валюти, вживання державою заходії
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щодо усунення прихованої міграції прибутків 
спільних підприємств, скасування пільг щодо 
оподаткування прибутку спільних підприємств
тощо);

політико-правові (політична нестабільність, 
недосконалість законодавства стосовно інвести
ційної діяльності);
■ соціально-психологічних (мовно-культуроло
гічний бар’єр, несприйняття населенням окремих 
форм іноземної участі, що підкріплене негативним 
досвідом попередніх років).

Позитивним явищем (валютні надходження 
при наявності реінвестування та відсутності 
приховування прибутків, управлінський, маркетин
говий та інший досвід, при певних умовах вихід 
на новий ринок, освоєння нової для вітчизняного 
учасника техніки тощо) є те, що деякі області ЗЕР 
інвестують економіку інших Іфаїн (таблиця 8).

Таблиця 8
Прямі інвестиції з областей ЗЕР в економіку інших 

країн у 1998-1999 рр. (тис. дол. США)
19% 1999

№ пгапжроку ЬЬннецьрску Ншмккжроку № к м а » д а у
Всього Утсмучспі

аїльні
ІІ1ЖЩЯЮЛЛЩ

Всього У км у ч сп і
аїльні

іо т я є м с т

Всього Утому « елі 
а м м  

і і в д к ь с т

ВСЬОГО Утому чепі 
а і ш ї

ПШИМСЯВ
Уивїна 127502.4 3*81,5 97474,0 22788,4 974740 22788.4 *347Д 269000
ЗЕР 62948 446 62183 3 U 62183 за 6140 28,1
Вопнаю -

Заарнш а 20СЮ 2000 - 2000 - 2000 -

k a r ttw im ru a 12,9 144 08 144 &8 0 2 п
ТЬаждо 3699,0 205 3643Л 205 36433 205 3569,0 205
Р о к ю а . . - -

Тедоткыа
.Хмелтыэ 3*1 Ж1 1,9 1,9 1,9 1,9 -

Чзнюдеа 235&8 23508 - 23583 2358,8 *

Не всі області ЗЕР на протязі періоду, що 
вивчався, здійснювали прямі іноземні інвестиції в

економіку інших країн. Особливо вагомі інвестиції 
Львівської області (на кінець 1998р. -  58,58% від 
загальних інвестицій по ЗЕР; на кінець 1999р. -  
58,57%) та Чернівецької області (відповідно -  
37,93% та 38,42%). Дане явище можливо пояснити 
близькістю двох областей до кордону та наяв
ністю давніх господарських зв’язків з іншими 
країнами. Інвестування здійснювалося в такі 
країни як Росія, В ’єтнам, Швейцарія, Кіпр, 
Австрія, Угорщина, Грузія, Естонія, США.

Отже, на динаміку інвестиційних процесів у За
хідному економічному регіоні впливають як внут
рішні чинники, так і стан економіки Україні^ ціло
му. За таких умов потрібна узгоджена дертсавна 
та регіональна політика щодо мобілізацій та залу
чення усіх можливих джерел інвестиційних 
ресурсів. ..
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Р у с л а н а  К о м а р н и ц ь к а

МАРКЕТИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Розглядаються категорії банківського продукту в цілому та інвестиційного банківського продукту, можливості 
розвитку інвестиційної діяльності комерційних банків з позицій маркетингу.

Перехідні процеси ринкової трансформації три
вають в економіці України протягом десятиліття. 
Власне, почалися вони ще до здобуття Україною 
незалежності, проте і зараз не проходять гладко й 
однозначно. Однак на фоні загальної та всеохоплю- 
ючої кризи є й відрадні моменти. До основних пози
тивних надбань можна віднести появу різнома
нітних економічних елементів, що складають 
інфраструктуру економіки ринкового типу. До таких 
елементів відноситься і банківська система.

Перспективи виходу з кризи багато в чому 
пов’язані з істотним збільшення інвестицій у 
національне господарство, насамперед у його 
реальний сектор. Гостра потреба української 
економіки в інвестиціях зумовлює пошук джерел 
їх фінансування. За допомогою тільки державного 
й місцевих бюджетів, фінансів підприємств 
неможливо забезпечити вихід із кризи. Таким 
джерелом вкладень у певній мірі могли б стати 
комерційні банки.

Накопичення ресурсів, достатніх для інвесту
вання у виробництво, -  справа складна і до того ж 
займає багато часу. Інструментом, здатним при
скорити вихід національної економіки з кризи і забез
печити її подальший прогресивний розвиток^ залу
чення у виробництво банківського капіталу й у ще 
більшій мірі -  капіталу, що можуть залучити банки.

Із самого початку економічних реформ 
банківській системі відводилась провідна роль 
підтримки ринкових перетворень. Банки навіть 
оголосили “локомотивами реформ”. Проте 
виявилось, що процес ринкових перетворень 
значно складніший і більш суперечливий, ніж це 
здавалося на початку шляху. Не в повній мірі 
справилася з покладеними завданнями й банків
ська система, хоча доволі швидко сформувалась 
її розгалужена мережа, обновними елементами 
якої стали комерційні банки.

Значним випробуванням для комерційних банків 
ставіперіод надзвичайної інфляції (1992-1994 рр.), 
к|>ли банки одночасно і потерпали від інфляційних 
трат, і швидко пристосувались до отримання інфля
ційних доходів. Саме в цей час банківська сфера 
стає найбільш привабливою, куди ринулись не тіль
ки спеціалісти з банківської справи. Однак можли
вість заробляти на грошах, які ніхто не цінував і 
яких усі прагнули позбутись, зіграла з банками злий 
жарт. Як тільки встановився період відносної 
стабільності, виявилось, що більшість банків і, 
звичайно, їх працівників не вміють, не знають і не 
хочуть знати, як працювати в умовах стабільності,

як заробляти копійку, плюсувати її до копійки і мати 
справу з відсотками, що вимірюються двома 
цифрами, а не трьома-чотирма.

У цих умовах перед комерційними банками 
постало питання: яку банківську продукцію 
(роботи, послуги) виробляти, в якій кількості, 
асортименті та якості виконання, хто буде спожи
вачем цієї продукції, скільки її придбають і на яких 
умовах, за якою ціною? Виникає також питання: 
хто ще виробляє аналогічний банківський продукт, 
тобто скільки є конкурентів і які умови їхньої 
роботи, надання їхніх послуг?

Розпочалася боротьба за споживача банків
ських послуг і робота по просуванню свого про
дукту. Враховуючи, що комерційний банк таке ж 
“виробниче” підприємство, як і будь-яке інше 
(хоча “виробляє” специфічний “продукт”), для 
нього цілком підходять концепції маркетингу, 
звичайно, своєрідного, банківського маркетингу.

В умовах мінливої ринкової, а особливо пере
хідної економіки, маркетинг дозволяє у повній мірі 
реалізувати можливості конкретного комерційного 
банку та зменшити загальний рівень ризиків.

Потреби формування якісного нового рівня 
управління банками своєю діяльністю, включаючи 
такий її аспект, як інвестиційна діяльність, 
визначають актуальність впровадження банків
ського маркетингу, його практичну значимість.

Будучи елементом управління, банківський 
маркетинг спрямований на: 1) аналіз економіки 
країни в цілому й окремих регіонів, кон’юнктури 
ринків; 2) вивчення попиту на банківські послуги 
й формування відповідної пропозиції; 3) розвиток 
нових банківських продуктів і нових фінансових 
інструментів; 4) відносини з існуючими клієнтами 
і колом потенційних клієнтів тощо.

Те, що значна частина труднощів, які пережи
вають комерційні банки, є наслідком дії не тільки 
зовнішніх, але і внутрішньобанківських причин, 
підтверджує актуальність розвитку банківського 
маркетингу, його роль у системі механізмів 
ефективної діяльності банків, у процесі створення 
й управління такими механізмами.

З позиції комерційного банку маркетинг може 
означати приведення всіх його фінансових та інших 
ресурсів у відповідність із вимогами та умовами 
ринку для отримання максимального прибутку. 
Відповідно, банк повинен створити набір послуг, 
який має бути ефективно реалізований.

Питання ефективного використання банків
ських власних і залучених коштів повинно вирішу
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ватись наявністю комплексу послуг у тій формі, 
за тією ціною, в тому місці й у той час, що задо
вольняє переважну більшість клієнтів -  спожи
вачів банківської продукції.

Відомо, що чим ширший діапазон продукції 
(робіт, послуг), тим у суб’єкта економіки в 
ринкових умовах більше шансу на успіх. Це цілком 
відноситься і до комерційних банків і формує 
завдання з розробки та розвитку нових варіантів 
традиційних і нетрадиційних банківських послуг і 
технологій. Дилема універсалізації чи спеціалізації 
комерційних банків, за цією логікою, розв’язується 
на користь першого варіанта. Підтвердженням 
цьому є види діяльності переважної більшості 
українських банків, які тільки у назві декларують 
свою спеціалізацію, а по суті є універсальними.

Для більшості вітчизняних банків маркетинг 
як інструмент створення свого власного локаль
ного ринку, впливу на нього й одночасно створення 
самих себе як організації із грамотно поставленим 
і ефективним управлінням поки залишається у 
величезній мірі неосвоєною ділянкою роботи.

У сучасних українських умовах переорієн
тування комерційних банків із маркетингу 
переважно спекулятивних операцій на більшу 
участь в інвестиціях у виробництво, реальному 
кредитуванні, контокорентному та овердрафтному 
обслуговуванні підприємств, означало б значний 
крок у напрямку соціально орієнтованої ринкової 
поведінки. Банківський маркетинг, спрямований 
головним або хоча б значним чином на інвести
ційну діяльність, був би сьогодні маркетингом, 
орієнтованим на забезпечення розвитку націо
нального виробництва і тим самим -  соціально 
орієнтованим маркетингом.

Зрозуміло, здійснити зазначений поворот дуже 
непросто. Багато в чому він залежить від еконо
мічної й грошово-кредитної політики держави, від 
узгодженості дій органів держави та банків. 
Заклики до банків вкладати гроші у виробництво, 
спрямовувати їх у довгострокові інвестиції, у пріо
ритетні галузі, знижувати процентні ставки і тим 
сприяти досягненню стійкого економічного росту 
національного виробництва самі по собі не знай
дуть відгуку, якщо не будуть підкріплені відповід
ними заходами з боку держави як виразника 
інтересів суспільства в цілому.

Проблеми інвестування пов’язані з тим, що 
інвесторів, які володіють необхідними для 
пожвавлення й підйому вітчизняного матеріального 
виробництва обсягами капіталів, украй мало, у 
тому числі серед комерційних банків; вкладення у 
виробництво надзвичайно ризикові; не тільки 
підприємства, але і банки, як правило, не володіють 
технологіями розробки й реалізації інвестиційних 
проектів* включаючи питання їхнього фінансування.

Ефективна робота банків по залученню коштів 
та їхньому інвестиційному розміщенні суттєво

залежить від управління цією діяльністю, у тому 
числі маркетингового.

Банки як комерційні організації, що працюють 
переважно з чужими грошима, о б ’єктивно 
поставлені в такі умови, що можуть забезпечити 
власний добробут лише в тому випадку, якщо 
шляхом максимального задоволення специфічних 
запитів своїх клієнтів сприятимуть їхньому 
фінансовому здоров’ю і стійкому зростанню 
їхнього виробництва (бізнесу), забезпечуючи тим 
самим стійкий ріст національного виробництва. Це 
принципово важливо: банк як комерційна органі
зація, що спеціалізується на певних відносинах 
сфери обігу, не може не залежати віІ" своїх 
клієнтів, але в той же час і сам спроможний бути 
для них активним чинником ефективності.

З цим пов’язана ще одна відмінна риса 
діяльності банку .як фінансового інституту, яка 
полягає в тому, що йому цілковито необхідно 
оптимізувати процедуру обслуговування числен
них клієнтів, кожний з який відрізняється не тільки 
рівнем своїх прибутків, платіжо- і кредитоспро
можністю, надійністю, але також своєрідністю 
вимог і запитів до банку й масою інших пара
метрів, часом достатньо тонких, делікатних. Якщо 
для більшості підприємств і організацій інших галу
зей ці проблеми не мають визначального значення, 
то для банку, спроможного нормально працювати 
лише при забезпеченні гарантій повернення 
виданих ним засобів, ця проблема виступає на 
перший план.

Щоб успішно працювати, банк повинен мати 
стабільні прибутки і користуватися довірою 
клієнтів, причому ці дві обставини внутрішньо 
пов’язані. Усталеність діяльності й стабільність 
прибутків банку позначаються також на прибутках 
його клієнтів та їхній довірі до байку, а останнє 
виявляється однією з найважливіших умов 
стабільної й прибуткової роботи банку.

Домагатися цієї мети банку неможливо разовими 
заходами. Банківська робота -  це неодмінно 
щоденна стійка робота в такій мінливій сфері як 
грошовий обіг. Тому любий комерційний банк 
повинен в оперативному режимі ретельно стежити 
за мінливою ситуацією на ринках грошей, цінних 
паперів тощо, і настільки ж енергійно й адекватно 
реагувати на зміни, які відбуваються на них.

Що стосується завоювання й підтримки довіри 
клієнтів, то тут багато залежить також від 
надійності банку в цілому як партнера, від філософії 
відносин із клієнтами, яка ним сповідується, -  
умов повернення вкладнику його засобів, 
процентної політики банку і конкретних засобів її 
проведення, зручності і принадності застосову
ваних ним механізмів кредитування, розуміння 
проблем клієнта і непоказної готовності разом із 
ним шукати їх вирішення, можливості й бажання 
банку надавати додаткові послуги тощо.
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Р у с л а н а  К о м а р н щ ъ к а

Підвищення інвестиційної активності и забез
печення на цій основі зростання виробництва 
товарів і послуг у значній мірі залежать від того, 
наскільки істотними будуть прогресивні структурні 
зрушення в економіці. А це у вирішальній мірі 
пов’язано з розвитком орієнтованого на ринок 
сектора економіки, якому повинні бути властиві 
вищі параметри ефективності.

Реальність позитивних процесів в інвестиційній 
сфері деякою мірою залежить і від того, як на 
практиці вдасться здійснити плани зниження 
обсягу і ціни урядових запозичень. їхнє скорочення 
повинно сприяти збільшенню кредитних ресурсів, 
направлення яких на фінансування високоефек
тивних проектів може стабілізувати ситуацію в 
секторі нефінансових підприємств.

Реалізація банком будь-якого з варіантів 
інвестування припускає використання ним 
визначеного банківського продукту. “Банківський 
продукт” можна визначити як проведення 
конкретної або типізованої банківської операції 
(або сукупності операцій) у формі надання 
послуги. З іншого боку банківський продукт може 
бути представлений як документально оформ
лений результат визначеної банківської операції і 
повної схеми (технології) її проведення, що містить 
у собі: а) економічну характеристику (цільове 
призначення, зміст і роль) відповідного продукту;
б) порядок дій співробітників і умови реалізації 
продукту (ціна, терміни, правила, порядок обліку 
тощо); в) повний набір основних і супутніх 
документів, що регламентують виробництво й 
реалізацію продукту.

При цьому зрозуміло, що мова йде про 
продукти, у чомусь завжди відмінні, унікальні, 
ексклюзивні, незважаючи на їхні єдині, загаль
новідомі назви, оскільки, з одного боку, ту саму 
операцію різні банки проводять у тій або іншій мірі 
по-своєму; з іншого ж -  банки, як правило, 
модифікують свої операції (послуги) стосовно до 
нескінченно різноманітних, завжди в більшій або 
меншій мірі неповторних потреб і можливостей 
конкретних клієнтів. ,

, Категорію банківського продукту доповнюють 
такими поняттями, як банківський продукт 
потенційний -  готовність (пропозиція) банку до 
Проведення банківської операції; банківський 
продукт реальний -  корисний ефект, отриманий у 
ході та в результаті фактичного застосування 
банківської технології (фінансового інструмента), 
що означає проведення потрібної операції, яка 
виражається у наданні відповідної послуги.

Інвестиційний банківський продукт із точки 
зору економічного змісту операцій (змісту дій 
банківських працівників) -  це завжди ціла 
сукупність не тільки активних, але обов’язково і 
пасивних операцій. У виробництві й реалізації 
такого продукту повинен брати участь весь банк,

усі його підрозділи та служби.
З цієї причини, а також тому, що інвестиційниі 

продукт завжди розрахований на більш-менг 
тривалий період і на індивідуального (не масового 
споживача, він повинен розглядатися як продук 
унікальний (або зі значними елементами унікаль 
ності) і відноситися до явно високо ризикових виді 
діяльності, особливо в умовах сучасної України

Інвестиційні продукти банків дуже неодноріда 
і навіть принципово різноманітні по їхньом 
внутрішньому змісту і задачах, що розв’язуютьа

Прибуткова реалізація інвестиційного проект 
(інвестиційного банківського продукту) у якосі 
абсолютно необхідної своєї умови припуска 
серйозні маркетингові зусилля як банку, так 
підприємства, що запропонувало такий проект. Бе 
налагодженої системи маркетингу неможлив 
обгрунтувати ефективність (рентабельність) і 
планів підприємства (бізнес-плану реалізації йог 
інвестиційного проекту), ні планів участі банку 
реалізації такого проекту.

Інвестиційний банківський продукт є складни 
товаром, що не має нічого спільного зі спекулі 
тивними операціями і не гарантує швидкого 
великого прибутку. Це швидше утілення високи 
банківських технологій, що базується на індив 
дуальному аналітичному підході до клієнта 
об’єкта інвестування, результат точних розрі 
хунків, детального знання ринкових умої 
жорсткого й обгрунтованого планування, у том 
числі грошових потоків, високопрофесійної 
упорядкування банківських документів.

Складність даного продукту й у тому, що йоі 
створення й реалізація залежать не тільки від бані 
і його клієнта, але також і від ставлення я 
інвестиційного процесу в економіці держави взагаг

Комерційні банки мають підстави розглядаї 
призначення інвестиційних операцій комплекси 
враховуючи, що такі операції дозволяють ї 
розширювати й диверсифікувати свою дохіді 
базу; підвищувати фінансову стійкість (змеї 
шувати ризики) за рахунок розширення видів сво 
діяльності; забезпечувати присутність і 
найбільш динамічних ринках, утримання раніп 
зайнятої ринкової ніші; розширювати сво 
клієнтську й ресурсну базу; урізноманітнював 
види послуг, що надаються клієнтам (у тому чис 
за допомогою створення дочірніх небанківські 
кредитних організацій); посилювати свій вплив і 
клієнтів (у тому числі через володіння їхні» 
цінними паперами).

Часто мотивом інвестиційних зусиль банкії 
прагнення розширити зону й ступінь свого впли 
шляхом виходу за рамки власне банківськ 
діяльності. Особливим мотивом інвестиційн 
активності банків може бути бажання знизити 
своїх активах частку коштів, що не принося 
прибутку.
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ШРКЕТИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Комерційні банки можуть приймати участь у 

інвестиційному процесі у різних формах. Інвесту
вання може здійснюватись безпосередньо банком, 
або банк може виконувати роль фінансового 
посередника.

Найчастіше інвестиційна діяльність комерцій
ного банку відбувається у формі інвестиційного 
кредиту, який надається безпосередньо комерцій
ним банком, або банк виступає посередником при 
отримані кредитів від інших банківських установ, 
частіше за все -  закордонних. Кредити, видані 
для інвестицій в основні засоби, можна вважати 
інвестиційними кредитами.

Маркетинг банківського інвестиційного про
дукту в загальному випадку можна визначити як 
сукупність дій банку, що здійснюються головним 
чином на ринку із метою створення відповідно 
заданим умовам інвестиційного банківського 
продукту, оптимізації процесу інвестування й 
збільшення на цій основі прибутку банку за 
рахунок ефективного задоволення потреб клієнтів 
в інвестиційних ресурсах при мінімізації ризиків, 
що беруть на себе і банк, і його клієнти.

Є необхідність відрізняти маркетинг як управ
лінську діяльність, що втілюється у визначеній 
стратегії (концепції, політиці й системі необхідних 
практичних заходів) і значною мірою спрямований 
на формування у співробітників певного образу 
мислення, від маркетингу як комплексу різнома
нітних видів виконавчої діяльності, здійснюваних 
спеціалістами банку. З урахуванням цього 
маркетинг повинен починатися з прийняття 
концепції, що характеризує не види (напрямки) 
діяльності банку, а його ідеологію і місію.

Маркетинг -  це комплекс дій, що мають метою 
поліпшення ринкових позицій суб’єкта ринку, у 
нашому випадку банку, і мають сенс лише як 
комплекс. Інше питання -  наявність у складі 
зазначеного комплексу дій відносно самостійних 
частин, кожна з який набуває реальне значення 
лише в єдності з іншими необхідними частинами. 
Так, клієнти -  основний предмет турбот банку. 
Відповідно відносини з ними є головною скла
довою інвестиційного маркетингу. Дана частина 
роботи складається з декількох напрямків, 
найбільше важливим, ключовим з яких варто 
вважати роботу з власне інвестиційним проектом. 
Останній розробляється, як правило, клієнтом, що 
претендує на інвестиційний кредит, банку доцільно 
як мінімум брати участь в оцінці ефективності 
запропонованого проекту, починаючи із самих 
ранніх стадій його розробки.

Поряд з цим, форми й зміст проектів можуть 
бути найрізноманітнішими -  від плану будівництва 
нового підприємства до придбання нерухомого 
майна. З урахуванням цього розрізняють проекти, 
пов’язані з: заміною устаткування (зношеного або 
застарілого); розширенням (збільшенням)

виробництва продукції; випуском нової продукції 
або освоєнням нових ринків; збільшенням безпеки 
виробництва або захисту навколишнього сере
довища; іншими інвестиціями.

В основі маркетингової діяльності комерційної 
організації повинна лежати певна концепція (як 
складова частина загальної концепції розвитку 
організації, вироблюваної на базі аналітичних оцінок 
поточного стану й перспектив ринку). У цьому плані 
теорія й практика розвитку ринкових відносин уже 
виробили певні стандарти, що необхідно мати на 
увазі кожному банку, який розробляє власну ринкову 
стратегію. У якості таких стандартів розпирають 
різні концептуальні підходи, що користуїоться 
найбільшою популярністю, до трактувікня суті, 
основ організації й управління маркетингом, які 
можна поширити і на банки.

У залежності^від виду (розмір, специфіки 
діяльності, характеру і інтересів засновників і т.д.) 
і у відповідності зі своїми цілями й задачами банки 
можуть розробляти власну маркетингову кон
цепцію, якої вони будуть притримуватися у своїй 
подальшій діяльності. При цьому тільки деякі банки 
притримуються однієї концепції протягом усієї своєї 
історії. Інші змінюють свою основну концепцію в 
залежності від зміни зовнішніх і внутрішніх чинників, 
як би обираючи з декількох альтернативних. У той 
же час велика частина банків, що реально 
займаються цим, формують свою маркетингову 
концепцію шляхом сполучення різних підходів, 
намагаючись врахувати специфіку запропонованих 
ними послуг, особливості ринків, на яких їм 
припадає діяти, інші чинники.

Світовий досвід підтверджує, що розвиток і 
зміцнення соціально орієнтованого маркетингу, що 
припускає досягнення динамічного балансу трьох 
груп суперечливих інтересів -  комерційних 
організацій (у тому числі банків), покупців 
(клієнтів) і суспільства в цілому, -  процес не тільки 
складний, але і дуже тривалий.

У нашій країні цей процес сьогодні знаходиться 
лише в самій початковій стадії. Проте вже зараз 
доцільно орієнтуватися не на стихійний розвиток 
первинних, початкових елементів маркетингу, а на 
формування розвиненого маркетингу, оволодіння 
повного мірою його багатим інструментарієм.

Дійсно ефективна банківська діяльність 
можлива лише за умови застосування цілого 
комплексу найрізноманітніїпих напрямків і видів 
маркетингової діяльності. Тому необхідно й вигідно 
навчати весь персонал, керівників і спеціалістів усіх 
підрозділів “секретам” маркетингу стосовно до 
різноманітних напрямків діяльності банку. Без такої 
цілеспрямованої, постійної й кропіткої роботи будь- 
який банк рано чи пізно потрапить у важку ситуацію 
або навіть виявиться банкрутом.

Недооцінка маркетингу багатьма вітчизня
ними банками вже сьогодні приводить їх (і їхніх
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клієнтів) до незворотних наслідків, а в міру 
посилення конкурентної боротьби, жорсткості 
контролю з боку регулюючих органів, розробки 
усе більш витончених методів шахрайства певною 
категорією позичальників ця небезпека буде все 
більше наростати.

У силу цих обставин інвестиційний продукт 
висуває особливо високі вимоги до організації всієї 
роботи банку. У цьому плані ключове значення 
мають якість прогнозів, на основі яких банк планує 
свою діяльність, узгодження по термінах і обсягах 
активів і пасивів, якість схеми взаємодії між 
підрозділами банку в ході реалізації інвестиційного 
проекту, надійність інструментарію, що дозволяє 
оцінити інвестиційну спроможність клієнта. Крім 
того, неодмінною вимогою виступає обгрунтоване 
визначення місця даного інвестиційного продукту 
(відповідного проекту) у загальному портфелі 
активних операцій комерційного банку.

З огляду на значимість інвестицій для віднов
лення розширеного розвитку в рамках усього 
загальнодержавного комплексу можна запро
понувати, зокрема, пільгове оподаткування 
інвестиційного прибутку для посилення заці
кавленості комерційних банків у довгостроковому 
вкладенні засобів у розвиток підприємств 
реального сектора економіки.

Деякими напрямками розвитку маркетингової 
концепції та політики управління інвестиційною 
діяльністю комерційних банків, на нашу думку, 
можуть бути:
- здійснення маркетингових досліджень ринку, 
включаючи питання пошуку солідних клієнтів, що 
потребують інвестицій під надійні гарантії;
- ведення пряМої реклами банку серед солідних 
клієнтів для вступу з ними в ділові відносини, у 
тому числі інвестиційної діяльності;
- розробка й надання клієнтам додаткових послуг

(банківських продуктів), зокрема по управлінню 
капіталами партнерів;
- визначення на основі комплексного аналізу їхньої 
діяльності заходів впливу, що можуть застосову
ватися до несумлінних платників, а також до клієн
тів, що тимчасово попали у скрутний фінансовий 
стан;
- розробка діючого механізму зв’язків із гро
мадськістю для створення іміджу банку;
- ведення маркетингової картотеки колишніх, 
теперішніх і потенційних клієнтів.

Для виходу з кризи й забезпечення економічногс 
росту країни абсолютно необхідно переломити 
негативну ситуацію у сфері інвестицій. Це припуска« 
створення множини умов, загальний зміст яки? 
повинен полягати у формуванні такої соціально- 
економічної обстановки (“клімату”), при якіі 
інвестування виявиться вигідним заняттям.-В цю 
умовах використання банківського маркетингу 
дозволить ефективно здійснювати такі інвестиції.
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Розглядається проблема визначення основи для прийняття рішень у сфері регулювання відносин між 
ланками бюджетної системи. З цією метою досліджується об’єктивна взаємозалежність доходів і видатків 
бюджету. Акцентується увага на первинності видатків бюджету щодо його доходів у сфері регулювання 
міжбюджетних відносин. Обгрунтовується доцільність подальшої оптимізації видаткової частини ланок бюджетної 
системи із наголосом на розширенні прав органів місцевого самоврядування у сфері фінансування потреб 
територіальних громад.

БЮДЖЕТНІ ВИДАТКИ У МЕХАНІЗМІ РЕГУЛЮВАННЯ
ВІДНОСИН БЮДЖЕТІВ РІЗНИХ РІВНІВ

Реформування різних сторін життя українського 
суспільства потребує кардинальних дій, зокрема й 
у сфері державних фінансів. Незважаючи на 

і відсутність серед науковців єдиного погляду на 
і суть фінансів як економічної категорії, беззапе

речними залишаються такі положення. Державні 
фінанси опосередковують зв’язки між державою 
та усіма іншими економічними суб’єктами, як 
внутрішніми (національними), так і зовнішніми, з 
приводу мобілізації коштів та їхнього цільового 
використання на загальносуспільні потреби, 

і Розпіядаючи державу під кутом зору фінансових 
відносин, на практиці її можна представити у 
вигляді державного апарату, тобто сукупності 
державних органів влади й управління, які мають 
горизонтальну та вертикальну ієрархію. Зрозуміло, 
що остання не повинна залишатися незмінною в 
умовах економічної трансформації суспільного 
життя. Найпомітніші зрушення в цьому напрямку 
зумовлюють два основні фактори. Перший 
визначається проведенням реформи системи 
адміністративного управління, передбаченої 

‘ відповідним Указом Президента України. Проте в 
контексті розглядуваної проблеми більший інтерес 
представляє другий фактор, а саме: якісна зміна 
взаємовідносин між органами державної влади 
різних рівнів.

Доречно зазначити, що за державним устроєм 
Україна є унітарною країною. Це теоретично 
означає і практично передбачає цілісність території, 
єдність законодавства та певну підпорядкованість 
органів системи державної влади й управління. Не 
суперечить даним засадам і стратегічний курс на 
інтеграцію в Європейське співтовариство, який 
диктує необхідність дій за єдиними правилами, 
поступову легітимізацію в Україні його законо
давства, в тому числі ратифікування Європейської 
хартії про місцеве самоврядування і, відповідно, 
розвиток останнього.

Із прийняттям Конституції України та введен
ням у дію спочатку Закону України “Про місцеві 
Ради народних депутатів та місцеве і регіональне 
самоврядування”, а потім його удосконаленням 
у 1997 році (внесенням змін і доповнень та 
оформленням у вигляді Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”) в нашій 
державі сформовані законодавчі засади розвитку

системи владних органів на державному і 
місцевому рівнях. Законотворча діяльність у 
цьому напрямі успішно продовжена переліком 
інших законів, указів Президента України, 
постанов Кабінету Міністрів (наприклад, законами 
України “Про місцеві державні адміністрації”, 
“Про столицю України -  місто-герой Київ" та 
іншими). Головним її результатом у даний час 
можна вважати визначеність організації, а також 
конкретизацію повноважень та порядку діяльності 
органів влади і управління різних рівнів.

Одночасно з формуванням в Україні законодав
чої бази функціонування місцевого самовряду
вання на практиці відбуваються, на наш погляд, 
два основні процеси -  розмежування сфер владних 
повноважень і відповідальності, з одного боку, а з 
іншого -  формування матеріальної бази, забезпе
чення фінансових можливостей, прав і свобод 
щодо їхньої реалізації кожним рівнем адміні
стрування. Такі процеси нові для українського 
суспільства, яке в політичному, економічному, 
соціальному, психологічному планах формується 
на уламках колишньої “демократично” зацент- 
ралізованої радянської системи відносин. Саме 
цим можна пояснити їхню багатовекторність, 
невизначеність у багатьох питаннях, проблемність 
виконання більшості завдань.

Зокрема, фінансові аспекти децентралізації 
державного управління в Україні нерідко обмежу
ються колом міжбюджетних проблем на стадії 
закріплення джерел і акумулювання бюджетних 
ресурсів. Пояснення саме такого розгляду питання 
можна знайти в наступному. Реалізація відносин з 
приводу використання дохідного потенціалу окре
мих територій і держави загалом на користь загаль- 
нотериторіальних чи загальнодержавних потреб, а 
також основна концентрація грошових засобів, 
належних конкретному рівню влади або самовря
дування, здійснюється через відповідний бюджет.

Проте необхідність мобілізації бюджетних 
ресурсів, як і фінансових ресурсів узагалі, 
диктується чинниками об’єктивної природи. 
Розподіл, концентрація та перерозподіл коштів у 
суспільстві підпорядковані задоволенню найрізно
манітніших як індивідуальних, так і спільних, 
колективних потреб економічних агентів. Саме вони 
диктують обсяг, структуру, строки використання
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грошових засобів. Навіть за невизначеності тих чи 
інших потреб на перспективу, економічні агенти за 
власно розрахованими критеріями і показниками 
обгрунтовують необхідність та розміри формування 
відповідних фінансових ресурсів у вигляді страхових 
чи резервних фондів.

Безпосереднім учасником таких процесів 
обов’язково виступає держава. Саме потреба у 
виконанні державою своїх функцій визначає 
масштаби перерозподільчих процесів за її участю 
у країні та й зрештою обсяг і структуру бю
джетного фонду. Задоволення конкретної суспіль
ної потреби трансформується в окремий напрямок 
видатків з бюджету, здійснення цільового 
кошторисного фінансування заходу або підпри
ємства, установи чи організації. Різноманітність 
суспільних потреб і відповідний їх поділ на 
загальнодержавні та локальні залежно від 
територіальної обмеженості кола людей, чиї 
потреби задовольняються (населення країни чи 
окремого регіону в її складі), поряд з іншими 
факторами сприяють функціонуванню не одного 
централізованого державного фонду коштів, а 
саме сукупності бюджетів, що, як відомо, за своєю 
внутрішньою організаційною структурою формує 
бюджетну систему держави.

Взаємодія окремих бюджетів країни, особливо 
за умов реалізації такого принципу бюджетного 
устрою, як єдність, що природний для унітарної 
держави, породжує ситуацію їхньої взаємоза
лежності в ході експлуатації єдиної дохідної бази. 
При цьому слід враховувати, що будь-яка влада, 
чи державна, чи місцевого врядування, без 
фінансоврго підгрунтя є лише формальною. Тому 
проблема її повної реалізації і в свою чергу, рівень 
незалежності, самоуправління, самоврядування 
населення конкретних територій, причому 
фактичного, а не задекларованого, висуває на 
передній план вимогу найефективнішого викорис
тання і відповідно розподілу по вертикалі бюджет
ної системи джерел доходів.

Проте проведення цих заходів не може бути 
хаотичним, а повинно підпорядковуватись 
досягненню мети, яка полягає у бездефіцитності 
бюджетів. Мова не йде про автоматичне вирівню
вання видатків і доходів, вишукування і нарощу
вання обсягу останніх будь-якою ціною. Мається 

. на увазі насамперед не кількісна, а якісна підпо- 
' рядкованість доходів видаткам бюджету. Саме 

структура видаткової частини в сучасних умовах 
віддзеркалює компетенцію органів влади відповід
ного рівня, а також можливість повного і своєчас
ного задоволення потреб населення відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці через 
власний бюджет. Тому вважаємо, що питання 
розбудови місцевого самоврядування в Україні, 
його фінансові аспекти, не тільки і насамперед не 
стільки полягають у розподілі майна, джерел

доходів бюджету. Витоки цих проблем можна 
знайти саме у встановленні та розмежуванні 
компетенції щодо керування розвитком держави 
та її адміністративно-територіальних складових. 
Іншими словами, йдеться про первинність саме 
видатків бюджету щодо його доходів, принаймні 
у сфері організації та регулювання міжбюджетних 
відносин. На таке співвідношення між доходами і 
видатками бюджету вказував ще близько 
століття тому видатний російський учений
І.Х.Озеров у своїй праці “Основи фінансової 
науки”: “...в господарстві публічних союзів 
домінуюче значення належить обсягу необхідних 
витрат... тут накопичення коштів є тільки засобом 
задоволення потреб союзів публічного харак- 
теру”[1 ,45].

Зрозуміло, що за нестачі відповідних видаткам 
доходів, урядові структури змушені шукати 
додаткові джерела коштів, досить часто потрапля
ючи в боргову яму. Тому дуже бажаною і справед
ливою є вимога щодо орієнтації насамперед на 
фінансові можливості держави як суб’єкта еконо
мічних відносин. Початок бюджетного плану
вання з видатків, як це відбувається в Україні, з 
цих позицій цілком логічно охарактеризовано 
“унікальною технологією”[2,6].

Проте ще в 1904 році англійський учений 
Сідней Вебб зауважував входження сучасних 
держав у стадію посиленого розвитку “політики 
національного мінімуму”, яка стала “необхідним 
фундаментом сучасного громадського життя” і 
передбачає заходи, спрямовані на забезпечення 
певних мінімальних соціальних гарантій, у першу 
чергу, в “галузях охорони здоров’я, освіти, 
пенсійного захисту, підтримання фізичного 
існування людини”[3 ,13].

Тактика розвитку даної політики за сучасних 
реалій українського суспільства відображається у 
величезній кількості різноманітних законодавчих 
актів соціального спрямування. І хоча положення 
деяких з них викликають зауваження щодо 
доцільності їх запровадження в умовах економічної 
кризи та справедливості по відношенню до інших 
категорій громадян, проте для виконавчої влади 
вони є зобов’язуючими документами. Закладені в 
законах мінімальні нормативи соціального захисту 
і забезпечення на практиці трансформуються у 
суттєві обсяги коштів, які необхідно передбачити, 
спланувати і реалізувати у вигляді асигнувань із 
загальнодержавної та місцевих скарбниць фінан
сових ресурсів.

Іншим вагомим фактором на користь первинності 
видатків є примусовий характер функціонування 
бюджетних методів у порівнянні з іншими еконо
мічними важелями державного управління. Він 
об’єктивно зумовлений тим, що мобілізація коштів 
до бюджету є способом задоволення потреб 
територій: держави, області, району, міста чи села.
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Тому обсяг необхідних видатків має домінуюче 
значення. На це положення звертали увагу фахівців 
такі видатні економісти, як Озеров І.Х., Вігге С.Ю. 
на початку XX століття.

Що стосується безпосередньо проблеми 
регулювання бюджетів, то можна сказати таке. В 
сучасних демократичних процесах децентралізація 
державних функцій і розвиток місцевого самовряду
вання означають, що місцеві органи влади дістають 
законодавчо закріплене право на певні доходи, як у 
формі відрахувань від загальнодержавних податків, 
так і у вигляді податків і зборів, що повністю 
сплачуються до місцевих бюджетів. У цьому 
контексті можна зіслатися на професора І.Х.Озе- 
рова, який у 1907 році писав, що без грошей не 
можна управляти і кількістю грошей визначається 
ступінь довіри урядової влади до органів місцевого 
самоврядування ,̂ 64]. Тобто вища довіра веде до 
отримання фінансових ресурсів у більших розмірах, 
відповідно і до розширення відповідальності. 
Базуючись на одержаних доходах і переліку власних 
та закріплених повноважень, місцеві органи влади 
самостійно планують виграш відповідних бюджетів 
і несуть відповідальність за їхнє здійснення.

При цьому постає природне запитання: що може 
слугувати відправним пунктом для формування 
доходів місцевих бюджетів? Досвід останніх років 
переконливо показав, що відповідь на нього не можна 
знайти, зосередившись суто на розв’язанні проблеми 
доходів. Можливість розподілити доходи, тобто 
провести відповідну межу-вододіл у переліку 
належних кожному рівню бюджетної системи країни 
джерел ресурсів, бачиться тільки як результат 
чіткого розподілу владних повноважень, а також 
деталізації витрат, пов’язаних з вирішенням окремих 
завдань. Розподіл влади на практиці трансфор
муємся у розмежування сфер компетенції, впливу 
та відповідальності за виконання конкретної функції 
між центральними органами влади і органами 
регіонального та місцевого самоврядування. В 
цьому аспекті обов’язковою умовою представля
ється відповідність економічної суті, призначення, 
розмірів і строків надходження бюджетного платежу 
подібним параметрам видатків, що реалізують 
повноваження, виконання яких повинно бути 
гарантоване і забезпечене органом влади конкрет
ного рівня управління. Як кінцеву мету розмежування 
видатків між рівнями бюджетної системи слід 
визначити забезпечення максимальної ефективності 
надання державних послуг. Відповідно певна група 
видатків повинна закріплюватись за тим бюд жетом, 
який може забезпечити найбільш ефективне 
задоволення суспільних потреб.

Отже, при розгляді питання справедливості, 
доцільності і достатності забезпечення кожного 
рівня бюджетної системи України коштами 
доцільно базуватися на розподілі владних 
повноважень по вертикалі державного управління.

У бюджетній сфері цей захід трансформується у 
конкретні напрямки видатків, що повинні бути 
гарантовано забезпечені централізованими 
фінансовими ресурсами.

Тому, зрештою, орієнтація на видатки в процесі 
бюджетного планування не виглядає аж настільки 
унікальною. Проте для забезпечення стабільного 
функціонування сфери державних фінансів 
звичайно слід враховувати перелік та обсяг доходів 
бюджету.

Для дієвої та ефективної організації бюджетного 
процесу, усунення протиріч суб ’єктивного 
походження, розмежування видатків мщ-ланками 
бюджетної системи потребує обвЩзкового 
законодавчого регламентування. Перший крок у 
цьому напрямку відтворено в редакції Закону 
України про місцеве самоврядування від 7 грудця 
1990 року, де в окремих статтях третього розділу 
виділена галузева компетенція виконкомів 
місцевих Рад народних депутатів. Розширення та 
деталізація повноважень органів місцевого 
самоврядування, їхній поділ на власні і делеговані 
зроблено в наступній редакції Закону.

Підкреслимо, що питання виокремлення із 
загальної сукупності та конкретизації самоврядних 
і делегованих повноважень досить важливе. 
Оскільки його вирішення повинно передбачати 
закріплення відповідних джерел фінансово- 
матеріального забезпечення владних функцій. 
Торкаючись останнього, зауважимо, що тільки 
розробниками проекту Бюджетного кодексу 
України зроблена спроба деталізувати і узгодити 
владні компетенції із бюджетними можливостями. 
Зокрема, запропоновано фінансувати виконання 
власних повноважень за рахунок місцевих 
податків і зборів та закріплених за місцевими 
бюджетами загальнодержавних податків і зборів; 
делегованих державних повноважень -  за рахунок 
трансфертів з Державного бюджету України та 
відрахувань за встановленими нормативами від 
прибуткового податку з громадян, податку на 
прибуток підприємств, акцизного збору з вітчиз
няних товарів та державного мита. Таке законо
творче нововведення можна охарактеризувати як 
позитивне зрушення в напрямку реформування 
міжбюджетних відносин в Україні, що передбачає 
розвиток фінансової автономії місцевого самовря
дування в межах його компетенції і потребує чим 
швидшої легітимізації.

У контексті питання, що розглядається, 
відмітимо окремі зауваження, які виникають з 
приводу запропонованої проектом Бюджетного 
кодексу класифікації владних повноважень.

Зрозумілим є вибір бази для проведення 
класифікації. З одного боку, враховується роль 
держави, масштабність та перелік функцій, 
виконуваних нею для задоволення потреб усього 
суспільства. З іншого -  зауважується необхідність
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найефективнішого використання наявних ресурсів, 
у тому числі бюджетних, та існування цієї 
можливості за рахунок максимального набли
ження державних послуг до конкретного спо
живача. Саме тому до основних підстав для 
розподілу делегованих державних повноважень 
між різними рівнями органів місцевої влади 
віднесено:

а) потребу мешканців відповідних територі
альних громад у конкретних або спеціалізованих 
соціальних послугах, які за наявності організа
ційно-технічних умов можуть бути ефективно 
надані лише на відповідному адміністративно- 
територіальному рівні;

б) необхідність концентрації коштів для 
виконання делегованих державних повноважень 
відповідно до галузевих норм і стандартів, які 
встановлюються державою.

Проектом Бюджетного кодексу також зафіксо
вані критерії розподілу делегованих державних 
повноважень між різними рівнями органів місцевої 
влади. Вони передбачають відповідний розподіл 
видатків між ланками бюджетної системи за 
трьома групами:

1. Видатки на фінансування бюджетних уста
нов, які забезпечують часткове виконання 
мінімальних соціальних послуг, гарантованих 
державою і розташовані найближче до споживачів 
(медичні пункти, амбулаторії, початкові школи, 
сільські та селищні клуби тощо).

2. Видатки на фінансування бюджетних 
установ, які забезпечують мінімальні соціальні 
послуги, гарантовані державою для всіх громадян 
України згідно з нормами та стандартами, 
визначеними дбржавою (середні школи, лікарні 
широкого профілю, клуби, палаци культури, 
бібліотеки, стадіони тощо).

3. Видатки на фінансування бюджетних 
установ, які забезпечують гарантовані державою 
мінімальні соціальні послуги для окремих 
категорій громадян, або фінансування специфічних 
програм, потреба в яких існує в усіх регіонах 
України (школи-інтернати, спеціалізовані лікарні, 
обласні бібліотеки, театри, філармонії тощо).

Проте згідно із запропонованим у проекті 
розмежуванням видатків на виконання делего
ваних державних повноважень між обласними, 
районними та місцевими бюджетами схема їх 
фінансування у переважній більшості залишається 
без змін, закріплюючи існуючий стан речей. 
Наприклад, щодо сфери освіти передбачені 
наступні положення: діяльність закладів профе
сійно-технічної, вищої та післядипломної освіти 
забезпечується ресурсами Державного бюджету 
України; закладів освіти для громадян, які 
потребують соціальної допомоги та реабілітації, - 
ресурсами обласних бюджетів; інших -  ресурсами 
районних бюджетів та бюджетів міст обласного

підпорядкування. Доцільно відмітити, що саме 
такий розподіл у виділенні бюджетних асигнувань 
для освітньої сфери існує вже досить тривалий 
час. Проте в сучасних умовах, коли, по-перше, 
територіальні громади одержали законодавчо 
оформлене право на самоврядування; по-друге, 
існує нагальна потреба у найраціональнішому 
використанні загальнодержавних фінансових 
ресурсів, логічно виникає зауваження щодо зміни 
пріоритетів. Зокрема, видається незрозумілою 
відсутність фінансування дитячих дошкільних 
установ, шкіл із сільських та селищних бюджетів. 
Чому б відповідним громадам не вирішувати 
самостійно проблему дошкільного та шкільного 
виховання дітей? Фактор слабкості дохідної бази 
бюджетів найнижчого рівня не спрацьовує повною 
мірою, оскільки більшість районних бюджетів, з 
яких і передбачено виділяти асигнування на 
задоволення даних потреб, без допомоги вищих 
бюджетів є також дефіцитними. Наприклад, 
протягом останніх п’яти років бюджети десяти з 
одинадцяти районів Чернівецької області форму
ють свої власні доходи на 30-70% за рахунок 
дотації з обласного бюджету. На практиці ж 
садочки і школи при формальному фінансуванні з 
району фактично, як правило, утримуються зг 
рахунок коштів та натуральної продукції колек
тивних сільськогосподарських, фермерських ТЕ 
інших господарств і населення.

Ситуація в сфері професійно-технічної та вшцб 
освіти, фінансово-матеріальне утримання якої * 
абсолютною прерогативою держави, не краща 
За відсутності колишнього обов’язкового розпо
ділу випускників профтехучилищ та вузів особливе 
в умовах кризового стану української економіки 
перенасичення ринку праці дипломованим! 
спеціалістами, фактичне безробіття останніх ста* 
ще більш реальним. При цьому державні закладі 
освіти змушують випускників будь-яким чиноь 
оформлювати і представляти у переважнії 
більшості фактично фіктивні довідки про їхні 
наступне працевлаштування з метою не втратиті 
в наступному учбовому році існуючого обсяп 
асигнувань з Державного та місцевих бюджетів

У кінцевому підсумку за таких умов програюті 
всі і, в першу чергу, - Державний бюджет, з яког* 
виділяються ресурси на задоволення чіткі 
невизначених, непідтверджених потреб. Чі 
здійснював хтось моніторинг ринку праці і 
південно-західних областях України, вивченн: 
їхньої потреби у функціонуванні аж чотирьо: 
державних вузів, які б випускали спеціалістів 
вищою економічною освітою -  близько півторі 
тисячі щорічно при одночасній наявності недер 
жавних та нижчого рівня акредитації закладі] 
освіти даного профілю? Також така ситуація н< 
може задовольняти місцеві територіальні гро 
мади, в яких у результаті спостерігається за
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гострення соціальних проблем, породжене 
безробіттям молоді.

Подібний аналіз проведений щодо розподілу й 
інших владних повноважень. Він дає підстави 
зробити висновок про доцільність перегляду 
існуючої компетенції органів державної влади і 
місцевого самоврядування та відповідної опти- 
мізації складу і структури видатків різних ланок 
бюджетної системи, насамперед, у сфері соціаль
ного захисту та соціального забезпечення 
громадян, а також національного господарства. 
Ринкові засади економічних відносин у суспільстві 
потрібно поступово і в раціональних межах 
поширювати й на бюджетну сферу, зокрема, у 
процеси розподілу владних повноважень та 
їхнього фінансового забезпечення, обираючи за 
орієнтир досягнення максимальної ефективності 
у використанні централізованих фінансових 
ресурсів як на рівні держави, так і на рівні 
адміністративно-територіальних одиниць. На
приклад, визначити право місцевих органів 
самоврядування у сфері освіти, охорони здоров’я, 
культури самостійно формувати мережу установ,

їхні штати відповідно до потреб конкретної 
громади та вимог ринку, а також при необхідності 
скорочувати або розширювати фінансування 
відповідних потреб за рахунок використання 
внутрішніх резервів чи обмеження розмірів інших 
статей видатків бюджету. У результаті такі 
заходи сприятимуть більш якісному і своєчасному 
задоволенню потреб конкретного споживача чи 
територіальної громади, створенню умов для 
формування нормальних взаємовідносин по 
вертикалі бюджетної системи із виконання 
видаткової частини бюджетів.
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S u m m a r y

Natalia Buck

BUDGETS EXPENSES IN THE MECHANISM OF REGULATION 
OF THE DIFFERENT LEVELS OF BUDGET’S RELATIONS

The present article meets the challenge of decision making basis in the sphere of regulation of relations between 
the links of the budget system.

Having this aim objective dependence of budget’s incomes and expenses has been researched. The main 
points concerns the budget’s expenses priority in inter-budget relations sphere. The author attempts to substantiate 
appropriateness of expenses of budget system links simultaneously highlighting extension of local authority rights.
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РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ

Бюджетні ресурси, виступаючи складовою частиною фінансових ресурсів регіону, відіграють важливе значення 
в його економічному та соціальному розвитку. їх економічна природа проявляється в призначенні, функціях і 
класифікації.

У ході економічних реформ особливої ваги 
набувають питання фінансової самостійності 
регіонів, оскільки значно загострюються диспро
порції між потребами в ресурсах і можливостями 
забезпечення соціально-економічного розвитку 
територій. Ця проблема -  одна з ключових у процесі 
державного будівництва в Україні, адже очевидно, 
що без стабільних і достатніх фінансових ресурсів 
не може існувати дієздатна й ефективна держава.

Місцева влада спроможна розв’язувати 
численні завдання повсякденного життя, маючи на 
це відповідні фінансові ресурси. Основою фінан
сової бази органів місцевого самоврядування є 
бюджетні ресурси, сконцентровані в місцевих 
бюджетах. Дати визначення бюджетних ресурсів, 
з’ясувати економічну природу можна тільки 
вказавши їх місце відносно більш широкого 
поняття. Для бюджетних ресурсів таким більш 
широким поняттям є фінансові ресурси.

Місцеві фінанси -  це економічні відносини, 
пов’язані з формуванням централізованих і 
децентралізованих фондів коштів, і використан
ням їх на забезпечення соціальних потреб і 
соціально-економічного розвитку територій. Ці 
економічні відносини відображають рух коштів 
у процесі формування бюджетних ресурсів, 
формування та використання регіональних 
позабюджетних фондів, створення та функціону
вання доброчинних фондів тощо. Усі зазначені 
відносини мають розподільчий і перероз- 
подільчий характер, оскільки з рухом коштів 
змінюється їх власник.

Як відомо, фінанси як сукупність економічних 
відносин знаходять своє конкретне вираження у 
фінансових ресурсах, формою руху яких є фонди. 
Фінансові ресурси відіграють значну роль у 
розширеному відтворенні. В економічній літера
турі досі немає єдиної думки щодо визначення 
фінансових ресурсів, їх змісту, методів впливу на 
ефективність господарювання, але чітко окреслені 
критерії, які необхідно враховувати при харак
теристиці фінансових ресурсів:

• джерела утворення фінансових ресурсів; 
форма прояву; 
цільове призначення.

Дослідженням проблеми фінансових ресурсів, їх 
природи та впливу на процес суспільного відтво
рення займались такі вчені як Сенчагов B.JL, Гар- 
бузов О.С., Гецько В.В., Ткачук О.Д., Павлюк К.В. 
та інші. Наприклад, Сенчагов В.Л. визначає фінан

сові ресурси як “сукупність грошових накопичень 
та інших грошових засобів, які утворюються в 
процесі розподілу і перерозподілу валового внут
рішнього продукіу”, а Грецько В.В. як “сукупність 
фондів коштів, що створюються і використовуються 
на соціальний та економічний розвиток регіону”. І 
перше, і друге визначення є недостатньо грунтов
ними оскільки лише частково охоплюють зазначені 
вище критерії. На нашу думку, найбільш повно харак
теризує це поняття Павлюк К.В. у монографії “Фі
нансові ресурси держави”, де зазначено, що фінансо
ві ресурси -  це грошові нагромадження і доходи, які 
створюються у процесі розподілу і перерозподілу 
ВВП і зосереджуються у відповідних фондах для 
забезпечення безперервності розширеного від
творення та задоволення інших суспільних потреб”.

Стосовно місцевих фінансових ресурсів, з точки 
зору методології,1 є визначення їх структури, що 
дає змогу не лише показати сукупність фінансових 
відносин, а й виявити характер взаємозв’язків між 
елементами системи.

Центральною ланкою місцевих фінансових 
ресурсів є бюджетні ресурси, які формуються за 
рахунок фондів місцевих ресурсів.

У літературі досить часто зустрічається поняття 
“бюджетні ресурси”, але пояснення йому майже ніде 
не дається або дається через фінансові ресурси. 
Наприклад, Василик О. Д. трактує бюджетні ресурси 
як частину централізованих фінансових ресурсів ор
ганів державної та місцевої влади, необхідних для 
виконання покладених на ці органи функцій. Врахо
вуючи вищесказане, вважаємо, що можна дати таке 
трактування цього поняття. Бюджетні ресурси вира
жають економічні відносини, які виникають між дер
жавою (в особі органів державної та місцевої влади) 
та іншими учасниками суспільного відтворення з 
приводу вилучення частки доходів економічних 
суб’єктів, їх трансформації та використання останніх 
державою при виконанні покладених на неї функцій

Економічна сутність бюджетних ресурсів 
проявляється в їх призначенні. Вони мають таке 
призначення: формування грошових фондів, які е 
фінансовим забезпеченням діяльності місцевої 
влади; розподіл і використання цих фондів мі* 
галузями місцевого господарства і населенням 
контроль за фінансово-господарською діяльністю 
підприємств місцевого підпорядкування. Бю
джетні ресурси беруть участь у розподілі те 

перерозподілі ВВП, оскільки бюджет є основниь 
інструментом державного перерозподілу ВВП.
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Розподіл ВВП є необхідною передумовою 
безперервності виробництва. За допомогою цього 
розподілу здійснюється регулювання економічного 
та соціального розвитку суспільства. Бюджетні 
ресурси як складова частина фінансів опосеред
ковують рух ВВП на всіх стадіях відгворювального 
циклу, вони виконують роль сполучної ланки, без якої 
неможливе ні просте, ні розширене відтворення. 
Тому, з одного боку, розподіл ВВП, у процесі якого 
утворюються і використовуються бюджетні ресурси, 
є закономірною необхідністю. З іншого боку, саме 
ВВП як об’єкт фінансових відносин та джерело 
утворення фінансових ресурсів характеризує нор
мальну фінансову ситуацію: суспільство розподіляє 
і споживає чи нагромаджує те, що воно створює.

Процес формування та використання бюджетних 
ресурсів охоплює всі стадії розподілу ВВП. Розподіл 
і перерозподіл створюваного в державі ВВП та утво
рення бюджетних ресурсів здійснюється за допо
могою бюджетного механізму відповідно до основ
них положень фінансової та бюджетної політики.

Оскільки бюджет використовується як найефек
тивніший інструмент управління економікою і 
фінансового забезпечення діяльності органів 
виконавчої влади при здійсненні покладених на них 
Конституцією обов’язків, то актуальним стає

посилення ролі бюджетного механізму в управління 
економікою регіонів. У загальному визначенні 
бюджетний механізм може бути охарактеризований 
як комплекс спеціально розроблених і законодавчо 
закріплених у державі форм і методів створення та 
використання бюджетних ресурсів для фінансового 
забезпечення економічних і соціальних процесів.

Значення бюджетного механізму посилюється 
ще й тим, що в умовах економіки перехідного типу 
держава змушена активніше використовувати 
функцію перерозподілу фінансових ресурсів через 
фінансову систему для забезпечення соціальних 
гарантій населення, фінансування соціально- 
культурної сфери, оборони, управління,#ігощо.

У процесі дії бюджетного механізкіу в результаті 
примусового вилучення на користь держави частини 
ВВП, створеного у суспільному виробництві, 
виникають фінансові відносини між державою і 
платниками податків, наслідком яких є формування 
бюджетних ресурсів.

Бюджетні ресурси є частиною фінансових ресур
сів регіону, які можна охарактеризувати за допомо
гою фінансового балансу. Фінансовий баланс склада
ється з системи показників, що показують величину 
створених і використаних у регіоні коштів за певний 
період ( таблиця 1).

Таблиця 1
Фінансовий баланс Чернівецької області, млн гри.

П о к азн и к и 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р.
прогноз.

І. Доходи та надходження 443,0 475,7 511,2 556,1
1. Прибуток (* без М П ) -18,6 9,1 -8,1* 9,0
2. Акцизний збір з вітчизн. товарів 9,6 - 5,3 -

3. Податок на прибуток підприємств 38,7 45,3 43,3 1,0
4. Амортизаційні відрахування 117 95,4 95,5 95,5
5. Фінансування з Ф онду ліквідації наслідків

6,1 6,0 7,0 10,0
аварії на ЧАЕС

6. Прибутковий податок з громадян 35,1 39,4 44,3 '44,6
7. Плата за землю. 8,0 11,6 10,3 11,4
8. Надходження коштів від приватизації 2,2 1,7 1,9 1,9державного майна
9. Місцеві податки і збори 6,9 9,4 9,2 10,7
10. Ресурси позабю джетних фондів 18,2 17,3 21,9 19,7
11. Довготермінові кредити банків 0,2 0,1 0,1 0,1
12. Надходження до Пенсійного фонду 107,8 138,9 171,0 211,0
13. Надходження цільових коштів з Державного 89,6 78,9 80,8 107,5

бюджету (дотації і субвенції)
14. Інші доходи бю дж етної системи 14,0 22,6 28,7 33,7
15. Інші доходи господарських суб’єктів 7,4 - - -
II. Витрати та видатки 471,3 478,9 526,2 567,7
1. Видатки на соціальний захист населення 41,0 37,2 37,8 32,6
2. Видатки на пенсії та допомоги 136,1 139,1 170,9 211,0
3. Видатки на ліквідацію  наслідків аварії на ЧАЕС 7,7 8,6 8,4 10,0
4. Видатки на соціально-культурну сферу 136,8 135,1 107,5 139,0
5. Видатки на утримання регіонального 7,0 26,9 0 11,6

господарства
6. Видатки на утримання органів місцевої влади 1,8 7,5 8,3 4,9
7. Інші видатки бюджету 17,8 2,1 31,3 22,7
8. Видатки позабю джетних фондів 16,5 17,8 21,5 31,3
9. Видатки господарських суб’єктів 106,3 104,6 87,5 104,6
III Перевищення видатків над доходами 28,2 3,2 15,0 11,6
БАЛАН С 471,3 478,9 526,2 567,7
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Дані таблиці 1 свідчать, що загальна сума фі
нансових ресурсів починаючи з 1997р. по 2000 р. 
має тенденцію до збільшення. Частка фінансових 
ресурсів області у ВВП коливається з 9,95% в 1997 
р. до 10% 2000 р. Таке співвідношення оптимальне, 
оскільки більш високий відсоток фінансових ресур
сів щодо ВВП свідчить про те, що фінансова систе
ма виконує надмірну перерозподшьчу функцію. Це 
знижує як ефективність самої фінансової системи, 
так і негативно позначається на системі розподілу 
і перерозподілу створюваного продукту, знижує 
стимули до праці, оскільки багаторазовий перероз
поділ фінансових ресурсів спричиняє відрив їх вико
ристання від місця створення.

Важливою ознакою бюджетних ресурсів ж  фі
нансових ресурсів бюджету є те, що з їх допомо
гою в ринкових умовах здійснюється таке регулю
вання економічних процесів, якого не можна до
сягти іншими методами. І проблема полягає в то
му, щоб у процесі розподілу і перерозподілу ВВП 
через бюджетні ресурси знайти раціональні та 
ефективні форми даного розподілу.

Таблиця 2
Мобілізація фінансових ресурсів 

через місцеві бюджети 
Чернівецької області, млн гри.

Показник 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р.
ВВІІ 2108,6 1880,2 2063,6 2205,9
Фінансові ресурси 443,0 475,7 511,2 556,1
Бюджетні ресурси 210,0 214,9 230,8 220,8
Питома вага бюджетних 
ресурсів у % ВВП 9,95 11,42 11,18 10,0

У фінансових ресурсах 47,4% 45,2 45,2 39,2

Частка розйоділу частини ВВП через місцеві 
бюджетні ресурси, що характерна для України і, 
зокрема, для Чернівецької області, відводить їм 
проміжне місце серед європейських країн. Даний 
показник у цілому по Україні й області менший, 
ніж північноєвропейських країн, однак більшим, ніж 
у більшості центральноєвропейських і східноєвро
пейських держав.

Отже, зростання ролі місцевих бюджетних 
ресурсів і у перерозподілі ВВП є свідченням 
посилення впливу органів місцевого самовря
дування на розвиток економічних і соціальних 
процесів регіонів і держави в цілому, а зменшення 
-  навпаки, здійснює незначний вплив місцевої 
влади на ці процеси. Необхідно врахувати і те, що 
мобілізація і використання бюджетних ресурсів на 
місцевому рівні пов’язані з інтересами різних форм 
власності, що зумовлює становлення місцевих 
бюджетів як важливого фінансового інструменту 
регулювання господарського і соціального життя 
регіону. Важливе значення для успішного функ
ціонування бюджету і посилення його регулюючої 
функції має структура бюджетних ресурсів, яка 
наведена в таблиці 3.

Таблиця З
Бюджетні ресурси Чернівецької області, млн грн.

Показники
1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р.

Сума % Сума % Сума % Сума %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Акцизний збір з 
вітчизняних товарів

9,6 4,6 5.3 2,3

2. Податок на прибуток 
підприємств

38,7 і 8,4 45,3 21,7 13,3 8,8 1,0 0,5

3. Прибутковий 
податок з громадян

35,1 16,7 39,4 18,3 44,3 9,2 44,6 20,2

4. Плата за землю 8,0 3.8 11,6 5.4 10,3 4,5 11,4 5,2
5. Надходження коштів 
від приватизації 
державного майна

2,2 1,0 1.7 0,8 1,9 0,8 1,9 0.9

6. Місцеві податки та 
збори

6,9 3,3 9,4 4,4 9,2 4,6 10,7 4,8

7. Надходження 
цільових коштів 3 
державного бюджету

89,6 42,6 78,9 36,7 80,8 35,0 107,5 48,7

8. Фінансування з 
Фонду ліквідації нас
лідків аварії на ЧАЕС.

6,1 2,9 6,0 2,8 7,0 3,0 10,0 4,5

9. Інші доходи 
бюджетної системи 14,0 6,7 22,6 10,5 28,7 12,4 33,7 15,3

Разом у % до загальної 
суми доходіа згідно з 
фінансовим балансом

210,2
47,4 100 214,9

45,2 100 2303
45,2 100 220,8

39,7 100

Структура бюджетних ресурсів області свід
чить, що вони формуються здебільшого за рахуної 
податкових надходжень ( 4 0 - 5 0  %) та цільови? 
надходжень з державного бюджету. Отже, місцев 
бюджетні ресурси як економічна та соціальні 
категорія є основою фінансової незалежност 
місцевих органів самоврядування, ефективнт 
інструментом перерозподілу ВВП і регулюванні 
всебічного розвитку регіону.

• За складом, джерелами, напрямками викорис 
тання та іншими ознаками, бюджетні ресурси досит 
різноманітні. Тому в економічній літературі виділяют 
цілий ряд класифікацій бюджетних ресурсів, беручі 
за основу ту чи іншу ознаку. Основні ознаки, за яким 
класифікуються бюджетні ресурси, такі:
• соціально-економічні (відображає соціальне 
економічну значимість бюджетних ресурсів);
• порядок та умови зарахування до бюджету;
• методи стягнення;
• джерела формування;
• умови збору та використання, тощо.
, За соціально-економічними ознаками бюджеті 
ресурси поділяються на доходи від господарські 
діяльності, від використання природних ресурсі 
від зовнішньоекономічної діяльності, від банківськ 
діяльності, від приватизації, державне мито, миті 
платежі, збори на інші неподаткові платежі.

За порядком та умовами зарахування до би 
джету виділяють бюджетні ресурси, які форм 
ються за рахунок закріплених фондів, і ті, які 
рахунок регулюючих.

У залежності від методів стягнення: бюджет 
ресурси, які утворюються за рахунок податкові 
надходжень, і ті, що утворюються за рахую 
неподаткових надходжень.

Відповідно до умов збору і використані
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їи х  ресурсів виділяють безповоротні і  
Платні. Безповоротні бюджетні ресурси 
зють обов’язкові податкові платежі, а 

наприклад, кошти від державних, 
пальних позик. Відплаті бюджетні ресурси 

реризують платежі за надані органами 
що уособлюють державу, послуги, при- 
є державне мито; безвідплатні, як і без- 

іі, є обов’язковими платежами.
(»важимо, що з метою залучення до складу 

позабюджетних фондів, починаючи з 
року, бюджет розділяється на дві складові

ьний фонд, який охоплює доходи бюджету, які 
Дивуються на загальні витрати, тобто не мають 
ого призначення щодо напрямків їх визначення; 

Дальний фонд -  з точки зору джерел форму- 
і -  доходи, напрями витрачання яких законо- 
і визначені.
скільки фонди є формою руху бюджетних 
рсів, то це також можна взяти за ознаку 
ифікації. Так можна виділити бюджетні ресурси 
ьного фонду (див. рис.5) та бюджетні ресурси 

рального фонду (див. рис. 4). 
гальний обсяг бюджетних ресурсів за фонда- 
озподіляється так: загальний фонд г  44,6 %, 
Дальний фонд -  6,8 %, решта складає дотація з 
сного бюджету (див. рис. 3) -  48,6 %.

0,46

льний фонд □спеціальний фонд ■дотція з обласного бюджету

Рис. 3. Загальний обсяг бюджетних ресурсів 
(зведений бюджет Чернівецької області)

■Надходження слцяоиліа 
бюджетних устное

■Податок ? влсмикіа транспортних 
мсбіа

□  Податок на бдіаннцтво житпа для 
військовослужбовців

0,714,71 ■Збір з  забруднення 
иааколиіииього лриродого 
са радо вища

Рис. 4. Спеціальний фонд бюджетних ресурсів 
(зведений бюджет Чернівецької області)

■  Надходк 
штрафів

■Збори за

■  Внутріш» 
товари я

підорися
діяльно«

ВАоміміст 
т платож 
ииоморі
побічног 

Цінші МФП<

■  Податки 
прибуток 
ринково'

Рис.5. Загальний фонд бюджетних ресур 
(зведений бюджет Чернівецької Області

(останні роки надзвичайно загострились проб- 
Іформування бюджетних ресурсів. Починаючи 

І року, порушуються строки прийняття і вве- 
і в дію місцевих бюджетів та щорічно погіршу- 

і ситуація з виконанням як доходної, так і видат- 
I частини. Аналіз ситуації, яка склалась у Черні- 

і області, показує, що причин тут декілька:

- недосконалість чинного фінансового законо,
- збереження неефективної системи міжб 
них відносин;
- відсутність належного рівня контролю • 
ристанням бюджетних ресурсів;
- незабезпечення повного та своєчасного 
дження податків до бюджету.

Такий стан негативно впливає на налов 
місцевих бюджетів і забезпечення їх фін 
стійкості.

Як свідчить аналіз надходжень платі 
місцевих бюджетів Чернівецької області, < 
частина бюджетних ресурсів області форі 
в першу чергу з дотацій та регулюючих п 
Проблема дотаційності областей та регул 
бюджетів пов’язана з ефективністю прої 
раціональної політики у сфері міжбюд 
відносин, чого, як ми пересвідчились на п 
Чернівецької області, в Україні немає: і 
стабільні нормативи відрахувань від загал 
жавних податків, немає достатньої власні 
ної бази, нерозроблении дієвий механізм р< 
трансфертів.

Усе вищесказане в сукупності приз 
того, що фінансовий стан бюджету Черн 
області можна охарактеризувати як нест 

Тому для забезпечення ефективності 
вання бюджетних ресурсів і забезпеченн 
сової стійкості місцевих бюджетів Черн 
області необхідно:

1. Забезпечити достатню власну і 
базу місцевим бюджетом області. Для і 
державному рівні потрібно:
- переглянути податкове законодавство і 
чити його стабільність на тривалий періс
- установити оптимальну кількість і ві 
податків, які б не стримували розвиток 
ємництва;
- розширити права місцевих органів владі 
но місцевих податків і зборів.
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2. Створити реальні умови в області для 
нормального ведення підприємцями бізнесу, для 
розвитку малого і середнього бізнесу (вико
ристовувати гнучку податкову політику з місцевих 
податків, сприяння в наданні кредитів).

3. Під координацією місцевої держадміністра
ції створити ініціативну групу з фахівців еконо
мічного, юридичного і соціального профілю, 
основним завданням якої буде розробка плану 
формування бюджетних ресурсів на поточний 
період і на перспективу.

4. Використовуючи зарубіжний досвід, розро
бити на державному рівні власну систему фінансо
вого вирівнювання, основним елементом якої є 
фонди вирівнювання, і створювати відповідні 
фонди на регіональному рівні.
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Switlana Davidova

REGIONAL ASPECTS OF BUDGET RESOURCES
The budget resources, which act by a component of financial resources play the large role in it economical and 

social development. Their economic nature is shown in applicability, functions and classification.
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ПРОБЛЕМА ПОДВІЙНОГО ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ 
КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ З РИНКОВИМИ ВІДНОСИНАМИ

~ання подвійного оподаткування прибутку корпорацій в економіці з ринковими відносинами є однією з 
их податкових проблем і вимагає невідкладних заходів для його усунення. В статті розглядаються 
^нітні методи уникнення подвійного прибуткового оподаткування корпорацій в сучасному світі бізнесу.

ва існування будь-якої держави - ї ї  фінансова 
призначена для фінансування видатків на 

покладених на неї функцій. Для цього дер- 
є дохідну базу, основою якої завжди були 

тки, які в загальній сукупності утворюють 
;ву систему. Чим більше податків і вищі норми 
гування - тим ліпше для держави, оскільки 

‘такий спосіб чином прагне суттєво підвищити 
юди. В сучасній економіці податки станов- 

:-92% доходів Державного бюджету [9,27]. 
ідмінною рисою податкових систем країн з 
инутою ринковою економікою є надання 
ваги тим чи іншим видам податків. Так, 

сть провідних країн світу приділяє більше 
і прямим видам податків (особистому 
■псовому, корпоративному та ін.), хоча в деяких 
ах (наприклад, Франції) простежується 
нція виявлення інтересу до непрямих податків 
оманітних акцизів (чим пояснюється найменша 
ка особистого прибуткового податку в 
псових доходах Державного бюджету Франції 
країн з розвинутими ринковими відносинами), 

ідзначимо, що в податковій системі серед усіх 
податків чільне місце посідають два основні - 
стий прибутковий податок, яким оподаткову- 
доходи фізичних осіб, і податок на прибуток 
вдій. У країнах з розвинутою ринковою еконо- 
вони складають досить різну питому вагу в 

сумі податкових надходжень Державного бю- 
'. Наприклад, найбільшу частку в податкових 
>ах особистий прибутковий податок становить 
■;-51%,найменшууФранцп-11,4%; найбільша 
податку на прибутки корпорацій спостеріга- 

в Японії - 21%, найменша в Греції - 2,6% [8; 85, 
У процесі розвитку економіки країни, зміни її 
ісово-кредитної системи та соціального станови- 
чрочуєгься або збільшується і питома вага кож- 
виду податку в доходах держави. Це залежить, 
шу чергу, від податкової політики, що проводи- 
урядом країни для досягнення конкретної мети. 

Податкова політика - це комплекс заходів право- 
характеру органів державної влади та управ- 
а, який визначає цілеспрямоване застосування 

аткових законів. У руках керівництва країни по- 
шва політика є важливим фінансовим знаряддям, 
правильного використання якого залежить не тіль- 
задоволення державних потреб (наповнення 

грошовими коштами Державного бюджету), але й

фінансове та соціально-економічне становище в 
країні. Це пояснюється тим, що надмірне оподатку
вання тягне за собою цілий ряд негативних наслідків:
1. Стримує ділову активність підприємців.
2. Сприяє підвищенню цін на товари та послуги.
3. Створює перешкоди активній інвестиційній 
діяльності приватних власників капіталів.
4. Сповільнює інвестиційний процесу країні.

В основі економіки держави лежить активна 
підприємницька діяльність. При цьому в інвести
ційному процесі беруть участь як підприємці, так і 
населення, шляхом здійснення фінансових інвестицій. 
І в першому, і в другому випадках фінансування 
інвестицій відбувається за рахунок грошових коштів, 
які створюють капітал підприємців для здійснення 
фінансової та виробничо-комерційної діяльності. Для 
держави особливо важливе значення має величина 
капіталу в країні, яка забезпечує їй нормальний 
економічний розвиток. Тому, уряд держави повинен 
проводити такі заходи, які б сприяли збільшенню 
капіталу. Відповідно до політики уряду, в країні може 
відбуватись прилив або відлив капіталу, до того ж 
останнє є вкрай негативним явищем. Необхідно 
створити такий фінансово-економічний клімат, який 
би заохочував до ведення бізнесу в усіх можливих 
формах, до здійснення інвестицій в економіку країни.

Досвід підприємництва свідчить, що в сучасній 
ринковій економіці пріоритетні позиції належать 
корпоративній формі здійснення підприємницької 
діяльності. Корпорації виступають як найбільшими 
товаровиробниками, так і найбагатшими в одер
жанні прибутків. І, відповідно, вони сплачують з-по- 
між інших суб’єктів підприємницької діяльності 
більші податки в бюджет країни.

Разом зі збільшенням кількісних та якісних 
показників бізнесу він поступово стає все 
складнішим організмом, який потребує макси
мально налагодженої форми управління у сфері 
фінансових і податкових відносин з метою обробки 
потоку інформації, що постійно зростає. Кор
поративне податкове управління робить безпо
середній внесок для прибутковості бізнесу та 
оптимізації податкових зобов’язань; пошук усіх 
можливих шляхів оптимізації податкових платежів 
є одним з напрямків планування податків, що 
здійснюється в інтересах бізнесу.

Важливою проблемою при оподаткуванні 
прибутків акціонерних товариств є уникненш
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подвійного оподаткування. За суттю створення 
корпорація -  це об’ єднання окремих приватних осіб, 
які здійснюють підприємницьку діяльність у своїх 
інтересах задля досягнення поставленої мети. 
Кожна з цих груп отримує певні доходи: компанія -  
прибуток, акціонери-дивіденди. Найголовнішим 
моментом при розподілі доходу корпорації є 
оподаткування прибутку. При цьому має місце 
подвійне оподаткування доходів акціонерів: спершу 
як податок на прибуток компанії, а далі дохід 
акціонера як фізичної особи -  дивіденди.

Подвійному оподаткуванню підлягає і корпорація, 
коли вона здійснює підприємницьку діяльність в іншій 
країні або є іноземним інвестором. „Терміном 
подвійне оподаткування (double taxation) визначають 
випадок, коли певний об’єкт податку стосовно даного 
платника оподатковується в межах однієї чи кількох 
фіскальних юрисдикцій податком одного виду більше 
ніж один раз. Подвійне оподаткування не обов’язково 
„подвійне” буквально, в універсальнішому розумінні 
-  це часткове накладення одних податків на інші (tax 
overlapping), вертикальне (під юрисдикцією одної 
держави) й горизонтальне (різними державами) 
кількаразове оподаткування” [8,294-295].

Причиною виникнення подвійного міжнародного 
прибуткового оподаткування виступає відсутність 
взаємозв ’язку між законодавчими нормами в окремих 
країнах. „Міжнародне подвійне оподаткування -  це 
оподаткування зіставними податками у двох держа
вах (або більше) одного платника податків стосовно 
одного об’єкта за один і той самий період часу, в 
результаті чого виникають ідентичність податкового 
платежу, тотожність об’єкта оподаткування, суб’єкта 
оподаткування та строків сплати податків” [2,45].

„Поняття „подвійне оподаткування”'(double 
taxation) означає оподаткування одного об’єкта в 
окремого платника одним і тим самим (чи 
аналогічним) податком упродовж одного й того 
ж відрізку часу (найчастіше всього податковий 
період)” [4,440].

Оподаткування може бути навіть і потрійним. 
Наприклад, у випадку, коли корпорація здійснює під
приємницьку діяльність в іншій країні: спочатку опо
датковується прибуток компанії в іноземній державі, 
після чого податок на прибуток сплачується у своїй 
крайні і, крім цього, оподатковуються доходи акціоне
рів. Або ж коли фізична чи юридична особа є акціо
нером і володіє цінними паперами іноземної корпора
ції: спершу оподатковуються прибуток компанії та 
доходи акціонерів в іноземній країні, а потім сплачу
ється податок з доходів акціонерів у своїй державі.

Факт подвійного оподаткування пов’язаний з 
різними рівнями стосунків платників податків -  
внутрішньодержавними та міждержавними 
фінансовими відносинами. На цій основі можна 
визначити його присутність у такій послідовності: 
• стягнення податку з прибутку акціонерного 
товариства на різних рівнях держави;

• оподаткування доходів акціонерів (дивідендів) після 
сплати акціонерним товариством податку на прибуток;
• стягнення з об’єкта оподаткування податків у двох 
(чи більше) державах.

Оподаткування прибутку корпорації різ
ними структурними підрозділами держави в 
одній країні. Ними можуть бути (в кожній іншій 
державі): федерація, штати, провінції, землі, канто
ни, префектури, муніципалітети та ін. Наприклад, 
у Канаді та США прибуток компанії оподатко
вується двічі, в Японії -  тричі.

Оподаткування доходів акціонерів (диві
дендів) після сплати податку з прибутку корпо
рації' (таблиця 1). Найбільша (серед наведених кра
їн) ставка корпоративного податку в Німеччині і Па- 
намі-45%, найменша у Швейцарії-9,8%. Найвища 
ставка податку на дивіденди у Швейцарії та 
Гібралтарі -  35%, найнижча в Ліхтенштейні -  4%. 
Специфічно оподатковуються дивіденди в Угорщині: 
для акціонерів-юридичних осіб ставка податку ста
новить 23%, для акціонерів-фізичних осіб -  33%. У 
деяких країнах існують дві ставки корпоративного 
податку: на прибуток, що не розподіляється і на 
прибуток, що розподіляється. Так, у Німеччині ці 
податкові ставки складають, відповідно, 45% і 30%. 
У випадку оподаткування прибутку, що розпо
діляється, компанії надається податковий кредит. 
Для німецьких корпорацій він становить 15%.

Таблиця 1
Ставки податків на прибутки компаній і на дивіденди

акціонерів, % 11,7-243], [6,61], [10; 21,398-557]
К РА ЇН А С тавк а  податку 

на прибуток, %
С тавк а  податку 
на дивіденди, %

Австрія 34 25
Барбадос 40 15
Бельгія 40,17 25
Гібралтар 35 35
Данія 34 25
Ізраїль 36 25
Іспанія 35 25
Італія 36 10
Казахстан ЗО 15
Кіпр 25 20
Латвія 25 10
Ліхтенштейн . 15 4
Люксембург 34,32 25
Мальта 35 15
М ен, о-в 20 20
Нідерланди 35 25
Німеччина 45 25
Нормандські о-ви 20 20
Панама 45 22
Польща 40 20
Португалія 36 25
Пуерто-Ріко 22 25
Росія 35 15
Румунія 38 10
Сінгапур 33 33
Словаччина 40 15
Угорщина 18 23 (33)
Франція 33,33 25
Ш вейцарія 9,8 35
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ПРОБЛЕМА ПОДВІЙНОГО ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ
КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ З РИНКОВИМИ ВІДНОСИНАМИ

Оподаткування об’єкта (прибутку, дивіден- 
і) двома (або більше) державами. На сьогодні 

спосіб оподаткування поступово усувається 
:ом укладення міжнародних договорів між 

окремими країнами, незалежно від того, входять вони 
'чи ні до різних міжнародних організацій -  Європей
ського Союзу (ЄС), Організації економічного співро
бітництва та розвитку (ОЕСР). Першими міжнарод
ними угодами в галузі податків, відомими економічній 
історії, є податкові договори, укладені Бельгією в 1843р. 
зФранцієюів 1945 р. з Нідерландами [3,43]. Активне 
міжнародне співробітництво з питань уникнення по
двійного оподаткування розпочалося ще в 1920-хрр.; 
для цього був спеціально створений Фінансовий комі
тет Ліги націй. Уперше законодавчі спроби регулюван
ня оподаткування на міжнародному рівні були закла
дені державами ОЕСР в проекті 1963р. Типової кон- 
Івенції про усунення подвійного оподаткування доходів 
та капіталу. В 1977р. країниучасниці ОЕСР затверди
ли Типову конвенцію про уникнення подвійного опо- 

доходів та капіталу. На її основі почали 
ісь перші двосторонні угоди в галузі міжнарод- 

податків. У 1979р. Організація Об’єднаних Націй 
ІН) видала додаткову Типову конвенцію. Метою 

передбачалось спеціальне врегулювання 
гародних податкових відносин між економічно 

державами і країнами, що розвиваються, 
нені Типові конвенції посприяли інтенсивному 
іесу укладання двосторонніх податкових догово-

і. Так, на початок 1980-х рр. у Великобританії їх 
нараховувалось 79, у Франції -  53, в Німеччині -  

(зько 50, в Японії -  40, в Канаді -  32, в Китаї -  в 
гежах ЗО [3,51]. Взаємні міжнародні податкові дого- 

>и набули неабиякої популярності в сучасному світі 
іізнесу Однак їхня кількість може бути досить різною 

ів окремих країнах. Наприклад, Бельгія має укладені 
податкові домовленості майже з усіма державами 
Європи та з 29 іншими країнами світу, тоді як Монако 
має лише один офіційно затверджений податковий 
договір [1; 29,185]. Зрозуміло, що найбільша кількість 
укладених міжнародних двосторонніх податкових 
домовленостей належить провідним економічно 
розвинутим країнам, до яких, у першу чергу, входять 
Великобританія, Франція, Німеччина, Швеція, 
Норвегія, Італія, Швейцарія та ін. (таблиця 2).

Міжнародні податкові домовленості має, й 
Україна. Частина з них залишилась ще від 
колишнього СРСР, частина була укладена вже в роки 
незалежності. Від укладених Радянським Союзом 
двосторонніх податкових договорів в Україні діють 
сьогодні домовленості з такими країнами: Австрія, 
Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Малайзія, 
Монголія, Норвегія, Румунія, Франція, Чехія, 
Швейцарія, Японія. За роки незалежності Україна 
самостійно уклала двосторонні податкові договори 
з наступними державами: Білорусія, Болгарія, 
Великобританія, Індія, Китай, Латвія, Молдова, 
Нідерланди, Німеччина, Польща, Росія, США,

Таблиця 2
Кількість укладених двосторонніх міжнародних 
податкових договорів країн Європи [1,32-277]

КРАЇНА Кількість
договорів КРАЇНА Кількість

договорів
Австрія 44 Мальта 22
Болгарія 27 Нідерланди 56
Великобританія 106 Німеччина 78
Греція 22 Норвегія 66
Данія 61 Польща 54
Ізраїль 22 Португалія 14
Ірландія 27 Румунія 52
Ісландія 12 Туреччина 23
Іспанія 36 Угорщина з і  :
Італія 65 ФІНЛЯНДІЯ 5Ч
Кіпр 26 Франція 99 w
Латвія 11 Чехія 39
Литва 9 Швейцарія 61
Люксембург '  32 ' ■ Швеція 71

Угорщина, Узбекистан, Фінляндія, Швеція [ 1,268]. 
У загальній кількості сьогодні Україна має укладених 
близько 40 міжнародних двосторонніх податкових 
договорів.

Як указують у монографії В.М.Суторміна, 
В.М.Федосовта В.Л.Андрущенко, „найкоротший 
шлях до успіху -  не заважати один одному, а 
співпрацювати в умовах конкуренції. Для цього 
необхідно, щоб національні податкові системи були 
більш сумісними” [8,294].

Сьогодні в світі укладено понад 400 міжна
родних податкових договорів, що сприяють 
усуненню подвійного оподаткування, які визна
чають податкову юрисдикцію кожної з держав 
домовленості [4,444].

Д.Ю .Мельник з цього приводу вказує, що „уник
нення подвійного оподаткування зображає собою 
комплекс законодавчо закріплених заході® щодо 
заліку сплачених за кордоном податків у рахунок 
суми податків, які підлягають перерахуванню до 
бюджету, або звільнення від оподаткування 
підприємства у зв’язку з тим, що з його прибутку 
(доходів) стягнено податок за кордоном” [5, 287].

Уникнення подвійного оподаткування прибутків 
акціонерних товариств може бути: одностороннім 
(шляхом зміни національного податкового зако
нодавства); двостороннім (чи багатостороннім, 
що передбачає укладення міжнародних угод у га
лузі податків).

Угоди, що врегульовують податкові відносини 
на міжнародному рівні, можна розбити на три 
групи:
• умовно податкові (врегульовують оподаткування 
разом з іншими питаннями, що не становлять 
предмета фінансового чи податкового права);
• загальноподаткові (стосуються загальних 
проблем оподаткування між країнами домовле
ності; це, в першу чергу, угоди про уникнення 
подвійного оподаткування);
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■ обмежено-податкові (висвітлюють питання 
застосування податкового механізму стосовно 
окремого виду податку, платника податку чи 
об’єкта, що підлягає оподаткуванню) [4,445].

На сучасній межі економічного розвитку в 
кожній країні функціонують різні системи подвій
ного прибуткового оподаткування корпорацій. У 
таких країнах, як Бельгія, Люксембург, Нідер
ланди, Швейцарія, Ш веція, США та інших 
державах має місце повне подвійне оподаткування 
окремими податками -  корпоративними та 
особистими прибутковими.

У деяких державах існує система зменшення 
прибутку, що підлягає оподаткуванню. При цьому 
прибуток компанії може зменшуватись:

1) на основі різних податкових ставок, до того 
ж прибуток, що розподіляється, оподатковується 
за нижчою ставкою податку (Австрія, Німеччина, 
Португалія та ін.);

2) на основі часткового звільнення оподатку
вання прибутку, що розподіляється (Ісландія, 
Іспанія, Фінляндія, Швеція та ін.).

Можливе зменшення прибутку, який підлягає 
оподаткуванню, на рівні акціонерів, що може 
відбуватись за допомогою одного з двох способів 
скорочення оподаткування дивідендів:

- шляхом надання податкового кредиту 
(імпутаційна система, чи система заліку). Цим 
передбачається часткове зарахування сплаченого 
корпорацією податку з розподіленого прибутку при 
оподаткуванні дивідендів акціонерів, а сума 
податкового кредиту входить до сукупного 
особистого доходу, що оподатковується. На відміну 
від класичної системи оподаткування прибутків 
корпорацій, яка використовується у США, Бельгії 
та інших країнах, імпутаційна система покликана 
полегшити оподаткування дивідендів. Вона 
пропонує акціонерам можливість одержання 
податкового кредиту при сплаті компанією 
корпоративного податку; цей кредит може 
компенсувати податкові зобов’язання акціонерів на 
дивіденди. Імпутаційна. система передбачає 
часткове зарахуванняподаїкавих зобов’язань на 
прибуток корпорації акціонерам і вважається як 
передоплата прибуткового податку на дивіденди.

.„Інколи сума податкового кредиту може переви
щувати індивідуальний податок, і податкові служби 
змушені повертати різницю платнику податків 
(Великобританія, Ірландія, Франція та ін.). 
Податковий кредит (залік) надається, як правило, 
не на всю суму сплаченого в іншій державі податку, 
а лише на ту його частину, що не перевищує 
максимально можливу суму корпоративного 
податку з такої ж величини прибутку компанії, 
нарахованого у своїй країні, де корпорація сплачує 
основний податок зі свого прибутку;

- шляхом часткового звільнення від оподат
кування дивідендів незалежно від того, сплатила

чи ні корпорація податок з розподіленого прибутку 
(Австрія, Данія, Канада, Японія та ін.).

На відміну від податкового кредиту, податкова 
знижка менш вигідна компанії і тому не набула 
широкого розповсюдження. Ця пільга вигідно може 
бути використана практично лише в тих випадках, 
коли експорт капіталу заохочується на державному 
рівні, а закордонні податки суттєво перевищують 
свої. Тим не менше, навіть і в деяких аналогічних 
випадках використання податкового кредиту більш 
вигідне, ніж податкової знижки.

Ще одна система уникнення подвійного 
оподаткування -  це повне звільнення від податку 
на розподілений прибуток. Вона може бути 
організована на двох рівнях.

1. На рівні корпорації (Греція, Норвегія та ін.).
2. На рівні акціонерів (Австралія, Данія, Італія, 

Німеччина, Фінляндія та ін.).
Доцільність застосування податкового звіль

нення має місце далеко не завжди. Міжнародні 
домовленості стосовно уникнення подвійного 
прибуткового оподаткування укладені далеко не 
всіма країнами у світі, внаслідок чого виявляється 
неможливим використання цієї податкової пільги.

Проблема подвійного оподаткування прибутю 
акціонерних товариств, що розподіляється, турбуї 
законодавців з моменту втілення на практиці подале 
на прибуток. Завдяки подалсовим реформам, які ча 
від часу полегшували вантаж подвійного прибут 
кового оподаткування акціонерних товариств, ц 
питання дещо затушовувалось на загальному фоі 
проблем суспільства. Податкові системи провідай 
країн світу, сформовані в силу тих чи інших факторі 
(політичних, соціальних та економічних), вию 
ристовували різноманітні можливі спроби, спр: 
мовані на усунення подвійного оподаткував! 
прибутків акціонерних товариств. Сьогодні найбіль 
поширеними є два основні методи стягнені 
податку з прибутків акціонерних товариств:
■ метод „залишкового” оподаткування прибул 
(яким передбачається стягнення податку 
прибутку на всіх рівнях, а отже, має місце подвій: 
оподаткування);
• метод „зарахування” (чим передбачається за: 
корпоративного податку до особистого прибз 
кового податку, при цьому, зрозуміло, відсут 
подвійне оподаткування акціонерних товарист 
Японія, Німеччина та ін.).

Корпоративний податок у Японії стягуєтьс 
прибутку, який складається з двох часті 
нерозподілюваного та розподілюваного прибуті 
останній, при цьому, оподатковується за ставк 
42%, а оподаткування нерозпоцілюваш  
прибутку постійно зменшує свої норми. Таї 
1989р. ставка податку скоротилась з 42% до 4 
для великих корпорацій (для середніх вона і 
становила 28%, для малих -  29%), а в 1990р. - 
37,5% [7,33].
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ПРОБЛЕМА ПОДВІЙНОГО ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ
КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ З РИНКОВИМИ ВІДНОСИНАМИ

Німеччині, ж  уже зазначалося, корпоративний 
кж стягується з балансового прибутку, який 

адається також з двох частин: прибутку, що 
оділяєгься, і прибутку, що не розподіляється. При 

ому податкова ставка останнього звичайно 
ільша, ніж першого. На ранніх стадіях корпо

ративного оподаткування ставка податку на 
нерозподілюваний прибуток була досить високою. 
Так, у 1949р. вона становила 90%, але в ході 
податкових реформ вона постійно зменшувалась. З 
І994р. нерозподілюваний прибуток оподатковується 
за ставкою 45%, а розподілюваний -  за ставкою 
30% (до цього -  36%).

Фьодорова І. відзначає: „Якщо ставка податку 
на розподілений прибуток вища від сукупного рівня 
оподаткування дивідендів, то відбувається зміщення 
акценту в бік розпилювання капіталу, розсіювання 
власності, посилюється бажання підприємств 
більшу частку прибутку спрямовувати на придбання 
акцій. Якщо ж рівні оподаткування нерозподіленого 
і розподіленого прибутку зближуються, то поси
люється тенденція до розвитку власного вироб
ництва. Для того, щоб уникнути подвійного 
оподаткування дивідендів у складі прибуткового 
податку, необхідно запровадити систему заліку, згідно 
з якою податок на розподілений прибуток зарахову
ється при оподаткуванні доходів акціонерів як 
прибутковий податок” [11,39].

Отже, до основних методів, що сприяють 
узгодженню проблеми подвійного оподаткування 
на міждержавному рівні, відносяться:
• укладання двосторонніх податкових угод 
(конвенцій), де існує два підходи: за принципом 
місцезнаходження платника податку; за прин
ципом країни-джерела походження доходу;
■ зовнішній податковий кредит (залік сплачених 
за кордоном податків у рахунок внутрішніх подат
кових зобов’язань);
■ податкова знижка (яка надається у формі 
зменшення прибутку, що підлягає оподаткуванню, 
на суму вже сплаченого за кордоном податку).

У деяких країнах використовуються і специфічні 
методи зменшення подвійного оподаткування. 
Наприклад, у Франції це -  „податковий авуар”. Його 
суть полягає в компенсації подвійного оподатку
вання власника цінних паперів (акцій). За цих умов 
фізичні особи сплачують прибутковий податок як

власники акцій на доходи у вигляді дивідендів, а 
також оподатковується і прибуток акціонерного 
товариства, який є джерелом сплати дивідендів. 
Величина “податкового авуару”, на яку зменшу
ється податок, становить 50% вартості розподі
лених дивідендів.

Податки є вагомим знаряддям впливу на 
формування прибутків компаній та доходів 
акціонерів. Цим вони суттєво впливають на рівень 
активної підприємницької та інвестиційної 
діяльності у країні, а також в окремих випадках 
сприяють припливу, або ж навпаки, відпливу 
капіталу з держави. Тому в умовах ринковеє 
відносин податки повинні виконувати не £иіїіе 
фіскальну, але й у більшій мірі регулюючу ’̂та 
стимулюючу (заохочувальну) функції в економіці 
держави, сприяти її економічному зростанню та 
зміцненню фінансових Позицій.
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S u m m a r y

Mykhajlo Sverdan

THE PROBLEM OF DOUBLE CORPORATIONS INCOME TAXATION 
IN THE CONDITIONS OF ECONOMY WITH MARKET RELATIONS

The question of double corporations profit taxation in the economy with market relations is a one of the main tax 
problem and requires urgent arrangement for removing of it. The different avoiding methods of double corporations 
income taxation in the modem business world are considered in the article.
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Г а л и н а  К р у ш н и ц ь к а

Наводиться аналітичний огляд розвитку теорій міжнародної торгівлі — як класичних, так і сучасних 
альтернативних. Автор пропонує особливий підхід до кожної концепції, наводячи докази на підтримку або 
спростування міркувань. Виділені як сильні, так і слабкі, на погляд автора сторони теорій, здійснено їхнє 
аналітичне порівняння.

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЕВОЛЮЦІЮ ТЕОРІЙ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Спроба визначити зміст зовнішньої торгівлі, 
сформулювати цілі зовнішньоторговельної політики 
вперше була здійснена в економічному вченні 
меркантилістів на стадії занепаду феодалізму і 
зародження капіталістичних відносин у ХУ-ХУГП 
ст. Виходячи з тези про визначальну роль сфери обігу, 
що лежала в основі їхніх поглядів, багатство нації 
вони визначали обсягом коштовних металів, які вона 
має у своєму розпорядженні. Представники 
меркантилізму (Т.Мен, А.Монкретьєн) вважали, що 
примноження золотих запасів є найважливішим 
завданням держави, а зовнішня торгівля насамперед 
повинна забезпечувати отримання золота. Це 
досягається перевищенням експорту над імпортом, 
активним торговельним балансом. Цим передба
чалося різноманітне втручання держаної влади у 
зовнішню торгівлю, встановлення жорсткого контро
лю над цією сферою. Торговельна політика орієнту
валася на стимулювання вивозу й обмеження ввозу 
шляхом установлення митних зборів на іноземні 
товари. Такий протекціонізм ускладнював міжна
родну торгівлю, створюючи переваги для окремих 
країн, особливо метрополій, огороджуючи бар’єрами 
колоніальні території. У цих умовах міжнародна тор
гівля поділялася на зони домінування метрополій. 
Водночас створювалися передумови стійкого дис
балансу у зовнішньоторговельних відносинах; неви
гідність їх для однієї зі сторін. Виникли серйозні 
перешкоди для розвитку капіталістичних відносин, 
що обумовлювали розширення зовнішньоторговель
ного обміну, переділ світового ринку. Протекціонізм 
гальмував ці процеси. Меркантилістський підхід у 
пій ситуації втратив свої позиції, поступившись 
місцем теоріям, заснованим на принципах свободи 
торгівлі. Зазначимо, що саме меркантилісти вперше 
показали пряму взаємозалежність' зовнішньої 
торгійлі з внутрішнім економічним розвитком країн.

Іншого погляду дотримувались засновники 
класичної Швдди економічної думки А.Сміт, 
Д.Рікардо, ДМіль, які виходили з пріоритетного 
значення сффи виробництва, що створює багатство 
народів, забезпечуючи їм придбання товарів і послуг. 
Тому суспільство має зосередити свої зусилля не 
на накопиченні цінностей на зразок золота, срібла, 
діамантів, а на розширенні виробництва за рахунок 
поділу праці та його кооперації. На думку АСміта, 
збільшення виробничих можливостей нації має 
найбільші перспективи там, де люди можуть вільно 
реалізувати свій інтерес, власну вигоду. Найкраще 
це може бути досягнуто в умовах, коли виробники 
абсолютно економічно вільні і можуть самостійно,

в межах існуючих законів, вибирати свій вид 
діяльності. Ця політика отримала назву “Іеззег-ґаії^ 
—  політика державного невтручання в економіку і 
свободи конкуренції.

Свої ідеї стосовно спеціалізації та обміну в межах 
окремої нації він застосував і до аналізу відносин 
між країнами. А.Сміт дійшов до висновку, що країна 
повинна експортувати такі товари, виробництво яких 
абсолютно ефективніше в тому плані, що на одиницю 
продукту витрачається менше праці, порівняно з 
іншою країною— потенційним торговельним парт
нером. Відмова ж від виробництва тих товарів, по 
яких країна не має абсолютних переваг, і концентрація 
на продукції, що має такі переваги, призводить до 
зростання загальних обсягів виробництва, збіль
шення обміну результатами праці. Положення 
А.Сміта отримують ще більший розвиток, якщо 
враховуються не лише природні, а й набуті переваги, 
пов’язані з використанням нових технологій, що 
відноситься до готової продукції, яка складає 
переважну частину міжнародного товарообігу.

Відома умовність підходу в “теорії абсолютних 
переваг” пов’язана з розглядом пари країн, варіан
том безпосереднього товарного, а не грошового 
обміну. Проте, введення цих реалій, при інших 
рівних умовах, не спростовує головних висновків. 
Теорія абсолютних переваг була гігантським 
кроком уперед у розумінні природи та потенційних 
здобутків від міжнародної торгівлі порівняно з 
ідеями меркантилістів. Кожна нація виграє від 
міжнародного обміну, оскільки вона обов’язково 
має певну абсолютну перевагу у виробництві того 
чи іншого товару. Цей висновок безпосередньо 
випливає з твердження А.Сміта про те, що в основі 
таких переваг лежать унікальні для кожної нації 
кількість та структура факторів виробництва.

Значно далі в цьому питанні пішов Д.Рікардо, 
заклавши важливу теоретичну базу більшості на
ступних концепцій міжнародного обміну. Розроб
ляючи вчення про зовнішню торгівлю, він мав на 
увазі не тільки вирішення проблеми в теоретичному 
плані, але і виконання суто практичного завдання. 
Своїми теоретичними висновками він намагався 
довести необхідність ведення вільної торгівлі, не 
пов’язаної з якими-небудь обмеженнями, в умовах 
якої, на його думку, всі країни отримають велику 
вигоду від розвитку зовнішньої торгівлі.

Суть теорії Д.Рікардо (так само, як теорії
А.Сміта) полягає в тому, що кожна країна отримує 
“вигоду” від розвитку зовнішньої торгівлі, вико
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ристовуючи відмінності у витратах. Але Д.Рікардо 
доповнив теорію А.Сміта положенням про віднос
ну перевагу у витратах, що полягає в доцільності 
спеціалізації країни на виробництві тієї продукції, 
по якій вона має найбільші переваги у витратах.

Теорія Д. Рікардо отримала розповсюд ження під 
назвою “Вчення про порівняльні витрати вироб
ництва” й у викладенні сучасних західних еконо
містів наступним чином: “Країна має тенденцію екс
портувати ті товари, у виробництві яких вона має 
найбільші порівняльні переваги або найменші порів
няльні невигоди. Країна має тенденцію імпортувати 
ті товари, у виробництві яких в розумінні продуктив
ності праці, вона має найменші порівняльні переваги 
або найбільші порівняльні невигоди...”2 [7,24].

У Рікардо є припущення “внутрішня мобільність 
праці, неврахування транспортних витрат при 
перевезеннях, можливості зміни витрат при 
впровадженні нових технологій”. Положення теорії 
правильні і для товарно-грошового обміну. Неважко 
зрозуміти, що ці підходи повністю вписуються у 
принцип свободи торгівлі, хоча не виключають 
обмежене тимчасове і вибіркове державне 
втручання з метою більшого сприяння цій свободі. 
І все ж теорія порівняльних переваг — це ідеальна 
схема, особливо для ‘ ‘природного поділу праці”, яка 
вимагає значних поправок при врахуванні зайнятості, 
небезпек надмірної спеціалізації, багатостороннього 
характеру зовнішніх зв’язків, транспортних та інших 
витрат, ступеня мобільності ресурсів. У концепції 
міжнародного обміну Д.Рікардо проблема світових 
цін взагалі не розглядалася: у своєму прикладі він 
припускає, що країни обмінюються у пропорції—  
одиниця сукна до одиниці вина, але не пояснює, чому 
саме такі умови торгівлі обрано, тобто не досліджує 
фактори, які визначають саме таке співвідношення.

На питання про те, по яких точно цінах будуть 
обмінюватися товари в світовій торгівлі, дав 
відповідь послідовник Д.Рікардо, Д.С.Міль у кла
сичній праці “Принципи політичної економії”, один з 
розділів якої присвячений закону інтернаціональної 
вартості. В умовах вільної торгівлі товари будуть 
обмінюватися при такому співвідношенні цін, яке 
встановлюється десь у проміжку між існуючим 
всередині кожної з країн відносними цінами на товари, 
якими вони торгують. Точний кінцевий рівень цін 
взаємної торгівлі залежатиме від обсягу світового 
попиту та пропозиції на кожний з цих товарів.

Подальший розвиток стандартної моделі пішов 
по шляху кінцевого узагальнення попиту і пропозиції 
на внутрішньому і міжнародному ринку і визначення 
всіх точних параметрів міжнародної торгівлі 
(кількісних обсягів експорту, імпорту і відносної ціни) 
в рамках сукупного попиту і сукупної пропозиції.

Модель загальної рівноваги на базі теорії 
взаємного попиту, словесно описаної Д.С.Міллем, 
була створена А.Маршалом, представником 
неокласичної школи економічної теорії. З тих пір вона 
отримала концептуальний розвиток у теорії

міжнародної економіки і на даний момент є головне 
теорією, що пояснює міжнародну торгівлю,

Розглянуті вище теорії пояснювали міжнародні 
обмін різними абсолютними і відносними витратаї 
праці на виробництво товарів у різних країнах, про 
не розкривали причини відмінностей у витрат 
праці. У міру того, як протягом XIX століття трудо 
теорія вартості поступово витіснялася різни! 
варіантами теорії факторів виробництва, економіст 
неокласики -  послідовники засновників класичк 
школи -  почали інтерпретувати міжнародний обм 
також за допомогою теорії факторів виробництві

Засновник учення про фактори виробницт 
Ж.Б.Сей як такі виділяв працю, землю і капітал, ? 
своєю ринковою ціною (зарплата, відсоток на капіт 
та земельна рента) формують витрати виробницт 
і дозволяють дати оцінку факторам виробницті 
Проте справжній значний прорив у теорії міжь 
родного обміну був здійснений тільки в середині 2 
их років XX століття економістами-неокласикаї 
Елі Гекшером та Бертилом Оліном, котрі сформ 
вали послідовну теорію міжнародної торгівлі, що п 
ніше отримала назву теорії Гекшера-Оліна. Ці екоь 
місти розвинули теорію Д.Рікардо, обгрунтував! 
необхідність визначати порівняльні переваги п 
зовнішній торгівлі виходячи з оцінки фактор 
виробництва, їх співвідношень та взаємозв’язі 
Теорія різної відносної забезпеченості факгораї 
виробництва як підстави для міжнародної торги 
може бути представлена у вигляді двох взаєм 
пов’язаних теорем -  Гекшера-Оліна та теореї 
вирівнювання цін на фактори виробництва.

Згідно з Е.Гекшером та Б.Оліном порівняли 
оцінка факторів виробництва визначає три суто 
обставини:

-  по-перше, у країн-учасниць міжнародно 
обміну складається тенденція до вивозу тих товаї 
і послуг, для виготовлення яких використовують 
переважно фактори виробництва, які присутн 
надлишку, і, навпаки, ввозити ту продукцію, в як 
наявний дефіцит основних факторів;

-  по-друге, розвиток міжнарод ної торгівлі прит 
дать до вирівнювання “факторних” цін, тобто до? 
ду, що отримується власником даного фактору;

-  по-третє, при умові достатньої міжнародь 
мобільності факторів виробництва існує можливії 
заміни експорту товарів переміщенням сам 
факторів між країнами [ 1,77].

При цьому Б.Олін, розглядаючи приклад з дво 
регіонами (а не країнами, як у Рікардо), роби 
висновок, що кожен регіон повинен спеціалізувати 
на виробництві та експорті тих товарів, які він мо: 
виробляти дешевше в грошовому виразі, але 
обов’язково в одиницях праці. Тим самим пробле 
отримує практичне спрямування. Відмінності у сп 
відношеннях і структурі цін, що зумовлюю 
міжнародний поділ праці і зовнішню торгівлю, наса 
перед визначаються відмінностями в забезпеченої 
окремих регіонів окремими факторами виробницт

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 95. Економіка



Г а л и н а  К р у ш н и ц ь к а

такими як земля, кліматичні і в загальному природні 
умови, кількість та якість праці та капіталу, вплив 
соціальних інститутів. Цим припускається, що при 
наявності в двох країнах в однаковій мірі ж  абсолют
но, так і відносно всіх видів та факторів виробництва, 
відмінності в системі цін можуть зробити обмін 
товарами між країнами можливим і вигідним для 
сторін. Це визначається співвідношеннями попиту 
та пропозиції. Відома теорема Гекшера-Оліна: 
країна експортуватиме ті товари, виробництво яких 
базуватиметься на інтенсивному використанні 
відносно надлишкових виробничих ресурсів і, 
відповідно, імпортуватиме товари, виробництво яких 
характ еризуватиметься інтенсивним використанням 
відносно дефіцитних виробничих ресурсів [1,75]. Як 
бачимо, у цьому законі Гекшера-Оліна сформульо
вана теза про фактори рівноваги цін, що забезпечує 
загальну економічну рівновагу. Але у міжнародних 
масштабах може бути досягнуте лише часткове 
вирівнювання у факторах виробництва через недо
статню інтернаціональну мобільність основних 
факторів навіть при свободі торгівлі. Тоді як 
лібералізація торгівлі, у тому числі в масштабах групи 
країн, вплине на розвиток однорідних виробництв, 
внутрішньорегіональну торгівлю, приводячи тим до 
зрушень у заробітній платі та інших видах доходів. 
Згідно з теорією Оліна, між країнами з найбільш різ
ною структурою господарства (через різну забезпе
ченість факторами виробництва) торгівля особливо 
ефективна і досягає максимальних обсягів. Схема 
досить проста: країнам при цьому потрібно всебічно 
використовувати відносно надлишкові фактори. При 
свободі торгівлі їхні ціни будуть вирівнюватися. 
Масштабна зовнішня торгівля вплине на вирівню
вання зарплати, відсоткових ставок та інших форм 
оплати за використання факторів виробництва. 
Відмінності в забезпеченні факторами стимулюють 
виникнення міжнародних інвестицій. Створюються 
передумови взаємозамінності останніх та зовнішньої 
торгівлі. Розвиток торгівлі між народами ефектив
ний, на думку авторів, у тому випадку, якщо це спону
катиме окремі країни та регіони відмовитися від 
виробництва однорідних товарів і посилює міжгалу
зеву спеціалізацію виробництва у випуску й експорті 
готових виробів. Пізніше ряд відомих зарубіжних 
дослідників (Пол Самюельсон, М.Пебро, Ян Тінбер- 
ген) розвинули погляди Оліна положенням про те, 
що вільна торгівля може привести до повного абсо
лютного і відносного вирівнювання у факторах 
виробництва. Саме тому вільна торгівля є повним, 
а не просто окремим (поодиноким) замінником 
вільного переливу капіталу [5,17]. Створюється іде
альна схема, зберігається виробництво в країнах, 
зростає конкуренція. Зокрема, доведена П.Самю- 
ельсоном теорема, що виходила з передумови 
істинності теореми Гекшера-Оліна, отримала назву 
теореми вирівнювання цін на фактори виробництва 
або теореми Гекшера-Оліна-Самюельсона. Суть 
теореми полягає в тому, що міжнародна торгівля

приводить до вирівнювання цін нагомогенні фактори 
виробництва в країнах, що торгують [2,106]. Інакше 
кажучи, вирівнювання в результаті торгівлі відносних 
цін на товари приводить до вирівнювання відносних 
цін і на фактори виробництва, з допомогою яких ці 
товари були виготовлені. При цьому гомогенність 
капіталу означає такий капітал, який характери
зується однаковою продуктивністю та ризиком, 
гомогенність праці означає працю з однаковим 
рівнем підготовки, освіти і продуктивності. 
Справедливість даної теореми погребує обов’язко
вого накладання усіх вищеперелічених припущень 
для теореми Гекшера-Оліна.

Отже, міжнародний обмін є повністю економічно 
виправданим. Він не тільки дозволяє оптимізувати 
використання як виробничих можливостей всього 
світу, так і національних факторів виробництва, що 
знаходяться в розпорядженні кожної країни, але і 
приводить з часом до вирівнювання цін на фактори 
виробництва.

Теорія співвідношення факторів виробництва, 
незважаючи на всі її недоліки та суто абстрактний 
характер, по сьогоднішній день продовжує залиша
тися однією з найпопупярніших теорій, що пояснює 
розвиток міжнародного обміну. Це не дивує, оскільки 
вона багато разів піддавалася емпіричним перевір
кам на величезних масивах статистичних даних і 
по відношенню до різних країн, товарів і факторів 
виробництва. Разом із тим, аналіз, проведений 
багатьма спеціалістами, у ряді випадків виявив 
невідповідність неокласичної концепції практиці 
розвитку міжнародних торгових зв’язків окремих 
країн. Недоліки теореми Гекшера-Оліна-Самюель
сона, виявлені, зокрема у роботах Василя Лєонтьєва, 
привели до необхідності удосконалення неокласичної 
теорії порівняльних переваг, з врахуванням якості 
факторів виробництва, характеристик національних 
ринків, поступової адаптації товарів до відмінностей 
у попиті на різних національних ринках [ 1,109]. Ім’ям
В.Лєонтьєва названо виявлений та досліджений ним 
парадокс, суть якого полягає у наступному: протягом 
певного періоду часу загальні пояснення про пере
ваги використання надлишкових факторів не співпа
дали з американською практикою. Так, у експорті 
СІЛА у післявоєнний період домінувала трудомістка 
продукція, тоді як в імпорті -  капіталомістка [2,111]. 
Вибір варіанту зовнішньоторгових зв’язків визна
чається не тільки підсумковими видатками і перева
гами, але залежить і від забезпеченості окремими 
факторами, потребує врахування їхньої неодно
рідності. Необхідно брати до уваги і взаємозв’язок 
між факторами (земля -  праця, праця -  капітал і 
так далі) [1,107-108].

Перевірки концепції Гекшера-Оліна-Самюельсо- 
на продовжуються навіть сьогодні. Проте зазначимо, 
що праці такого плану спрямовані перш за все на 
аналіз парадоксу В.Лєонтьєва, а не концепції як такої. 
Водночас, жодне із пояснень парадоксу не можна 
вважати вичерпним. Застосування концепції Гекше-
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ра-Оліна для аналізу торгових потоків інших країн 
(крім СІЛА) в деяких випадках повністю підтвер
джує правильність двофакгорного підходу. Та інколи 
результати відрізняються від очікуваних, що не дає 
можливості прийти до однозначних висновків. Але 
всі ці праці, без сумніву, збагачують теоретичні 
обгрунтування вигідності міжнародного обміну.

Парадокс Лєонтьєва став могутнім каталізато
ром не тільки численних спроб емпірично перевірити 
правильність теоретичних концепцій міжнародного 
обміну, але й значно стимулював подальший аналіз 
загальних передумов участі країни в міжнародному 
торговому обміні та аналіз тих факторів, котрі визна
чають структуру її експортних та імпортних потоків.

Такі теоретичні пошуки ведуться сьогодні у двох 
основних напрямках. До першого напряму належать 
роботи авторів, які поглиблюють положення неокла
сичної теорії, змінюючи або пом’якшуючи вихідні 
припущення існуючих концепцій, намагаючись цим 
наблизити її до економічної дійсності. Представники 
другого напряму будують свій аналіз міжнародного 
торгового обміну беручи до уваги економічні зміни, 
які не аналізуються в класичній та неокласичній 
теоріях. Такі теорії отримали назву альтернативних, 
оскільки їхні автори пояснюють принципи та наслідки 
участі окремої країни в міжнародному торговому 
обміні з інших позицій, ніж традиційний аналіз 
Гекшера-Оліна-Самюельсона. Зауважимо, що в аль
тернативних теоріях багато увага приділяється попи
ту та його детермінантам, ролі технологій та ефекту 
масштабу виробництва.

В аналізі міжнародного обміну ідея імітаційного 
лагу вперше була використана Майклом Познером. 
Його концепція виходить з того, що одна і та ж техно
логія не завжди од ночасно використовується в різних 
країнах, а її розповсюдження в міжнародних масшта
бах (тобто переміщення від країни до країни) вимагає 
певного часу. Внаслідок цього одна країна може ко
ристуватись тим чи іншим технологічним нововве
денням, тоді як до іншої країни це нововведення ще 
не дійшло. До того ж фірми —  власники певного 
‘ ‘ноу-хау” не зацікавлені в тому, щоб їхні технологічні 
новації ставали доступними для інших фірм. Отже, 
застосування в аналізі міжнародного обміну гіпотези 
імітаційного лагу означало відмову від одного з 
вихідних припущень теорії Гекшера-Оліна, а саме; 
тези про використання в усіх країнах однакової 
технології виробництва однойменних товарів. Автор 
цієї теорії пов’язує міжнародний обмін між країнами 
з існуванням відмінностей у рівнях їхнього техноло
гічного розвитку. Згідно з цим поглядом, саме 
технологічна перевага дає країні перевагу в боротьбі 
за експортні ринки [1,26]. У розвиток даної теорії 
М.Познер ввів концепцію імітаційного лагу, що 
складається з лагу попиту та лагу реагування. Лаг 
попиту являє собою час, необхідний для розвитку 
попиту на новий продукт, що експортується. Лаг 
реагування пов’язаний з часом, який потрібен фір
мам країни-імпортера, щоб відреагуваш на конкурен

цію з-за кордону, почавши місцеве виробництво. Різ 
ниця між цими двома лагами й зумовлює міжнародаг 
торгівлю. Експорт до іншої країни можливий тоді 
коли лаг попиту коротший за лаг реагування [1,118'

Концепція імітаційного лагу відноситься, перш з 
все, до торгівлі новими продуктами. Але, її положенн 
можна застосовувати й до ситуації, коли з’являєтьс 
нова, ефективніша технологія виробництва вж 
існуючих товарів. Тут; очевидно, лаг попиту відігра 
менш важливу роль, ніж у попередньому випадк 
Концепція імітаційного лагу, отже, свідчить про т 
що країна може утримувати позицію провідної 
експортера на світовому ринку лише за умов 
постійної інноваційної діяльності. У цілому > 
очевидно, дана концепція більш придатна для аналі: 
змін у порівняльних перевагах по відношенню і 
теорій Д.Рікардо та Гекшера-Оліна.

Важливе місце серед альтернативних концепц 
міжнародного обміну посідає теорія життєвої 
циклу продукту, основні положення якої розробле 
Раймондом Верноном. Ця теорія безпосередні 
базується на концепції імітаційного лагу в т 
частині, яка стосується аналізу запізнення передг 
(дифузії) нових технологій у міжнародних масіггі 
бах. Концепція, розроблена Р.Верноном, таю 
дозволяє пом’якшити деякі вихідні припущен 
традиційної теорії міжнародної торгівлі, наблия 
ючись до реальних процесів, що визначаю 
структуру та динаміку торгових потоків.

Теорія життєвого циклу продукту розглял 
взаємозв’язок між життєвим циклом типове 
нового продукту та міжнародної торгівлі. Потріб 
відзначити, що дослідження Р.Вернона ста 
своєрідною відповіддю на результати емпіричг 
перевірок теорії Гекшера-Оліна на прикладі СЕ 
У центрі аналізу Вернона перебуває прод? 
промислового виробництва, який вперше з’яв 
ється в СЕІА. На основі вивчення поведії 
американських фірм він показує, що виробниц 
будь-якого споживчого товару проходить і 
послідовні фази (цикли). На першому етапі св 
розвитку новий товар виробляється в Сполучеі 
Штатах Америки, де високий рівень доходу робс 
сили стимулює інновації, а величина їхнього риз 
компенсується масштабністю ринку, яка дозве 
розраховувати на від повідний прибуток. На друг 
етапі -  фазі зрілості продукту -  збільшується ро: 
всюдженість продукту і починається його стані 
тизація. Через загрозу з боку конкурентів збіль 
ється ризик втрати прибутку і виникає потр 
скорочувати витрати виробництва та наближач 
до нових центрів попиту. Тепер американська ф! 
починає стверджувати свої позиції за кордоном 
того, щоб забезпечити частину свого виробиш 
ринком збуту. Мова йде вже про масове виробиш 
продукції, що приводить до початку дії ефі 
масштабу [6,65]. Це положення відрізняється від 
рії Гекшера-Оліна та Д.Рікардо, які не допуск 
можливості виникнення ефекту масштабу. Потр
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також додати, що збільшення масштабів реалізації 
товару американськими фірмами та їхнє утвер
дження на закордонних ринках ставить перед вироб
никами проблему: нарощувати обсяги виробництва 
у СІЛА чи переносити деякі технологічні процеси в 
інші країни [1,120]. Як бачимо, така постановка 
питання значно розширює можливості застосування 
теорії життєвого циклу продукту до аналізу проблем 
міжнародної мобільності факторів виробництва.

На третьому етапі -  фазі випуску стандартизова
ної продукції, на думку Вернона, проблема витрат 
стає визначальною і центри виробництва розміщу
ються там, де робоча сила найдешевша. Індустрі
альні країни в цей час знову займаються розробкою 
нових продуктів. Структура торгівлі товаром може 
змінитися так, що тепер США та інші індустріальні 
країни почнуть імпортувати цейтовар з менш розви
нутих країн. Цю концепцію досить непогано 
ілюструє приклад аудіо- та відеотехніки. Зрозумілою 
стає ідея: капітал мобільний, на кожній стадії він 
переміщується туди, де комбінація порівняльних 
переваг (попик ціна, фактори робочої сили) найбільш 
сприятлива для нього.

У цілому можна сказати, що теорія життєвого 
циклу продукту дає можливість охарактеризувати 
динамічний аспект порівняльних переваг, який 
полягає в тому, що протягом життєвого циклу 
продукту відбувається послідовна зміна його 
постачальників на світовий ринок. На відміну від 
теорії Гекшера-Оліна, дуже важко запропонувати 
всеохоплюючий метод емпіричної перевірки теорії 
життєвого циклу продукту. Тому багато дослідників 
просто намагалися перевірити, наскільки окремі 
положення теорії узгоджуються з реальним життям.

Серед альтернативних теорій важливе місце 
займає концепція Стефана Ліндера, яка є своєрідною 
спробою пояснити структуру торгівельних потоків 
окремо взятої країни. Підхід Ліндера суттєво відрізня
ється від теорії Гекшера-Оліна, оскільки він будує свій 
аналіз міжнародної торгівлі суто навколо проблеми 
попиту, тоді як концепція Гекшера-Оліна за вихідний 
момент бере пропозицію товарів на світовий ринок.

Концепція Ліндера виходить з твердження, що 
смаки споживачів значно зумовлюються рівнем 
їхніх доходів. Це означає, що для окремо взятої 
країни середній дохід з розрахунку на душу 
населення визначає цілком певну (можна навіть 
сказати, унікальну) структуру смаків та уподобань. 
Як і Р. Вернон, Ліндер обмежує свій аналіз лише 
промисловими виробами, оскільки, на його думку, 
теорія Гекшера-Оліна повністю здатна пояснити 
механізм торгівлі сировинними товарами.

Смаки та уподобання “репрезентативних” 
споживачів певної країни визначають структуру 
попиту, яка змушує відповідно реагувати виробників. 
Отже, в економіці окремої країни реалізується 
зв’язок між величиною середнього доходу та 
структурою виробництва певної категорії товарів. 
Цей товарний асортимент і визначає в кінцевому

рахунку експорт даної країни [1,122].
Кожна країна має свою специфічну структуру 

виробництва, яка зумовлюється смаками та 
уподобаннями її населення. Згідно з теорією Ліндера, 
у сферу взаємного товарообігу країн потрапляють 
ті товари, на які існує так званий “перехресний” попит; 
тобто товари та послуги, які споживаються в обох 
країнах. Такий висновок має важливе значення для 
визначення того, які саме країни торгуватимуть між 
собою. Отже, відповідно до теорії Ліндера, 
міжнародна торгівля промисловими товарами буде 
більш інтенсивною між країнами зі схожим рівнем 
доходу на душу населення, ніж між країнами, рівень 
середнього доходу населення яких значно відрізня
ється [6,66]. Цей висновок, як бачимо, збігається з 
окремими аспектами теорії життєвого циклу 
продукту та підтверджується фактичними даними 
про те, що до другої світової війни міжнародна 
торгівля промисловими товарами розвивалася 
переважно в індустріальних країнах.

Теорія Ліндера не відповідає на питання, яка з 
країн імпортуватиме, а яка експортуватиме 
певний товар. І це цілком закономірно, оскільки, 
за Ліндером, товари можуть рухатися в обох 
напрямках, тобто один і той самий товар може 
імпортуватись та експортуватись однією й тією 
ж країною [1,123]. Як бачимо, в межах попередніх 
моделей та концепцій міжнародної торгівлі таке 
явище було просто неможливим. Справа в пому, 
що згідно з теорією порівняльних переваг, країна 
не може мати одночасно порівняльні переваги та 
слабкості в одному й тому ж виді виробництва.

Очевидно, цей феномен можна пояснити дифе
ренціацією продукту. Це означає, що фактично один 
і той самий продукт може сприйматися різними спо
живачами по-різному. Так, легкові автомобілі одного 
класу, що продаються за однаковою ціною, але виго
товлені різними країнами, сприймаються спожива
чами як два різні товари. Отже, диференціація 
продукції повністю вписується в концепцію Ліндера.

Водночас, можна запропонувати ще інше 
пояснення міжнародної торгівлі однаковими 
товарами. Припустимо, що виробництво в одній 
країні носить масовий характер, орієнтуючись на 
споживачів з однаковими або дуже близькими 
смаками. У цьому випадку попит споживачів з 
порівняно вищими або нижчими доходами можна 
задовольнити лише шляхом імпорту.

Це явище -  обмін однаковими або дуже близь
кими за своїми якісними та ціновими показниками 
товарами -  називається внутрішньогалузевою 
торгівлею [6,28]. Такий вид міжнародного товарооб
міну розглядається С. Ліндером лише побічно, хоча 
його концепція може використовуватись і для більш 
детального аналізу цього феномена.

Одна з загальних проблем теорії зовнішньої 
торгівлі -  це поєднання інтересів національної еко
номіки та інтересів фірм, що задіяні в міжнародному 
товарообігу. Це пов’язано з відповідаю на запитання,
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як окремі фірми конкретних країн отримують 
конкурентні переваги у світовій торгівлі певними 
товарами в деяких галузях. Дати відповідь на це 
запитання намагався Майкл Портер. На основі 
вивчення практики компаній десяти провідних 
індустріальних країн, на які припадає майже половина 
світового експорту, він висунув концепцію міжна
родної конкурентоспроможності націй. На думку 
М.Портера, конкурентоспроможність країни в між
народному обміні визначається впливом і взаємо
зв’язком чотирьох основних компонентів:

• факторних умов;
• умов попиту;
станом обслуговуючих і споріднених галузей;

• стратегією фірми в певній ситуації.
М. Портер -  прибічник класичної теорії факторів, 

яких він не обмежує вхідними, вводячи нові дані, в 
тому числі ті, що виникають у процбсі виробництва 
(підвищення продуктивності праці при нестачі 
трудових ресурсів, впровадження компактних, 
ресурсозберігаючих технологій при обмеженості 
землі та інших природних ресурсів).

Друга компонента -  рівень попиту, що визначає 
розвиток фірми. При цьому стан внутрішнього попиту 
у зв’язку з потенційними можливостями зовнішнього 
ринку вирішально не впливає на стан фірми. Тут 
досить важливо визначиш і національні особливості 
-  економічні, культурні, соціальні, правові, -  що 
впливають на вихід діяльності фірми за національні 
межі. Підхід М.Портера передбачає домінуюче 
значення вимог внутрішнього ринку діяльності 
окремих компаній.

По-третє, етап та рівень розвитку споріднених та 
обслуговуючих галузей і виробництв. Наявність відпо
відного обладнання і тісних контактів з постачаль
никами, комерційними та фінансовими структурами.

По-четверте, стратегія фірми та конкурентна си
туація. Обрана фірмою організаційна структура та 
ринкова стратегія, що передбачає достатню гнуч
кість, -  важливі передумови успішного входження 
в міжнародну торгівлю. Серйозним стимулом є знач
на конкуренція на внутрішньому ринку. Штучно за
безпечене державною підтримкою лідерство -  не
правильне рішення, що приводить до додаткових 
витрат і неефективного використання ресурсів. Тео
ретичні засади М.Портера послугували основою для 
вироблення рекомендацій надержавномурівні по під
вищенню конкурентоспроможності експортних това
рів в Австралії, Новій Зеландії та СІЛА в 90-их роках.

Отже, можна стверджувати, що теорія порівняль
них переваг набула нового виміру. Нині вона вже

містить поняття технічного прогресу та нерівномір
ності його розповсюдження; зростаючої віддачі, 
котра підсилює концентрацію виробництва, різниці 
між країнами у рівні заробітної плати, що впливає на 
розміщення капіталовкладень; зовнішнього впливу 
(особливо втручання іноземних держав), яке здатне 
модифікувати порівняльні витрати.

Звідси випливає важлива думка: якщо міжна
родна спеціалізація і є функцією порівняльної ефек
тивності факторів виробництва, то в значно склад
нішому просторі, ніж той, що був запропонований 
Д.Рікардо. Це такий простір, де якісним елементам 
належить основна роль, де фактори виробництва 
володіють певною мобільністю, а самим вироб
ництвом вважається будь-яка доцільна діяльність 
людини. У його межах ефекти масштабу проявля
ються як на рівні виробничих одиниць, так і на рівні 
ринків споживчих товарів, а невідповідна державна 
політика може привести до структурних викривлень.

Для всіх розглянутих вище шкіл економічної 
думки міжнародний поділ праці, заснований на 
вільному обміні, дозволяє досягнути економічного 
оптимуму як на світовому рівні, так і на рівні кожної 
країни. Будь-яке обмеження обміну може лише 
віддалити від цього оптимуму й ускладнити встанов
лення породженого обміном раціонального і спра
ведливого використання факторів виробництва.
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THE MODERN V1EWON THE EVOLUTION OF THE THEORIES OF INTERNATIONAL TRADE

The article provides an analytical view on development of international trade theories — both classical and mode 
alternative. The author gives a distinctive approach to each of the concepts adducing reasons in support or in disproof 
considerations. Both weakness and strength of the theories are felicitously highlighted, and comparisons of them a 
made unbiased.
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М а р ія  Ч е р в а т ю к , Л ю д м и л а  К о зь м а

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ МІЖНАРОДНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Розглядаються питання регіонального аспекту міжнародного економічного співробітництва. Зроблено аналіз 
оказників зовнішньої.торгівлі товарами та їх структури. Особлива увага звертається на структуру експорту -  
іпорту товарів в регіоні, що сприяє розвитку міжнародного економічного співробітництва.

Сучасний стан економіки України потребує на- 
іагодження контактів з іноземними партнерами, 
іідвищення їх зацікавленості до вкладання коштів 
г національне виробництво.

Необхідність розвитку міжнародного економіч- 
гого співробітництва очевидна не тільки на держав- 
юму рівні, а й на рівні регіонів, областей, міст, окре
мих підприємств. Однак досить важливим стає ство- 
>ення в даний час таких умов, які б дозволяли інвес
тувати капітал та новітні технології в економіку Укра- 
ни. Серед цих умов центральне місце відводиться 
іаконодавчій базі, яка сприяє розширенню можли
востей інвестування та зацікавлення іноземних 
сомпаній вкладати матеріальні та нематеріальні 
штиви в українську економіку.

Як відомо, міжнародне економічне співробіт- 
гицтво може відбуватися на трьох рівнях:
- держави;
- регіонів (областей, районів);
- підприємств (компаній, комерційних фірм, 
/станов, організацій).

На рівні держави співпраця забезпечується дво
сторонніми угодами про економічне співробітництво 
ніж країнами або економічними блоками. Базуючись 
та такого роду рішеннях про взаємодію в певних 
галузях економіки або в певному розрізі питань, 
приймаються нормативні акти про поглиблення 
відносин на базі загального договору в регіонах або 
галузях на період часу, який обумовлений в угоді 
про партнерство. На рівні підприємств міжнародне 
співробітництво переважно буває у двох напрямках:
- шляхом створення спільних під приємств на базі 

пайової участі іноземних та українських партнерів;
- у вигляді прямих інвестицій іноземних компаній 

як у грошовій формі, так і в натуральному вигляді
- нерухомого майна чи технологій.

Зауважимо, що міжнародні економічні відносини 
на рівні регіону та підприємства не можуть виникнути 
спонтанно, без попередніх угод між урядами країн 
про співробітництво. Не реально розвивати контакти 
на мікрорівні між підприємствами різних країн на 
предмет продажу-купівлі товарів або створення спіль
ної програми дій з метою отримання прибутку, якщо 
країни-партнери не мають угоди про економічне 
співробітництво. Також не можливий процес розвитку 
міжнародних економічних відносин на рівні регіонів 
(наприклад, економічні та культурні стосунки між 
спорідненими містами), якщо між країнами немає 
дипломатичних і культурних зв’язків, підкріплених 
договірними документами між урядами цих країн.

Враховуючи наявні в нашій країні умови спів
робітництва та необхідність його розвитку на мета- 
і мікрорівнях, постає вдосконалення напрямків 
зв’язків на рівні держав, державних організацій та 
економічних і політичних блоків, які представляють 
групи держав за певними інтересами зовнішньої 
політики. При цьому необхідно пам’ятати, що 
державні угоди про економічне співробітництво з 
країнами та організаціями (економічними блоками 
та фондами), які діють від імені країн-засновників, 
мають дуже великий вплив на розвиток міжна
родних відносин України, оскільки без них немож
ливий розвиток міжнародного економічного 
співробітництва на регіональному рівні.

Істотне значення для економічного розвитку Ук
раїни має її членство в ООН. Це означає, що вона 
визнає і виконує статут ООН та міжнародне право, 
які регулюють міждержавні політичні, дипломатичні, 
соціальні, культурні та, безумовно, міжнародні еконо
мічні відносини. Входження України до системи 
світового ринку тепер має свої особливості, пов’язані 
з тим, що країна нещодавно стала незалежною 
державою, а апарат міжнародних зв’язків тільки 
сформувався, не маючи відповідного досвіду та 
напрацювань у сфері міжнародних відносин.

Створення законодавчої бази, яка регламентує 
розвиток зовнішньоекономічної політики України, є 
першим кроком до зміцнення міждержавних 
відносин. Це в першу чергу Закон про зовнішньо
економічну діяльність України, прийнятий у квітні 
1991 року, який докладно регулює принципи та види 
зовнішньоекономічної діяльності, права й обов’язки 
суб’єктів міжнародних економічних відносин, 
механізм управління зовнішньоекономічною 
діяльністю, питанця використання товарно-грошових 
відносин при експортно-імпортних операціях. Указ 
Президента України (№136) передбачає стимулю
вання розвитку зовнішньоекономічної діяльності на 
регіональному рівні. В ньому наголошується, що всі 
господарські суб’єкти мають право виходу на 
зовнішній ринок, а також проводити зовнішньотор
говельні операції у валюті. Серед інших нормативних 
актів у сфері розвитку міжнародних економічних 
відносин України як на державному, так і на 
регіональному рівнях заслуговують на увагу Закони 
“Про захист іноземних інвестицій в Україні”, “Про 
загальні основи створення та функціонування ВЕЗ”, 
декрети Уряду та Верховної Ради про нові митні 
правила, оподаткування бартерних операцій у 
зовнішньоекономічній діяльності, про формування
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РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ МІЖНАРОДНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

валютних фондів, положення про проведення 
міжнародних тендерів на території України.

Як відомо, головними структурними елемента
ми механізму господарського співробітництва 
України є :
• довгострокові програми про економічне та 
науково-технічне співробітництво;
• економічні засоби зацікавлення партнера та 
державне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності;
• реалізація зв’язків через міжнародні фінансові 
організації, банки, інститути, біржі;
• правові документи, які регулюють міжнародні 
економічні відносини.

Однак, на нашу думку, варто відзначити п’ять 
основних проблем, які перешкоджають розвитку 
міжнародного регіонального співробітництва:
- зниження темпів розвитку підприємств, що є на
слідком загальної кризи, яка охопила суспільне ви
робництво на Україні протягом 9 років незалежності;
- недосконала система управління зовнішньоеко
номічною діяльністю та байдужість керівників 
підприємств до розширення контактів;
- відсутність кваліфікованих кадрів і спеціалістів 
у сфері зовнішньоекономічної діяльності та 
досвіду розвитку міжнародних економічних 
відносин на місцях;
- розрив традиційних економічних зв’язків між 
регіонами та підприємствами СНД, куди пряму
вала продукція протягом тривалих зв ’язків за часів 
СРСР;
- низька якість продукції за рахунок експлуатації 
морально зношеного обладнання та устаткування і 
неможливість експорту такої продукції за межі СНД.

Ці проблеми знайшли своє відображення в ста
тистичних даних. Так, у структурі експорту това
рів Чернівецької області у 1998 році в порівнянні з 
1997 роком простежується ріст взаємозв’язків 
суб’єктів господарювання з країнами Балтії, 
Європи, Америки та зменшення обсягу експорту 
товарів у країни СНД.

Таблиця 1
Зовнішня торгівля товарами підприємств
Чернівецької області (тис, доларів США)

Експорт імпорт
Країни 1997 р. 1998 р. 1998 до 1997, 

у%
1997 р. 1998 р. 1998 до 1997, 

у%
1 2 3 4 5 6 7

Краї ни СНД
втому числі:

22055,6 10450,91 47.4 6003,45 6426,89 107,1

Росія 11094,95 7049,56 63,5 3789,24 5357,66 141.4
Країни Балтб
втому числі:

341,95 502,10 146,8 549,01 1282,97 у 2 3  Р-б.

Естонія 2,65 10,74 у  4 р. б. 89,75
Латвія 203,15 438,84 У 2Д РЛ 132,73 178,00 134.1
Литва 136.15 52,52 38,6 344,01 1015.22 У 2 3  Р-б,
АіЬоика 84" . 6,05 7 06 120,0
Америка
в тому числі: 
США

159,00

95,44

891,53

568,90

у  5,6р.б. 

убр .6 .

3518,90 1426,85 403

Європа
в тому числі:
Австрія
Бельгія

27416,63

31,16
9,69

3154033

299,98
36,80

115*0

у 9,6 раза 
у 3,8 раза

35140,04 3444938 98,0

Греція
Румунія
Словенія
Франція

144.10
836.03
37,59
26,33

357,62 
1756,77 

141,87 
129,77

у 2 £р азя  
у 2,1 раза 
у 3,8 раза 
у 4,9 раза

3,80 148.36 у39р,б.

Азія 212&56 940,99 44,2 220139 1372Д5 76.0

Товарна структура зовнішньої торгівлі підпри
ємств Чернівецької області досить конкретизована. 
В експорті товарів найбільшу питому вагу займають 
товари легкої промисловості, а саме: текстильної -  
48,3%, ця ж група товарів домінує в структурі імпорту 
товарів. Враховуючи те, що 32 підприємства 
Чернівецької області беруть участь в економічному 
експерименті по введенню агрегованого податку, 
продукція підприємств деревообробної промис
ловості складає 10,7% від їх загального обсягу 
експорту товарів усього Буковинського регіону.

Таблиця 2
Товарна структура зовнішньої торгівлі підприємств 

Чернівецької області у 1998 році (тис.доларів США)

Товари

Експорт Імпорт

всього
частка 

у загальному 
обсязі, %

всього
частка 

у загальному 
обсязі, %

1 2 3 4 5
Всього
з них : 44335,43 100,0 45266*20 100,0

Текстиль та 
текстильні вироби 21418,02 48,3 16598,27 36,7

Деревина та 
вироби з неї 4751,50 10.7

Продукція
харчової
промисловості

3991,08 9,0

Машини, 
устаткування та 
механізми

3955,54 8,9 6026,95 13,3

Продукція хімічної 
та пов’язаних з 
нею галузей 
промисловості

5842,54 12.9

Пластмаси, каучук 
та вироби з них 4363,43 9,6

У сучасних умовах господарювання посилю
ється активність суб’єктів у експорті-імпорті това
рів. Наприклад, по області 207 підприємств експор
тували власні товари на суму 44335,3 тис.дол 
США, основну питому вагу серед суб’єктів госпо
дарювання займають підприємства м. Чернівці - 
94,5%. Простежується активність Вижницького тг 
Хотинського районів Чернівецької області 
Враховуючи активну участь суб’єктів господарю 
вання м.Чернівці в експорті, простежується анало 
гічна тенденція в імпорті товарів.

Важливою складовою структури зовнішньо 
торгівлі є створення умов для заохочення експорт; 
у сфері послуг. Основними факторами, щ< 
зумовлюють роль послуг, виступають:
- зміни у структурі попиту на товари у бі: 
збільшення попиту на споживання послуг;
- скорочення робочого дня, що відповідн- 
призводить до збільшення вільного часу (спорг 
культура, туризм);
- розвиток інфраструктури;
- зростання ролі послуг у міжнародній торгівлі;
- розвиток науки і техніки, інформатики, що призве 
дать до появи нових послуг, пов’язаних з викорг 
станням комп’ютерної техніки.
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Таблиця З
Обсяги експорту -  імпорту товарів підприємствами 

Чернівецької області у 1998 році
Експорт Імпорт

китькісті
підпри
ємств

вартість
(тасдол
США)

у% до
загального

обсягу
експорту

кількість
підпри
ємств

вартість
(тисдюл.

США)

у% до
загального

обсягу
імпорту

По області 207 44335,43 100 280 4526620 100
м. Чернівці 150 41909,24 94,5 218 42963,30 94,9
Вюкницький 17 616,59 1,4 7 241,01 0,5
Хогинський 6 237,89 0.5 4 23Q74 0,5
Інші райони 
області

34 1571,71 3,6 51 1831,15 4,1

За даними таблиці 4, Чернівецька область має 
значну питому вагу послуг у структурі зовнішньої 
торгівлі.

Як свідчать показники таблиці 4, у структурі 
експорту послуг Чернівецької області в 1998 році 
переважало надання транспортних послуг (51,34% 
від загального експорту послуг) та кількість 
подорожей (45,59%). Водночас практично невико
ристаним залишився потенціал комп’ютерних, 
професійних і технічних послуг, а також послуг 
зв’язку. Що ж до структури імпорту, то великим

Таблиця 4 
Структура експорту-імпорту послуг 

по Чернівецькій області у 1998 році (тисдол. США)

Вид послуг Експорт Імпорт

Частка 
в загальному 

обсязі послуг, %
експорт імпорт

Послуги всього 2151,20 311,60 100,0 100,0
Транспортні послуги 1104,37 195,46 51,34 62,73
Подорожі 980,77 24,16 45,59 7,75
Послуги зв’язку - 8,00 - 2,57
Комп’ютерні
послуги 4,60 - 0,21 -

Послуги з ремонту - 47,74 - 15,32
Різні ділові, 
професійні, технічні 
послуги

61,46 36,23 2,86 11,63

недоліком є майже невикористаний потенціал 
міжнародного туризму Чернівецької області. 
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СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Розглядаються актуальні для перехідної економіки України проблеми соціального партнерства в системі 

суспільних відносин по праці. Аналіз здійснюється в розрізі ролі соціального партнерства для досягнення 
економічної стабільності та соціального миру у суспільстві, причому суто правовим аспектам приділяється 
значна увага.

Державна організація суспільних відносин у 
сфері праці завжди потребувала і буде потребувати 
в майбутньому правового регулювання. У 
повсякденному житті поряд з правом має місце 
багато інших факторів, що зумовлюють психологію 
поведінки людини. Тому всякі зміни і новели, що 
не відповідають практиці суспільних відносин, які 
встановилися незалежно від доцільності реформ, 
що проводяться, на перших порах об’єктивно 
наштовхуються на інстинктивні намагання 
зберегти форми, опробувані життям, засвоєні 
соціальною свідомістю та правовими уявленнями. 
Причину цього явища, вважав ЛС.Таль [ 6, с 1-2], 
не можна бачити лише в тому, що з існуючим 
соціально-економічним і відповідним правовим 
укладом пов’язані численні інтереси. Право 
кожного народу становить значною мірою продукт 
і невід’ємну частину його культури, яка не може 
швидко і різко мінятися навіть при найсприят
ливіших обставинах. Правова культура, відзначає 
далі Л.С.Таль, за нормальних умов зростає з тією 
ж послідовністю, як і решта сторін народного 
життя, і в найтіснішій залежності від них.

Ще 2,5 тисячі років тому стародавній грецький 
філософ Платон говорив, що заради прав людини 
необхідне суспільне примирення. Ці думки звучать 
актуально і для нашого часу. Найкращим устроєм 
у державі визнається демократичний. Якщо 
«демократія» у перекладі з грецької мови означає 
правління народу, то з точки зору прав людини - це 
означає організацію життя в суспільстві на основі 
свободи і рівності. Рівність становить вирішальні 
елементи людської гідності та є основою загального 
блага, добробуту. Для їх реалізації в економічній 
сфері застосовують індивідуальний і колективний 
договори, співучасть у прийнятті рішень.

У сучасних умовах, в індустріальному су
спільстві, самовизначення і відповідальність 
індивіда за свої дії значно відходять на задній план, 
їх місце займають колективні системи порядку.

Історичні умови розвитку суспільства накла
дають певний відбиток на розуміння змісту 
трудових відносин, їх ролі і, відповідно, функцій 
права у державному регулюванні суспільних 
відносин у сфері праці. Своїм основним завданням 
якраз право, що регулює відносини праці, має 
служити перш за все людині і насущним суспіль
ним потребам.

Практично кожна людина може пристосува
тися до будь-яких умов соціального середовища.

Але це зовсім не означає, що держава і суспіль
ство повинні на свій розсуд намагатися різко 
змінювати психологію поведінки людей. У тих же 
випадках, коли держава і суспільство ігнорують 
специфіку людської реальності, зумовлену 
національними, культурними ознаками поведінки 
людей, в тому числі і в процесі праці, люди будуть 
намагатися змінити відповідний суспільний уклад 
життя [4, с. 115].

У сучасних умовах вітчизняного реформу
вання появляється поступово розуміння необхід
ності більш уважного вивчення факторів, що 
зумовлюють психологію економічної діяльності 
людини. Звернення до власної історії та зарубіж
ного досвіду покликане допомогти нам не 
допустити повторення помилок у майбутньому.

Доречно нагадати, що господарське законо
давство другої половини XVIII -  початку XIX 
століття в питанні правового регулювання 
трудових відносин формально стояло на позиції 
безумовної договірної свободи між працівниками 
і підприємцями.

Але система договірної свободи у сфері 
промислового виробництва фактично закріплювала 
нерівність і необмежену владу господаря-власника. 
Тому на початку XIX століття в Англії, а пізніше і 
на Європейському континенті намітився перелом 
у відносинах держави і суспільства до професіо
нальних організацій трудящих.

Економічними та соціальними наслідками подій, 
що мали місце в XIX та на початку XX століття, 
коли відбувався прискорений розвиток капіталіс
тичного виробництва, розподіл праці, широке 
застосування машин і механізмів, були внесені зміни 
в традиційні відносини між трудящими та підпри
ємцями, що змусило трудящих шукати захисту 
шляхом створення своїх організацій, які були б спро
можними розробляти засоби захисту трудящих і 
впроваджувати їх в життя. Поряд з ідеєю супер
ництва, аж до страйкового опору, виникає ідея 
співробітництва, партнерства. Організації за 
професією мали також своєю метою забезпечення 
зайнятості членів спілки, створення спеціальних 
товариств взаємодопомоги, які б надавали допомогу 
при втраті роботи, в разі хвороби, при настанні 
старості, для регулювання умов праці.

Створення професійних спілок зустріло 
шалений опір з боку підприємців, які або 
відмовлялися вести переговори зі створюваними 
організаціями трудящих, або погоджувались
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оворювати питання з працівниками про умови 
ці лише на індивідуальній основі.
Легалізація існування професійних об’єднань як 
рацюючих, так і в роботодавців знаменувала 
іою нові форми погодження економічних 
ересів. Формами закріплення досягнутих 
«овленостей стали тарифні та колективні 
овори, а також добровільне підкорення рішенням 
ширних камер та промислових судів. Економічна 
т а  підприємця ставала елементом правової 
’анізації промислового підприємства, що мала свій 
)бливий внутрішній порядок, у створенні якого, крім 
зжавної влади, брали участь зацікавлені суспільні 
/пи і, у різних рівнях, власник та робітники даного 
щриємства [7, с. 8].
Ефективність будь-якої системи соціально- 

удових відносин, незалежно від того, чи 
зується вона на законодавчих засадах чи на 
ібровільних домовленостях, великою мірою 
лежить від підходу і ставлення працівників та їх 
іганізацій, так само, як і роботодавців та їх 
>ганізацій не тільки між ними самими, але також 
у відношенні держави. Роль і зацікавлення 
зацівників і роботодавців у розробці системи 
зціально-трудових відносин очевидна. Але при 
ьому не можна недооцінювати ролі держави. У 
инковій економіці роль держави може бути 
«значена за чотирма основними критеріями: 
спрощення взаємодії між соціальними партне- 
ами з метою забезпечення вільного функціону- 
ання соціальної та законодавчої структури; 
регулювання такої взаємодії для повного забез- 
іечення збалансованості сил полярних сторін; 
забезпечення учасників взаємодії засобами і 

тетодами, шляхом узагальнення практики, 
юширення досвіду, методичних рекомендацій; 
планування соціально-економічних програм 

зозвитку ринкових відносин в інтересах суспіль
ства і народного добробуту.

Держава покликана допомогти у встановленні 
гаких правил і процедур, в межах яких учасники 
соціально-трудових відносин могли б вільно 
взаємодіяти. Цей процес передбачає визначення 
сторі н переговорів і вільні переговори між групами 
інтересів, як основний метод створення нових 
правил соціально-трудових відносин, так само, як 
і створення нових правил для врегулювання 
конфліктів через інтерпретацію існуючих правил.

У цьому контексті принцип свободи об’єднань 
працюючих і підприємців у створенні організацій 
для представлення їх інтересів є обов’язковою 
умовою для створення сильних і надійних 
професійних організацій. Вони необхідні для 
посилення стабільності системи соціально- 
трудових відносин. Як працівники, так і підприємці 
зацікавлені в тому, щоб бути представленими 
сильними і представницькими організаціями, якщо 
вони бажають бути визнані здатними до залучення,

до різних процесів виробництва і розподілу, брати 
участь у соціальних та економічних процесах.

Свобода асоціацій і захист права на організацію, 
права на соціальне співробітництво становлять 
основні елементи, на основі яких створюється 
демократична система соціально-трудових 
відносин. Раціональне обгрунтування цих свобод 
-  основна передумова виживання демократичної 
системи соціально-трудових відносин.

Ведення колективних переговорів було першим 
досвідом соціального партнерства. Переговори за 
своєю суттю становлять соціальний діалог. Саме 
через суспільний діалог на різних рівнях економіки 
можуть бути застосовані й скориговані інтереси 
організацій працівників і підприємців та держави з 
метою одержання соціально прийнятної системи. 
При цьому необхідно враховувати, що марксистська 
теорія суспільного розвитку загострювала конфлікт 
між «світом капіталу» і «світом праці», визначаючи 
його антагоністичним, класовим, непримиренним.

Радянська економічна та правова науки взагалі 
не вказували на існування таких відносин на 
підприємствах, в установах, організаціях, як 
відносини по соціальному партнерству. Це можна 
пояснити тим, що працюючі вважалися власниками 
соціалістичних засобів виробництва, тому для 
участі в управлінні виробництвом, у локальному 
регулюванні трудових відносин достатньо було 
укладення колективного договору.

Комуністи намагалися ліквідувати існуюче 
протиріччя між працею і капіталом шляхом 
ліквідації приватної власності і побудувати всі 
трудові відносини на базі державної, названої 
соціалістичною власністю.

Досвід виявився не зовсім вдалим, а точніше 
невдалим. Треба знаходити щось інше. Та чи 
потрібно винаходити велосипед, на якому їздить 
увесь світ? Усе вже винайдене й апробоване 
світовим досвідом. Цей досвід базується на 
ефективному засобі досягнення консолідації та 
соціального миру в суспільстві в період функціону
вання ринкових відносин.

Передові країни світу давно живуть за системою 
соціального співробітництва. Сторонами цього 
співробітництва є підприємці, наймані працівники і 
держава. І “ворожнеча” між цими складовими 
частинами суспільства по аналогії подібна до “війни” 
між частинами тіла людини тому, що вони виконують 
різні функції в людському організмі.

Система соціального партнерства може бути на 
державному, галузевому, регіональному та вироб
ничому рівнях. Вона передбачає обов’язковий діалог, 
хоча б яким важким він не був, між профспілками, 
підприємцями та урядом. Соціальне партнерство - 
єдина цивілізована альтернатива руйнівним страй
кам, які ще більше погіршують економічну ситуацію, 
посилюють розлад у суспільстві.

Правові рамки соціального партнерства визнача
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ються як комплекс правових норм, що регулюють 
статус та права профспілок, організацій підприємців, 
їх співробітництво на підприємствах і поза ними; 
колективні договори, особливо в тій частині, в якій 
вони сприяють пом’якшенню трудових конфліктів 
(обов’язок соціального миру в період дії договору); 
розв’язання колективних трудових спорів у першу 
чергу шляхом переговорів і досягнення взаємо- 
сприйнятих компромісів на основі двостороннього і 
тристороннього співробітництва [3, с.163]. В 
соціальних відносинах з урахуванням спільності та 
відмінностей інтересів роботодавця, власника (а 
власником досить часю виступає і держава) та 
працюючих за трудовими договорами норми права 
лише встановлюють умови для їх співвідношення, 
що може бути прийнятним. Беручи до уваги, що 
інтереси роботодавця, власника можуть вступати у 
протиріччя з індивідуальними інтересами працівника, 
завдання законодавства про працю полягає в тому, 
щоб не порушувалась рівновагаміж ін дивідуальними 
та колективними економічними інтересами.

Тому на рівень державного правового забезпе
чення повинні бути винесені мінімальні соціальні 
права працюючих. До них можна віднести гаранто
ваний прожитковий мінімум оплати праці, вичерп
ний перелік заходів відповідальності сторін тощо.

Основним завданням держави у цій сфері повинно 
бути не тільки проголошення, а й реальне 
законодавче забезпечення мінімальних соціальних 
прав працюючих, у тому числі і через судовий 
захист. Тому важко погодитися з позиціями тих 
учених, які не вважають необхідним встановлювати 
вичерпний перелік підстав для звільнення за 
ініціативою власника або уповноваженого ним органу, 
а питання дисциплінарної і матеріальної відпові
дальності віднести до колективних договорів [5, с. 
86-87]. У таких умовах працівник залишався б сам 
один на один з роботодавцем, який би набував 
необмежену владу на підприємстві, керуючись 
принципом «дозволено все, що не заборонено».

Нове життя в Україні у багатьох (особливо 
людей похилого віку і молоді, яка ще не набула 
спеціальностей і кваліфікацій) викликає недовіру, а 
то і жах. Проводити реформи, коли люди перебу
вають у такому стані практично важко. Потрібна 
перевірена соціальна політика, яка б відповідала 
ситуації, що склалася, здатна захистити населення 
України від труднощів перехідного періоду. Ще до 
цього часу багато громадян, згадуючи радянські 
часи, розглядають соціальну політику як систему 
державної роздачі милостині соціально незахи- 
щеним верствам населення.

Практично забезпечити третину всіх жителів 
України нормальними соціальними допомогами не 
під силу навіть здоровій економіці. Тому необхідно 
так перебудувати суспільство й економіку, щоб від
пала сама необхідність укладення соціального 
договору між підприємцями, найманими працівни

ками і державою. Така система соціального 
партнерства в багатьох розвинутих країнах показала, 
що вона і є соціально орієнтовною економікою, коли 
високий темп розвитку, що забезпечується працею 
“по-капіталісгачному”, поєднується з гарантіями 
“по-соціалістичному”.

Незважаючи на зростаючу роль недержавного 
сектора економіки, значення держави у ринковій 
економіці не можна недооцінювати. Держава 
складається з людей і створена для людей, стає 
складовою системи соціально-трудових відносин. 
Може, наприклад, виникнути ситуація, коли в 
державі приймається закон або нормативно- 
правовий акт, який, з одного боку, є обов’язковим, а 
з другого -  його зміст не відповідає суті регульо
ваних суспільних відносин. Більше того, він може 
суперечити історично створеному світогляду людей, 
їх спільностей, правовій свідомості та моральним 
поглядам суспільства. Одним із загальних завдань 
у забезпеченні належного правового регулювання є 
‘ ‘створення повноцінної правової та нормативної бази 
з питань соціального партнерства» [ 1]. Провідна 
роль і надалі повинна залишатися за централізованим 
регулюванням. Зміни ж повинні торкнутися, в 
основному, характеру регулювання, правових 
прийомів і способів забезпечення єдності та 
диференціації трудового законодавства.

Колективні переговори за своєю суттю є 
стержнем відносин між роботодавцем і найманими 
працівниками. Фактично вони є процесом узгоджен
ня поступок і досягнення компромісів у питаннях 
зайнятості та умов праці. Конструктивний діалог 
між сторонами має певні переваги. Він сприяє зміні 
характеру системи трудових відносин з ворожого 
на більш приязний. Здорові трудові відносини, які 
грунтуються на співробітництві та ефективній 
консультації, вважаються корисними не тільки для 
працівників і підприємців, а й для суспільств узагалі. 
Немає сумніву, що гармонійні соціально-трудові 
відносини дуже важливі для продуктивності та 
економічного зростання.

Здорові трудові відносини на рівні під приємства 
є вирішальними в розвитку будь-якої системи 
соціально-трудових відносин. Прийняття заходів для 
ліпшого управління трудовими відносинами на 
підприємствах завжди було однаково важливим, 
як і впровадження консультацій та політики для 
управління трудовими відносинами на національ
ному рівні. Дійсно, ці два рівні складають зміст 
будь-якої системи соціально-трудових відносин, 
мета яких становить забезпечення консультацій та 
співробітництва між працівниками, підприємцями, 
а також організаціями, які їх представляють на 
різних рівнях економіки.

Сьогодні ці аспекти широко визнаються у бага
тьох країнах. Але існують різні думки щодо впрова
дження найкращих аспектів з метою досягнення 
вищої продуктивності та економічного зростання.
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Ідеологію соціального партнерства характе
ризує її зміст, що складається з:
- переговорного характеру вирішення розбіж
ностей;
- погодження ряду критеріїв і показників соціаль
ної справедливості і встановлення заходів гаранто
ваного захисту;
- утвердження системи загальнолюдських цінно
стей у виробництві та в інших сферах суспільної 
праці;
- участь найманих працівників в управлінні.

Впровадження цих ідей у життя, як свідчить 
практика різних країн, дозволяє забезпечити:
- взаємне зацікавлення працівників і підприємців в 
ефективному економічному зростанні, у підвищенні 
конкурентоспроможності виробництва, у зміцненні 
демократії та встановленні соціального миру:
- зростання трудової та підприємницької актив
ності, оздоровлення процесу конкуренції;
- поліпшення умов праці і життя;
- зниження рівня і пом ’якшення гостроти соціаль
них конфліктів.

Основним принципом соціального партнерства 
є принцип трипартизма, який можна визначити як 
участь усіх трьох суб’єктів економічних відносин
- роботодавців, найманих працівників і держави в 
особі уряду в усіх заходах, при проведенні яких 
зачіпаються інтереси кожного з суб’єктів.

Трипаріизм повинен реалізовуватись на чотирьох 
рівнях: державному (центральному), галузевому, 
регіональному і низовому (на підприємствах, в 
установах, організаціях). Обов’язковою умовою 
співробітництва на всіх рівнях є добровільність, 
рівноправність, відповідальність, самообмеження і 
взаємні уступки під час переговорів у рамках 
чинного законодавства та погоджених правил. 
Головним методом забезпечення згоди суб’єктів у 
ході переговорів є консенсус. Якщо домовитись під 
час переговорів не вдається, то питання або 
знімається з розгляду, або виникає конфліктна 
ситуація, яка повинна розв’язуватися на підставі 
законодавства про порядок розгляду колективних 
трудових спорів (конфліктів) [2, с. 227].

Утримання конфлікту в рамках закону і 
пропозиція співробітництва визначається: по- 
перше, доброю волею протиборних сторін, 
реальним співвідношенням сил між ними; по- 
друге, силою, авторитетом і гнучкістю політики 
держави, яка в кінцевому наслідку повинна взяти 
на себе врегулювання всякого конфлікту, що 
зачіпає загальнонаціональні права людини; по- 
третє, позицією основних учасників, які зацікавлені 
у збереженні соціального миру.

Ми констатуємо, що сьогодні в Україні виникла 
об’єктивна потреба в формуванні специфічного 
механізму узгодження інтересів сторін трудових 
відносин, який би втілював свободу цих сторін і 
забезпечував соціальний мир на підприємствах, 
в установах, організаціях та в суспільстві в цілому. 
З установленням нових економічних відносин 
гостро постає питання про застосування нових 
правових засобів, якими б здійснювалось 
ефективне правове регулювання. Запровадження 
вже сьогодні на практиці соціального партнерства 
при фактичній відсутності законодавства про його 
регулювання повинно здійснюватись на основі 
правового досвіду країн з розвинутою ринковою 
економікою і з використанням напрацювань 
вітчизняної економічної та правової науки.
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SOCIAL PARTNER IN SYSTEM OF LABORED RELATION
The problems actual for transitional Ukraine economy of social partner consider in system of relation in society on 

labor. Analysis materializes in role cut of social partner for arriving at economic stability and social peace in society 
besides attributive attention spares to especially legal aspect.
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